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3e KAMER,- 21 januari 1976. 

1° VOORZIENING IN CASSATIE. 
PERSONEN BEVOEGD OM ZICH IN OASSA
TIE TE VOORZIEN.- SOOIALE ZAKEN.
ARREST DOOR HET ARBEIDSHOF GEWE
ZEN OP HET HOGER BEROEP VAN DE 
PROOUREUR-GENERAAL TEGEN EEN BE
SLISSING VAN DE ARBEIDSREOHTBANK. 
- VoORZIENING VAN DE PROOUREUR
GENERAAL BIJ HET HOF VAN BEROEP. 
- 0NTVANKELIJKHEID. 

2° TAALGEBRUIK. - FRANSE TAAL.
NEDERLANDSE TAAL. - NIETIGHEID 
WEGENS EEN SOHENDING VAN DE WET 
VAN 15 JUNI 1935. - LATERE BESLIS
SING DOOR NIETIGHEID AANGETAST. -
NIETIGHEID NIET GEDEKT. 

1° De p1·ocuretw-generaal bii het hof van 
be~·oep is ontvankeliik om zich in cas
satie te voorzien tegen een w·1·est dat dom· 
het w·beidshof op ziJ'n hoge1· be1·oep of op 
het hogm· be1·oep van de a1·beidsauditetw 
tegen een beslissing van de arbeids-
1'echtbank is gewezen inzake aangelegen
heden waa1·van sp1·ake in de w·tike
len 578, 7°, 580, 581, 582, 1° en 2°, en 
583 van het Ge1·echteliik Wetboek (1). 
(Impliciete oplossing.) (Artt. 138, lid 2, 
en 1052 G.W.) 

2° Nietigheid ten gevolge van schending 
van de bepalingen van de wet van 
15 J'uni 1936 op het gebruik der talen 
in gerechtszaken is niet gedekt dom· een 
late1·e beslissing, al was zii tegenstriJ'dig 
en niet louter voorbe1·eidend, wanneer 
deze beslissing zelf is aangetast dom· 
nietigheid ten gevolge van de schending 
van deze wet (2). (Art. 40 wet van 15 juni 
1935). 

(PROOUREUR-GENERAAL BIJ HET HOF VAN 
BEROEP TE BRUSSEL, T. DRUON EN 
RIJKSINSTITUUT VOOR DE SOOIALE VER
ZEKERINGEN DER ZELFSTANDIGEN.) 

ARREST (ve1•taling). 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 

(1) Over het recht van het openbaar 
ministerie om in sociale zaken hoger beroep 
in te stellen, raadpl. cass., 12 februari 1975 
(Arr. cass., 1975, biz. 656). 

Over de ontvankelijkheid van de voor
ziening van het openbaar ministerie in burger-

arrest, op 9 mei 197 5 door het Arbeids
hof te Brussel gewezen ; 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 23, 97 van de 
Grondwet, 2, 3, 7, 40 van de wet van 
15 juni 1935 op het gebruik der talen 
in gerechtszaken en 864 van het Gerech
telijk W etboek, 

dom·dat het arbeidshof, na terecht te 
hebben vastgesteld, enerzijds, dat de 
akte van 28 maart 197 4 tot inleiding van 
het geding nietig was, daar ze in het 
Frans werd opgesteld terwijl zulks, over
eenkomstig artikel 3 van de wet van 
15 juni 1935, in het Nederlands had 
moeten geschieden en, anderzijds, dat 
de aanvraag van verweerster om voort
zetting van de rechtspleging in het Frans 
onregelmatig was, aanneemt dat de 
nietigheid van die akten gedekt werd 
door het vonnis van 9 januari 1975, 

tenviJ'l dat vonnis, dat zelf nietig was 
wegens schending van voormelde wet 
en met name van de artikelen 2, 3 en 7, 
niet het gevolg konhebben dat het arrest 
eraan toekent : 

Overwegende dat het arrest aanneemt, 
enerzijds, dat, krachtens de artikelen 2 
en 3 van de wet van 15 juni 1935 op het 
gebruik der talen in gerechtszaken en 
de artikelen 581, 1°, en 628, 14°, van het 
Gerechtelijk Wetboek, het inleidend ver
zoekschrift in het Nederlands diende 
gesteld te zijn, anderzijds, dat de aan
vraag van de partijen om voortzetting 
van de rechtspleging in het Frans en hun 
keuze van de Arbeidsrechtbank te Brussel 
niet voldeden aan de vereisten van 
artikel 7 van genoemde wet van 15 juni 
1935, en, tenslotte, dat de stelling van 
de arbeidsauditeur niet kon worden 
betwist wanneer hij betoogde dat de 
rechtbank het beroep niet-ontvankelijk 
moest verklaren ; dat de regels van de 
wet van 15 juni 1935 immers op straffe 
van nietigheid zijn voorgeschreven en 
deze -nietigheid, volgens artikel 40, van 
ambtswege door de rechter wordt uitge
sproken; 

Overwegende dat het vonnis van de 
arbeidsrechtbank derhalve zelf door de 
nietigheid als bedoeld in artikel 40, lid 1, 
was aangetast ; dat een nietig vonnis, 
ook al gaat het om een op tegenspraak 

lijke en sociaie zaken in het aigemeen, raadpl. 
cass., 5 november 1975, sttp1'a, biz. 307. 

(2) Vgl. cass., 4 oktober 1937 (Bull. en Pas., 
1937, I, 257) en 25 september 1974 (A1T. 
cass., 1975, biz. 110). 
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en niet zuiver voorbereidend vonnis, 
niet de nietigheid kan dekken van de 
aide van rechtsingang en van de alden 
van rechtspleging die aan dit v01mis 
zijn voorafgegaan ; 

Dat het middel gegrond is ; 
Overwegende dat het Rijksinstituut 

voor de sociale verzekeringen der zelf
standigen overeenkomstig de artike
len 581, 1°, 1017 en llll van het Ge
rechtelijk Wetboek in de kosten moet 
worden verwezen ; 

Om die redenen, vernietigt het bestre
den arrest ; beveelt dat van dit arrest 
melding za1 worden gemaakt op de kant 
van de vernietigde beslissing ; veroor
deelt het Rijksinstituut voor de sociale 
verzekeringen der zelfstandigen in de 
kosten ; verwijst de zaak naar het 
Arbeiclshof te Luik. 

21 januari 1976. - 38 kamer. -
V oot·zittm·, de H. Polet, raadsheer waar
nemend voorzitter. - Verslagyever, de 
H. Janssens. - Gelijkluidende conclusie, 
de H. Colard, advocaat-generaal. 

38 KAMER. - 21 januari 1976. 

1° RUST- EN OVERLEVINGSPEN
SIOEN. - ZELFSTANDIGEN. - IN. 
GANGSDATUM VAN RET OVERLEVINGS· 
PENSIOEN.- BEGRIP. 

2° RUST- EN OVERLEVINGSPEN
SIOEN. - ZELFSTANDIGEN. - PEN· 
SIOEN NIET INGEGAAN.- 0NTEIGENING 
TEN ALGEMENEN NUTTE NA AANVRAAG 
OM PENSIOEN. - GEVOLG. 

1° De ingangsdatmn van het Tust- en ove1'· 
levingspensioen van een zelfstandiye is 
in de Teyel de day waarop het pensioen 
werkel~jk w01·dt 1tityekeeTd en niet de 
ee1·ste day van de maand nadat de pen
sioenaanvTaag weTd inyediend. (Artt. 3, 
§§ 1 en 3, en 30bis K.B. nr. 72 van 
10 november 1967.) 

2° Indien onteigeniny ten algemenen nutte 
van een onToe1•end yoed, wam·van een 
zeljstandige eigenam· is, plaatsheeft 
nadat hij zijn aanm·aay om een pensioen 
heejt ingediend, doch voo1·dat dit pen
sioen is ingegaan, komt deze onteiyeniny 
in aanmeTkiny voor de be1·ekeniny van 
de inlcomsten van de aanvrageT. (Art. 27, 
§ 5, K.B. nr. 72 van 10 november 1967.) 

(RIJKSINSTITUUT 
VOOR DE SOCIALE VERZEKERINGEN 

DER ZELFSTANDIGEN, T. OORS.) 

ARREST (ve1·taliny). 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 10 oktober 1974 gewezen door 
het Arbeidshof te Brussel ; 

Over het middel, afgeleid nit de schen
cling van de artikelen 3, § 1 (inzonderheid 
licl1) en§ 3, 20, § 1, 21, § 1 (inzonderheid 
lid 1), 27, § 1, (inzonderheid lid 1) en§ 5 
(inzonderheid lid 1, 2 en 4), van het 
koninklijk besluit nr. 72 van 10 november 
1967 betreffende het rust- en overlevings
pensioen der zelfstandigen, 

do01·dat verweerder op 12 maart 1970 
een aanvraag om een rustpensioen had 
ingediend, vervolgens, op 10 juni 1970, 
een onroerend goed waarvan hij eigenaar 
was ten algemenen nutte had afgestaan, 
zoncler alsdan een pensioen te genieten, 
en zijn bestaansmidclelen op 1 april1970, 
die waren vastgesteld op grond van het 
kadastraal inkomen van dat onroerend 
goecl, vermenigvuldigcl met de coeffi
cient 1,3, het jaar1ijks basisbedrag van 
het pensioen overschreden, evenals zij, 
vastgesteld op 1 juli 1970 rekening hou
dend met een inkomen dat forfaitair werd 
bepaald op 4 percent van de verkoop
waarde van het goed op het ogenblik van 
de afstand, hager waren dan het basis
bedrag van het pensioEm, zoals het dit 
op die datum bedroeg, en het arrest, met 
bevestiging van de beslissing van de 
eerste rechter, zegt dater geen aanleiding 
bestaat om de raming van de bestaans
midclelen van verweerder te wijzigen ten 
gevolge van de onteigening ten algemenen 
nutte van een onroerend goed na het 
ingaan van het pensioen en dat, overeen
komstig de wet van 9 jruli 1970 houdende 
sociale programmatic ten voordele van 
de zelfstandigen, vanaf 1 juli 1970 aan 
verweerder een rustpensioen moet worden 
toegekencl ten bedrage van 6.927 frank 
dat op 1 november 1970 op 7.735 frank 
vvorclt gebracht, 

en do01•dat het arbeidshof, om aldus 
te beslissen, hoofdzakelijk hierop stetmt 
dat, krachtens voormeld artikel 27, § 5, 
van het koninklijk besluit nr. 72 van 
10 november 1967, de bepalingen van 
de §§ 1 en 2 van dat artikel niet van toe
passing zijn op de goederen die het voor
werp uitmaken van een onteigening ten 
algemenen nutte " na de ingangsdatum 
van het rust- of overlevingspensioen " ; 
dat de alclus bedoelde datum niet de 
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datum is vanaf welke een pensioen wer
kelijk aan een gerechtigde wordt toege
kend, doch de datum waarop, afgezien 
van dit punt, een theoretisch recht op 
het pensioen ontstaat en die afhangt van 
de datum waarop een pensioenaanvraag 
is ingediend, van de leeftijd van de be
trokkene, van de werkelijke stopzetting 
van het werk of nog van een ambtshalve 
herziening enzovoort; dat in het onder
havige geval de ingangsdatum van het 
pensioen dus kan worden vastgesteld, 
niet op 1 april 1970, doch zelfs op 1 juni 
1968 (65e verjaardag van verweerder), 
daar hij op 20 oktober 1967 een eerste 
pensioenaanvraag had ingediend en zijn 
nieuwe aanvraag van 13 maart 1970 
slechts werd ingediend wegens een veran
dering in de inkomsten ; dat de onteige
ning van 10 juni 1970 veellater geschied
de dan de datum waarop het recht op 
het pensioen van verweerder theoretisch 
ontstond en dat de bepalingen van § 5 
van voormeld artikel 27 dienen toegepast 
te worden ; dat, volgens lid 4 van voor
noemde § 5, de bepalingen van deze 
paragraaf de toepassing niet beletten 
van de §§ 1 en 2 in het geval waarin 
deze voordeliger zou uitvallen ; dat uit 
deze bepalingen blijkt dat ze in een ande
re regeling voorzien voor de gerechtigden 
die hun goederen vrijwillig afstaan en 
voor degenen die verplirht zijn het te 
doen ten algemene nutte en dat het heel 
logisch en rechtvaardig is voor laatst
genoemden, wat de berekening van de 
bestaansmiddelen betreft, de· toestand 
te laten gelden die ze zouden gekend 
hebben indien de onteigening niet had 
plaatsgehad ; dat voor de vaststelling of, 
zowel op 1 april 1970 als op 1 juli 1970, 
inderdaad een pensioen aan verweerder 
kan worden toegekend, men zich client 
te houden aan de eerste berekening van 
de bestaansmiddelen door het Rijks
instituut voor de sociale verzekeringen 
der zelfstandigen, daar de onteigening 
van 10 juni 1970, reglementair, geen 
enkele invloed heeft gehad op de finan
ciele toestand van de betrokkene, 

te1·wijl het rust- of overlevingspen
sioen tot doel heeft aan een gerech
tigde een bepaalde geldsom uit te keren, 
zodat de ingangsdatum van het pensioen, 
in de zin van§ 5 van voormeld artikel 27, 
de datum is vaiiaf welke deze geldelijke 
uitkering wordt toegekend, doch niet 
de datum kan zijn waarop een theoretisch 
recht op het pensioen ontstaat, op grand 
waarvan geen aanspraak kan worden ge
maakt op de starting van enig bedrag, en 
dus de bijzondere regels voorgeschreven 
in geval van onteigening ten algemenen 

nutte enkel van toepassing zijn op degene 
die reeds een pensioen geniet en niet 
mogen worden toegepast tot vaststelling 
van de bestaansmiddelen van verweerder 
die niet aan deze voorwaarde voldeed 
toen hij zijn goed ten algemenen nutte 
afstond, en evenmiri om hem het pen
sioen toe te kennen dat de feitenrechters 
hem verlenen : 

Overwegende dat uit de vaststellingen 
van het arrest blijkt dat verweerder als 
zelfstandige op 12 maart 1970 een pen
sioenaanvraag heeft ingediend; dat hij 
op die datum met name eigenaar was 
van een onroerend goed dat op 10 juni 
1970 het voorwerp uitmaakte van een 
onteigening ten algemenen nutte ; dat 
eiser, op grand van clit nieuwe feit, de 
bestaans1nidclelen van verweerder op 
1 april en 1 juli 1970 heeft berekend en 
geweigerd heeft verweerder een pensioen 
toe te kennen ; dat het bestreden arrest 
daarentegen verweerder, vanaf 1 juli 
1970, een rustpensioen toekent op basis 
van zijn bestaansmiddelen op dat ogen
blik; 

Overwegende dat de toepassing van de 
bepalingen van de §§ 1 en 2 van artikel 27 
van het koninldijk besluit nr. 72 van 
10 november 1967 betreffende het rust- en 
overlevingspensioen der zelfstandigen op 
de goederen die het voorwerp uitmaken 
van een onteigening ten algemenen nutte, 
krachtens § 5 van genoemd artikel, enkel 
kan worden uitgesloten indien de ont
eigening na de ingangsdatum van het 
pensioen heeft plaatsgehad ; 

Overwegende dat het arrest erop wijst 
dat verweerder. v66r 10 juni 1970, datum 
van de onteigening, geen pensioen genoot ; 

Overwegende dat het pensioen dan ook 
niet was ingegaan v66r die onteigening ; 
dat, door op verweerder de afwijking van 
artikel 27, § 5, van het koninklijk besluit 
nr. 72 van 10 november 1967 toe te pas
sen en hem vanaf 1 juli 1970 een rust
pensioen toe te kennen, het arbeidshof 
zijn beslissing niet wettelijk heeft ver
antwoord; 

Overwegende dat het Rijksinstituut 
voor de sociale verzekeringen der zelf
standigen overeenkomstig de artike
len 581, 1°, 1017 en 1111 van het Gerech
telijk W etboek in de kosten moet ·worden 
verwezen; 

Om die redenen, vernietigt het bestre
den arrest; beveelt dat van clit arrest 
melding zal worden gemaakt op de kant 
van de vernietigde beslissing ; veroordeelt 
eiser in de kosten ; verwij st de zaak naar 
het Arbeidshof te Luik. 
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21 januari 1976. - 3e kamer. -
Voo1·zitte1·, de H. Polet, raadsheer waar
nemend voorzitter. - VeTslaggeveT, de 
H. Closon. - Gelijkluidende conclusie, 
de H. Colard, advocaat-generaal. 
Pleite1·, de H. Fally. 

1e KAMER.- 22 januari 1976. 

AMBTENAAR. AMBTENAAR TER 
BESOHIKKING GESTELD DOOR AFDAN
KING, VOORLOPIG WEDER IN DIENST 
GENOJ\'IEN.- GEVOLG HIERVAN OP DE 
TOEKENNING VAN DE WAOHTWEDDE 
TIJDENS DE TERBESOHIKKINGSTELLING 

WEGENS AFDANKING. 

Hoewel de ambtenaaT die teT beschikking 
is gesteld dam· ajdanking in het belang 
van de dienst, bij zijn wedeTindienst
neming een we~·kelijke wedde ontvangt, 
woTdt de tegen hem genomen maat1·egel 
van teTbeschikkingstelling niet opge
scho1't tijdens de peTiode of de peTiodes 
van wedeTindienstt1·eding, zodat de teT
beschikkingstelling, ingeval van wedeT
indienstt1'eding, niet tot gevolg mag heb
ben dat de ambtenaa1·, waaTop die maat-
1'egel van teTbeschikkingstelling bet1·ek
king heeft, een wachtwedde zou kunnen 
ontvangen vooT een pe1·iode welke de 
twee jaTen, die bij de teTbeschikkingstel
ling zijn begonnen, ove1't1·ejt. (Art. 13 
wet van 24 december 1953, en art. 5, 
lid 2 en 3, K.B. van 18 juli 1933.) 

(BELGISOHE STAAT, MINISTER VAN NATIO
NALE OPVOEDING, NEDERLANDSE AF
DELING, T. WIJTERS EN KALHOFER.) 

ARREST (VeTtaling). 

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

Over het middel afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 2, § 3, 5 van het 
koninklijk besluit van 18 juli 1933 tot 
vaststelling der reglementsbepalingen be
treffende de terbeschikkingstelling der 
leden van het onderwijzend personeel, 
gewijzigd bij de besluiten van 28 februari 
1935 en 26 augustus 1935 en bij de 
wetten van lO juni 1937, 23 juli 1952 
en 17 oktober 1956, en 13 van de wet 
van 24 december 1953 betreffende de 

tuchtstraffen en het ontslag van ambts
wege opgelopen door de leden van het 
personeel der provincien, gemeenten, 
verenigingen van gemeenten, commissies 
van openbare onderstand en andere aan 
de provincien of aan de gemeenten onder
geschikte instellingen en der door de 
Staat ge'inspecteerde bijzondere onder
wijsinrichtingen, alsmede door de leden 
van het Rijkspersoneel en van het 
wetenschappelijk en onderwijzend per
soneel der wetenschappelijke en onder
wijsinrichtingen van de Staat, wegens 
hun gedragingen tijdens de vijandelijke 
bezetting, 

dom·dat het hof van beroep, door zijn 
instemming met de redenen van de 
eerste rechter, de beslissing van deze 
laatste heeft bevestigd, volgens welke 
voor de periode van terbeschikl~ingstel
ling bij afdanking in het belang van de 
dienst, met een wachtwedde gelijk aan 
de laatste activiteitswedde, niet mag of 
mogen worden aangerekend de periode 
of de periodes tijdens welke de beambte 
opnieuw in dienst werd geroepen, met 
volgende overwegingen : « Overwegende 
dat, in strijd met de bewering van de 
Staat, noch uit artikel 5 van het konink
lijk besluit van 18 juli 1933, noch uit 
artikel 13 van de wet van 24 december 
1953 volgt dat de periode van terbeschik
kingstelling met volledige wedde zou 
verlopen op het einde van het tweede 
jaar vanaf de beslissing van terbeschik
kingstelling; dat, voor dit geding, uit die 
wetteksten enkel volgt dat de beambte, 
die werd ter beschikking gesteld, bij elke 
vacature in overeenkomstige betrekkin
gen, opnieuw in dienst kan worden 
geroepen en dat de wachtwedde, in dat 
geval, vervalt hetgeen vanzelfsprekend is 
daar de beambte alsdan, in functie van 
zijn prestaties, een activiteitswedde ont
vangt ; dat de thesis van de Staat even
min steunt op hetgeen de tekst van de 
wet niet bepaalt; dat de opnieuw in 
dienst geroepen beambte niet meer ter 
beschikking is maar dat hij dit opnieuw 
kan zijn ingeval van nieuwe opheffing 
van betrekking zonder dat daarom mag 
worden geraakt aan zijn recht op een 
wachtwedde die, tijdens een totale ter
beschikkingstelling van twee jaar, gelijk 
is aan de laatste activiteitswedde ; Over
wegende tenslotte dat de mogelijke 
splitsing van de periode van twee jaar, 
tijdens welke een volledige wachtwedde 
wordt betaald, waaraan de eerste rechter 
terecht herinnert, de gegrondheid van de 
eis impliceert, daar het uitgesloten is 
dat de opnieuw in dienst geroepen 
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beambte als een ter beschikking gestelde 
wordt beschouwd », 

tm·wijl, eerste onde1·deel, artikel 5 v;;:'n 
het koninklijk besluit van 18 juli 1933, 
in zijn lid 2, bepaalt dat « tijdens het 
eerste en het tweede jaar, de beambten 
welke ter beschikking gesteld werden bij 
afdanking in het belang van de dienst, een 
wachtgeld gelijk aan de laatste activiteits
wedde gemeten >> en, in zijn lid 3, dat « te 
beginnen met het derde jaar, dit wacht
geld verminderd wordt tot het bedrag 
van het pensioen dat belanghebbende zou 
bekomen, moest hij voorbarig gepen
sioneerd worden >>, en de bewoordingen 
van dat artikel, zonder dat de feitenrech
ter ze moet interpreteren, duidelijk aan
tonen dat de beambte ter beschikking 
gesteld bij afdanking in het belang van 
de dienst, in beginsel, tijdens het eerste 
en het tweede jaar van de terbeschik
kingstelling, vanaf die maatregel, recht 
heeft op een volledige wachtwedde, ver
volgens op een wedde verminderd tot 
het bedrag van het pensioen dat hij zou 
bekomen ingeval van voorbarige pen
sionering tijdens de volgende jaren van 
diezelfde periode van terbeschikking-, 
stelling; waaruit volgt dat door aan de 
beambte, ter beschikking gesteld na 
afdanking in het belang van de dienst, 
een volledige wachtwedde toe te kennen 
gedurende een periode van terbeschik
kingstelling die, ingevolge de voorlopige 
wederindienstroepingen, in totaal twee 
jaar bedroeg, de bestreden beslissing 
artikel 5 van het koninklijk besluit van 
18 juli 1933 heeft geschonden; 

tweede onde1·deel, de rechters in hoger 
beroep, in de bestreden beslissing, de 
reden van de eerste rechter hebben over
genomen volgens welke « het koninklijk 
besluit van 18 juli 1933 ( ... ) in artikel 2, 
§ 3, van zijn algemene bepalingen, for
meel bepaalt dat de duur van de terbe
schikkingstelling met genot van wacht
geld (( in een of meerdere malen )) mag 
worden berekend op voorwaarde dat hij 
de duur van de werkelijke diensten niet 
overtreft >>, en die de gegTondheid van de 
eis van de eerste verweerster zouden im
pliceren, terwijl zij ten onrechte oordelen 
dat de beambte opnieuw in dienst geroe
pen in het kader van de wet van 24 de
cember 1953, piet als ter beschikking 
gesteld kan worden beschouwd; artikel13 
van die wet, zoals de bestreden beslissing 
overigens vermeldt, bepaalt dat alleen 
de wachtwedde vervalt bij de weder
indiensttreding van een beambte ter 
beschikking gesteld bij afdanking in het 
belang van de dienst en niet dat een einde 

komt aan zijn terbeschikkingstelling zelf, 
waarvan het bestaan geenszins met de 
wachtwedde samengaat ; inderdaad, de 
regel dat een beambte de, volledige of 
beperkte, wachtwedde enkel kan ont
vangen tijdens een met zijn werkelijke 
dienst overeenstemmende periode on
geacht de omstandigheid dat de totale 
terbeschikkingstelling het resultaat is 
van een of meerdere beslissingen van 
terbeschikkingstelling (artikel 2, § 3 van 
het koninldijk besluit van 18 juli 1933) 
niet impliceert dat de periode van ter
beschikkingstelling die het resultaat is 
van een enkele beslissing kan worden 
gesplitst door wederindiensttredingen zon
der vaste benoeming en met verval van 
de wachtwedde voor de duur van de 
tijdelijke tewerkstelling van de krachtens 
artikel 13 van de wet van 24 december 
1953 ter beschikking gestelde beambte; 
daaruit blijkt dat de bestreden beslissing, 
door zowel uit artil.::el 2, § 3, van het 
koninklijk besluit van 18 juli 1933 als 
uit artikel 13 van de wet van 24 decem
ber 1953 gevolgen af te leiden die de 
voorlopige wederindiensttreding van een 
beambte, ter beschikking gesteld door 
afdanking in het belang van de dienst, 
voor die terbeschikkingste.lling zou heb
ben en die in deze wetsbepalingen niet 
zijn vervat, deze schendt : 

Overwegende dat uit de vaststellingen 
van het arrest, uit het beroepen vonnis 
waarnaar het verwijst en uit de regel
matig aan het Hof voorgelegde stukken, 
blijkt dat eiseres, een gemeentelijke 
onderwijzeres, bij ministerieel besluit 
van 13 september 1960, ter beschiklring 
werd gesteld door afdanking in het belang 
van de dienst, met verval van de wacht
wedde sedert 1 oktober 1959, datum van 
haar tijdelijke benoeming als gemeente
lijke onderwijzeres; dat, daar haar 
tewerkstelling op 30 juni 1960 geeindigd 
was, een ministerieel besluit van 12 de
cember 1961 bepaalt dat de wachtwedde 
vanaf 1 juli 1960 opnieuw zal worden 
betaald aan verweerster ; 

Overwegende dat het middel tegen 
het arrest aanvoert dat het beslist heeft 
dat « voor de periode van terbeschik
kingstelling wegens afdanking in het 
belang van de dienst, met een wacht
wedde gelijk aan de laatste activiteits
wedde, niet mogen worden aangerekend 
de periode of de periodes tijdens welke 
de beambte opnieuw in dienst werd 
geroepen >> ; 

Overwegende, enerzijds, dat artikel 13 
van de wet van 24 december 1953 bepaalt 
dat de leden van het onderwijzend per-
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soneel, die onder de bij die wet bedoelde 
voorwaarden ter beschikking werden 
gesteld, opnieuw in dienst kunnen wor
den geroepen en dat de wachtwedde, in 
dat geval, vervalt ; 

Dat, anderzijds, luidens artikel 5, 
leden 2 en 3, van het koninklijk besluit 
van 18 juli 1933, de beambten die ter 
beschikking werden gesteld bij afdanking 
in het belang van de dienst, het eerste en 
het tweede jaar een met de laatste activi
teitswedde overeenstemmende wedde ont
vangen en dat die wedde vanaf het derde 
jaar verminderd wordt tot het bedrag 
van het pensioen dat belanghebbende 
zou bekomen moest hij voorbarig gepen
sioneerd worden ; 

Overwegende dat uit die wetsbepalin
gen volgt dat inclien de, bij afclanking in 
het belang van de dienst, ter beschikking 
gestelcle beambte, bij zijn weclerindienst
neming een werkelijke weclcle ontvangt, 
daarentegen de tegen hem genomen Inaat
regel van terbeschikkingstelling niet 
worclt opgeschort tijclens de periods of 
de periodes van weclerindiensttrecling, 
zodat de terbeschikkingstelling, ingeval 
van weclerindiensttrecling, niet tot gevolg 
mag hebben dat de beambte, waarop die 
maatregel van terbeschikkingstelling be
trekking heeft, een wachtweclde zou 
kunnen ontvangen voor een periode 
welke de twee jaren, die bij de terbeschik
kingstelling zijn begonnen, overtreft ; 

Dat inclerdaacl, enerzijcls, de tekst van 
die wetsbepalingen niet bepaalt dat, 
tijdens de periocles van weclerindienst
trecling, de tegen de beambte genomen 
maatregel van terbeschikkingstelli:J,1g 
wordt opgeschort ; dat enkel de betaling 
van de wachtwedde door een ministerieel 
besluit opgeschort wordt ; 

Dat, anderzijds, blijkt dat de wet-
. gever wou clat op de ter beschikking ge
stelcle beambten een gelijkvonnige maat
regel van toepassing was door hun « het 
eerste en tweede jaar >> een wachtwedde 
toe te kem1en die minstens gelijk is aan 
die van hun laatste periocle van activiteit, 
ongeacht of, ja clan neen, een eventuele 
voorlopige reaffectatie tijclens die twee 
jaren heeft plaatsgevonclen ; 

Dat, bovendien, uit artikel 2, § 3, van 
het koninklijk besluit van 18 jclli 1933 
niet mag worden afgeleid clat de wetgever 
zou aanvaarcl hebben dat de terbeschik
kingstelling tijclens de weclerindienst
roeping wordt opgeschort ; clat die wets
bepaling, inderdaad, aileen als gevolg 
kan hebben dat, in al de gevallen, de 
duur van de terbeschikkingstelling be
perkt wordt tot die van de werkelijke 

tewerkstelling van de beambte, ongeacht 
of die tewerkstelling in een of meerdere 
periodes gebeurde ; 

Overwegencle dat, derhalve, door te 
beslissen clat verweerster, die v66r haar 
wederindiensttreding een wachtwedcle 
van een dag had ontvangen, recht heeft 
op een wachtweclde van twee jaar min 
een dag, nadat zij haar voorlopige functie 
niet vercler uitoefende, het hof van 
beroep zijn beslissing niet wettelijk heeft 
verantwoorcl; 

Dat het middel gegrond is ; 

Om die redenen, vernietigt het bestre
den vonnis, behalve in zoverre het hoger 
beroep wordt ontvangen ; beveelt clat 
van dit arrest melding wordt gemaakt 
op de kant van de gecleeltelijk vernietigde 
beslissing ; houdt de kosten aan opclat 
erover door· de feitenrechter wordt be
slist ; verwijst de alclus beperkte zaak 
naar het Hof van beroep te Luik. 

22 januari 1976. - 1e kamer. -
VooTzitteT, de H. Perrichon, raaclsheer 
waarnemend voorzitter. - Vm·slaggeveT, 
de H. Closon.- Gelijkluidende conchtsie, 
de H. Charles, aclvocaat-generaal. 
Pleite1's, de HH. Bi.i.tzler en Fally. 

1 e KAMER. -.22 januari 1976. 

VOORZIENING IN CASSATIE. 
BESLISSINGEN WAARTEGEN OASSATIE· 
BEROEP KAN WORDEN INGESTELD. -
BURGERLIJKE ZAKEN. - BESLISSING 
IN LAATSTE AANLEG WAARIN NAGELA· 
TEN WERD UITSPRAAK TE DOEN OVER 
EEN PUNT VAN DE VORDERING.- 0NT
V ANKELIJKHEID • 

Oassatiebe1·oep staat open tegen de beslis
sing in laatste aanleg waa1'in nagelaten 
wm·d uitspmak te doen oveT een punt 
van de vo1·deTing (1). (Art. 1138, 3°, 
G.W.) 

(NAAMLOZE VENNOOTSOHAP « RICHARD >>, 
T. MARNETTE.) 

Met de notitie overeenstemmend 
arrest. 

22 januari 1976. - 1e kamer. 
Voorzitte1·, de H. Perrichon, raadsheer 

(1) Cass., 25 juni 1975 (A1•r. cass., 1975, 
blz. 1143). 
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waarnemend voorzitter. - Ve1'slaggeve~·, 
de H. Clason.- Gelijkluidende conclusie, 
de H. Charles, advocaat-generaal. 

. Pleite1', de H. Fally. 

1e KAMER.- 22 januari 1976. 

10 VERZEKERINGEN. - LANDVERZE
KERINGEN.- VERWEZENLIJKING VAN 
HET RISICO. - VERPLICHTINGEN VAN 
DE VERZEKERINGNEMER. 

20 VERZEKERINGEN. - LANDVER
ZEKERINGEN. - DE VERZEKERING
NEMER MOET ALLES IN HET WERK 
STELLEN OM DE DOOR DE VERZEKERING 
GEDEKTE SCHADE TE VOORKOMEN OF 
TE BEPERKEN. - KOSTEN GEMAAKT 
DOOR DE VERZEKERDE. - TERUGBETA

LING DOOR DE VERZEKERAAR. 

1° De ve1'Zeke1·ingneme1· moet, ingeval het 
doo1' de ve1·zeke1·ing gedekte Tisico zich 
voo1'doet, alles in het we1·k stellen om de 
schade te voo1•komen of te bepe1·ken (1). 
Art. 17 wet,van 11 juni 1874.) 

2° De ve1·zekema1· moet de do01· de ve1·zeke1'de 
gemaakte kosten dTagen niet alleen wan
nee1' deze alles in het we?·k heeft gesteld 
om de schade te bepeTken, dbch oak 
wannee1· hij zulks heeft gedaan om de 
schade te voorkomen (2). (Art. 17 
wet van 11 juni 1874.) 

(DE THIBAULT DE BOESINGHE, 
T. BELGISOHE VERZEKERINGS

MAATSOHAPPIJ «LA OONOORDE ».) 

ARREST (ve1'taling). 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 22 april 197 4 door het Hof 
van beroep te Brussel gewezen ; 

Over het middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 1, 17, inzon
derheid lid 2, van de wet van 11 juni 1874 
op de verzekering in het algemeen, 1134, 

(1) en (2) Raadpl. FREDERIOQ, Tmite cle 
d1•oit comrnm·cial, d. III, nrs. 249 en 250; 
VAN RYN en HEENEN, P1·incipes de d?'oit 
comrnm·cial, d. IV, blz. 78 en 79 ; LALoux, 
Tmite des assurances ten·est1•es, blz. 131, 
nrs. 149 en 150, en Les Novelles, Droit com
mercial, d. V, Les assttrances, nr. 981. 

1135, 1384, inzonderheid lid 1, van het 
BurgerlijkWetboek en 97 van de Grand
wet, 

doo1'dat, aangezien het vaststaat 
a) dat eiser de eventuele civielrechtelijke 
aansprakelijkheid die, krachtens de· arti
kelen 1382 tot 1386 van het Burgerlijk 
Wetboek, wegens lichamelijke of mate
riiile schade aan derden, te zijnen laste 
zou vallen, door verweerster heeft laten 
verzekeren; b) dat, op 24 maart 1969, 
de televisieantenne, die eiser had ge
plaatst op het dak van het gebouw, 
waarvan hij een appartement bewoont, 
en die, omdat haar spankabels onder 
druk van de wind waren gebroken, uit 
evenwicht werd gebracht, plooide en op 
de spankabels van de naburige antennes 
viel, wat de val .van die antennes en een 
belangrijke schade had kunnen veroor
zaken; c) dat eiser zonder aarzelen de 
hulp inriep van een specialist in antennes 
die de naburige antennes uiteen nam en 
daarna terug in staat van werking bracht, 
tegen de prijs van 17.555 frank, het arrest, 
dat vaststelt dat eisers aansprakelijkheid, 
als bewaarder van zijn antenne, vast
staat wegens het gebrek ervan, eisers 
rechtsvordering tegen verweerster tot 
betaling van genoemde som van 
17,555 frank verwerpt om reden dat de 
contractuele waarborg van verweerster 
strekt tot het vrijmaken van het patri
monium van de verzekerde van elk ver
haal, gegrond op een misdrijf of een on
eigenlijk misdrijf van hem; dat moet 
worden onderzocht of de derden, eige
naars van de naburige antennes, op grond 
van de artikelen 1382 tot 1386 van het 
Burgerlijk Wetboek, tegen eiser een recht 
op verhaal hebben gehad tot vergoeding 
van een schade ; dat dit bewijs niet wordt 
geleverd ; dat verweerster nochtans ver
plicht kon zijn om eiser te vergoeden 
indien, dank zij de uitgaven door deze 
gemaakt, de schade werd . beperkt ; dat 
de verzekerde lid is van een associatie, die 
hij door zijn egoi'sme niet mag in gevaar 
brengen, en dat hij, luidens artikel 17, 
lid 1, van de wet van 11 juni 1874, alles 
in het werk moet stellen om de schade te 
voorkomen of te beperken ; dat de 
scheidingslijn tussen de maatregelen die 
de verzekerde als een goede huisvader 
moet nemen en de verrichtingen van ver
zekerde om, op zijn kosten, de schade te 
beperken, moeilijk is te bepalen; dat, 
ten cleze, het risico, zoals het in de polis 
is omschreven, zich niet heeft voorgedaan 
en de schade niet bestaat daar de bena
deelde derden nooit een vordering tot 
schadeloosstelling hebben gehad, 
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terwijl, luidens artikel 17, lid 2, van de 
wet van ll juni 1874, de kosten door de 
verzekerde gemaakt om de schade te 
beperken, ten laste zijn van de verzeke
raar, zelfs wanneer het bedrag van die 
kosten, gevoegd bij het bedrag van de 
schade, de verzekerde som zou te hoven 
gaan en wanneer de aangewende pogin
gen vruchteloos zouden geweest zijn ; ten 
deze de kosten van het uiteen nemen en 
het herstellen van de naburige antennes 
gemaakt werden om de schade, te wijten 
aan het wettelijk vermoeden dat eiser 
een fout heeft begaan, te beperken en dus, 
krachtens genoemd artikel 17 van de 
tussen de partijen gesloten verzekerings
overeenkomst, ten laste van verweerster 
vallen (schending van alle bovengenoem
de bepalingen, met uitzondering van 
artikel 97 van de Grondwet); 

en terwijl de beslissing dat de benadeel
de derden geen vordering tot schadeloos
stelling hadden, onverenigbaar is met de 
vaststellingen dat de naburige antennes 
uiteengenomen en hersteld werden en dat 
het beginsel van eisers aansprakelijkheid 
vaststaat (schending van de artikelen 97 
van de Grondwet en 1384, lid 3, van het 
Burgerlijk Wetboek) : 

Overwegende dat, luidens artikel 17 
van de wet van ll jcmi 1874 betreffende 
de verzekering in het algemeen, de ver
zekerde alles in het werk moet stellen 
om de door zijn verzekeringscontract 
gedekte schade te voorkomen of te be
perken, en de door hem gemaakte kosten 
om de schade te beperken, ten laste zijn 
van de verzekeraar behalve indien zij, 
voor het geheel of voor een gedeelte, op 
onbedachtzame wijze werden gemaakt ; 

Overwegende dat uit de geest van 
genoemde wet, inzonderheid artikel 17, 
waarin de regels voor de waarneming van 
een anders zaak worden toegepast, met 
name de regels van artikel 13 7 5 van het 
Burgerlijk W etboek, blijkt dat de ver
zekeraar dergelijke kosten moet dragen 
niet alleen wanneer de verzekerde gehan
deld heeft om de schade te beperken 
maar ook wanneer hij die wou vermijden, 
namelijk ze voorkomen ; 

Dat indien, in dit laatste geval, de 
door de verzekering gedekte schade aan 
derden niet heeft plaatsgevonden, met 
het gevolg dat zij geen recht op schade
loosstelling konden laten gelden, daaruit 
niet mag worden afgeleid dat de verze
kerde onvermijdelijk het recht zou ver
liezen om, zoals bepaald bij leden 2 en 3 
van voornoemd artikel 17, ten laste van 
de verzekeraar de terugbetaling te beko
men van de door hem gemaakte kosten ; 

Overwegende dat het arrest er op wijst 
« dat de televisieantenne die appellant )), 
thans eiser, «had doen plaatsen op het 
dak van het gebouw, en die, uit even
wicht gebracht omdat haar spankabels 
onder druk van de wind gebroken waren, 
plooide; dat zij, aangezien zij met haar 
eigen klemmen niet meer was vast
gemaakt, op de spankabels van de nabu
rige antennes is gevallen ; dat, door die 
toestand, de antennes op de openbare 
weg konden vallen en aldus ernstige 
schade konden veroorzaken; dat appel
lant, die daarover werd ingelicht, zonder 
aarzelen de hulp inriep van de pompiers 
en van een « zelfstandige hersteller van 
antennes ))' die de naburige antennes uit
eennam en ze daarna herstelde ; . . . dat 
de eis ... de terugbetaling beoogt van het 
door eiser aan de hersteller van antennes 
betaalde bedrag )) ; 

Overwegende dat het arrest aldus vast
stelt dat de val van de antenne waarvan 
eiser eigenaar en bewaarder was als gevolg 
heeft gehad dat er gevaar dreigde voor de 
eigendom en de persoon van anderen ; 

Overwegende dat niet blijkt uit de 
redenen van het arrest dat het heeft 
willen beslissen dat eiser onbedachtzaam 
zou hebben gehandeld wanneer hij, «in
gelicht over het gebeurde, zonder aar
zelen )) onder meer « de hulp inriep van 
een zelfstandige hersteller van antennes » 
om de voor die toestand nodige maat
regelen te nemen ; dat evenmin uit de 
hierboven weergegeven vaststellingen van 
het arrest blijkt dat de door eiser genomen 
maatregelen niet die zouden zijn welke 
luidens artikel 17, lid 1, van de verzeke
ring in het algemeen, verplicht zijn 
voor elke verzekerde, namelijk de maat
regelen, niet aileen· om de verzekerde 
schade te beperken, maar, indien nog 
mogelijk, om ze te voorkomen ; 

Overwegende dat het arrest, derhalve, 
zonder miskenning van de bepalingen 
van artikel 17 van bovengenoemde wet, 
die van openbare orde zijn, wettelijk 
niet heeft kunnen beslissen dat eisers 
rechtsvordering ongegrond was omdat 
hij niet bewees dat aan derden schade 
werd toegebracht, met als gevolg dat 
dezen gerechtigd waren om van hem 
schadeloosstelling te eisen ; 

Dat het middel gegrond is ; 

Om die redenen, vernietigt het bestre
den arrest, behalve in zoverre het hoger 
beroep wordt ontvangen ; beveelt dat 
van dit arrest melding zal worden ge
maakt op de kant van de gedeeltelijk 
vernietigde beslissing ; houdt de kosten 
aan opdat erover door de feitenrechter 
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wordt beslist ; verwijst de aldus beperkte 
zaak naar het Hof van beroep te Luik. 

22 januari 1976. - 1e kamer. -
Voorzitte1·, de H. Perrichon, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggever, 
de H. Capelle.- Gelijkluidende conclusie, 
de H. Charles, advocaat-generaal. -
Pleiter, de H. Fally. 

1° KAMER.- 22 januari 1976. 

10 HUUR vAN GOEDEREN. - p AOHT. 
- 0NDERPAOHT. - DuuR VAN DE 
ONDERPAOHT M.B.T. DIE VAN DE HOOFD
PAOHT. 

20 HUUR vAN GOEDEREN.- p AOHT. 
- HOOFDPAOHTER DIE DE LANDEIGEN' 
DOM ONDERVERPAOHT.- 0NDERPAOHT 
SLUIT NIET IN DAT DE HOOFDPAOHTER 
AFSTAND DOET VAN ZIJN RECHT AAN 
DE HOOFDPAOHT EEN EINDE TE MAKEN 
ONDER DE WETTELIJKE VOORWAARDEN. 

1° De duur van de onderpacht van een 
landeigendom hangt, in elke hypothese, 
af van de dutt?' van de hoofdpacht ( 1). 
(Art. 32 van de afdeling van het Bur
gerlijk Wetboek houdende de regels 
betreffende de pacht in het bijzonder 
[wet van 4 november 1969].) 

2° W annee1' de hoojdpachte1' van een land
goed dat goed onderve1·pacht, sluit zulks 
niet in dat hij ajstand doet van zijn 1·echt 
aan de hoofdpacht een einde te maken 
onder de wettelijke vom·waarden (2). 
(Artt. 14, lid 2, en 32 van de afdeling 
van het Burgerlijk Wetboek houdende 
de regels betreffende de pacht in het 
bijzonder [wet van 4 november 1969].) 

(OORNELIS, T. POPELIER, 
DE KEYSER EN HINDRYOKX.) 

ARREST (vertaling). 

HET HOF;- Gelet op het bestreden 
vonnis, op 8 oktober 1974 in hoger beroep 
gewezen door de Rechtbank van eerste 
aanleg te Charleroi ; 

(1) en (2) Raadpl. 0LOSON, Le bail a jm·me, 
biz. 148, nr. 72, en biz. 248, nr. 123. 

CASSATIE, 1976. - 20 

I. Wat betreft de voorziening tegen 
de verweerders Popelier-Dick : 

Over het middel afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 1134, 1135, 1142, 
1145, 1146, 1149, 1719, 1723, 1724 van 
het Burgerlijk W etboek en van het in 
die artikelen neergelegde algemeen be
ginsel van de vrijwaring voor persoon
lijke daden, 14, inzonderheid lid 2, en 
32 van de afdeling van het Burgerlijk 
W etboek houdende de regels betreffende 
de pacht in het bijzonder (wet van 
4 november 1969, artikel I), 

doo1·dat, daar het vaststaat dat eiser 
onderpachter was van de drie percelen 
grond waarvan de verweerders Popelier
Dick de hoofdpachters waren en dat, 
krachtens een op 28 augustus 1971, bij 
authentieke akte, tussen deze laatsten 
en de hoofdpachter gesloten overeen
komst, vanaf 30 september 1972 voor
tij dig een einde werd gemaakt aan de 
hoofdpacht, het bestreden vmmis, ter 
afwijzing van eisers rechtsvordering tot 
schadevergoeding tegen de genoemde 
verweerders en die hierop gegrond was 
dat dezen ernstig waren tekort geschoten 
in hun verplichting om hem het rustig 
genot te verlenen van de in onderpacht 
gegeven percelen, verklaart « dat, luidens 
artikel 14, § 2, van de wet van 4 november 
1969, de partijen een einde mogen maken 
aan de lopende pacht op voorwaarde 
dat hun akkoord wordt vastgesteld bij 
authentieke alde of bij een verklaring 
voor de vrederechter afgelegd op diens 
ondervraging ; .. . dat die be paling van 
algemene orde is en op alle pachtover
eenkomsten van toepassing is, zelfs 
ingeval van onderpacht; dat, inderdaad, 
artikel 32 van dezelfde wet met name 
bepaalt dat de onderpacht niet langer 
mag duren dan de hoofdpacht, ongeacht 
onder welke omstandigheden deze laatste 
een einde heeft genomen; ... dat, krach
tens artikel 32 en krachtens de algemene 
beginselen inzake fouten, de hoofdpach
ter verplicht blijft om de onderpachter 
mede te delen dat aan de hoofdpacht, 
met instemming van de partijen, een 
einde is gesteld; ... dat de appellanten 
(thans de verweerders) die verplichting 
hebben nageleefd, daar zij op 31 augustus 
1971 aan gei:ntimeerde Cornelis (thans 
eiser) mededeelden dat op 30 september 
1972 aan de hoofdhuur een einde werd 
gemaakt, waardoor zij aan deze laatste 
een volledig jaar gaven om de nodige 
schikkingen te treffen ; ... dat de appel
lanten aldus hun verplichtingen volledig 
hebben nageleefd en dat gei:ntimeerde 
Cornelis geen enkel recht heeft om van 
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de appellanten schadevergoeding te vor
deren ,, 

terwijl de vrijwaring voor persoonlijke 
daden, die ten laste valt van de verpach
ter, krachtens de artikelen 1719, 1723 
en 1724 en het beginsel dat daarin is 
neergelegd, evenals krachtens de artike
len 1134, 1135, 1142 en 1145 van het 
Burgerlijk W etboek, hem de verplichting 
oplegt om zich te onthouden van elke 
materiele of juridische daad, waardoor 
de huurder rechtstreeks of onrechtstreeks 
zou worden gestoord in het genot van 
het gehuurde goed, zoals dit was op het 
ogenblik van het contract, en de hoofd
pachter van een landeigendom die ver
plichting niet nakomt indien hij, zoals 
ten deze, met de instemming van de 
hoofdverpachter voortijdig een einde 
maakt aan de hoofdpacht en zijn onder
pachter aldus het risico doet lopen 
de goederen voortijdig te moeten ver
laten en de winst te verliezen van hun 
gebruik tijdens de volledige duur bepaald 
bij de wetgeving op de landpacht : 

Overwegende dat artikel 32 van de 
wet van 4 november 1969 betreffende 
de landpacht bepaalt dat de rechten en 
verplichtingen die pachter en onder
pachter tegenover elkaar hebben, volgens 
de · bepalingen van deze wet worden 
geregeld, evenwel met uitzondering van 
de bepalingen betreffende de minimum
duur van de pacht, in deze zin dat de 
onderpacht niet !anger mag duren dan 
de hoofdpacht, ongeacht onder welke 
omstandigheden aan deze laatste een 
einde werd gemaakt ; 

Overwegende dat die wetsbepaling 
1ll dwingende bewoordingen een regel 
met een algemene draagwijdte uitvaar
digt, waaruit blijkt dat de wetgever de 
bedoeling had om, in alle omstandig
heden, de duur van de onderpacht afhan
kelijk te maken van de hoofdpacht, zodat 
de onderpacht niet mag worden gesloten 
voor een periode die zou voortgaan na 
het einde van de hoofdpacht, onder welke 
voorwaarden ook aan deze een einde zou 
worden gemaakt ; 

Dat, uit de geest van bovengenoemde 
wet en uit de vergelijking van haar 
artikel 32 met haar artikel 14, lid 2, 
blijkt dat de hoofdpachter van een land
eigendom die deze in onderpacht geeft, 
behalve indien de overeenkomst van 
onderpacht een strijdig beding bevat, 
hetgeen in het middel niet .wordt aan
gevoerd, geen afstand doet van het recht 
hem verleend bij voornoemd artikel 14, 
lid 2, om, binnen de voorwaarden van 
genoemd artikel, aan de hoofdpacht een 

einde te maken; dat, behalve indien de 
hoofdpachter van slechte wil is of arti
kel 33 van voornoemde wet niet naleeft 
hetgeen in het middel tegen de eerst~ 
verweer~er niet wordt ingebracht, de 
pachter Jegens de onderpachter geen fout 
begaat door, met instemming van de 
eigenaar, een einde te maken aan de 
hoofdpacht ; 

Dat het middel naar recht faalt; 

II. Wat betreft de tegen de verweerders 
De Keyser-Hindryckx ingestelde voor
ziening en eis tot tussenkomst : 

01n die redenen, verwerpt de voor
ziening en de eis tot tussenkomst ; ver
oordeelt eiser in de kosten. 

22 januari 1976. - 1e kamer. -
Voo?·zitte?', de H. Perrichon, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - Verslaggever, 
de H. Capelle.- Gelijkluidende conclusie, 
de H. Charles, advocaat-generaal. 
Pleite?'B, de HH. Fally en Dassesse. 

1 e KAMER. - 23 januari 1976. 

10 HUUR vAN GOEDEREN. - PAOHT. 
- 0PZEGGING DOOR ·DE VERPACHTER. 
- 0PZEGGING v66R DE IN.wERKING-
TREDING VAN DE WET VAN 4 NOVEMBER 
1969. - GELDIGHEID EN GEVOLGEN 
VAN DE OPZEGGING. - BEOORDELING 
OP GROND VAN DE WETTELIJKE BEPA· 
LINGEN DIE VAN KRACHT ZIJN OP RET 
OGENBLIK VAN DE OPZEGGING. 

2o WETTEN EN BESLUITEN. -ToE
PAssiNG IN DE TIJD. - PAOHT. -
0PZEGGING DOOR DE VERPAOHTER GE· 
DAAN v66R DE INWERKINGTREDING 
VAN DE WET VAN 4 NOVEMBER 1969.
- GELDIGHEID EN GEVOLGEN VAN DIE 
OPZEGGING. - BEOORDELING OP GROND 
VAN DE "VETTELIJKE BEPALINGEN DIE 
VAN KRACHT ZIJN OP HET OGENBLIK 
VAN DE OPZEGGING. 

3° HUUR VAN GOEDEREN.- PAoHT. 
- 0PZEGGING GEDAAN DOOR DE VER
PACHTER. - VERBOD EEN NIEUWE 
OPZEGGING TE DOEN BINNEN DE DRIE 
JAAR VANAF DE OPZEGGING DIE DOOR 
DE REOHTER NIET WERD GELDIG VER· 
KLAARD.- BETEKENIS VAN DIE LAAT· 
STE WOORDEN. 

1° en 2° De geldigheid en de gevolgen van 
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de opzegging door de ve1•pachter aan 
de pachter gedaan v66r de inwerking
treding van de wet van 4 novembe1· 1969 
moeten worden beoo1·deeld overeenlcomstig 
de wettelijke bepalingen die van kracht 
zijn op het ogenblik van de kennis
geving ervan (l). (Art. IV, 1°, wet van 
4 november 1969.) 

3° Het ve1·bod voor de ve1·pachte1· binnen 
de d1·ie jaa1· vanaf een « niet geldig ve1'
klaarde opzegging " de pacht opnieuw 
op te zeggen, is van toepassing, niet alleen 
wannee?' een vonnis de eerste opzegging 
niet geldig heeft verlclam·d, maa1· ook 
wanneer de ve1·pachte1· heeft ajgezien 
van elke v01·dering tot geldigverklaring 
e1·van (2). (Art. 1776, lid 3, B.W.; 
art. 15 wet van 7 juli 1951.) 

(COOMANS DE ]3RACHENE, 
T. VANDERSTRAETEN.) 

ARREST, 

HET HOF;- Gelet op het bestreden 
vonnis, op 26 juni 1974 in hoger beroep 
gewezen door de Rechtbank van eerste 
aanleg te Leuven, rechtsprekend op ver
wijzing; 

Gelet op het arrest door het Hof op 
8 juni 1973 gewezen (3); 

Over het middel afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 97 van de Grand
wet, 1319, 1320, 1322 van het Burgerlijk 
Wetboek, 1775, lid 3, en 1776, lid 3, 
door de pachtwet van 7 juli 1951 in 
hetzelfde wetboek ingevoegd, 

do01·dat de rechtbank de litigieuze op
zegging van 28 november 1968 ongeldig 
verklaart wegens niet-naleving van de 
bij artikel 1776, lid 3, van het Burgerlijk 
W etboek voorgeschreven termijn van 
drie jaar, op grond van de volgende 
redenen : << dat (eiser) opwerpt dat de 
eerste opzegging nietig was om de reden 
dat ze niet voldeed aan de opgelegde 
wettelijke vereisten, dat hij daaruit 
afleidt dat die nietigheid retroactief is 
zodat die opzegging als nooit bestaande 

(1) Oass., 19 september 1974 (A1'1', cass., 
1975, blz. 83). 

(2) Cass., 6 juli 1956 (A1'1'. cass., 1956, 
blz. 948) en 7 november 1958 (ibid., 1959, 
blz. 208). 

Wat de berekening van de termijn van 
drie jaar betreft, raadpl. cass., 8 juni 1973, 
twee arresten (ibid., 1973, blz. 983 en 984, 

dient te worden beschouwd; dat der-. 
halve, naar zijn mening, artikel 1776, 
lid 3, van het Burgerlijk W etboek niet 
in aanmerking komt ; dat geen bewijs 
wordt overgelegd dat die eerste opzeg
ging ongeldig verklaard werd door een 
rechtsbeschikking; dat eiser in zijn con
clusie voor de Rechtbank van eerste 
aanleg te Brussel wel toegeeft dat die 
opzegging als ongeldig werd erkend ; dat 
daaruit mag worden afgeleid dat, bij 
gebrek aan een rechterlijke uitspraak over 
die geldigheid, (eiser) afstand deed van 
het recht om de geldigverklaring van die 
opzegging in rechte te vorderen ; dat ook 
in dit laatste geval artikel 1776, lid 3, 
toepasselijk is ; dat om die motieven het 
door (eiser) ingeroepen middel dat op 
de nietigheid van die opzegging is ge
steund, client afgewezen te worden "• 

te1·wijl, eerste onde1·deel, de rechters 
weigeren op eisers conclusie in te gaan, 
waar deze de gevolgen van een krachtens 
artikel 1775, lid 3, van het Burgerlijk 
W etboek nietige opzegging op de toepas
selijklieid van artikel 1776, lid 3, van 
hetzelfde wetboek behandelt, om de 
reden dat geen rechtsbeschikking wordt 
overgelegd welke bedoelde nietigheid zou 
vaststellen ; eiser in conclusie de recht
bank uitdrukkelijk had verzocht « te 
willen zeggen voor recht' dat de eerste 
opzegging van 28 november 1965, over
eenkomstig artikel 1775, lid 3, van het 
Burgerlijk W etboek nietig is en dat die 

· derhalve geen rechtsgevolgen kon heb
ben >> ; de rechtbank, door aan te halen 
dat « geen bewijs wordt overgelegd dat 
die eerste opzegging ongeldig verklaard 
werd door een rechtsbeschikldng >>, de 
bewijskracht miskent van de klare en 
duidelijke termen van de conclusie 
luidens welke eiser de rechtbank meer 
in het bijzonder verzocht de ingeroepen 
nietigheid voor het eerst zelf vast te 
stellen en hoegenaamd niet aanvoerde 
dat bedoelde nietigheid reeds het voor
werp van een rechtsbeschikking had uit
gemaakt en derhalve vaststond (schen· 
ding in het. bijzonder van de artike
len 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk 
Wetboek); 

tweede onde1•deel, 

en de noten). Wat de onverschilligheid betreft 
van de reden waarom de eerste opzegging 
niet werd geldig verklaard of de verpachter 
heeft afgezien van elke vordering tot geldig
verklaring, raadpl. cass., 10 september 1959 
(ibid., 1960, blz. 20). 

(3) Arr. cass., 1973, biz. 984. 



- 612 

Wat het eerste onderdeel betreft : 

Overwegende dat artikel 1776, lid 3, 
van het Burgerlijk Wetboek, zoals ge
wijzigd door de landpachtwet van 7 juli 
1951, artikel dat op het ogenblik van 
de kennisgeving van de litigieuze opzeg
ging van kracht was en krachtens arti
kel IV, 1°, van de wet van 4 november 
1969 de geldigheid en de gevolgen van 
die opzegging beheerste, bepaalt dat, 
wanneer de opzegging door de rechter 
niet geldig wordt verklaard, een nieuwe 
opzegging pas drie jaar na de niet geldig 
verklaarde opzegging kan worden ge
daan; 

Overwegende dat die wetsbepaling niet 
slechts toepasselijk is wanneer een vomlis 
uitdJ:ukkelijk heeft beslist dat de vorige 
opzegging niet geldig client te worden 
verklaard, 1naar ook wanneer de ver
pachter van de geldigverklaring ervan 
door het gerecht heeft afgezien ; 

Overwegende dat het vonnis vaststelt 
dat geen bewijs wordt overgelegd dat 
de eerste opzegging, van 28 november 
1965, ongeldig werd verklaard door een 
rechterlijke beslissing maar dat uit de 
houding van eiser mag worden afgeleid 
dat eiser afstand deed van zijn recht 
om de geldigverklaring van die opzegging 
in rechte te vorderen; 

Overwegende dat, wanneer het v01mis 
beschouwt dat eiser ervan afzag de geldig
verklaring van de vorige opzegging in 
rechte te vorderen, het bedoelt dat eiser 
daarvan afzag ten tijde van die vorige 
opzegging; 

Overwegende dat het v01mis, door te 
beschouwen dat geen rechterlijke beslis
sing wordt overgelegd welke de nietigheid 
van de vorige opzegging vaststelt maar 
dat eiser ten tijde van de vorige opzegging 
ervan afzag de geldigverklaring ervan in 
rechte te vorderen, de bewijskracht niet 
heeft ln1llllen 1niskennen van eisers 
conclusie waarbij hij thans, in het huidig 
geding betreffende de opzegging van 
28 noverr1ber 1968, de rechtbank ver
zocht de nietigheid van de eerste op
zegging van 28 novernber 1965 krachtens 
de bepalingen van artikel 1775, lid 3, van 
het Burgerlijk vVetboek, voor het eerst 
zelf vast te stellen ; 

Wat het tweede onderdeel betreft : 

Dat het middel niet kan worden aan
genomen; 

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

23 januari 1976. - 1e kamer. -
Voo?·zittM' en Ve1·slaggever, de H. de 
Vreese, raaclsheer waarnemend voorzitter. 
- Gelijkluidende conclusie, de H. Tille
kaerts, advocaat-generaal. - Pleiter, 
de H. Biitzler. 

1 e KAMER, - 23 januari 1976. 

1° REOHTERLIJK GEWIJSDE. 
STRAFZAKEN.- GEZAG VAN GEWIJSDE 
OP DE STRAFVORDERING, - 0MVANG. 

20 OASSATIE.- 0:MVANG.- BURGER
LIJKE ZAKEN. - VERNIETIGING VAN 
EEN BESLISSING. - LEIDT TOT DE VER
NIETIGING VAN DE BESLISSING DIE 
ENKEL HET GEVOLG IS VAN DE EERSTE. 

1° Het gezag erga omnes van het gewijsde 
op de strajvm·de1·ing geldt voor wat zeker 
en noodzakelijk door de stmfrechter is 
gewezen, met inachtneming zowel van 
het beschikkende gedeelte als van de 
1·edenen waarop dit noodzakelijk is 
gegrond (1). 

2° De VM'nietiging van de beslissing op 
de hoofdvordering leidt tot de ve1·nietiging 
van de beslissing op de vo1•dering tot 
m·ijwa1·ing, die het gevolg ervan is (2). 

(VAN GOETHEM, T., RYPENS 
EN GEMEENTE AARTSELAAR.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 7 februari 1974 door het 
Hof van beroep te Brussel gewezen ; 

I. Ten aanzien van eisers voorziening : 

Over het middel afgeleid uit de schen. 

(1) 0ass., 10 oktober 1975, sttpm, biz. 181. 
Over wat cloor het beschikkencle gecleeite client 
verstaan te worden, raaclpl. cass., 1 oktober 
1974 en 28 april1975 (A1·r. cass., 1975, biz. 145 
en 945). 

(2) 0ass., 26 februari 1975 (A1·r. cass., 
1975, biz. 729). 



-613-

ding van de artikelen 3 en 4 van de wet 
van 17 april 1878, houdende de vooraf
gaande titel van het W etboek van straf
vordering, 19, 23 tot 28 van het Gerech
telijk Wetboek, 97 van de Grondwet en 
van het algemeen rechtsbeginsel naar 
hetwelk op de strafvordering gevelde 
beslissingen gezag van gewijsde e1·ga 
omnes hebben, 

cloo1·clat het arrest de vordering door 
eiser tegen verweerder ingesteld ten 
gevolge van een ongeval dat is gebeurd 
op 28 februari 1970 tussen de automobie
len, respectievelijk bestuurd door ver
weerder en de aangestelde van eiser, niet 
gegrond verldaart om de redenen dat, 
indien de aangestelde van eiser door de 
politierechtbank werd vrijgesproken bij 
vonnis van 20 oktober 1970, terwijl deze 
rechtbank zich onbevoegd verklaarde om 
van verweerders burgerrechtelijke eis 
kennis te nemen, en indien door het 
gezag van dit gewijsde gerechtelijk vast
staat dat Van H. (eisers aangestelde) 
geen inbreuk op het verkeersreglement 
heeft begaan, daaruit nochtans niet 
noodzakelijk het bewijs voortvloeit dat 
hij de voorrang rechts genoot en dat 
verweerder deze voorrang zou hebben 
miskend ; dat inderdaad uit de bij het 
politieel onderzoek gevoegde schets blijkt 
dat de twee verbindingsstrookjes tussen 
de vluchtheuvels en een afgesloten hof 
aangebracht « geen nieuwe straten noch 
afzonderlijke kruispunten uitmaken, doch 
integendeel het verkeer rond de vlucht
heuvels moeten kanaliseren in het kruis
punt gevormd door de ontmoeting van 
de Oudestraat met de Kontichsesteen
weg >> en dat << dit kruispunt onmiddellijk 
gelegen zijnde voorbij de plaats waar het 
teken nr. 2, door Rypens (thans ver
weerder) ontmoet, was aangebracht, zoals 
bepaald bij artikel 97, lid 3, van het weg
verkeersreglem.ent, laatstgenoemde be
stuurder geen fout beging toen hij, bij 
het berijden van het kruispunt en het 
opdagen van Van H., gewoon gevolg gaf 
aan de aanduiding die gezegd teken nr. 2 
he1n verschafte », 

tenvijl het arrest, door aldus uitspraak 
te doen, het gezag van de gewijsde zaak 
erga omnes en tussen de partijen op ver
weerders civielrechtelijke vordering mis
kent, welk gezag is verbonden aan het 
vonnis van 20 oktober 1970 van de 
Politierechtbank van het kanton Kon
tich, hetwelk de aangestelde van eiser 
heeft vrijgesproken van de telastlegging, 
« te Aartselaar op 28 februari 1970, bij 
inbreuk op artikel 29 van de wet op de 

politie over het wegverkeer en op arti
kel 16-2 van het algemeen reglement 
van 14 maart 1968, bestuurder zijnde 
die een openbare weg nadert, verzuimd 
te hebben iedere bestuurder die op deze 
weg rijdt te laten voorgaan, wanneer hij 
gereden kwam uit een openbare weg 
voorzien van een teken nr. 1a of van een 
teken nr. 26 », en hetwelk dienvolgens 
de politierechtbank onbevoegd heeft 
verklaard om van de civielrechtelijke 
vordering van verweerder kennis te 
nemen, dit om de redenen, die de nood
zakelijke steun vormen van de vrijspraak 
van beklaagde Van H., van bedoelde 
telastlegging, te weten onder meer : « dat 
de beklaagde inderdaad ten opzichte 
van de burgerlijke partij van rechts kwam 
en derhalve geen voorrang van doorgang 
aan de burgerlijke partij, thans verweer
der, verschuldigd was; dat het verkeers
teken 1a, geplaatst in de Oudestraat van 
waaruit eisers aangestelde kwam gereden, 
slechts geldt voor het kruispunt dat 
gevormd wordt door de Oudestraat en 
de verbindingsweg tussen de Oudestraat 
en de Kontichsesteenweg ; dat tevens, om 
aan de Kontichsesteenweg van waaruit 
verweerder kwam gereden zijn karakter 
van voorrangsweg te behouden, het ver
keersteken nr. 2 op de Kontichsesteenweg 
had moeten herhaald worden v66r elke 
der twee verbindingen tussen de Kon
tichsesteenweg en de Oudestraat » : 

Overwegende dat het gezag erga omnes 
van het rechterlijk gewijsde op de straf
vordering geldt voor wat zeker en nood
zakelijk door de strafrechter is gewezen, 
hetzij in het beschikkende gedeelte hetzij 
in de redenen die er de noodzakelijke 
grondslag van vormen ; 

Overwegende dat, bij in kracht van 
gewijsde gegane vom1.is van 20 oktober 
1970, de Politierechtbank te- Kontich 
eisers aangestelde die vervolgd werd om, 
komende uit een openbare weg voorzien 
van het verkeersteken 1a, verweerder niet 
te hebben laten voorgaan, vrijgesproken 
had op grand « dat de beldaagde ten op
zichte van de burgerlijke partij (thans 
verweerder) van rechts kwam en derhalve 
geen voorrang van doorgang aan de 
burgerlijke partij verschuldigd was; dat 
het verkeersteken 1a geplaatst in de 
Oudestraat (van waaruit eisers aange
stelde kwam gereden), slechts geldt voor 
het kruispunt dat gevormd wordt door 
de Oudestraat en de verbindingsweg 
tussen de Oudestraat en de Kontichse
steenweg en dat, om aan de Kontichse
steenweg (waaruit verweerder kwam 
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gereden) zijn karakter van voorrangsweg 
te behouden, het verkeersteken nr. 2 
(dat op de Kontichsesteenweg was aan
gebracht) had moeten herhaald worden 
v66r elk van de twee verbindingen tussen 
de Kontichsesteenweg en de Oudestraat" ; 

Overwegende dat uit deze redengeving 
blijkt dat de vrijspraak van eisers aan
gestelde noodzakelijk is gegrond op de 
reden dat er in de omgeving van de 
plaats van de aanrijding minstens twee 
kruispunten waren, het eerste waar hij 
omwille van het teken 1a voorrang ver
lenen moest, en het tweede waar het 
ongeval zich heeft voorgedaan maar waar 
hij geen voorrang ten opzichte van ver
weerder meer verschuldigd was omdat hij 
van rechts kwam ; 

Overwegende dat, om de civielrechte
lijke vordering die eiser thans tegen 
verweerder heeft ingesteld als ongegrond 
af te wijzen, het arrest, in strijd met wat 
de strafrechter had beslist, oordeelt dat 
de verbindingswegen in de omgeving van 
de plaats van het ongeval geen afzonder
lijke kruispunten vormden maar een 
enkel kruispunt waar het ongeval plaats
greep en waar verweerder omwille van 
de aanwezigheid van verkeersteken 2 op 
de weg die hij volgde, ten opzichte van 
eisers voertuig dat van rechts opdaagde, 
geen fout beging ; dat het aldus het gezag 
van het door de politierechter gewezen 
vonnis miskent ; 

Dat het middel gegrond is ; 

II. Ten aanzien van de oproeping in 
tussenkomst van verweerster door ver
weerder : 

Overwegende dat de vernietiging van 
de beslissing op eisers vordering, de 
vernietiging met zich brengt van de 
beslissing waarbij de vordering in tussen
komst, vrijwaring en verbindendverkla
ring, door verweerder tegen verweerster 
gericht, zonder voorwerp wordt ver
klaard, welke laatste beslissing het 
gevolg is van de eerste ; 

Om die redenen, vernietigt het bestre
den arrest; beveelt dat van het thans 
gewezen arrest melding zal worden_ ge
maakt op de kant van de vernietigde 
beslissing ; houdt de kosten aan opdat 
erover door de feitenrechter zou worden 
beslist ; verldaart dit arrest verbindend 
voor verweerster; verwijst de zaak naar 
het Hof van beroep te Gent. 

23 januari 1976. - 1e kamer. -
Voorzitter, de H. de Vreese, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggeve1·, 

de H. Chatel.- Gelijkluidende conclusie, 
de H. Tillekaerts, advocaat-generaal. -
Pleite1·s, de HH. DeBruyn en Houtekier. 

1e KAMER.- 23 januari 1976. 

OVEREENKOJYIS T. - BINDENDE 
KRACHT. - BESLISSING DIE AAN EEN 
OVEREENKOMST NIET HET GEVOLG TOE· 
KENT DAT ZIJ WETTELI.JK TUSSEN DE 
PARTI.JEN HEEFT. - SOHENDING VAN 
ARTIKEL 1134 VAN HET BURGERLI.JK 
WETBOEK. - BE GRIP. 

De bindende kracht van een overeenkomst 
wm·dt miskend en m·tikel 1134 van het 
BU1·gerlijk Wetboek wo1·dt dus ge
schonden dam· de beslissing die op g1·ond 
van een ande1·e voo1•waa1·de dan die 
welke deze ove1·eenkomst bevat, hie1·aan 
niet het gevolg toekent dat titssen pa1'· 
tijen was OVM'eengekomen ( 1). 

(NAAMLOZE VENNOOTSOHAP « SEDENA "• 
T., GEYSEN EN MOLENBERGHS.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 21 mei 1974 in hoger beroep 
gewezen door de Rechtbank van eerste 
aanleg te Hasselt ; 

Over het middel afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 1134, 1135, 1319, 
1320 en 1322 van het Burgerlijk Wet
hoek, 

dom·dat, hoewel eiseres met de ver
weerders een contract van lening op af
betaling gesloten had, waarvan artikel 8 
onder meer bedingt dat, bij gebreke van 
betaling door de geldopnemer van twee 
maandelijkse termijnen een maand nadat 
hij bij aangetekend schrijven in gebreke 
is gesteld, eiseres het recht zal hebben, 
tot wanneer de verbintenissen van de 
geldopnemer geheel zullen nagekomen 
zijn, de onmiddellijke betaling van_ alle 
nog verschuldigde bedragen te eisen, 
het vonnis, om aan eiseres haar vorde-

(1) Cass., 25 september en 17 oktober 1974 
(Ar1•. cass., 1975, biz. 104 en 234). 
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ring tot betaling van het gause saldo 
van het krediet te ontzeggen, die hierop 
was gesteund dat de verweerders in 
gebreke waren drie maandelijkse termij
nen te betalen, bij overneming van de 
redenen van de eerste rechter verldaart 
dat, nu verweerder op de inleidingszit
ting het bewijs van de betaling van die 
termijnen na de dagvaarding heeft over
gelegd, er van een strikte toepassing van 
artikel 8 van de overeenkomst geen 
sprake kan zijn, en in zijn eigen redenen 
verklaart dat de achterstand te gering 
was om de eis in te willigen en dat de 
overeenkomsten op redelijke wijze moe
ten worden gei:nterpreteerd, 

terwijl de expliciete tekst van artikel 8 
van het door de partijen gesloten con
tract de rechtbank niet in de mogelijk
heid stelde ten deze een strikte toepas
sing daarvan af te wijzen en een zoge
heten redelijke interpretatie ervan te 
geven ; een uit zichzelf duidelijke tekst, 
wat met voormeld artikel 8 het geval 
is, niet nakomen en weigeren hem strikt 
toe te passen, niet is hem interpreteren 
of wettelijk toepassen, maar wel hem 
van zijn aard afwenden of hem ver
draaien en de bewijskracht van de akte 
miskennen (schending van de, artike
len 1319, 1320 en 1322 van het Burger
lijk Wetboek) of, in elk geval, de bin
dende gevolgen van de overeenkomst 
van de partijen miskennen (schending 
van de artikelen ll34 en ll35 van even
genoemd wetboek) : 

Overwegende dat artikel 8 van het 
tussen partijen gesloten contract van 
lening op afbetaling bepaalt dat, indien 
hij twee termijnen ten achter staat en 
zijn verplichtingen niet nakomt, de 
geldopnemer, een maand nadat hij bij 
aangetekend schrijven in gebreke is ge
steld zijn achterstallige betalingen te 
voldoen, het voordeel van de tijdsbepa
ling verliest en eiseres, tot wanneer de 
verbintenissen van de geldopnemer zul
len nagekomen zijn, het recht heeft de 
onmiddellijke betaling van alle nog ver
schuldigde bedragen te eisen ; 

Overwegende dat niet wordt betwist 
dat de geldopnemer pas tot betaling 
van de nog verschuldigde bedragen werd 
gedagvaard, nadat hij twee termijnen 
ten achter stond en een maand nadat hij 
bij aangetekend schrijven in gebreke was 
gesteld zijn achterstallige betalingen te 
voldoen; 

Overwegende dat het vonnis van de 
eerste rechter vaststelt dat de verweer
ders, op de terechtzitting waarop de 

zaak werd ingeleid, het bewijs aanbrach
ten dat zij na de dagvaarding de intussen 
tot drie gestegen achterstallige termijnen 
hadden betaald ; 

Overwegende dat het vonnis met de 
eerste rechter oordeelt dat die laattijdige 
vereffening een te geringe achterstand is 
om de eis in te willigen en, om de enkele 
reden dat de overeenkomst op redelijke 
wijze moet worden gei:nterpreteerd, be
slist dat de vordering moet worden afge
wezen; 

Overwegende dat, nu voormeld arti
kel 8 zonder voorbehoud bepaalt dat, 
in geval van de aldaar vermelde achter
stand en na de aldaar bepaalde inge
brekestelling, eiseres het recht heeft de 
<< onmiddellijke betaling van alle nog 
verschuldigde bedragen te eisen >>, het 
vonnis, door te beslissen zoals het doet, 
aan die bepaling de gevolgen niet toekent 
welke zij tussen partijen heeft, dien
volgens de bindende kracht ervan mis
kent en artikel ll34 van het Burgerlijk 
W etboek schendt ; 

Dat het middel gegrond is ; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden 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 feitenrechter zou worden beslist ; 
verwijst de zaak naar de Rechtbank van 
eerste aanleg te Tongeren, zitting hou
dend in hoger beroep. 

23 januari 1976. - }e kamer. -
Voorzitter en Verslaggever, de H. de 
Vreese, raadsheer waarnemend voorzit
ter. - Gelijkluidende conclusie, de H. 
Tillekaerts, advocaat-generaal. - Plei
ter, de H. Fally. 

2e KAMER. - 26 januari 1976. 

1° LASTER EN EERROOF.- LASTER
LUKE AANGIFTE. - VALSHEID OF 
GEBREK AAN BEWIJS VAN HET VER
WETEN FEIT. - BESTANDDEEL VAN 
HET J\1ISDRIJF. 

2° LASTER EN EERROOF.- LASTER
LUKE AANGIFTE. - BEWIJS VAN HET 
VERWETEN FEIT. - Qp TWIJFEL GE
STEUNDE VRIJSPRAAK VAN DE WEGENS 
DIT FEIT VERVOLGDE PERSOON. -
BEWIJS VAN HET FEIT KAN NIET MEER 
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WORDEN GELEVERD.- VEROORDELING. 

- WETTELIJKHEID. 

3o REDENEN VAN DE VONNISSEN 
EN ARRESTEN. - STRAFZAKEN. -
GEEN OONOLUSIE.- BEWERINGEN TIJ· 
DENS HET ONDERZOEK. - GEEN VER· 
PLIGHTING HIEROP TE ANTWOORDEN. 

4o VONNISSEN EN ARRESTEN. -
STRAFZAKEN.- GETUIGEN.- EED.
EED GEREGELD BIJ DE ARTIKELEN 155, 
189 EN 211 VAN HET WETBOEK VAN 
STRAFVORDERING. 

5o VONNISSEN EN ARRESTEN. -
STRAFZAKEN.- AANTEKENING VAN DE 
GETUIGENISSEN. VERPLIOHTING 
GELDT NIET VOOR DE STRAFGEREOHTEN 
DIE IN LAATSTE AANLEG UITSPRAAK 

DOEN. 

1 o De aangijte is slechts lasteTlijk wannee1· 
het ve1•weten jeit vals is of wanneer 
hie1·van geen bewijs kan worden bijge
bmcht (1). 

2o Dam· de m·ijspmak, zeljs al stettnt zij 
op twijjel, van degene clie wegens het 
ve1·weten jeit w01·dt ve1•volgcl implicee1·t 
dat het jeit niet is bewezen, is wette
lijk ve1·antwoord de vm·oo1·deling wegens 
lasteTlijke aangijte clie e1·op wijst dat 
degene tegen wie deze aangijte is gericht 
van het venveten jeit clefinitief wm·d vrij
gespmken (2). 

3o Bij ontstentenis van een conclttsie moet 
de rechter niet antwo01·clen op tijdens het 
onclerzoek ttitgebrachte beweringen. 
(Art. 97 Grondwet.) 

4o In st1·ajzaken wonlt cle eecl van de 
getuigen voo1· cle politierechtbank, de 
co1Tectionele 1•echtbank en het hoj van 
beroep geregelcl bij de artikelen 155, 189 
en 211 van het W etboek van st1·ajv01·de-
1'ing en niet bij de bepalingen van het 
Ge1·echtelijk Wetboek (3). 

5o De ve1·plichting om aantekening te 
houclen van de getuigenissen geldt niet 
voo1• de st1·ajgm·echten die in laatste 
aanleg uitspmak doen (4). (Art. 10, 
wet van 1 mei 1849.) 

(1) en (2) Cass., 30 maart 1953 (Bttll. en 
Pas., 1953, I, 588), Betreffende het feit dat 
de dader van de lasterlijke aangifte weet dat 
de verweten feiten vals zijn, raadpl. cass., 
2 maart 1964 (ibid., 1964, I, 701). 

(3) Cass., 15 december 1975, sttpm, blz. 467. 
(4} Cass., 21 november 1972 (A1'1'. cass., 

1973, blz. 290}. 

(GALITZINE, T. VIGOUROUX.) 

ARREST (VM'taling). 

RET HOF;- Gelet op de bestreden 
arresten, op 29 november 1974 gewezen 
door het Hof van beroep te Brussel, 
kamer van inbeschuldigingstelling, en op 
1 oktober 1975 door het Hof van beroep 
te Brussel; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van artikel 445 van het Straf
wetboek, alsmede uit de miskem1ing van 
het beginsel van het gezag van het 
rechterlijk gewijsde en van de rechten 
van de verdediging, 

doonlat eiseres bij arrest van 29 no
vember 1974 van de kamer van inbe
schuldigingstelling van het Hof van 
beroep te Brussel naar de Correctionele 
Rechtbank te Brussel werd verwezen 
wegens lasterlijke aangifte op grond dat 
de feiten die het voorwerp waren van de 
tegen verweerder gerichte aangifte voor 
de Correctionele Rechtbank te Brussel 
werden vervolgd ; verweerder bij in 
kracht van gewijsde gegaan vmmis van 
30 mei 1974 werd vrijgesproken en 
derhalve, daar de valsheid van de aan
gegeven feiten werd bewezen, er vol
doende bezwarende elementen ten laste 
van eiseres aanwezig zijn, 

te1·wijl, eerste onderdeel, het vonnis van 
30 mei 197 4 verweerder vrijuit liet gaan 
op grond dat de telastlegging van onop
zettelijke slagen en verwondingen niet 
was bewezen op een wijze die elke rede
lijke twijfel uitsloot ; die vrijspraak 
wegens bestaande twijfel de valsheid van 
de. aangegeven feiten niet bewijst en het 
arrest derhalve het gezag van het ge
wijsde van genoemd vonnis schendt 
(schending van artikel 445 van het 
Strafwetboek en van het gezag van het 
rechterlijk gewijsde) ; 

tweede onderdeel, door nit het vonnis, 
waarbij de vrijspraak werd uitgesproken, 
de valsheid van de door eiseres aan ver
weerder verweten feiten af te leiden, het 
arrest geen rekening ermee houdt dat die 
vrijspraak werd uitgesproken wegens 
bestaande twijfel en derhalve de rechten 
van de verdediging schendt : 

Overwegende dat .de aangifte slechts 
lasterlijk is, wanneer het verweten feit 
vals is of wanneer hiervan geen bewijs 
kan worden bijgebracht ; 

Overwegende dat het arrest van 
29 november 1974 erop wijst dat ver
weerder definitief werd vrij gesproken van 
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de telastlegging van opzettelijke slagen, 
voorwerp van de lasterlijke aangifte die 
aan eiseres werd verweten ; 

Overwegende dat vrijspraak, zelfs al 
steunt zij op bestaande twijfel, de ont
stentenis van bewijs van de aangegeven 
feiten impliceert ; .. 

Dat de beslissing derhalve wettehJk 
gerechtvaardigd is ; 

Dat het middel niet kan worden aan
genomen; 

Over het tweede middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 85, 445 van 
het Strafwetboek, 1 van de wet van 
4 oktober 1867 op de verzachtende om
standigheden, 8, § 1, van de wet yan 
29 juni 1964 betreffende_ de opschortmg, 
het uitstel en de probat1e en 97 van de 
Grondwet, 

doo1•dat het arrest van 1 oktober 1975 
van het Hof van beroep te Brussel, 
waarbij tot gedeeltelijke hervorming 
werd beslist, eiseres veroordeelt tot een 
gevangenisstraf van zes maanden met 
uitstel van vijf jaar, alsmede tot 
1.000 frank geldboete, op grond dat ten 
gunste van beldaagde geen andere ver
zachtende omstandigheid aanwijsbaar is 
dan de afwezigheid van vroegere ge
rechtelijke voorgaanden in Belgie, 

te1·wijl, ee1·ste onde1·deel, eiseres in haar 
brief ondertekend door haar raadsman 
op 1 september 197 5 en ter terechtzitting 
van 8 september 197 5 neergelegd, be
weerde dat haar man en zij zich na de 
neerlegging van de klacht opnieuw 
hadden verzoend en opnieuw samen
leefden · eiseres overigens aanvoerde dat 
haar m~n haar had geschreven dat zij 
hem had gered; die feiten ook verzach
tende omstandigheden opleveren en het 
arrest geen antwoord geeft op dit ver
weer; 

tweede onde?"deel, aan de hand van de 
onvolledige redengeving van het arrest 
niet kan worden nagegaan of de rechters 
hebben beschouwd dat de door eise~es als 
verzachtende omstandigheden aange
voerde feiten niet bewezen waren dan 
wel of, zelfs al mochten zij bewezen zijn, 
deze feiten geen verzachtende omstan
digheden opleveren ; het arrest altht;ms 
niet aanduidt waarom geen rekemng 
wercl gehouden met de door eiseres aan
gevoerde verzachtende omstandigheden 
(schending van artikel 97 van de Grand
wet): 

Overwegende dat eiseres claaromtrent 
geen conclusie had genomen, zodat het 
hof van beroep niet moest antwoorden 

op door haar tijdens het onderzoek uit
gebrachte beweringen ; 

Dat het middel niet kan worden aan
genomen; 

Over het derde middel, afgeleicl uit de 
schending van de artikelen 155, 189, 211 
van het Wetboek van strafvorcle
ring, 2, 934 van het Gerechtelijk Wet
hoek, dit laatste artikel zoals gewijzigd 
bij artikel 8 van de wet van 27 mei 1974, 
en 97 van de Grondwet. 

dom·dat het hof van beroep het gecleel
telijk hervormend arrest van 1 oktober 
197 5 heeft gewezen na de vrouw Lange 
als getuige te hebben gehoord en laatst
genoemde op de terechtzitting van 
8 september 1975 de eed heeft afgelegd 
de gehele waarheid en niets dan de 
waarheid. te zullen zeggen, 

te1'wijl, ee?·ste onde1·deel, de getuige ~e 
volgende eed had moeten afleggen : « 1k 
zweer in eer en geweten dat ik de gehele 
waarheid en niets clan de waarheid zal 
zeggen >> ; het arrest ingevolge de on:e~el
matigheid van de op de terechtz1ttmg 
van 8 september 1975 afgelegde eed door 
nietigheid is aangetast (schending van de 
artikelen 155, 189, 211 van het Wetboek 
van strafvordering, 2 en 934 van het 
Gerechtelijk Wetboek); 

tweede onde?·deel, daar de verklaringen 
van de getuige Lange door de gri:ff!.~r 
niet werden opgetekend, het onmogehJk 
is te weten of het hof van beroep hier
mecle rekening heeft gehouden ; aan de 
hand van de redenen van het arrest 
het Hof dus zijn toezicht niet kan uit
oefenen (schending van artikel 97 van de 
Gronclwet) : 

Betreffende het eerste ondercleel : 

Overwegende dat in strafzaken de eed 
van de getuigen voor de politierecht
bank, de correctionele rechtbank en het 
het hof van beroep wordt geregelcl bij de 
artikelen 155, 189 en 211 van het Wet
hoek van de strafvordering en niet bij de 
bepalingen van het Gerechtelijk Wet
hoek; 

Dat de bewoordingen « ik zweer de 
gehele waarheid en niets dan de waarheid 
te zullen zeggen >> voldoen aan de bepa
lingen van die artikelen ; 

Betreffende het tweede ondercleel : 

Overwegende clat de verplichting om 
de verklaringen van de getuigen op te 
tekenen niet van toepassing is voor de 
strafgerechten die uitspraak doen in 
laatste aanleg ; 
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Dat elk onderdeel van het middel fei
telijke grondslag mist ; 

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

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

26 januari 1976. ~ 2e kamer. -
V oorzitter, de H. Delahaye, raadsheer 
waarnemend voorzitter. ~ Ve1·slaggever, 
de H. Legros.- Gelijkluidende conclusie, 
de H. Charles, advocaat-generaal. 
Pleiter, de H. Houtekier. 

2e KA,'VIER. - 27 januari 1976. 

VOORZIENING IN CASSATIE. 
VoRM. ~ STRAFZAKEN. - VooRzm
NING VAN DE BEKLAAGDE ~EGEN DE 
BESLISSING WAARBIJ ZIJN VORDERING 
TOT TERUGBETALING VAN EEN PRO
VISIE WORDT AFGEWEZEN. ~ GEEN 
BETEKENING VAN DE VOORZIENING.
NIET-ONTVANKELIJKHEID. 

De voorziening van een beklaagde tegen 
het beschikkende gedeelte van een a1·rest 
waarbij zijn vordering tot teruggave 
van een bedmg, dat hij als provisie te 
veel heejt betaald, wordt ajgewezen is 
niet ontvankelijk, indien zij niet is 
betekend aan de pm·tij tegen wie zij is 
ge1·icht (1). (Artt. 417 en 418 Sv.) 

(SOMERS, T. VANDEWALLE 
EN LITISOONSORTEN.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 21 april 1975 door het Hof 
van beroep te Gent gewezen ; 

Overwegende dat de voorziening ge
richt is tegen de beslissing waarbij het 
Hof van beroep zich onbevoegd verklaart 

(1) Raadpl. cass., 23 april 1974 (A1·r. cass., 
1974, biz. 913). 

om uitspraak te doen op de tegenvorde
ring van eiser, verwezene en oorspronke
lijke beklaagde, strekkende tot terugbe
taling door de verweerders van de som 
welke eiser blijkt, op grond van het eind
arrest, te veel als provisie te hebben 
betaald aan de getroffene, burgerlijke 
partij en rechtsvoorganger van de ver
weerders, ingevolge een vorig vom1is dat 
die provisie vaststelde ; 

Overwegende dat die beslissing noch 
op de strafvordering noch op een civiel
rechtelijke vordering tegen eiser werd 
gewezen; 

Overwegende dat uit geen stuk blijkt 
dat eiser zijn voorziening heeft doen bete
kenen aan de partijen tegen wie zij 
gericht is ; dat deze pleegvorm, ten deze 
vereist, op straffe van nietigheid is voor
geschreven ; 

Dat de voorziening derhalve niet ont
vankelijk is ; 

Om die redenen, en zonder acht te 
slaan op de memorie van eiser, die geen 
betrekking heeft op de ontvankelijkl1eid 
van de voorziening, verwerpt· de voor
ziening ; veroordeelt eiser in de kosten. 

27 januari 19'76. - 2e kamer. ~ 
Voorzitte?', de H. Wauters, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - Vm·slaggevM', 
de H. Sury. - Gelijkluidende conclusie, 
de H. Declercq, advocaat-generaal. 
Pleiter, de H. VanRyn. 

2e KAMER. ~ 27 januari 1976. 

1° VOORZIENING IN CASSATIE. 
TERMIJN. - STRAFZAKEN. - BURGER• 
LIJKE REOHTSVORDERING. - BESLIS
SING DIE GEEN UITSPRAAK DOET OVER 
EEN GESOHIL INZAKE BEVOEGDHEID, 
DOOH ZIOH ERTOE BEPERKT EEN VOOR
LOPIGE VERGOEDING TOE TE KENNEN, 
EEN VONNIS, WAARBIJ EEN ONDER
ZOEKSMAATREGEL WORDT BEVOLEN, TE 
BEVESTIGEN EN DE ZAAK VOOR VERDERE 
BEHANDELING NAAR DE EERSTE REOH
TER TE VERWIJZEN. - VOORZIENING 
VOOR DE EINDBESLISSING. ~ NIET
ONTVANKELIJKHEID. 

2° VOORZIENING IN CASSATIE. ~ 
TERMIJN. - STRAFZAKEN. -BURGER
LIJKE REOHTSVORDERING. - ARREST 
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OP TEGENSPRAAK WAARBIJ DE BE
KLAAGDE WORDT VEROORDEELD OM 
AAN DE BURGERLIJKE PARTIJ DE VER
GOEDING TOE TE KENNEN DIE ZIJ VOR
DERDE. - REOHTER WIENS RECHTS
MACHT IS UITGEPUT, ZELFS INDIEN HIJ 
EEN « VOORLOPIGE VERGOEDING )) TOE
KENT.- VoORZIENING ONMIDDELLIJK 
ONTVANKELIJK. 

3° 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 REOHTSVORDERING. -
AFSTAND GEGROND OP DE ENKELE 
REDEN DAT DEZE BESLISSING GEEN 
EINDBESLISSING IS IN DE ZIN VAN 
ARTIKEL 416 VAN HET WETBOEK VAN 
STRAFVORDERING. - AFSTAND DIE 
NIET ALS EEN BERUSTING KAN WORDEN 
UITGELEGD. - GEVOLG. 

1 o Niet ontvankelijk in stmjzaken is de 
voorziening welke v661· de eindbeslissing 
wordt ingesteld tegen een beslissing die, 
op de burge1'lijke 1'echtsvo1'de1'ing, geen 
~titspraak doet ove1• een geschil inzake 
bevoegdheid, doch zich e1·toe bepe1·kt een 
voo1'lopige vm·goeding toe te kennen, een 
vonnis, wam·bij een onde1'zoeksmaat1'egel 
w01·dt bevolen, te bevestigen en de zaak 
te1' vm·de1•e behandeling nam· de ee1'ste 
1·echter te ve1'wijzen (1). (Art. 416 Sv.) 

2° De 1'echtsmacht van het hof van be1·oep 
is uitgeput do01· het a1'1'est op tegen
sp1'aak dat, na de eindbeslissing op de 
st1'ajv01·dm·ing, de beklaagde ve1'001'deelt 
om aan de bU1·gm·lijke pa1'tij de doo1· 
hen gev01·de1•de ve1·goedingen te betalen. 
Tegen dit a1·1·est kan dus onmiddellijk 
een cassatiebe1'oep wo1·den ingesteld, 
zelfs indien het hof een « voo1'lopige 
vm·goeding '' toekent (2). (Art. 416 Sv.) 

3° W annee1' de beklaagde zich in cassatie 
heeft voo1·zien tegen de beslissingen op de 
tegen hem ingestelde strajvo1·dm·ing en 
bu1·ge1·lijke 1'echtsvo1'de1'ing en ve1'volgens 
van zijn voo1'ziening afstand heeft ge
daan, in zove1'1'e deze ge1'icht was tegen 
de beslissing op de bu1•ge1'lijke 1'echts
vo1'de1·ing, om de enkele 1'eden dat deze 
beslissing geen eindbeslissing is in de 

(1) Cass., 6 januari 1976, supra, biz. 527; 
cass., 14 juni 1971 (.A1•r. cass., 1971, biz. 1026). 

(2) Cass., 19 januari 1976, sup1•a, biz. 589. 

zin van a1'tikel 416 van het Wetboek van 
stmjvo1'de1·ing, kan deze afstand niet als 
een be1'usting w01·den uitgelegd en wo1'dt 
hij doo1' het Hof niet gedec1·etem·d, indien 
het vaststelt dat deze beslissing een eind
beslissing is (3). 

(GILS, T. HET NATIONAAL VERBOND VAN 
SOCIALISTISCHE MUTUALITEITEN, MON
DELAERS EN ll'lONDELAERS-LUYTENS.) 

ARREST (ve1'taling). 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 21 aprill975 door het Hofvan 
beroep te Antwerpen gewezen ; 

I. In zoverre de voorziening gericht is 
tegen de beslissing op de ten laste van 
eiser ingestelde strafvordering : 

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

Dat het middel feitelijke grondslag 
mist; 

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

II. In zoverre de voorziening is gericht 
tegen de beslissingen op de ten laste van 
eiser ingestelde civielrechtelijke vorde
ring: 

A) door verweerder onder I : 

Overwegende dat de feitenrechter, 
hoewel hij verklaart aan verweerder een 
provisionele vergoeding toe te kennen, 
definitief uitspraak doet over alles wat 
het voorwerp van verweerders rechts
vordering was, zodat zijn rechtsmacht 
uitgeput is ; 

Dat derhalve de beslissing op die 
rechtsvordering een eindbeslissing is in 
de zin van artikel 416 van het Wetboek 
van strafvordering, zodat er ten deze 
geen grond is om de afstand van de voor
ziening te decreteren ; 

Overwegende dat eiser geen bijzonder 
middel aanvoert ; 

B) door verweerder onder 2 : 

Overwegende dat eiser geen bijzonder 
middel aanvoert ; 

(3) Cass., 13 januari 1976, sup1·a, biz. 542. 
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0) door verweerders onder 3 : 

Overwegende dat het arrest eiser tot 
betaling van een provisioneel bedrag 
veroordeelt, bij bevestiging van het be
roepen vonnis een onderzoeksmaatregel 
beveelt en zegt dat de verdere behande
ling van de zaak aan de eerste rechter 
toebehoort; 

Dat zodanige beslissing geen eindbe
slissing is in de zin van artikel 416 van 
het Wetboek van strafvordering en geen 
uitspraak doet over een geschil inzake 
bevoegdheid ; 

Overwegende dat, in diezelfde mate, 
eiser verklaart afstand te doen van zijn 
voorziening ; 

Om die redenen, decreteert de afstand 
van de voorziening voor zover deze 
gericht is tegen de beslissing op de tegen 
eiser door de verweerders onder 3 inge
stelde civielrechtelijke vorderingen ; ver
werpt de voorziening voor het overige ; 
veroordeelt eiser in de kosten van zijn 
afstand en van zijn voorziening. 

27 januari 1976. - 2e kamer. 
Voorzitter, de H. Wauters, niadsheer 
waarnemend voorzitter. - Ver·slaggever·, 
de H. Delva. - Gelijkluidende conclusie, 
de H. Declercq, advocaat-generaal. -
Pleiters, de HH. De Baeck en De Bruyn. 

2e KAMER. - 27 januari 1976. 

UIT RET FElT ALLEEN DAT DIE SCHADE 
ZIOH ZONDER DE FOUT VAN DE ANDERE 
BESTUURDER NIET ZOU HEBBEN VOOR
GEDAAN. 

I ° Feitelijke g1•ondslag mist het midclel 
hier~dt ajgeleid clat cle 1·echte1' niet heejt 
geantwoord op een vorclering van het 
openbaar ministerie, als uit geen proces
stuk waa1·op het Hoj ve1'mag acht te 
slaan blijkt dat die voTdeTing is gena
men (1). 

2° W annee1' bij een veTkeeTsongeval jouten 
begaan zijn cloo1' cle twee bestu~t1·cle·rs, 
kan de 1'echte1' het ontbTeken van 001'Za
kelijk ver·band tussen de jout van de ene 
bestu~wcle1' en cle schacle ten gevolge van 
clit ongeval niet afleiclen ~tit het jeit 
alleen dat de schade zich niet zou hebben 
voo1·geclaan zoncler· cle jout van de ander·e 
bestuuTcler· (2). (Artt. 1382 B.W.) 

(VAN HOOF EN AERTS, T. VAN MEEL 
EN NAAMLOZE VENNOOTSCHAP 

«MERCATOR ll,) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 30 mei 1974 door de Correc
tionele Rechtbank te Mechelen in hager 
beroep gewezen ; 

I. W at de voorziening van eerste eiser 
betreft : 

A. In zoverre zij gericht is tegen de 
beslissing op de tegen hem ingestelde 
strafvordering : 

1o CASSATIEMIDDELEN. _ STRAF- Over het eerste Iniddel, afgeleid uit de 
ZAKEN. _ MIDDEL AFGELEID UIT RET ,schending van artikel 12-Io van het 
GEBREK AAN ANTWOORD OP EEN VOR-
DERING VAN RET OPENBAAR MINISTE
RIE. - GEEN VORDERING. - MIDDEL 
DAT FEITELIJKE GRONDSLAG MIST. 

2o AANSPRAKELIJKHEID (BUITEN 
OVEREENKOMST.) - FOUTEN VAN 
TWEE BESTUURDERS. - GEEN OOR
ZAKELIJK VERBAND TUSSEN DE FOUT 
VAN DE ENE BESTUURDER EN DE 
SCHADE. - VALT NIET AF TE LEIDEN 

(1) Raadpi. cass., 30 april 1974 (A1'1'. cass., 
1974, biz. 958); 10 november 1975, supm, 
biz. 327; vgi. cass., 4 april 1974 (A1T. cass., 
1974, biz .. 863). 

De rechter is verplicht te antwoorden op 

W egverkeersreglement, 

Dat het middel, hetwelk feiten en 
recht vermengt, het Hof zou verplichten 
feitelijke gegevens na te gaan en dien
volgens niet ontvankelijk is ; 

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

de conciusie en de vorderingen van het open
baar ministerie : cass., 1 maart 1965 (Bull. en 
Pas., 1965, I, 660) en 13 oktober 1975, sup1·a, 
biz. 187. 

(2) Cass., 27 november 1975, supm, biz. 399. 
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Dat het middel feitelijke grondslag 
mist; 

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

doordat het vonnis eiser wegens over
treding van artikel 12-1 van het Wegver
keersreglement veroordeelt, 

zonde1' het mondeling advies van de 
procureur des Konings te beantwoo1·den 
waarin deze stelde, in hoofdorde, dat bij 
gebrek aan bewijs eiser geen fout kon 
worden ten laste gelegd en, in onderge
schikte orde, dat tussen eisers gebeurlijke 
overtreding en de botsing geen oorzake
lijk verband bestond om de reden dat 
verweerder, bij het uitrijden van de 
bocht, de links van hem stationerende 
voertuigen moest hebben opgemerkt, dat 
hij bijgevolg de mogelijkheid had moeten 
voorzien dat daarnaast andere voertuigen 
konden voorbijrijden en derhalve had 
moeten vertragen om die tegenliggers 
doorgang te verlenen : 

Overwegende dat uit geen stuk waarop 
het Hof vermag acht te slaan blijkt dat 
het openbaar ministerie een vordering 
heeft genomen in de door het middel 
aangehaalde zin ; 

Dat het middel feitelijke grondslag 
mist; 

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

B. In zoverre de voorziening gericht is 
tegen de beslissing op de tegen eiser 
ingestelde civielrechtelljke vorderingen : 

Over het vierde middel, afgeleid uit de 
schending van artikel 1382 van het Bur
gerlijk W etboek. 

doordat het vonnis, bij bevestiging van 
de beroepen beslissing, met inachtne
ming van de samenlopende fout van 
eerste verweerder, eiser tot betaling van 
schadevergoeding aan de verweerders 
veroordeelt om de reden dat, « gelet op de 
zwaarwichtigheid der fouten, het past de 
beklaagde en de burgerlijke partij (thans 
respectievelijk eiser en verweerder) ieder 
voor de helft aansprakelijk te stellen 
voor de schadelijke gevolgen van het 
ongeval ll, · 

terwijl de rijwijze van eiser aan eerste 
verweerder geen schade zou hebben toe
gebracht indien laatstgenoemde zelf de 

hem door het W egverkeersreglement op
gelegde verplichtingen had nageleefd, 
zodat tussen de eventuele fout van eiser 
en de door eerste verweerder opgelopen 
schade geen oorzakelijk verband bestaat, 
en terwijl inzake aquiliaanse aansprake
lijkheid het oorzakelijk verband moet 
worden getoetst, niet tussen de ten laste 
gelegde fout en de fout van het slacht
offer, maar wel tussen de beklaagde ten 
laste gelegde fout en de schade die zij 
aan een derde berokkent : 

Overwegende dat wanneer, zoals ten 
deze, een fout door twee bij eenzelfde 
verkeersongeval betrokken bestuurders 
begaan wordt, het gebrek aan oorzake
lijk verband tussen de fout van een van 
die personen en de schade niet mag 
worden afgeleid uit de enkele omstan
digheid dat de schade zonder de fout 
van de andere niet zou ontstaan zijn ; 

Overwegende dat het vonnis, door erop 
te wijzen '' dat de overtreding begaan 
door beklaagde (thans eiser) recht
streeks tot het ongeval heeft bijgedragen ; 
dat het niet was gebeurd indien beldaagde 
zijn wagen op een reglementaire wijze 
had bestuurd en hij Van Meel (thans ver
weerder) niet tot een uitwijking had aan
gezet ll, soeverein beslist dat het oorzake
lijk verband tussen de fout van eiser en de 
schade bewezen is, en de veroordeling 
van eiser tot schadevergoeding wettelijk 
rechtvaardigt; 

Dat het middel niet kan aangenomen 
worden; 

II. W at de voorziening van tweede 
eiser betreft : 

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

27 januari 1976. - 2e kamer. -
Voo1·zitte1', de H. Wauters, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggevm·, 
de H. Delva. - Gelijklitidende conclusie, 
de H. Declercq, advocaat-generaal. -
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3e KAMER. - 28 januari 1976. 

ZIEKTE- EN INV ALIDITEITSVER
ZEKERING. - ARBEIDSONGESOHIKT
HEIDSUITKERING.- GEREOHTIGDE OP
GEGEVEN ALS PERSOON TEN LASTE VAN 
EEN ANDERE GEREOHTIGDE.- 0PGAVE 
ZONDER INVLOED OP HET RECHT OP 
ARBEIDSONGESOHIKTHEIDSUITKERING. 

Degene die de hoedanigheid van ge1'ech
tigde op arbeidsongeschiktheidsuitkering 
heeft en de voorwaarden vervult om op die 
~titkering aanspmak te maken, ve1'liest 
dit 1'echt niet door de enkele omstandig
heid dat hij als pe1·soon ten laste is veT
meld op een jm·1mtliet· « wijziging in het 
gezin >> dat een ande1•e ge1'echtigde bij 
zijn ve1·zeke1·ingsinstelling heeft inge
diend. (Artt. 165, 166 en 169 K.B. 
van 4 november 1963.) 

(LANDSBOND VAN DE NEUTRALE 
MUTUALITEITSVERBONDEN, 

T. SOHYNKEL.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 28 oktober 1974 door het 
Arbeidshof te Gent gewezen ; 

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

Dat het middel niet kan worden aan
genomen; 

Over het twe.ede middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 165, 166, 167 
en 168 van het koninklijk besluit van 
4 november 1963 tot uitvoering van de 
wet van 9 augustus 1963 tot instelling 
en organisatie van een regeling voor ver
plichte ziekte- en invaliditeitsverzeke
ring, 

dooTdat het arbeidshof niet erkent dat 
verweerster haar hoedanigheid van werk
neemster, voorwaarde van haar recht op 
uitkeringen, zou verloren hebben, op 
grand van de redenen : « dat het feit 
dat de echtgenoot van (verweerster) op 
5 mei 1966 bij zijn verzekeringsinstelling 
een formulier « wijziging van het gezin >>, 

zulks met ingang van 2 mei 1966, heeft 
ingediend waarbij zijn echtgenote als 
huishoudster werd aangegeven, voor 
(eiser) aanleiding is om op te werpen dat 

(verweerster) hierdoor haar hoedanig
heid van werlrneemster heeft verloren 
vanaf 2 mei 1966 en dus niet meer 
gerechtigd is op uitkeringen ; dat de 
inschrijving van de echtgenote van een 
werlrnemer als persoon ten laste moet 
geschieden overeenkomstig de arti
kelen 165 tot 168 van het koninklijk 
besluit van 4 november 1963; dat een 
dergelijke aangifte geen verzaking in
houdt van de rechten van (verweerster) 
als titularis inzake ziekteverzekering ; 
dat de omstandigheid een fDrmulier 
« wijziging in het gezin >> in te dienen 
niet automatisch het recht op uitke
ringen aan de belanghebbende ontneemt; 
dat (verweerster) het recht op uitkeringen 
bleef behouden zolang de verzekerings
instelling het nodige onderzoek en de 
door de wet voorgeschreven formaliteiten 
niet heeft vervuld >>, 

tenvijl de artikelen 165, 166, 167 en 168 
betreffende de « personen ten laste van 
rechthebbenden >> de tweede afdeling 
uitmaken van het negende hoofdstuk van 
het koninklijk besluit van 4 november 
1963, welk hoofdstuk de << toepassings
sfeer >> daarvan tot voorwerp heeft ; 
artikel 165 dat « de hoedanigheid van 
persoon ten laste van een gerechtigde 
of van een werlrnemer als bedoeld in 
artikel 21 van vorenbedoelde wet van 
9 augustus 1963, wordt toegewezen aan 
de personen en onder de voorwaarden 
bepaald in dit artikel en in de arti
kelen 166, 167 en 168 >>; de artikelen 165 
en 168 inderdaad uitsluitend de objec
tieve voorwaarden bevatten welke in 
hoofde van de personen, erin opgesomd 
als eventueel deel uitmakend van de toe
passingssfeer van het systeem der ver
plichte ziekte- en invaliditeitsverzekering, 
daartoe dienen vervuld te zijn; zulke op
somming van voor,vaarden echter in 
klare en duidelijke termen beoogt de 
toepassingssfeer van het hogervermelde 
systeem te omschrijven, doch hoege
naamd niet de voorwaarden en formali
teiten die de verzekeringsinstellingen ver
plicht moeten naleven voor de werking 
als dusdanig ervan ; de artikelen 165, 
166, 167 en 168, namelijk bij uitsluiting 
van elke andere soort voorwaarde of 
formaliteit, enkel en aileen deze, objec
tief aanwezig bij en betrekking hebbende 
op de « personen ten laste van recht
hebbenden >> zelf, inhouden; ook wat deze 
personen betreft, immers geen door hen 
vormelijk te vervullen voorwaarden of 
administratief uit te voeren formaliteiten 
worden opgelegd, doch louter objectieve 
vereisten worden bepaald ter afbakening 
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van het toepassingsgebied van de wet 
van 9 augustus 1963 en het koninklijk 
besluit van 4 november 1963, onafhanke
lijk van de effectieve organisatie van het 
aldus, wat zijn subjecten betreft, om
schreven systeem ; zodat het arbeidshof, 
door te beslissen dat de artikelen 165, 
166, 167 en 168 van het koninklijk besluit 
van 4 november 1963 aan verzekerings
instellingen een bepaald onderzoek en 
een aantal formaliteiten zouden op
leggen, wanneer deze bepalingen noch 
aan de verzekerden noch aan de verzeke
raar enige concrete verplichting voor
schrijven tot nazicht van de hoedanig
heid waaronder de eersten bij de tweede 
dienen en kunnen worden ingeschreven, 
deze artikelen schendt : 

Overwegende dat luidens artikel 169, 
lid 1, van het koninklijk besluit van 
4 november 1963 de gerechtigde bij zijn 
aanvraag om inschrijving bij een ver
zekeringsinstelling een « bulletin >> moet 
voegen, dat de samenstelling van het 
gezin bevat, en de authenticiteit van de 
daarop vermelde inlichtingen wordt na
gegaan door de afgevaardigde van de 
verzekeringsinstelling; dat de gerech
tigde krachtens lid 5 van hetzelfde artikel 
elke wijziging in de samenstelling van 
het gezin moet mededelen ; dat lid 6 en 
lid 7 van dit artikel bepalen : « zowel 
voor de inschrijving als voor de latere 
wijzigingen in de samenstelling van het 
gezin, is de gerechtigde verplicht de 
bewijzen te leveren op grond waarvan 
kan worden verantwoord dat de per
sonen ten laste voldoen aan de in de 
artikelen 165 en 166 gestelde voor
waarden; de overgelegde bewijsstukken 
worden bewaard in het dossier voorge
schreven in artikel 1 7l >> ; 

Overwegende dat uit de voornoemde 
bepalingen volgt dat het indienen van 
een formulier « wijziging in het gezin >> 

niet volstaat om de daarop vermelde 
persoon de hoedanigheid van recht
hebbende persoon ten laste te doen ver
krijgen ; dat de betrokkene deze hoe
danigheid maar heeft, indien hij door de 
artikelen 165 en 166 van het genoemde 
besluit gestelde voorwaarden vervult en 
het aan de verzekeringsinstelling staat 
nate gaan of aan die voorwaarden is vol
daan; 

Dat door de enkele omstandigheid als 
persoon ten laste op een formulier « Wij
ziging in het gezin n te zijn vermeld, de 
betrokkene evenmin het recht op arbeids
ongeschiktheidsuitkeringen verliest, wan
neer hij de hoedanigheid van gerechtigde 

heeft en de voorwaarden vervult om op 
die uitkeringen aanspraak te maken ; 

Overwegende dat, nu de inschrijving 
van een persoon ten laste geregeld wordt 
door artikel 169 van het koninklijk 
besluit van 4 november 1963, het arrest 
weliswaar ten onrechte overweegt dat 
deze inschrijving geschiedt overeenkom
stig de artikelen 165 tot 168, die de voor
waarden bepalen om de hoedanigheid 
van persoon ten laste te hebben ; dat de 
in het middel bestreden beslissing om de 
voornoemde redenen evenwel wettig 
verantwoord is ; 

Dat het middel niet kan worden aan
genomen; 

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

28 januari 1976. - 3e kamer. -
Voo1·zitte1·, de H. Wauters, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - Verslaggeve1·, 
de H. Janssens. - Gelijlcluidende con
clttsie, de H. Lenaerts, advocaat-generaal. 
- Pleiters, de HH. Biitzler en Houtekier. 

3e KAMER. - 28 januari 1976. 

10 BEWIJS. - BEWIJS DOOR GESCHRIFT. 
- BEWIJSKRACHT VAN DE AKTEN.
BURGERLIJKE ZAKEN. - AKTE DIE 
MOET WORDEN GEINTERPRETEERD. -
UITLEGGING GEGROND OP EXTRINSIEKE 
ELEMENTEN OM DE WERKELIJKE WIL 
VAN PARTIJEN TE BEPALEN. - UIT· 
LEGGING VERENIGBAAR MET DE BE· 
WOORDINGEN VAN DE AKTE. - GEEN 
MISKENNING VAN DE BEWIJSKRACHT 
VAN DE AKTEN. 

20 OVEREENKOMST. - BINDENDE 
KRACHT TUSSEN DE PARTIJEN. 
RECHTER DIE AAN DE OVEREENKOMST 
DE UITWERKING TOEKENT DIE ZIJ, 
VOLGENS DE UITLEGGING DIE HIJ ERAAN 
GEEFT, WETTELIJK TUSSEN DE PAR· 
TIJEN HEEFT.- GEEN SCHENDING VAN 
ARTIKEL 1134 VAN HET BURGERLIJK 
WETBOEK. 

3° CASSATIEMIDDELEN. - BuRGER· 
LIJKE ZAKEN. - MIDDEL WAARIN 
SLECHTS MELDING WORDT GEMAAKT 
VAN WETTELIJKE BEPALINGEN ZONDER 
ENIG VERBAND MET DE AANGEVOERDE 
GRIEF,- NIET ONTVANKELIJK MIDDEL, 



~ 624 

1° De bewijskmcht van de akten wordt niet 
miskend door de rechte?' die, zonder de 
bewoordingen van een uit te leggen 
akte te miskennen, op ext1·insieke ele
menten steunt om de werkelijke draag
wijdte te bepalen die de pm·tijen aan de 
akte hebben willen geven (I). (Arti
kelen I3I9, I320 en I322 B.W.) 

2° De bindende kracht van een ovm·een
komst wonlt niet miskend doo?' de ?'echte?' 
die aan de overeenkomst de uitwm·king 
toekent die zij, volgens de uitlegging die 
hij m·aan geeft, wettelijk t1tssen de pa?'· 
tijen heeft (2). (Art. ll34 B.W.) 

3° In burge?'lijke zaken is niet ontvankelijk 
het middel dat als geschonden wetsbe
palingen enkel melding maakt van 
wettelijke bepalingen zonde1· enig ve?'· 
band met de aangevoerde grief (3). 

(NAAMLOZE VENNOOTSOHAP « FABRIEKEN 
DER GEBROEDERS DE BEUKELAAR " 
EN NAAMLOZE VENNOOTSOHAP « EUR
IMPEX >l, T. BONTE.) 

Met de notities overeenstemmend 
arrest. 

28 januari I976. - 3e kamer. -
Voorzittm· en Verslaggever, de H. Nau
laerts, raadsheer waarnemend voorzitter. 
- Gelijkluidende conclusie, de H. Le
naerts, advocaat-generaal.- Pleiters, de 
HH. Butzler en Houtekier. 

3e KAMER. - 28 januari 1976. 

I 0 RUST- EN OVERLEVINGSPEN
SIOEN. - WERKNEMERS. - AR
BEIDSPERIODEN. - GELIJKSTELLING. 
- ARBEIDSONGESOHIKTHEID.- VOOR
WAARDE DAT DE WERKNEMER DE BIJ 
DE WETGEVING INZAKE ZIEKTE· EN 
INV ALIDITEITSVERZEKERING BEP AALDE 

(1) Cass., 21 november en 5 december 1975, 
supm, biz. 375 en 434; raadpi. cass., 11 de
cember 1974 (A1'1'. cass., 1975, biz. 435). 

(2) Cass., 9 januari 1975 (-Arr. cass., 1075, 
biz. 525). 

(3) Vgl. cass., 31 oktober 1074 (A1•1'. cass., 
1075, biz. 286)., 

UITKERINGEN GENIET. 
WIJDTE. 

DRAAG· 

2° GEREOHTSKOSTEN. - BURGER
LIJKE ZAKEN. - RUST· EN OVERLE· 
VINGSPENSIOENEN. - WERKNEMERS. 
- OASSATIEGEDING. - VooRZIENING 
VAN DE RIJKSDIENST VOOR WERKNE· 
MERSPENSIOENEN TEGEN EEN BESLIS· 
SING OVER EEN VORDERING INGESTELD 
DOOR OF TEGEN EEN GEREOHTIGDE. -
VooRziENING INGEWILLIGD. - VER· 
OORDELING VAN ElSER IN DE KOSTEN. 

I o W annem· het slachtoffm• van een ongeval 
de bij de wetgeving inzake ziekte- en 
invaliditeitsve1·zekering bepaalde uitke
ringen niet geniet omdat het van de 
aansprakelijke de1·de of diens ve1·zekeraar 
een ve1·goeding ontvangt die minstens 
geliJk is aan die 1titkm·ingen, wm·dt de 
pe1·iode van m·beidsongeschiktheid niet 
gelijkgesteld met a1·beidsperioden voo1· de 
be1·ekening van het werknemm·spen
sioen (4). (Art. 34, § I, B, Io, en§ 2-2, 
K.B. van 2I december I967.) 

2° Wannem· het Hof, na de voorziening van 
de RiJksdienst voo1• werknemerspen
sioenen te hebben ingewilligd, een beslis
sing ve1·nietigt ove1· een vm·dm·ing ge
g?'Ond op de wetgeving inzake we?·k
nemerspensioenen en ingesteld door of 
tegen een gerechtigde, verom·deelt het eise?' 
in de kosten van het cassatiegeding (5). 
(Artt. 580, 2°, IOI7, lid 2, en llll, 
lid 4, G.W.). 

(RIJKSDIENST 
VOOR WERKNEMERSPENSIOENEN, 

T. VAN DER SOHOOT.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 9 augustus I97 4 door het 
Arbeidshof te Brussel gewezen ; 

Over het middel afgeleid uit de schen
ding van de artikelen I, eerste lid, I o, 3, 
eerste lid, 2°, 8, I5, eerste lid, 3°, van 
het koninklijk besluit nr. 50 van 24 ok
tober I967 betreffende het rust- en 
overlevingspensioen voor werknemers, 6, 

(4) Raadpl. de conciusie van het openbaar 
ministerie. J ou1·nal des T1·ibunaux du Travail, 
1076, biz. 291. 

(5) Cass., 10 september 1975, supm, biz. 55. 
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§§ 2 en 4, tweede lid, 32, § 1, eerste lid, b, 
aangevuld door artikel 4 van het konink
lijk besluit van 3 december 1970, 34, § 1, 
B, 1o, en§ 2, 2, van het koninklijk besluit 
van 21 december 1967 tot vaststelling 
van het algemeen reglement betreffende 
het rust- en overlevingspensioen voor 
werknemers, 2, eerste lid, d, 40, eerste 
lid, 10°, 70, § 2, van de wet van 9 augustus 
1963 tot instelling en organisatie van een 
regeling voor de verplichte ziekte- en 
invaliditeitsverzekering, dit laatste arti
kel aangevuld door artikel 1 7 van de 
wet van 5 juli 1971 en door artikel 28, 1, 
van de wet van 27 juni 1966, 241 van het 
koninklijk besluit van 4 november 1963 
genomen ter uitvoering van de wet van 
9 augustus 1963 tot instelling en organi
satie van een regeling voor verplichte 
ziekte- en invaliditeitsverzekering en 97 
van de Grondwet, 

doo1·dat het arrest oordeelt, krachtens 
de artikelen 34, § 1, B, 1°, en§ 2, 2, van 
het koninklijk besluit van 21 december 
1967, dat artikel 6 van hetzelfde konink
lijk besluit niet dient te worden toegepast 
daar verweerder, slachtoffer van een ver
keersongeval « naar gemeen recht )), 
waarvoor een derde aansprakelijk werd 
gesteld, zich van 14 juli 1956 tot 31 de
cember 1972 in een periode van inactivi
teit bevond, die met een arbeidsperiode 
wordt gelijkgesteld, om de redenen : dat 
artikel 70, § 2, van de wet van 9 augustus 
1963 bepaalt dat in al de gevallen de 
rechthebbende sommen moet ontvangen 
die tenminste gelijk zijn aan het bedrag 
van de verzekeringsprestaties, dat niet 
betwist wordt dat verweerder uitkeringen 
ontvangen heeft waarvan de bedragen 
minstens gelijk zijn aan de uitkeringen 
waarop hij recht had met toepassing van 
de wetgeving inzake ziekte- en invalidi
teitsverzekering, dat hij derhalve de bij 
deze laatstgenoemde wetgeving bepaalde 
uitkeringen genoot en dat het feit dat de 
uitkeringen niet door het ziekenfonds 
verricht werden, zonder belang is, aan
gezien voornoemd artikel 34 niet bepaalt 
dat alleen de door het ziekenfonds ver
richte uitkeringen in aanmerking komen, 

tm·wijl, om de toepassing van de regel 
te verwerpen die bepaalt dat het voordeel 
van het koninklijk besluit nr. 50 voor de 
periode van arbeidsongeschiktheid van 
tenminste 66 pet. voortspruitende uit 
een ongeval « naar gerneen recht ))' af
hankelijk is gesteld van het betalen van 
de sociale zekerheidsbijdrage die voor de 
te regulariseren periode bestemd is voor 
het rustpensioen ( artikel 6, §§ 2 en 4, 
tweede lid, van het koninklijk besluit van 

21 december 1967), verweerder bewijzen 
moest dat hij voor deze periode de bij de 
wetgeving inzake ziekte- en invaliditeits
verzekering bepaalde uitkeringen genoten 
had (artikel34, § 1, B, 1°, en§ 2, 2, aange
duid in het middel) ; de werknemer die 
een vordering tot schadevergoeding naar 
gemeen recht heeft, de bij de wetgeving 
inzake ziekte- en invaliditeitsverzekering 
bepaalde uitkeringen slechts geniet in 
zoverre voor de door het gemeen recht 
gedekte schade niet werkelijk schade
loosstelling is verleend of in zoverre de 
sommen die hij ontvangen heeft niet 
tenminste gelijk zijn aan het bedrag van 
de verzekeringsprestaties (artikel 70, § 2, 
van de wet van 9 augustus 1963); na 
vastgesteld te hebben dat verweerder dit 
minimum. genoten had, het arrest moest 
uitmaken, om de toepassing van de regel 
te verwerpen en aan verweerder het voor
deel van de uitzondering toe te kennen, 
of hij dit genoot ingevolge de wetgeving 
inzake ziekte- en invaliditeitsverzeke
ring, dit wil zeggen, door tussenkomst 
van de verzekeringsinstellingen die door 
deze wetgeving ingesteld zijn en volgens 
deze wetgeving de uitbetalingen doen, 
ofwel integendeel door tussenkomst van 
de derde, aansprakelijke naar gemeen 
recht, of van zijn verzekeraar ; door vast 
te stellen dat het feit dat de uitkeringen, 
door verweerder ontvangen en waarvan 
de bedragen minstens gelijk zijn aan de 
uitkeringen waarop hij recht had met 
toepassing van de wetgeving inzake 
ziekte- en invaliditeitsverzekering, niet 
door het ziekenfonds verricht werden, 
zonder belang is daar artikel 34 van het 
koninklijk besluit van 21 december 1967 
niet bepaalt dat alleen de door het 
ziekenfonds verrichte uitkeringen in aan
merking komen, het arrest voor de toe
passing van dit artikel 34 als criterium 
toepast de hoegrootheid van het door 
de werknemer ontvangen bedrag, gelijk 
aan de prestaties bepaald door de wet
gevi:ng inzake ziekte- en invaliditeitsver
zekering, wanneer artikel 34, door te ver
wijzen naar het genot van de uitkeringen 
bepaald in deze wetgeving, de toepassing 
ervan doet afhangen van de tussenkomst 
van de in deze wetgeving bedoelde ver
zekeringsinstellingen, ten deze het zieken
fonds van verweerder, bevoegd om derge
lijke vergoedingen uit te betalen ; het 
arrest derhalve voornoemd artikel 34, 
genomen ter uitvoering van de arti
kelen 1, eerste lid, 1°, 8 en 15, eerste lid, 
3°, van het koninklijk besluit nr. 50, 
schendt alsmede de organieke bepalingen 
van de wetgeving inzake ziekte- en inva-
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liditeitsverzekering die ermee in verband 
staan (schending van de artikelen 2, 
eerste lid, d, 40, eerste lid, 10°, 70, § 2, 
van de wet van 9 augustus 1963, 24I van 
het koninklijk besluit van 4 november 
I963, I, eerstelid, I 0 , 8, I5, eerstelid, S0 , 

van het koninklijk besluit nr. 50 van 
24 oktober I967 en S4, § I, B, I 0 , en 
§ 2, 2, van het koninklijk besluit van 
SI december I967); door bijgevolg ver
weerder vrij te stellen van de verplich
ting de periode van I4 juli I956 tot 
SI december I972 te regulariseren door 
bijdragebetaling voor deze periode, of
schoon het impliciet maar met zekerheid 
aanneemt dat de door hem ontvangen 
sommen, waarvan de bedragen minstens 
gelijk zijn aan de prestaties van de wet
geving inzake ziekte- en invaliditeitsver
zekering, naar het gemeen recht betaald 
werden, het arrest de artikelen 6, §§ 2 
en 4, tweede lid, en S2, § 1, eerste lid, b, 
van het koninklijk besluit van 2I decem
ber I967 schendt of tenminste niet pas
send gemotiveerd is (schending van de 
artikelen I, eerste lid, I 0 , S, eerste lid, 2o, 
I5, eerste lid, S0 , van het koninklijk 
besluit nr. 50 van 24 oktober 1967, 6, 
§§ 2 en 4, tweede lid, S2, § 1, eerste lid, b, 
van het koninklijk besluit van 21 decem
ber I967 en 97 van de Grondwet): 

Overwegende dat artikel S4 van het 
koninklijk besluit van 21 december 1967 
tot vaststelling van het algemeen regle
ment betreffende liet rust- en overle
vingspensioen voor werknemers, in § 1, 
meer bijzonder onder B, 1°, en in§ 2, 2, 
bepaalt dat met perioden van tewerk
stelling worden gelijkgesteld de perioden 
van arbeidsongeschiktheid wegens ziekte 
of invaliditeit, doch slechts op voor
waarde dat de werknemer de bij de wet
geving inzake ziekte- en invaliditeitsver
zekering bepaalde uitkeringen << geniet »; 

Overwegende dat aan deze voorwaarde 
aileen is voldaan, wanneer de betrokkene 
uitkeringen heeft ontvangen die werden 
toegekend met toepassing van de wet
geving op de ziekte- en invaliditeitsver
zekering en derhalve in de door deze 
wetgeving bepaalde voorwaarden en door 
de volgens diezelfde wetgeving bevoegde 
verzekeringsinstellingen; dat luidens arti
kel 70, § 2, van de wet van 9 augustus 
I96S, de verzekerde geen recht op die 
uitkeringen heeft, wanneer hij voor de 
schade die door het gemeen recht of een 
andere wetgeving gedekt is, sommen 
ontvangen heeft die minstens gelijk zijn 
aan het bedrag van de genoemde uit
keringen; 

Dat uit het arrest blijkt dat eiser van 
de verzekeraar van de voor het opge
lopen verkeersongeval aansprakelijke 
derde vergoedingen heeft ontvangen 
<< waarvan de beclragen minstens gelijk 
zijn aan de uitkeringen waarop hij recht 
had met toepassing van de wetgeving 
inzake ziekte- en invaliditeitsverzeke
ring »; 

Overwegende dat het arrest derhalve 
ten onrechte oordeelt en dat eiser (( de bij 
deze laatstgenoemde wetgeving bepaalde 
uitkeringen )) genoot en dat (( het feit 
dat de uitkeringen niet door het zieken
fonds verricht werden >> zonder belang is ; 

Dat het middel gegrond is ; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden arrest ; beveelt dat van het 
arrest melding zal worden gemaakt op 
de kant van de vernietigde beslissing ; 
gelet op artikel I017 van het Gerechte
lijk Wetboek, veroordeelt eiser in de 
kosten; verwijst de zaak naar het 
Arbeidshof te Gent. 

28 januari 1976. - se kamer. -
Voo1·zitter, de H. Naulaerts, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - Verslaggevm·, 
de H. Janssens. - Gelijkhtidende con
clusie (1), de H. Lenaerts, advocaat-ge
neraal. - Pleiter, de H. Dassesse. 

1e KAMER.- 29 januari 1976. 

I o VONNISSEN EN ARRESTEN. 
BURGERLIJKE ZAKEN. - AFWIJZING 
VAN DE VORDERING GEGROND OP EEN 
EXOEPTIE WELKE DE PARTIJEN 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. 

2° HOGER BEROEP.- BURGERLIJKE 
ZAKEN.- BESLISSING VAN DE REOHTER 
IN HOGER BEROEP DIE EEN HOGER 
BEROEP AMBTSHALVE ONONTVAN-
KELIJK VERKLAART, ZONDER HEROPE-

(1) De conclusie van het openbaar minis
terie is in J oumal des T1·ibunaux du Tmvail, 
1976, biz. 291, verschenen. 
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NING VAN DE DEBATTEN TE HEBBEN 
BEVOLEN. - 0NWETTELIJKHEID. 

IO De bepaling van artikel 774, tweede lid, 
van het Ge1·echtelijk Wetboek, luidens 
welke de rechte?' de he1·opening van de 
debatten moet bevelen alvo1·ens de V01'de-
1'ing geheel of gedeeltelijk aj te wijzen 
op g1·ond van een exceptie welke de 
pa1·tijen voo?' hem niet hadden inge?'oe
pen, is van toepassing op de ?'echte1· in 
hoge?' beroep (I). (Art. I042 G.W.) 

2o De rechte1· in hoge?' beroep kan niet 
ambtshalve een hoge?' be1'0ep onontvan
kelijk verklm·en zonde?' voomj de her
opening van de debatten te hebben 
bevolen (2). (Artt. 774, lid 2, en I042. 
G.W.) 

(SORlllE EN LITISOONSORTEN, T. NAAMLOZE 
VENNOOTSOHAP « SPAAR-, HYPOTHEEK
EN VERZEKERINGSMAATSOHAPPIJ AT

LAJ:'[TA >>.) 

ARREST (vertaling). 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 27 februari I975 door het 
Hof van beroep te Luik gewezen ; 

Overwegende dat de voorziening het 
arrest slechts bestrijdt in zoverre dit, 
na te hebben ontvankelijk verklaard de 
hogere beroepen van de eisers tegen de 
beslissing van het vonnis a q~to van 
29 november I974, waarbij de rechtsvor
dering van de eisers tot nietigverklaring 
van het onroerend beslag werd afge
wezen, zegt dat die rechtsvordering niet 
ontvankelijk is ; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 774 en I622 
van het Gerechtelijk Wetboek, 

doo1·dat de rechter, zonder de herope
ning van de debatten te bevelen, de 
vordering niet mocht verwerpen omdat 
de rechtsvordering te laat was, een middel 
dat verweerster voor hem niet had aan
gevoerd : 

Overwegende dat, luidens artikel 774, 
lid 2, van het Gerechtelijk Wetboek, de 
rechter de heropening van de debatten 
moet bevelen, alvorens de vordering 

(1) en (2) Cass., 23 januari 1975 (A1·r. cass., 
1975, blz. 574) en 5 december 1975, supra, 
blz. 434; raadpl. cass., 4 april 1974 (A1'1'. cass., 
1974, blz. 863) en 9 oktober 1975, supra, 
blz. 179. 

geheel of gedeeltelijk af te wijzen op 
grond van een exceptie die de partijen 
voor hem niet hadden ingeroepen ; dat 
die dwingende bepaling het algemeen 
beginsel van de rechten van de verdedi
ging wil doen in acht nemen ; 

Overwegende dat, na erop gewezen te 
hebben dat de eisers, die regelmatig in 
gebreke waren gesteld om kennis te 
nemen van het lastenkohier van de ver
koop van hun onroerend goed, de vorde
ring tot nietigheid van het beslag hebben 
ingesteld buiten de bij artikel I622, 
lid 2, van het Gerechtelijk Wetboek 
bepaalde termijn, het arrest beslist da t 
die vordering te laat ingesteld en, der
halve, niet ontvankelijk. is ; 

Overwegende dat uit de processtukken 
zelfs impliciet niet volgt dat die exceptie 
voor de feitenrechter werd aangevoerd; 

Overwegende 'dat, door ambtshalve, 
zonder voorafgaandelijk de heropening 
van de debatten te bevelen, aan te voeren 
dat de rechtsvordering te laat is ingesteld, 
het arrest artikel 774, lid 2, van het 
Gerechtelijk W etboek heeft geschonden ; 

Dat het middel gegrond is ; 

Om die redenen, en zonder rekening te 
houden met het tweede middel, waarvan 
de aanneming tot geen ruimere vernieti
ging aanleiding kan geven, vernietigt 
het bestreden arrest, enkel in zoverre het 
de rechtsvordering tot nietigheid van het 
onroerend beslag 1niet ontvankelijk ;ver
klaart; beveelt dat van dit arrest 
melding zal worden gemaakt op de kant 
van de gedeeltelijk vernietigde beslis
sing ; houdt de kosten aan opdat erover 
door de feitenrechter wordt beslist ; 
verwijst de zaak naar het Hof van 
beroep te Brussel. 

29 januari I976. - I 8 kamer. -
Voorzitter, de H. Perrichon, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - Ve1•slaggever, 
de H. Closon.- Gelijkl~tidende conclusie, 
de H. Ballet, advocaat-generaal. 
Pleite1's, de HH. Ansiaux en DeBruyn. 

I e KAMER. - 29 januari 1976. 

VONNISSEN EN ARRESTEN. -BUR
GERLIJKE ZAKEN.- UITLEGGEND VON-
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NIS. - MET DE BEWOORDINGEN VAN 
DE BESLISSING STRIJDIGE UITLEGGING. 
- 0NWETTlliLIJKHEID. 

Wannem· een in hoge1• be1·oep gewezen 
vonnis eenvoudig een vonnis bevestigt, 
dat beslist dat een pa1·tij << onmiddellij k " 
zeke1'e we1'ken moet ~titvoe1'en en dat 
zoniet die pa1·tij ve1'oo1'deelt om aan de 
tegenpa1·tij een dagelijkse ve1•goeding te 
betalen « vanaj vandaag " tot de he1'
stelling; is onwettelijk het ~titleggend 
vonnis volgens hetwelk de uitd1·ulckingen 
« onmiddellij k " en « vanaf vandaag " de 
betekenis hebben van « vanaJ de dag 
van het vonnis in hoge1• be1'oep " (1). 
(Artt. 1319, 1320 en 1322 B.W.; 
artt. 23, 793 en 794 G.W.) 

(MENDES DA COSTA, T. JAUSS.) 

ARREST (ve1'taling). 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 8 november 1974 in hoger 
beroep gewezen door de Rechtbank van 
eerste aanleg te Brussel ; 

Over het middel afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 1319, 1320 van het 
Burgerlijk Wetboek, 23, 24, 25, 26, 793 
en 794 van het Gerechtelijk Wetboek, 

do01·dat het bestreden vonnis, na te 
hebben vastgesteld dat het op 6 sep
tember 1972 door de vrederechter van 
het kanton Jette gewezen vonnis ver
weerder veroordeelt om « onmiddellijk " 
tien openingen te dichten in de scheidings
muur op de grens tussen de eigendom
men van de partijen en, indien ver
weerder dat niet doet, eiser machtigt 
om zelf het werk uit te voeren of om het 
op kosten van verweerder te laten uit
voeren, en deze veroordeelt om een ver
goeding van 500 frank per dag te beta
len, « vanaf vandaag tot aan de herstel
ling "• en dat het tussen de partijen op 
17 oktober 1973, in hager beroep, door 
de Rechtbank van eerste aanleg te Brus
sel uitgesproken vonnis verweerclers 
hoger beroep ontvangt, het ongegrond 
verklaart en voornoemd vonnis van 
6 september 1972 bevestigt, naar recht 
heeft gezegd clat volgens het vonnis van 
17 oktober 1973, dat genoemd beroepen 

(1) Raadpl. cass., 19 december 1975, supra, 
blz. 487. 

vonnis bevestigt, de bewoordingen « on
midclellijk" en« vanaf vandaag >> betre~
king hebben op de dag van het VOlllllS 
in hager beroep, namelijk 17 okt_ober 
1973, op grand dat genoemd vonnrs m 
hoger beroep geoordeeld_ had <;J.a~ « de 
uitvoering van het vonms a p1·wn geen 
enkel probleem stelt indien appellant 
(thans verweercler) blijk geeft van de 
nodige. ijver en goecle tro_uw "• dat ,<;J.e 
uitvoering van clat vmmrs onmogehJk 
was indien het door het vonnis overge
nomen woord « onmiddellijk " moest 
worden begrepen als slaande op het beroe
pen vonnis, dat aileen de uitleg dat de 
term « onmiddellijk " op de datum van 
het beroepen vonnis slaat verenigbaar was 
met bovenbedoelde overweging en dat die 
overeenstemming tussen de reden en het 
dispositief van genoemd vonnis in hoger 
beroep met geen enkel van de bewoor
dingen van de dispositieven van het 
vonnis in hoger beroep of van het be
roepen vonnis strijclig was, 

te1'wijl, ee1'ste onde1'deel, de woorde_n 
« onmiddellijk" en « vanaf vandaag" mt 
het beroepen vonnis, waarin worclt ver
meld dat het op 6 september 1972 werd 
gewezen, niet anclers luumen worden urt
gelegd dan dat zij doelen op genoemcle 
datum van 6 september 1972, en het op 
17 oktober 1973 in hoger beroep gewezen 
vonnis, dat in zijn dispositief verweer
ders hoger beroep ontvangt, het ong~
grond verklaart en het beroepen vonms 
bevestigt, niet anders kan worden uitge
legd clan dat het de datum van 6 se.p
tember 1972 behouden heeft als begm 
van de vergoeding van 500 frank per dag: ; 
waaruit volgt dat het bestreclen vonnrs 
de bewijskracht miskent die voornoemde 
vonnissen van 6 september 1972 en 
17 oktober 1973 hebben krachtens de 
artikelen 1319 en 1320 van het Burger
lijk W etboek ; 

tweede onde1'deel, door uitspraak te doen 
zoals werd gezegcl, het bestreden vonnis 
het gezag van het gewijsde miskent 
dat de voornoemcle vonnissen van 6 sep
tember 1972 en 17 oktober 1973 hebben 
krachtens de artikelen 23, 24, 25 en 26 
van het Gerechtelijk W etboek ; 

de1'de onderdeel, zelfs in de veronder
stelling dat het dispositief van voor
noemcl vonnis van 17 oktober 1973 on
verenigbaar zou zijn met een van zijn 
redenen, de artikelen 793 en 794 van het 
Gerechtelijk Wetboek aan de rechte.rs 
verbieden om door het bestreden vonnrs, 
en dit bij wege van een zogenaamde 
uitlegging of verbetering, de rechten, 
die voornoemd vonnis van 17 oktober 
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1973 had bevestigd, uit te breiden, te 
beperken of te wijzigen : 

W at het eerste onderdeel betreft : 

Overwegende dat, nadat eiser een vor
dering aanhangig had gemaakt tot het 
dichten van openingen en het regula
riseren van vensters in de muur op de 
grens van zijn eigendom en van die van 
verweerder en tot betaling, door deze 
laatste, van een vergoeding per dag 
« vanaf het uit te spreken vonnis tot de 
herstelling », het beroepen vonnis, dat op 
6 september 1972 werd gewezen, eiser 
veroordeelt om « onmiddellijk '' de ge
noemde openingen en vensters te dichten 
en te regulariseren, en, indien hij dat 
niet doet, eiser machtigt om de werken 
op verweerders kosten te laten uitvoeren 
en hem veroordeelt om aan eiser een ver
goeding per dag te betalen « vanaf van
daag tot aan de herstelling '' ; 

Dat, op verweersters beroep, het op 
17 oktober 1973 door de Rechtbank van 
eerste aanleg gewezen vonnis de beslis
sing van de vrederechter bevestigt ; dat 
het aanvoert dat « de uitvoering van het 
vonnis a p1·iori geen enkel probleem stelt 
indien appellant (verweerder) blijk geeft 
van de nodige ijver en goede trouw », 
waardoor het antwoordt op verweerders 
conclusie die de aanstelling vroeg van 
een deskundige om de uit te voeren 
werken vast te stellen ; 

Dat het bestreden vonnis, ingevolge 
een vordering tot uitlegging van het 
vonnis van 17 okto ber 19 7 3, na verwij
zing naar de hierboven overgenomen 
reden, oordeelt dat << dit vonnis niet kon 
worden uitgevoerd indien het woord 
<< onmiddellijk », uit het beroepen vonnis 
overgenomen, z6 moest worden verstaan 
dat het op de datum van het vonnis 
a quo slaat ; dat het niet meer mogelijk 
was om op die datum te dichten (de ope
ningen) en te regulariseren (de vensters) ''; 
dat het beslist << dat aileen de uitlegging 
van het woord « onmiddellijk '' als slaan
de op de datum van het beroepen vonnis 
verenigbaar is met de motivering '' en 
« naar recht zegt dat volgens het vonnis 
van 17 oktober 1973, dat het beroepen 
vonnis van 6 september 1972 bevestigt, 
de bewoordingen << onmiddellijk » en 
« vanaf vandaag » betrekking hebben op 
de datum van het in hoger beroep gewe
zen vonnis (17 oktober 1973) »; 

Overwegende, weliswaar, dat ingevolge 
het hoger beroep tegen de beslissing van 
de vrederechter, de uitvoering van die 
beslissing bij haar uitspraak onmogelijk 
werd gemaakt in zoverre verweerder in 

dat vonnis werd veroordeeld om onmid
dellijk werken uit te voeren; dat, daaren
tegen, indien verweerder de werken niet 
onmiddellijk uitvoerde, die beslissing van 
de vrederechter, die in hoger beroep 
werd bevestigd, kon worden uitgevoerd 
in zoverre verweerder daarin werd ver
oordeeld om aan eiser « vanaf vandaag " 
namelijk vanaf de uitspraak van dat 
vonnis, tot aan de herstelling, een ver
goeding per dag te betalen ; 

Dat, derhalve, door te beslissen dat de 
bewoordingen << onrniddellijk » en << vanaf 
vandaag » allebei betrekking hebben op 
de datum van het op 17 oktober 1973 
in hoger beroep gewezen vonnis, het 
bestreden vonnis de bewijskracht schendt 
van de bewoordingen van de vonnissen 
van 6 september 1972 en van 17 oktober 
1973; 

Dat dit onderdeel van het rniddel 
gegrond is ; 

Om die redenen, en zonder het tweede 
en het derde onderdeel van het middel 
te rnoeten onderzoeken, die tot geen rui
mere vernietiging kunnen leiden, ver
nietigt het bestreden vonnis ; beveelt dat 
van dit arrest melding zal worden ge
maakt op de kant van de vernietigde 
beslissing ; houdt de kosten aan opdat 
erover door de feitenrechter wordt be
slist; verwijst de zaak naar de Recht
bank van eerste aanleg te Nijvel, in hoger 
beroep zitting houdend. 

29 januari 1976. - 1e kamer. -
V oo1·zitte1;, de H. Perrichon, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - Verslaggeve?', 
de H. Closon.- Gelijkluidende conclusie, 
de H. Ballet, advocaat-generaal. -
Pleite1·s, de HR. Bayart en Fally. 

1e KAMER.- 29 januari 1976. 

1° VOORZIENING IN CASSATIE. 
BURGERLIJKE ZAKEN.- MIDDEL VAN 
NIET-ONTVANKELIJKHEID. - PARTIJ 
DIE ACTIEF DEELNEEMT AAN EEN DOOR 
EEN VONNIS BEVOLEN DESKUNDIGEN
ONDERZOEK. - p ARTIJ DIE VOORDAT 
DE DESKUNDIGE MET DE UITVOERING 
VAN ZIJN OPDRACHT BEGINT AAN HEM 
EEN NOTA RICHT WAARIN ZIJ HET VER
WEER HERHAALT DAT ZIJ AANVOERDE 
TEGEN DE BESLISSING WAARBIJ HET 
DESKUNDIGENONDERZOEK WERD BE· 
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VOLEN. - GEEN BERUSTING IN DEZE 
BESLISSING. 

2D BERUSTING. - BURGERLIJKE ZA
KEN.- PARTIJ DIE ACTIEF DEELNEEMT 
AAN EEN DOOR EEN VONNIS BEVOLEN 
DESKUNDIGENONDERZOEK. - p ARTIJ 
DIE VOORDAT DE DESKUNDIGE MET DE 
UITVOERING VAN ZIJN OPDRAOHT BE
GINT AAN REM EEN NOTA RICHT 
W AARIN ZIJ HET VERWEER RERHAALT 
DAT ZIJ AANVOERDE TEGEN DE BESLIS
SING WAARBIJ RET DESKUNDIGENON
DERZOEK WERD BEVOLEN. - GEEN 
BERUSTING IN DEZE BESLISSING. 

3D HUUR VAN GOEDEREN.- HAN-
DELSRUUR. HUUROVEREENKOMST 
MET EEN BEDING DAT NIET WERD UIT
GEVOERD DOOR DE RUURDER. 
RECRTER DIE AAN DE VERHUURDER 
EEN VERGOEDING TOEKENT ONDER DE 
VORM VAN EEN RUURAANPASSING. -
GEEN SCRENDING VAN RET BEGINSEL 
VAN DE AUTONOMIE VAN DE WIL OF 
VAN DE REGELS INZAKE DE RERZIENING 
VAN RET BEDRAG VAN DE HANDELS
RUUR. 

4D GERECHTSKOSTEN. - BURGER
LIJKE ZAKEN. - 0ASSATIEGEDING. -
MIDDEL VAN NIET-ONTVANKELIJKREID, 
DOOR DE VERWEERDER TEGEN DE 
VOORZIENING AANGEVOERD, NIET AAN
GENOMEN. - MEMORIE VAN WEDER
ANTWOORD. - KOSTEN IN BEGINSEL 
TEN LASTE VAN DE VERWEERDER IN DE 
VOORZIENING, ZELFS INDIEN DE VOOR
ZIENING WORDT VERWORPEN. - BE
SLISSING VAN RET HOF. 

I D en 2D De actieve tttssenkomst van een 
pa1'tij in een deskttndigenonde1'zoek 
shtit niet in dat deze pa1·tij be1·ust in de 
besUssing waaTbij deze maatTegel wo1·dt 
bevolen, als deze pa1'tij, voo1·dat de des
kundige met zijn opdmcht begint, aan 
hem een nota 1'icht tuaaTin zij het veT
wee?· herhaalt dat zij tegen deze beslissing 
aanvoenle (I). 

3D De Techte?' die vaststelt dat een beding 
inzake een handelshtturovereenkomst 
doo1' de htturde?' niet is ttitgevoerd en die 
aan de veThttu?·der een vergoeding toekent 
op basis van het Ve?'schil tttssen de httU1', 
zoals deze zou vastgesteld zijn bij geb1·eke 
van dat beding, en de oveTeengekomen 
htttt?', schendt noch het beginsel van de 
autonomic van de wil de?' pa1·tijen noch 
de Tegels .inzake de herziening van het 
bedrag van de handelshuu1·. (Arti
kel ll34 B.W. ; art. 6 vervat in de wet 
van 30 april 1951.) 

4D W anneer het middel van niet-ontvanke
lijkheid dam· de veTweerder tegen een 
vooTziening in bu?·ge?'lijke zaken aan
gevom·d niet wo1·dt aangenomen, moeten 
de kosten van de 1nemorie van wede?·ant
wooTd in beginsel, zelfs in geval van 
ve1'we?·ping van de voo?·ziening, doo1' de 
Ve?'Wee?'de?· wo1·den ged1·agen en wm·den 
zij doo1' het H of te zijnen laste ge
legd (2). (Art. Illl, lid 4, G.W.) 

(DOUNIAUX EN LITISCONSORTEN, 
T. NICOLAS EN LITISCONSORTEN.) 

ARREST (Ve1'taling). 

HET HOF;- Gelet op de bestreden 
vonnissen, op 22 april 1970 en op 18 de
cember 1974 in hoger beroep gewezen 
door de Rechtbank van eerste aanleg 
te Dinant; 

Over het middel van niet-ontvanke
lijkheid, aangevoerd tegen de voorzie
ning in zoverre deze is gericht tegen het 
op 22 april 1970 gewezen vonnis, en 
door de verweerders hieruit afgeleid dat 
de eisers, door actief deel te nemen aan 
het door dat vonnis bevolen deskundigen
onderzoek tot vaststelling va,n de huur
waarde van het hun door de verweerders 
verhuurde gebouw, met genoemd vonnis 
hebben ingestemd : 

Overwegende dat in het vonnis van 
22 april 1970 wordt beslist dat de tussen 
de partijen overeengekomen huurprijs 
van 5.000 frank per maand "zeker werd 
bepaald met inachtneming van de liti
gieuze exclusiviteit voor de leveringen, 
namelijk de verbintenis van de eisers 
dat zij hun bier enkel bij de rechtsvoor
ganger van de verweerders zouden aan
schaffen ; dat, daar de huurders " daarvan 
waren afgeweken, het normaal is dat, als 
compensatie, wordt beslist de huur te 
herzien ; dat een deskundige moet worden 
aangesteld om, rekening houdende met 
de huurovereenkomst en de niet-uit
voering van het litigieuze beding ervan, 
de huurwaarde van het gebouw te 
ran1en »; 

Overwegende dat de raadsman van de 
eisers, in een « nota met opmerkingen '' 
aan de deskundige, alvorens deze met 
zijn opdracht begon, het verweer her-

(1) Raadpl. cass., 18 april 1974 (Arr. cass., 
1974, blz. 884). 

(2) Cass., 9 april 1975 (Ll?'?', cass., 1975, 
blz. 861). 
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haalde dat zij, op grond van de beperkte 
draagwijdte van de artikelen 6 en 19 
van de wet van 30 april 1951 op de 
handelshuur, zich steeds hadden verzet 
tegen de bijkomende rechtsvordering 
van de verweerders tot verhoging van 
de huur, waardoor zij, zonder enige 
twijfel, voorbehoud maakten over de 
wettelijkheid van de principiele beslis
sing volgens welke het rechtscollege in 
hoger beroep, in zijn vonnis van 22 april 
1970, oordeelde dat, als compensatie 
voor de niet-naleving van het beding 
inzake de exclusiviteit van de levering 
van bieren, het oorspronkelijk bedrag 
van de huurprijs moest worden ver
hoogd; 

Dat, derhalve, de actieve tussenkomst 
van de eisers in de werkzaamheden van 
de desktmdige niet impliceert dat zij 
instemden met die principiele beslissing ; 

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

Over het middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 1134, 1135 
van het Burgerlijk W etboek en 6 van de 
wet van 30 april 1951 die de afdeling 
Ilbis van hoofdstuk II van boek III, 
titel VIII, van hetzelfde wetboek uit
maakt, 

doordat de rechtbank van eerste aanleg 
beslist heeft de in de authentieke huur· 
akte (artikel 10) overeengekomen huur
prijs te wijzigen, steunend op de gran
den van haar vonnis van 22 april 1970 
volgens welke " de eerste rechter ten 
onrechte de ontbinding van de huur heeft 
uitgesproken ; dat, inzake de levering 
van bier, die eis hetzelfde lot moet 
ondergaan, des te meer daar moeilijk 
een berekening kan worden gemaakt 
van dat deficit, dat door de verhoging 
van de huur gecompenseerd blijkt te 
moeten worden ; dat, inderdaad, de als 
huur gevraagde prijs van 5.000 frank 
zoals de eerste rechter heeft aangevoerd, 
onbetwistbaar werd vastgesteld op grond 
van de litigieuze exclusiviteit van de 
levering, en dat, aangezien de eisers 
daarvan zijn afgeweken, het normaal is 
dat, als compensatie, zou worden beslist 
dat de huur wordt herzien ; dat een 
deskundige moet worden aangesteld om, 
rekening houdende met de huurakte en de 
niet-uitvoering van het litigieuze beding, 
de huurwaarde van het gebouw te ramen ; 
en op de gronden van zijn vonnis van 
18 december 1974 volgens welke de 
deskundige zijn advies geeft over " de 
huurwaarde van genoemd gebouw in de 
staat waarin het zich bevindt, rekening 

houdende met zijn ligging, zijn standing 
en zijn classificatie, om te besluiten tot 
een huur van 12.000 frank per maand; 
... dat in die voorwaarden, de maande
lijkse huurwaarde van het litigieuze 
gebouw op 1 april 1966 op 12.000 frank 
moet worllen vastgesteld in plaats van 
op 5.000 frank; dat, daar de eisers het 
gebouw op 30 april1972 hadden verlaten, 
zij het verschil van 7.000 frank gedu
rende 72 maanden verschuldigd blijven, 
hetzij in totaal 504.000 frank ... », 

tM·wijl de rechter zijn bevoegdheid 
inzake herziening van de huurprijs 
van de handelshuur put. in artikel 6 
van de wet van 30 april 1951 dat 
de draagwijdte ervan beperkt en de 
toepassingsvoorwaarden ervan bepaalt ; 
inderdaad, onder voorbehoud van de 
vervulling van die voorwaarden, name
lijk dat de normale huurwaarde, ten 
gevolge van nieuwe en objectieve om
standigheden, met minstens 15 pet. is 
verhoogd, het slechts om een loutere 
aanpassing van de oorspronkelijke con
tractuele huurprijs kan gaan; de eerbied 
voor de wilsautonomie van de partijen 
bij de huurovereenkomst de rechter niet 
toelaat, op straffe van schending van 
artikel ll34 van het Burgerlijk Wetboek, 
een contractuele huurprijs, die als onge
woon wordt beschouwd, aan de objectieve 
huurwaarde aan te passen; de rechter, 
in dergelijke omstandigheden, op de 
contractuele prijs enkel het percentage 
mag toepassen dat volgt uit het verschil 
tussen de objectieve huurwaarde bij de 
aanvang van de huur en die op het ogen
blik van de herziening, waardoor hij zich 
aldus, krachtens artikel 6 van de wet van 
\30 april 1951, beperkt tot de loutere 
aanpassing van de contractueel be
paalde huurprijs ; aldus de vonnissen, 
waarin werd geoordeeld dat de, overeen
komstig de wil van de partijen, bepaalde 
huurprijs ongewoon was en waarin werd 
vastgesteld dat de reden om welke dat 
subjectief bedrag zowel door de ver
huurder als voor de huurder verant· 
woord was, niet meer bestond, de in het 
middel aangevoerde wetsbepalingen heb
ben geschonden door de contractuele 
huurprijs te vervangen door een met de 
objectieve huurwaarde overeenstem
mende huurprijs, daar zij de wil van de 
partijen miskennen en de wettelijke be
voegdheid van de rechter, inzake de her
ziening van het bedrag van de handels
huur, overschrijden : 

Overwegende dat de rechter in hoger 
beroep beslist, niet dat de oorspronkelijke 
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huurprijs 5.000 frank bedraagt, noch dat 
dit bedrag niet normaal is en moet 
worden herzien, maar dat de oorspronke
lijke huurprijs bestond uit, enerzijds, 
een betaling van 5.000 frank per maand 
en, anderzijds, een beding van exclu
siviteit, waardoor de verweerders een 
bijkomend inkomen moesten verwerven ; 

Dat, daar dat beding niet werd nage
komen, die nalatigheid zoniet de ver
breking van de huur meebrengt, dan 
toch de betaling van een schadevergoe
ding, overeenstemmende met het bij
komende inkomen dat de verweerders 
door eisers schuld verloren en dat de 
rechter in hoger beroep, verre van de 
gevolgen van de overeenkomst tussen de 
partijen te miskennen, rekening heeft 
gehouden met hun gemeenschappelijke 
wil door aan de verweerders, bij wege 
van een aanpassing van de in specien 
uitgedrukte huurprijs, de schadeloos
stelling toe te kennen waarop ze recht 
hadden ter compensatie van de definitief 
verloren bijkomende inkomsten ; 

Dat het middel, dat steunt op een 
onjuiste uitlegging van de bestreden von
nissen, feitelijke grondslag mist ; 

Om die redenen, verwerpt de voorzie
ning ; veroordeelt de eisers in de kosten, 
behalve in die van de memorie van 
wederantwoord ; veroordeelt de verweer
ders in deze laatste kosten. 

29 januari 1976. - 1e kamer. -
Voo1·zitte1", de H. Perrichon, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggever, 
de H. Capelle. - Gelijkluidende conclusie, 
de H. Ballet, advocaat-generaal. 
Pleite1·s, de HH. Biitzler en van Heeke. 

1 e KAMER. - 30 januari 1976. 

1o WETTEN EN BESLUITEN. 
BEBLIBBING VAN DE WETGEVENDE 
MACHT TOT BEKRACHTIGING VAN EEN 
OVEREENKOMBT TUBBEN DE STAAT, 
EEN GEMEENTE EN EEN PARTICULIER. 
- AKTE VAN HOGE ADMINIBTRATIEVE 
VOOGDI.J. - GEEN «WET ll IN DE ZIN 
O.lVI. VAN DE ARTIKELEN 608 EN 1080 
VAN HET GERECHTELI.JK WETBOEK. 

2° CASSATIEMIDDELEN.- BURGER
LI.JKE ZAKEN. - 0PGAVE VAN DE GE
BCHONDEN WETBBEPALING.- MIDDEL 
WAARIN DE WETTELI.JKHEID WORDT 
BETWIBT VAN DE UITLEGGING DOOR DE 

FEITENRECHTER VAN EEN OVEREEN
KOMBT WELKE DOOR EEN ALB « WET ll 

GEKWALIFICEERDE BEBLIBBING VAN DE 
WETGEVENDE MACHT WERD BEKRACH· 
TIGD. - MIDDEL WAARIN DE BOHEN
DING VAN DEZE BEBLISBING WORDT 
AANGEVOERD.- NIET-ONTVANKELIJK
HEID, - MIDDEL WAARIN DE BOHEN
DING O.M. VAN DE ARTIKELEN 1319 TOT 
1322 OF VAN ARTIKEL 1134 VAN HET 
BURGERLI.JK WETBOEK WORDT AAN
GEVOERD. - 0NTVANKELIJKHEID. 

3° OVEREENKOMST.- UITLEGGING. 
- BEKRACHTIGING VAN EEN OVEREEN
KOMBT DOOR EEN BEBLIBBING VAN DE 
WETGEVENDE MACHT. - BEKRACHTI
GING NEEMT NIET WEG DAT DE FElTEN
RECHTER DEZE OVEREENKOlV'i:BT BOE
VEREIN VERMAG TE BEOORDELEN. 

4o GRONDWET.- ARTIKEL 6 EN 6bis. 
- GELIJKHEID VOOR DE WET. -
DIBCRIMINATIEVERBOD INZAKE GENOT 
VAN DE RECHTEN EN VRI.JHEDEN. -
BEGRIP. 

5o OPENBARE DIENST.- CoNCEBBIE. 
- CONCEBBIONARIB DIE EEN EXCLUBI
VITEIT VOOR EEN BEVOORRADING VER
LEENT.- IN BEGINBEL GEEN BOHEN· 
DING VAN DE ARTIKELEN 6 EN 6bis 
VAN DE GRONDWET. 

6o VRIJHEID VAN KOOPHANDEL 
EN NIJVERHEID. - BEGRIP. 

70 OPENBARE ORDE. - WET VAN 
16 MAART 1954 BETREFFENDE DE CON
TROLE OP BOMMIGE INBTELLINGEN VAN 
OPENBAAR NUT, ARTIKEL 7bis. 
BEPALING VAN OPENBARE ORDE. 

so CASSATIEMIDDELEN. - Nmuw 
MIDDEL. - BURGERLI.JKE ZAKEN. -
MIDDEL NIET OVERGELEGD AAN DE 
FEITENRECHTER DOCH DAT DE OPEN
BARE ORDE RAAKT.- 0NTVANKELIJK

HEID. 

go VONNISSEN EN ARRESTEN. -
BURGERLI.JKE ZAKEN. - RECHTBPLE· 
GING. - RECHTER KAN DE OVERLEG
GING VAN BEWI.JBMATERIAAL BEVELEN. 
- ARTIKEL 871 GERECHTELI.JK WET

BOER. - BEGRIP. 

1o Een beslissing van de wetgevencle macht, 
zelfs indien zij als een « wet " worclt 
Jekwalificeerd, zoals de beslissing van 
m·tikel 8 van de wet van 11 september 
1895 houdende goedkeu1·ing van de 
beg1·oting van buitengewone ontvangsten 
en ~titgaven, waarbij een ovm·eenkomst 
tussen de Staat, een gemeente en een 
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particulier we1·d bek1·achtigd is een akte 
van hoge administratieve voogdij en geen 
"wet" in de zin a.m. van de a1·tikelen 608 
en 1080 van het Ge1·echtelijk Wet
boek (1) (2) (3). 

2o en 3o De beslissing van de wetgevende 
macht die een ove1·eenkomst tussen de 
Staat, een gemeente en een pa1·ticulier 
bekmchtigt neemt niet weg dat de jeiten-
1'echter deze ove1·eenkomst soeve1·ein ve1'
mag te beo01·delen. Het middel ajgeleid 
~tit de schending van deze beslissing, 
zeljs indien zij als een << wet )) wo1·dt 
gekwalijicem·d, is niet ontvankelijk; ont
vankelij k is echte1· het middel dat is 
ajgeleid ~tit de schending o.a. van de 
bewijskmcht van deze ovm·eenkomst of 
van de bindende kmcht e1·van (4) (5) (6). 

4o en 5o Hoewel ingevolge de gelijkheid 
voo1· de wet en het dism·iminatieve1'bod 
inzake het genot van de aan de Belgen 
toegekende 1·echten en vrijheden zij die 
een beroep doen op ee1~ openba1·e dienst 
gelijkelijk moeten worden behandeld, 
valt daa1·~tit niet aj te leiden dat de m·ti
kelen 6 en 6bis van de G1·ondwet die 
deze gelijkheid waa1·bo1·gen w01·den ge
schonden door het enkel jeit dat de con
cessiona1·is van een openbare dienst, 
zoals degene die met de exploitatie van 
een haven w01·dt belast, voor de we1·king 
van die dienst, een exelusiviteit ve1·leent 
voo1' de bevoor1•ading in bepaalde goe
de?'en. 

6o De v1'ijheid van handel en nijve1·heid 
die wo1·dt gewaa1·bo1·gd do01· artikel 7 
van het decreet van 2-17 maart 1791 
wo1·dt niet miskend do01· het enkel jeit 
dat de concessiona1·is van een openba1·e 
dienst voo1· de werking ervan een exclu
siviteit ve1'leent voor de bevoor1·ading in 
bepaalde goede1·en (7). 

7° De bepalingen van m·tikel 7bis van de 
wet van 16 maart 1954 bet1·ejjende de 

(1) (2) (4) en (5) Cass., 21 april 1902 (Bull. 
en Pas., 1902, I, 208), 19 mei 1914 (ibid., 
1914, I, 246), 30 maart 1933 (ibid., 1933, I, 
194). Raadpl. de noten 6, get. P.L., onder 
cass., 7 februari 1935, en 1 onder cass., 
4 april 1935 (ibid., 1935, I, 146 en 211). 

(3) en (6) Raadpl. de conclusie van het open
baar ministerie. 

(7) Raadpl. cass., 21 februari 1975 (A?'?', 
cass., 1975, blz. 708) en noot 5. 

(8) Raadpl. de noot onder cass., 19 novem
ber 1970 (A1·r. cass., 1971, blz. 256), en de 
conclusie van het openbaar ministerie, over-

cont1·ole op sommige instellingen van 
openbaa1' nut die betrekking hebben op 
de ove1·eenkomsten inzake aannemingen, 
leve1·ingen en diensten, welke die instel
lingen shtiten, 1·aken de openbare 
o1'de (8) (9). 

8° Het middel ajgeleid uit de schending 
van de bepalingen van a1·tikel 7bis van de 
wet van 16 maart 1954 bet1·ejjende de 
cont1·ole op sommige instellingen van 
openbaa1· mtt 1·aakt de openba1·e 01·de 
en kan dus voo1· het ee1·st in cassatie 
worden opgeworpen (10). 

9° A1·tikel 871 van het Ge1·echtelijk l!Vet
boek, volgens hetwelk de 1'echte1· aan iede1·e 
gedingvoe1·ende partij kan bevelen het 
bewijsmate1·iaal, dat zij bezit, ove1· te 
leggen, wordt niet geschonden doo1· het 
enkel jeit dat een pa1·tij, in haa1• con
clttsie, teve1•geejs de ande1·e pm·tij heejt 
uitgenodigd een st~tk ove1· te leggen. 

(NAAMLOZE VENNOOTSOHAP << ETABLIS

SEMENTEN ROSSEEL "• T. J\'IAATSOHAPPIJ" 
DER BRUGSE ZEEVAARTINRIOHTINGEN.) 

Ee1·ste advocaat-gene1·aal F. Duman 
heeft in s~tbstantie het volgende gezegd : 

V erweerster, houdster van de concessie 
van de exploitatie van de Zeebrugse 
haven, heeft zich op een datum die het 
arrest niet bepaalt, maar die volgens de 
in de voorziening gegeven uiteenzetting 
der feiten in 1957 zou liggen, contractueel 
verbonden om het bunke1·en van schepen 
in bedoelde haven exclusief, d.w.z. uit
sluitend, aan een bepaalde firma, de firma 
Purfina, toe te staan. 

Eiseres drijft handel in aardolien en 
petroleumprodukten en verzorgt onder 
meer het b~mkeren van schepen in de 
haven. Gezien de toekenning van de 
exclusiviteit aan de firma Purfina werd 

gedrukt in Tijdsch1·ijt vom· aannemings1·echt, 
1971, blz. 148 en vlg. 

(9) Artikel 2 van het koninklijk besluit 
nr. 88 van 11 november 1976 heeft een ziwij
ging gebracht in artikel 7bis van de wet van 
16 maart 1954 zoals het in deze wet was 
ingevoegd bij het koninklijk besluit van 
18 december 1957. 

Het koninklijk besluit van 18 december 1957 
had ook het laatste lid van artikel 7 van de 
wet opgeheven. 

(10) Raadpl. cass., 20 december 1974 (A?T. 
cass., 1975, blz. 474). 
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haar echter door verweerster de toegang 
tot de haven van Zeebrugge geweigerd. 

In januari 1969 daagde eiseres ver
weerster .voor de rechtbank van eerste 
aanleg te Brugge, om te horen zeggen 
dat haar geheel ten onrechte de toegang 
tot de haven van Zeebrugge voor het 
bunkeren van zeeschepen met stookolie 
was ontzegd. 

De eis werd ongegrond verklaard zowel 
in eerste aanleg als in graad van hager 
beroep door het arrest dat thans aan uw 
oordeel wordt onderworpen. 

Dit arrest overweegt hoofdzakelijk : 
a) dat, als concessionaris van de exploi

tatie van de haven, verweerster met een 
openbare dienst belast is. Deze concessie 
verleent haar voor het beheer en de 
exploitatie van de haven een uitsluitend 
recht dat zij tegenover derden kan doen 
gelden ; deze concessie verleent ook, met 
het oog op de uitvoering van de openbare 
dienst, aan gei'ntimeerde het particulier 
genot van zekere voordelen op het open
baar gebied van de haven. Voor de haar 
geconcedeerde exploitatie heeft verweer
ster het exclusief recht het havengebied 
te gebruiken ; 

b) ter uitvoering van de haar geconce
deerde dienst kan verweerster alle mid
delen aanwenden, hetzij door bepaalde 
verrichtingen zelf te doen, hetzij door 
voor bepaalde verrichtingen met derden 
een overeenkomst te sluiten ; 

c) de bevoorrading van schepen met 
stookolie binnen het geconcedeerde ge
bied is een van de middelen die gei'nti
meerde kan aanwenden om de haar toe
vertrouwde open bare dienst uit te voeren. 
Zulks valt in het raam van haar beheer, 
haar exploitatiemogelijkheden en haar 
maatschappelijk doel. Verweerster kan 
deze bevoorrading ofwel zelf inrichten, 
bij uitsluiting van derden, ofwel er een 
bepaalde derde, bij uitsluiting van an
deren, mee belasten ; 

d) het bestaan van een exclusiviteits
contract tussen verweerster en een derde 
is voor de oplossing van het geschil 
zonder belang ; hoewel met een openbare 
dienst belast, handelt gei'ntimeerde als 
prive-persoon en niet rechtstreeks in het 
raam van de uitoefening van de openbare 
dienst wanneer zij met een derde con
tracteert die geen gebruiker van de open
bare dienst is. 

Bij Ben eerste lezing of onderzoek van 
het arrest kan men geneigd zijn te oor
delen dat het vernietigd dient te worden. 
lininers, de overwegingen van het arrest, 
volgens welke verweerster als prim§. 

per·soon gehandeld heeft en zij derhalve 
niet gebonden zou kunnen worden door 
rechtsregels van het publiekrecht die o.a. 
haar machten en bevoegdheden zouden 
omlijnen of beperken, steunen op begrip
pen die weliswaar j aren gel eden door de 
rechtsleer en de rechtspraak naar voren 
werden gebracht, maar die gewis achter. 
haald zijn, niet meer gelden en nooit meer 
op wettelijke wijze toegepast worden. 

Het onderscheid tussen de Staat of een 
openbare dienst, handelend in h1.m 
hoedanigheid van overheid of van parti
culier persoon - l'Etat personne publi
que, l'Etat personne privee - heeft 
thans uitgedaan en kan geen rol meer 
spelen wanneer o.a. de civielrechtelijke 
aansprakelijkheid van de Staat of van 
een openbare dienst onderzocht client te 
worden of nog wanneer de machten, 
bevoegdheden, aansprakelijkheden en op
drachten van een openbare dienst - en 
verweerster neemt een openbare dienst 
waar - onderzocht of vastgesteld dienen 
te worden. 

Om nit te maken of verweerster al dan 
niet een exclusiviteit van bevoorrading 
aan de firma Purfina wettelijk vermocht 
toe te vertrouwen, diende het hof van 
beroep essentieel te onderzoeken of 
rechtsregels - wettelijke bepalingen 'of 
algemene rechtsbeginselen- de toeken
ning van zulke exclusiviteit aan beper
kingen, voorwaarden of bepaalde vormen 
onderwerpen. 

Als dergelijke regels van het publiek
recht komen o.a. in · aanmerking : 

a) hetgeen men de essentiele of grate 
<< wetten " van de openbare diensten -
les grandes lois des services publics -
noemt : continui'teit, veranderlijkheid, 
« les lois de Ia continuite et du change
ment ,, waarvan het Hof reeds toepassing 
heeft gemaakt ; 

b) o.a. de bepalingen van de wet van 
16 maart 1954 betreffende het toezicht 
op sommige instellingen van openbaa!' 
nut. 

Maar een vernietiging op grand van 
een dergelijke overweging zou ten deze 
niet kunnen voorgesteld en beslist wor
den. Immers : 

a) in burgerlijke zaken kan het Hof 
slechts acht slaan op de middelen die 
door de eisers aan het Hof worden voor
gesteld, en de middelen welke thans door 
eiseres worden aangevoerd zijn vmemd 
aan bedoelde overwegingen ; 

b) misschien heeft het Hof van beroep 
te Gent rekening gehouden met de regels 
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van het publiekrecht die eventueel in 
aanmerking kwamen om het voorgelegde 
geval te kunnen beslechten ... maar, 
vermits eiseres in haar dagvaarding of 
in haar conclusie zich niet op dergelijke 
rechtsregels beriep, was het hof van 
beroep natuurlijk geenszins verplicht 
uitdrukkelijk of expliciet te zeggen dat 
het met dergelijke regels rekening ge
houden had ; ' 

c) de rechter hoeft slechts uitspraak 
te doen - uitdrukkelijk uitspraak te 
doen - over de eisen, excepties, verweer
middelen, middelen in het algemeen die 
de partijen doen gelden ... en uit niets 
blijkt dat eiseres rechtsregels van het 
publiekrecht zoals die welke ik zoeven 
heb vermeld naar voren had gebracht. 

W at de voorge~telde twee middelen betrejt, 
lijken deze middelen mij niet gegrond. 

EM·ste middel : 

Eerste onde1·deel : 

In dit onderdeel wordt betoogd dat, 
door te beslissen dat eiseres terecht werd 
uitgesloten van de mogelijkheid de 
schepen in de haven te bevoorraden, het 
arrest een beslissing heeft genomen die 
.tegelijkertijd : 

l 0 het principe geschonden heeft vol
gens hetwelk de gebruikers van een 
openbare dienst onder de gunstigst moge
lijke economische voorwaarden gediend 
moeten worden ; 

2o de gelijkheid der Belgen voor de wet 
en ook voor de openbare diensten, zoals 
de vrijheid van handel en nijverheid, 
heeft miskend. · 

De bepalingen van artikel 6 van de 
Grondwet betreffende de gelijkheid der 
Belgen voor de wet en van artikel 6bis 
van de Grondwet, dat het verbod van 
discriminatie en het genot van de rechten 
en vrijheden, i.h.b. in de wetten en 
decreten, voorschrijft, kunnen niet ge
schonden worden louter door het feit 
dat verweerster de exclusiviteit voor het 
bevoorraden met stookolie van de in de 
Zeebrugse haven liggende schepen aan 
een bepaald rechtssubject heeft toege
kend. 

Wat de gelijkheid voor de openbm·e 
diensten betrejt : 

Zulke gelijkheid bestaat weliswaar, 
maar zij is het gevolg van het feit dat 
openbare diensten opgericht worden door 
wetsbepalingen en dat al de rechtssub
jecten - i.h.b. de Belgen - het recht 
hebben te eisen, enerzijds, dat deze wets-

bepalingen geen onderscheiden zouden 
maken die door de Grondwet of door 
internationale regels verboden worden 
en, anderzijds, dat de openbare diensten 
de gebruikers ervan in de verrichtingen 
welke zij nweten leveren niet zouden 
discrimineren. 

Al de gebruikers die op algemene wijze 
door de wetten, besluiten en decreten 
bedoeld worden om uit de werking van 
de openbare diensten nut te kunnen 
halen dienen gewis gelijkelijk behandeld 
te worden, maar een dergelijke gelijkheid 
kan niet miskend worden door het feit 
dat een met een openbare dienst belaste 
vennootschap een exclusiviteit van be
voorrading terecht of ten onrechte aan 
een derde toevertrouwt, precies om 
bedoelde openbare dienst te verzekeren. 

De vrijheid van handel en nijve1·heid van 
een rechtssubject is evenmin miskend 
of wordt evenmin miskend of geschonden 
omdat een met een openbare dienst 
belaste vennootschap een dergelijke ex
clusiviteit aan een derde toevertrouwd 
zou hebben. 

Ten slotte blijkt uit niets dat de gun
stigste economische voorwaarden niet in 
acht genomen werden; overigens preci
seert eiseres niet welke wetsbepalingen 
dienaangaande geschonden zouden zijn. 

Het onderdeel vermeldt ook dat arti
kelll34 van het Burgerlijk Wetboek zou 
zijn geschonden. Maar eiseres toont niet 
aan waarin dit artikel geschonden werd. 

Het middel voert nog schending aan 
van artikel 8 van de wet van ll sep
tember 1895, welke wetsbepaling een 
overeenkomst, tussen de stad Brugge 
en de hh. Cousin en Coiseau gesloten, 
heeft goedgekeurd en bekrachtigd. Het 
.enig object van bedoeld artikel 8 was 
deze overeenkomst goed te keuren en 
te bekrachtigen. 

Een dergelijke beslissing van de Wet
gevende Macht is geen wet in de matm·iele 
betelcenis waarvan schending voor het 
Hof kan worden aangevoerd en op grond 
waarvan het Hof een vonnis of een arrest 
kan vernietigen. Een dergelijke beslissing 
is I outer een wet in de jormele betekenis. 
Men kan miskenning van de bewijskracht 
van een dergelijke wetsbepaling en van 
de overeenkomst welke zij bekrachtigt 
do en geld en ... maar een grief van schen
ding van een dergelijke " wet '' is niet 
ontvankelijk. 

Dat het Hof de vonnissen en arresten 
vernietigt die de wet hebben geschonden, 
geschiedt om de eenheid van interpretatie 
en toepassing van de normen te verzeke
ren welke de hoven en rechtbanken dienen 
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te hanteren en toe te passen. Deze nood
zakelijkheid van eenheid en coordinatie 
in de interpretatie en de toepassing van 
de wetten - opdracht die aan het Hof 
wordt verleend en door de Grondwet en 
door de beslissingen van de W etgevende 
Macht - is in het bijzonder het gevolg 
van de omstandigheid dat de wetten -
d.w.z. de eigenlijke wetten - normen 
zijn, d.w.z. regels, gedragsregels, alge
mene regels, in abst1·acto gesteld, die voor 
een onbeperkt aantal toepassingsgevallen 
vatbam· zijn en bestaan. 

De grondwettelijke en wettelijke op
dracht van het Hof van cassatie, voor 
de eenvormige en gecoordineerde inter
pretatie en toepassing van deze rechts
regels te zorgen, is uiteraard vreemd aan 
de beslissingen van de overheid die niet 
algemeen en abstract zijn, maar die slechts 
een 1'echtssttbject of een alleenstaancle toe
stand bedoelen en die o.a. handelingen 
van hoge administratieve voogdij uit
Inaken. 

Zulke beslissingen- die niet algemeen 
en abstract zijn, maar die slechts voor 
een rechtssubject of een alleenstaande 
toestand bedoeld zijn - kunnen door 
verscheidene Staatsmachten of overhe
den, en derhalve ook door de W etgevende 
Macht genomen worden. Toekenning aan 
een rechtssubject van een bijzondere 
hoedanigheid of een bijzonder voordeel 
of zelfs van een voorrecht, goedkeuring 
of bekrachtiging van een beslissing of 
van een overeenkomst, toelatingen ... 

W amleer dergelij ke beslissingen door 
de Wetgevende Macht worden genomen, 
worden ze uitzonderlijk " handelingen " 
van de vVetgevende Macht genoemd 
(actes du pouvoir legislatif), maar door
gaans, zogoed als steeds, worden ze ook 
" wetten » genoemd, net zoals gedaan 
wordt met eigenlijke wetten, d.w.z. 
wetten in de materiiile betekenis die 
rechtsregels inhouden. Zij worden wetten 
geheten omdat de overheid die ze uit
vaardigt de Wetgevende JJ1acht is. Maar 
deze zo geheten wetten zijn louter formele 
wetten, d.w.z. dat zij slechts de vorm 
van eigenlijke wetten hebben; zij worden 
beslist door de W etgevende Macht zoals 
de andere >vetten, de echte wetten, maar 
hebben niet de inhoud van deze wetten, 
d.w.z. in de materiiile betekenis. 

(1) Cass., 25 november 1955 (Bu,ll. en Pas., 
1956, I, 284; A1·1·. VeJ'b1',, 1956, 234) en conclu
sie van het openbaar Ininisterie; cass., 17 mei 
1963 (B1dl. en Pas., 1963, I, 987) en conclusie 
van cle proclu·em·-generaal Ganshof van cler 
Mcersch, toen aclvocaat-generaal. 

Verscheidene voorbeelden van zulke 
wetten in de jormele betekenis lmnnen 
vermeld worden. Ik beperk me tot de 
volgende: 

I 0 de << wetten 11 die een dotatie of een 
pensioen aan een bepaalde persoon toe
kennen (bv. de wetten van I5 mei I927, 
I3 juli I930, I4 juli I975, die een pen
sioen hebben toegekend aan de dochter 
van Generaal Leman, aan de dochter van 
minister Banning of aan de weduwe 
van staatsminister Theo Lefevre); 

2° de << wetten >> die de Belgische 
nationaliteit aan vreemdelingen verle
nen; 

3° de << wet 11 die jaarlijks het leger
contingent vaststelt ; 

4° de begrotingswetten of budgettaire 
<< wetten >> die louter machtigingen zijn, 
door de Wetgevende Macht aan de Uit
voerende Macht verleend, om inkomsten 
en fondsen te innen en uitgaven te 
doen (I) ; 

5° de << wet 11 die een internationaal 
verdrag goedkeurt (2); 

6° de << wet 11 die een overeenkomst, 
gesloten tussen de Staat of een overheid 
van de Staat, enerzijds, en andere rechts
subjecten, anderzijds, goeclkeurt of be
krachtigt. 

Een woord uitleg over de << wetten >> 

die een internationaal verdrag goedkeu
ren en de begrotingswetten. 

De wet die een internationaal verdrag 
goeclkeurt beperkt zich ertoe uitwerking 
te verlenen aan de rechtsregels van het 
internationaal verdrag en ze in het natio
naal positief recht op te nemen. Derge
lijke << wet 11 voert geen enkele norm in. 
De normen zijn neergelegd in het inter
nationaal verdrag dat goedgekeurd wordt. 
Dit werd duidelijk beslist door het arrest 
van mei I97l en toegelicht door de con
clusie van de procureur-generaal Ganshof 
van der Meersch, toen het Hof stelling 
had te nemen over het primaat van het 
internationaal recht op het nationaal 
recht (3). 

Zoals ook meermaals, en tenminste in 
twee arresten en in twee conclusies, werd 
onderstreept, zijn begrotingswetten lou
ter formele wetten : in deze << wetten 11 

vindt men geen rechtsregels, ( 4). Een 

(2) en (3) Cass., 27 mei 1971 (Bull. en Pas., 
1971, I, 886; A1'1', cass., 1971, 959) en con
clusie van cle procureur-generaal Ganshof 
van der Meersch. 

(4) Zie voetnoot 1. 
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uitzondering hierop doet zich nochtans 
voor, wanneer de Wetgevende Macht in 
dergelijke « wetten " zich niet ertoe 
beperkt de even bedoelde machtigingen 
wat de financien betreft te verlenen, maar 
daarin ook andere beslissingen neemt die 
wetten in de materiele betekenis hmnen 
uitmaken. Deze toevoegingen in de 
begrotingswetten heet men « les cavaliers 
budgetaires" en in het Engels "the ri
ders"· Deze <<cavaliers budgetaires" of 
« riders >> kunnen zowel wetten in de 
materiele betekenis als formele wets
bepalingen betreffen, zoals dit het geval 
was voor artikel 8 van de wet van 
11 september 1895 dat thans wordt onder
zocht. 

N og een andere precisering is hier 
nodig : formele wetten zijn gewis geen 
normen maar zij kunnen de voorwaarde 
zijn voor de regelmatigheid, de wette
lijkheid i.h.a., van een recht, van een 
bevoegdheid, van een macht, waarop 
een rechtssubject of een overheid aan
spraak meent te mogen maken. 

Zo bv.: 
a) het irn1en door de administratie van 

de belastingen wordt afhankelijk gesteld 
van de machtiging die door de Wet
gevende Macht wordt verleend, i.h.b. 
door de wet van financien - een wet in 
de formele betekenis - die jaarlijks door 
de W etgevende Macht moet worden 
goedgekeurd ; 

b) de deelneming van een gewezen 
vreemdeling aan de verkiezingen wordt 
afhankelijk gesteld van een naturalisatie, 
door een formele wet van de Wetgevende 
Macht beslist; 

c) de rechtsregels van een internatio
naal verdrag zijn dan alleen in ems positief 
recht vigerende rechtsregels, zo zij door 
de goedkeuring door een formele wet 
van de Wetgevende Macht in dat positief 
recht worden ingevoegd (in de gevallen 
o.a. bedoeld door artikel 68 van de 
Gronclwet). 

Terwijl de jo1·mele wetten uitsluitend 
door de Wetgevende Macht worden uit
gevaardigcl, kmn1en integendeel rechts
norn1en, cl.w.z. regels in abstracto, eigen
lijke rechtsregels of wetten in de materiele 
betekenis, door talrijke overheden of 
organen uitgevaardigd worden. Deze 
overheclen of organen zijn de Grondwet
gevencle Macht, de Wetgevende Macht, 
de cultuurraclen, de Uitvoerencle Macht, 
elementen van de Uitvoerencle Macht, 
provinciale en gemeentelijke overheclen, 
agglomeraties en federaties van gemeen
ten, hoge ambtenaren (provinciegouver-

neurs, arronclissementscommissarissen), 
officieren van het leger wanneer de staat 
van beleg wercl uitgeroepen, overheids
lichamen zoals de Dienst cler Scheep
vaart, de Bankcommissie, de Nationale 
Bank, het Instituut voor de Wissel, de 
Raad van Bestuur van het Beneluxmer
kenbureau en het Bureau voor de teke
ningen en moclellen .. . ook verscheiclene 
Staten, gezamenlijk beslissende, ik bedoel 
de internationale verdragen, - of nog 
supranationale overheden - hier becloel 
ik de verorcleningen van de ministerraad 
en de Commissie van de Europese Ge
meenschappen ( 5). V ermelcl eli en en ook 
te worden de paritaire comites, die 
cluizenden beslissingen uitvaarcligen wel
ke wetten zijn in de materiele betekenis 
zoals het Hof in 1964 beslist heeft (6). 
Al cleze overheclen kunnen dus wetten in 
de materiele en in de zin van de Grond
wet, en o.a. van artikel 608 van het 
Gerechtelijk W etboek, uitvaarcligen en 
derhalve kan de schencling ervan · door 
de hoven en rechtbanken een miclclel voor 
een cassatieberoep opleveren clat tot 
vernietiging van rechterlijke beslissingen 
kan leiclen. 

Hoef ik eraan te herinneren clat het 
Hof van cassatie reeds op 25 februari 
1875 (Bttll. en Pas., 1875, I, 235) oncler
streepte .clat " la loi est tm acte de 
souverainete qui commande et s'impose 
a tous les individus inclepenclamment de 
tout concours de consentements inclivi
cluels >>. En aclvocaat-generaal Paul Le
clercq - naclerhancl procureur-generaal 
- preciseercle in zijn conclusie, die het 
arrest van uw Hof van 25 maart 1917 
voorafging (Pas., 1917, I, 118): "Suivant 
m1e definition la loi materielle est, sans 
qtt'elle doive emaner de l'o?'gane legislatij, 
toute disposition clu Souverain, par voie 
generale et imperative, tout acte de l'Etat 
contenant tme regie de droit objectif et 
la disposition par voie generale, la regie 
de droit objectif est celle clout !'appli
cation a un cas dete1·mine d'avance 
n'epttise pas l'efficacite >>. 

JJ!Iaar een beslissing, zelfs van de Wet
gevende Macht, die voor een alleenstaand 
feit of toestand of een individu is bedoeld, 
of ook die zich ertoe beperkt iets toe te 
staan, een beslissing goecl te keuren of 
een overeenkomst te bekrachtigen, is 
geen ;,vet in de n1ateriele betekenis en 

(5) Cass., 8 juni 1967 (Bttll. en Pas., 1967, 
I, 1193 ; .111'1·. cass., 1967, 1227), en conclusie 
van het openbaar ministerie, J.T., 1967, 459. 

(6) Cass., 14 februari 1964 (Bull. en Pas., 
1964, I, 635). 
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derhalve kan voormeld artikel 608, dat 
de schending van de wet vermeldt als een 
grond tot vernietiging van een vonnis 
of arrest, geen toepassing vinden voor 
dergelijke beslissingen. Dit werd meer
maals door het Hof beslist. 

Zo overwoog het Hof : 

a) op 21 april 1902 (Bull. en Pas., 
1902, I, 208) : <<La loi qui approuve une 
convention intervenue entre le Gouver
nement et une compagnie est un acte de 
haute tutelle administrative, elle laisse 
!'interpretation de la convention dans 
le domaine souverain du juge du fond )) ; 

b) op 19 mei 1914 (Bull. en Pas., 1914, 
I, 246) : dezelfde beslissing; 

c) op 30 maart 1933 (Bull. en Pas., 
1933, I, 194) : «Est rejeM le pourvoi 
qui n'invoque la violation que d'une 
disposition legale ne concernant qu'un 
particulier, sans invoquer la violation des 
dispositions legales sur la force obliga
toire des conventions )). Het Hof preci
seerde : « Attendu que la Cour de cassa
tion est sans competence pour juger les 
violations cl'une telle disposition; que le 
juge clu fond apprecie souverainement 
la porMe de pareils actes, que sa decision 
peut il est vrai etre !'objet cl'un pourvoi 
si on l'accuse cl'avoir viole la loi des 
parties on cl'avoir meconnu la force 
probante des ecrits qui contiennent la 
disposition; mais qu'enl'espece le moyen 
n'invoque ni ce fait ni la violation de 
!'article 1134 ni des articles 1319 a 1322 
clu Code civil )), 

De procureur-generaal P. Leclercq 
preciseercle in 1935 (zie voetnoot oncler
aan cass., 5 februari 1935 [Bull. en Pas., 
1935, I, 146]) : «La Cour de cassation 
a eM instituee exclusivement pour assu
rer !'observation de la loi et par la il faut 
entendre une disposition clu Souverain, 
s'appliquant a tousles citoyens. La viola
tion de l'effet cl'un acte qui ne presen
terait cl'inMret que pour un citoyen, 
meme s'il emanait clu pouvoir Iegislatif, 
ne serait pas susceptible a elle seule de 
donner lieu a pourvoi )), In een andere 
voetnoot (ibid., p. 2ll) schreef hij nog : 
« ••• C'est la meme raison qui fait que la 
seule circonstance qu'une loi cl'inMret 
particulier a eM violee, par exemple, une 
1oi accordant une pension a liD particu
lier, ne peut donner ouverture a cassa
tion ... )), 

Derhalve, in zover het miclclel scherr
cling van artikel 8 van de wet van 5 sep
tember 1895 cloet gelclen, is het onont
vankelijk. 

Tweede onderdeel : 

Hier betoogt eiseres clat het hof van 
beroep te Gent de wet van 1954 heeft 
geschonclen, claar verweerster in het 
toekennen van de exclusiviteit aan de 
firma Purfina de regelen, door cleze wet 
voor het sluiten van contracten gestelcl 
niet heeft nageleefcl. ' 

Een groncl van niet-ontvankelijkheicl 
wercl opgeworpen omclat het miclclel 
nieuw is. 

Het miclclel is gewis nieuw, maar het 
is niettemin ontvankelijk, claar het 
schencling -can wetsbepalingen van open
bare orcle aanvoert. Immers, de bepalin
gen van __ de wet van maart 1954 zijn 
buiten kijf van openbare orcle (7). 

Maar de onontvankelijkheid ervan 
vloeit voort nit de onnauwkeurigheid 
ervan en nit het feit dat het het Hof ver
zoekt zich over feiten uit te spreken. 

Het miclclel in het tweecle onderdeel 
betoogt dus dat, door te beslissen dat 
verweerster geldig met de firma Purfina 
gecontracteerd had niettegenstaande de 
bepalingen van artikel 7bis van de wet 
van 16 maart 1954 niet werden nageleefd, 
het arrest deze wetsbepalingen - arti
kel 7bis - geschonden heeft. 

Maar er moet ten eerste rekening 
gehouden worden met de omstandigheid 
clat artikel 7bis, zoals het thans bestaat, 
pas sinds november 1967 van kracht is. 
Dat het van december 1957 tot november 
1967 een andere inhoud had ... en dat 
dit artikel 7bis het laatste lid van artikel 7 
(niet 7bis) van bedoelde wet sinds decem
ber 1957- ook met een andere inhoud
vervangen heeft. 

Om nit te kunnen maken of artikel 7bis 
ofwel zoals het thans bestaat, ofwel de 
oorspronkelijke tekst ervan, ofwel nog 
het in december 1957 opgeheven laatste 
lid van artikel 7 van toepassing kon zijn, 
zou het Hof moeten kunnen vaststellen 
wanneer de kwestieuze overeenkomst 
tussen verweerster en Purfina gesloten 
wercl. Tussen 1954 en december 1957 -
periode van toepassing van artikel 7, 
laatste lid -, tussen december 1957 en 
november 1967- periocle van toepassing 
van de oorspronkelijke tekst van het 
artikel 7bis -, ofwel na november 1967? 

N och uit het arrest noch nit de stukken 
waarop het Hof acht vermag te slaan 
blijkt op welke datum verweerster de 

(7) Raadpl. conclusie voor arrest van het 
Hof van 19 november 1970 in Tijdschrijt voor 
Aannernings1•enht, 1971, 148 en vlg. 
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litigieuze overeenkomst met de firma 
Purfina gesloten heeft. Eiseres beperkt 
zich ertoe schending van artikel 7 bis 
van de wet van I954 aan te voeren zonder 
zelfs een woord te zeggenover deze datum 
- een element nochtans dat van het 
allergrootste belang 'is. 

Overigens, vermits noch uit het bestre
den arrest noch uit de stukken waarop 
het Hof acht vermag te slaan blijkt welke 
de stipulaties van het tussen verweerster 
en de firma Purfina gesloten contract of 
de bepalingen van de statuten van ver
weerster zijn, komt het middel erop neer 
het Hof te verzoeken en overeenkomsten 
zelf te interpreteren en' de feiten te 
beoordelen. 

Het onderdeel kan niet aangenomen 
worden. 

De1·de ondm·deel : 

Het onderdeel voert schending van 
de artikelen 870 en 871 van het Gerech
telijk Wetboek, I, B, en 7bis van de wet 
van I6 maart I954 en 97 van de Grond
wet aan, omdat eiseres in haar 'conclusie 
tevergeefs verweerster aangemaand heeft 
haar contract van exclusiviteit voor te 
leggeri en het bijgevolg onmogelijk is na 
te gaan of verweerster de bepalingen van 
openbare orde (art. I, B, en 7bis van de 
wet van I954) betreffende het sluiten 
van dit contract nageleefd heeft. 

Deze grieven zijn noodzakelijk vreemd 
aan artikel 870 van het Gerechtelijk 
Wetboek dat de bewijsvoering die op 
eiseres rustte betreft. 

Eiseres stelt niet dat zij met toepassing 
van artikel 871 van het Gerechtelijk 
Wetbo.ek het hof van beroep verzocht had 
gebruik te maken van zijn macht aan 
verweerster te bevelen het kwestieuze 
contract over te leggen en dat het bestre
den arrest met schending van deze wets
bepaling op dit verzoek niet ingegaan is ; 
zij beperkt zich ertoe te doen gelden dat 
zij ve1·wee1·ster aangemaand had het 
contract voor te leggen. 

Uit de enkele omstandigheid dat het 
thans onmogelijk is uit te maken of de 
bepalingen van de artikelen I, B, en 
7bis van de wet van I6 maart I954 al 
dan niet door verweerster . nageleefd 
werden volgt gewis geen schending door 
het bestreden arrest hetzij van deze 
wetsbepalingen of van artikel 97 van 
de Grondwet. 

Het onderdeel kan ook niet aangeno
men worden. 

De conclusie die. in het tweede middel 
wordt ingeroepen werd m.i. beantwoord 
zodat de in dat middel aangevoerde 

schending van artikel 97 van de Grond
wet feitelijke grondslag mist. 

Besluit : verwerping. 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 7 december I972 door het Hof 
van beroep te Gent gewezen ; 

Over het eerste middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 6, 6bis en 
97 van de Grondwet, ll34 van het 
Burgerlijk Wetboek, 870, 871, I042 van 
het Gerechtelijk Wetboek, I, B, 7bis, 
van de wet van I6 maart I954 betreffende 
de controle op sommige instellingen van 
openbaar nut, zoals gewijzigd door de 
koninklijke besluiten van I8 december 
I957 en van II november I967, 7 van 
het decreet van 2-I7 maart I79I tot 
afschaffing van het gildewezen, 5 van 
de overeenkomst op I juni I894 afgesloten 
tussen de Staat, de stad Brugge en de 
heren Coiseau en Cousin, 8 van de wet 
van II september I895 houdende goed
keuring van de begroting van buiten
gewone ontvangsten en uitgaven voor 
het dienstjaar I895, 

doordat het arrest de door eiseres in
gestelde vordering, strekkende tot er-

. kenning van het recht om op de haven
dam met camions zeeschepen met stook
olie te bevoorraden, ongegrond verklaart 
om de Nolgende redenen ; « als conces
sionaris van de exploitatie van de haven 
van Zeebrugge en van haar bijhorigheden 
is gei"ntimeerde (thans verweerster) belast 
met een openbare dienst. Deze concessie 
verleent aan ge!ntimeerde, voor het 
beheer en de exploitatie van de haven, 
een uitsluitend recht dat zij tegenover 
derden kan doen gelden. Deze concessie 
verleent ook, met het oog op de uit
voering van de openbare dienst, aan ge
intimeerde het privatief genot van zekere 
voordelen op het openbaar domein van 
de haven. V oor de haar geconcedeerde 
exploitatie heeft ge!ntimeerde het exclu
sief recht het havengebied te gebruiken. 
V oor de verwezenlijking van de haar 
geconcedeerde openbare dienst kan ge
intimeerde aile middelen aanwenden, 
hetzij door bepaalde verrichtingen zelf 
te doen, hetzij door voor bepaalde ver
richtingen een overeenkomst te sluiten 
met derden. De bevoorrading van schepen 
in stookolie binnen het geconcedeerde 
gebied is een van de middelen die ge!nti
meerde kan aanwenden om de haar 
toevertrouwde openbare dienst uit te 
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voeren. Zulks valt in het raam van haar 
beheer en van haar exploitatiemoge1ijk
heden en van haar maatschappelijk doel. 
Gei'ntimeerde kan deze bevoorrading 
ofwel zelf inrichten, bij uitsluiting van 
derden, ofwel ze toevertrouwen aan een 
bepaalde derde, bij uitsluiting van an
deren. In beide gevallen komt het prin
cipe dat gei:ntimeerde, bij de verlening 
van de openbare dienst, een gelijk benut
tigingsrecht moet verlenen aan al degene 
die voldoen aan de op algemene en on
persoonlijke wijze geste1de voorwaarden, 
niet in het gedrang. Deze benuttigings
gelijkheid impliceert niet dat de bevoor
rading zou moeten geschieclen tegen de 
commercieel meest gtmstige voorwaarden 
of clat geen onderscheid zou kunnen 
worden gemaakt tussen in het algemeen 
en op onpersoonlijke wijze bepaalcle 
gebruikers. De uitoefening door gei'nti
meerde van de haar opgeclragen openbare 
dienst sluit in clat clegene die cleze dienst 
willen benuttigen zich claarbij moeten 
schikken naar de vigerende reglementen 
en gestelcle voorwaarden. Deze beperking 
is niet strijdig met het principe van de 
ben:uttigingsgelijkheicl. Zeker is gei:nti
meercle niet bevoegcl om de hanclels
betrekkingen tussen reelers en clerden 
te reglementeren. Zulks betekent echter 
niet clat gei:ntimeercle de bevoorracling 
van schepen in stookolie, het laden en 
het lossen van goecleren, enzovoort, niet 
mag reglementeren binnen het haven
gebiecl of een gecleelte daarvan, of dat 
zij deze middelen tot uitvoering van haar 
openbare dienst niet kan monopoliseren, 
hetzij voor zich zelf alleen, hetzij door 
overeenkomst voor een clercle. Door de 
bevoorrading van schepen in stookolie 
exc1usief zelf in te richten of aan clerclen 
toe te vertrouwen ontstaat voor degenen 
die zich in de haven of het vastgestelde 
havengebied· bevinden geen verplichting 
tot bevoorracling en mengt gei:ntimeercle 
zich evenmin in contracten of hanclels
betrekkingen die reelers met derden 
kunneil hebben aangegaan. In het raam 
van haar concessieopdracht en krachtens 
de rechten die zij daaruit put kan 
gei:ntimeerde, nu zij belast is met het 
uitsluitend beheer en de exp1oitatie van 
de haven en op grond van de privatieve 
rechten die zij op het openbaar clomein 
heeft, beperkingen stellen voor het 
gebruik van de haven en van haar bij
horigheden en voor de middelen die 
kunnen worden aangewend om clit 
gebruik te voldoen. Degenen die gebruik 
wensen te maken van de haven kunnen 
zich niet beroepen op overeenkomsten 

met clerclen om zich daaraan te onttrek
ken ; het verbod, voor derden, schepen 
in de haven te bevoorraden vindt zijn 
gronclslag in het recht van beheer en van 
exploitatie van de haven, clat gei:nti
meerde uitoefent krachtens de haar toe
gestane concessie en met de middelen 
die zij voor de verwezenlijking van haar 
opdracht aanwendt, bij uitsluiting van 
derden. De aanvoering van appellant 
(thans eiseres) dat het gei:ntimeerde als 
parastatale B niet toegelaten is exclusi
viteiten toe te staan welke de werking 
van de openbare dienst schaden, rnist 
elke gTond. Hierboven wercl betoogd clat, 
door. het exclusief toevertrouwen van de 
stookoliebevoorracling van schepen aan 
derclen, de werking van de openbare 
dienst niet in het gedrang gebracht 
worclt ,, 

te1·wijl, ee1·ste onde1·deel, verweerster, 
in haar hoedanigheicl van concessionaris 
van de haven van Zeebrugge, noch 
gerechtigd is het bevoorraden met stook
olie van de in deze haven liggende sche
pen exclusief, met uitsluiting van eiseres, 
aan een bepaalde clerde toe te vertrou
wen, noch gerechtigd is dit te cloen zonder 
daarbij acht te slaan op de meest gtmstige 
commerciele voorwaarden, zodat eiseres 
op willekeurige wijze van de bevoorrading 
uitgesloten wordt en de stookolie niet in 
de gunstigste economische voorwaarderi 
aan de zeeschepen wordt aangeboclen 
hetgeen een schending is van de gelijk
heid van de Belgen voor de wet en de 
openbare dienst en van de vrijheid van 
handel en nijverheid (schending van de 
artikelen 6 en 6bis van de Grondwet, 
7 van het decreet van 2-17 maart 1791, 
5 van de overeenkomst van 1 juni 1894, 
8 van de wet van ll september 1895 
en 1134 van het Burgerlijk Wetboek) ; 

tweede onde1'deel, verweerster, in haar 
hoeclanigheid van instelling van open
baar nut, niet gerechtigd is de bevoor
rading met stookolie van de in de hav .. n 
van Zeebrugge aanleggende zeeschepen 
door een exclusiviteitscontract aan ean 
bepaalde derde toe te vertrouwen, zonder 
daarbij te moeten letten op de meest 
gunstige voorwaarden, en eiseres alzo op 
willekeurige wijze van die leveringen 
uit te sluiten, en het feit dat verweerster 
deze bevoorrading zelf zou kunnen cloen 
deze cliscriminatie niet rechtvaardigt en 
verweerster in alle geval de door de wet 
van 16 maart 1954 gestelde regelen voor 
het s1uiten van haar contracten moet 
eerbiecligen (schending van de artikelen 6 
en 6bis van de Grondwet, I, B, en 7bis 
van de wet van 16 maart 1954); 



de1·de onde1·deel, eiseres in haar con
clusie verweerster tevergeefs heeft aan
gemaand haar met de derde maat~cl~ai?
pij gesloten contract van exclus1v1t~1t 
over te leggen en het derhalve onmo\\ehJk 
is na te gaan of verweerster de bepalmgen 
van openbare orde betreffende het sluiten 
van dit contract van bevoorradmg met 
stookolie van de in de haven van Zee
brugge liggende zeeschepen al dan niet 
heeft nageleefd (schending van de arti
kelen 870, 871 van het Gerechtelijk 
Wetboek, 1, B, 7bis van de wet van 
16 maart 1954 en 97 van de Grondwet) 

Wat het eerste onderdeel betreft : 

Overwegende dat artikel 8 van de wet 
van ll september 1895 (houdende goed
keuring van de begroting van buiten
gewone ontvangsten en uitgaven voor 
het dienstjaar 1895), waarbij de op 
1 juni 1894 tussen de Staat, de stad 
Brugge en de heren Coiseau en Cousin 
gesloten overeenkm:nst werd bekrachtigd 
en waarvan het middel schending aan
voert, aan deze overeenkomst haar con
tractueel karakter niet ontneemt ; dat de 
bepaling houdende die belrrachtiging 
een akte van hoge administratieve voog
dij uitmaakt en geen wetsbepaling is 
waarvan de schending aanleiding tot 
cassatieberoep kan geven ; 

Dat de feitenrechter een aldus be
krachtigde overeenkomst soeverein inter
preteert voor zover hij noch de bewijs
kracht, noch de wettelijke gevolgen 
ervan miskent; dat ten deze het onder
deel de schending van de artikelen 1319 
tot 1322 van het Burgerlijk Wetboek 
niet inroept en dat het niet preciseert 
waarin artikel 1134 van dit wetboek 
zou zijn geschonden ; 

Overwegende dat de bepalingen van 
artikel 6 van de Grondwet betreffende 
de gelijkheid van de Belgen voor de wet 
en van artikel 6bis van de Grondwet 
hetwelk voorschrijft dat het genot van 
de rechten en vrijheden aan de Belgen 
toegekend zonder discriminatie rnoet 
worden verzekerd, niet kunnen geschon
den worden door het louter feit dat 
verweerster, concessionaris voor de ha
ven van Zeebrugge, de exclusiviteit voor 
het bevoorraden met stookolie van de 
in de Zeebrugse haven liggende schepen 
aan een bepaald rechtssubject heeft 
toegekend ; 

Overwegende, weliswaar, dat al de 
gebruikers die op algemene wijze door 
de wetten en besluiten geroepen worden 
om nit de werking van een openbare 
dienst nut te halen, gelijkelijk dienen 
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behandeld te wordeti lmaar dat een der-
gelijke gelijkheid niet kan miskend wor
den door het feit dat. een met een open
bare dienst belaste instelling een exclu
siviteit van bevoorrading aan een derde 
toevertrouwt precies om bedoelde open
bare dienst te verzekeren ; 

Dat de door artikel 7 van het decreet 
van 2-17 maart 1791 gewaarborgde vrij
heid van handel en nijverheid van een 
rechtssubject, ten deze eiseres, evenmin 
miskend of geschonden wordt doordat 
een met een openbare dienst belaste 
instelling een dergelijke exclusiviteit aan 
een derde toevertrouwt ; 

Dat ten slotte nit niets blijkt dat de 
gunstigste economische voorwaarden niet 
in acht werden genomen en dat eiseres 
overigens niet preciseert welke wets
bepaling dienaangaande zou geschonden 
zijn; 

Dat het onderdeel in zoverre het ont
vankelijk is naar recht faalt; 

W at het tweede onderdeel betreft 

Over de grond van niet-ontvankelijk
heid door verweerster opgeworpen ten 
aanzien van de in het onderdeel aange
voerde schencling van artikel 7 bis van 
de wet van 16 maart 1954 en hieruit 
afgeleid dat het onderdeel gericht is tegen 
een beslissing welke in het arrest niet 
voorkomt: 

Overwegende dat het arrest de eis 
afwijst waarbij eiseres vroeg voor recht 
te zeggen dat zij niet mocht uitgesloten 
worden van het bm1keren van de zee
schepen in de haven van Zeebrugge ; 

Overwegende dat het onderdeel stelt 
dat verweerster niet op willekeurige wijze 
eiseres van de leveringen van stookolie 
aan de zeeschepen in de haven Zeebrugge 
mocht uitsluiten, daar zij de door de wet 
van 16 maart 1954 gestelde regelen voor 
het afsluiten van haar contracten moet 
eerbiecligen; · 

Dat het onderdeel enerzijds gericht is 
tegen een beslissing die in het arrest 
voorkomt en anderzijds stelmt op bepa
lingen die de openbare orde raken ; 

Dat de grond van niet-ontvankelijk
heid niet kan worden aangenmnen ; 

Overwegende dat in zoverre het onder
dee! de in het eerste onderdeel aange
voerde grieven deels herhaalt, het orr1 
bovenvermelde redenen naar recht faalt; 

Overwegende dat artikel 7bis van de 
wet van 16 maart 1954 zoals het door 
het koninklijk besluit van ll november 
1967 werd gewijzigd thans bepaalt : 
« onder voorbehoud van de bijzondere 
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bepalingen van dit artikel, sluiten de 
in deze wet bedoelde instellingen van 
openbaar nut hun overeenkon1sten voor 
aanneming van werken, leveringen en 
diensten op de wijze en volgens de pro
cedure die geldt voor de overeenkomsten 
gesloten voor rekening van de Staat ,, 
terwijl dit artikel, zoals het oorspron
kelijk in bedoelde wet werd ingelast door 
het koninldijk besluit van 18 december 
1957 waardoor het laatste lid van arti
kel 7 werd vervangen, bepaalde : " telkens 
als hun statuten niet anders luiden, 
sluiten de in deze wet bedoelde organis
Inen van openbaar nut hlU1 overeen
komsten betreffende de aam1emingen van 
werken, leveringen, transporten, onder
hoiElen, na een beroep op de mededin
ging )) ; 

Dat het aldus door het koninldijk 
besluit van 18 december 1957 opgeheven 
artikel 7 in fine van de wet van 16 rnaart 
1954 zich ertoe beperkte te bepalen : 
" wat werken en leveringen betreft zijn 
becloelde organismen gehouden tot toe
passing van administratieve en techni
sche clausules en voonvaarclen vervat 
in het algmneen lastenkohier van de 
Staat"; 

Overwegende dat noch nit het arrest 
noch uit de stukken waarop bet Hof 
acht vermag te slaan blijkt op vvelke 
datum verweerster de litigieuze overeen
komst met de firma P... heeft gesloten, 
terwijl eiseres zich ertoe beperkt schen
ding van artikel 7 bis van de wet van 
1054 aan te voeren ; 

Overwegende dat het Hof derhalve 
wegens de onnauwkeurigheid van het 
micldel en van de feiten waarover het 
bestreden arrest in rechte diende uit
spraak te doen, onmogelijk de opgewor
pen grieven kan onderzoeken ; 

Overwegende overigens dat, vermits 
noch uit het arrest noch uit de stukken 
waarop het Hof acht vermag te slaan 
blijkt welke de bepalingen van het tussen 
verweerster en de firma P... gesloten 
contract of die van de statuten van ver
weerster zijn, het 1niddel erop neerkmnt 
het Hof te verzoeken en overeenkomsten 
zelf te interpreteren en de feiten te be
oordelen; 

Dat het onderdeel derhalve niet ont
vankelijk is; 

1V at het derde onderdeel betreft : 

Overwegende dat het onderdeel schen
cling van de artikelen 870 en 871 van 
het Gerechtelijk Wetboek, 1, B, en 7bis 
van de wet van 16 maart 1954 en 97 
van de Grondwet aanvoert, omdat eiseres 

in haar conclusie tevergeefs verweerster 
aangemaand heeft haar contract van 
exclusiviteit voor te 1eggen en het 
derhalve onmogelijk is na te gaan of 
verweerster de bepalingen van openbare 
orde (artikel 1, B, en 7bis van de wet 
van 1954) betreffende het sluiten van 
dit contract heeft nageleefd ; 

Dat eiseres niet stelt dat zij met toe
passing van de artikelen 870 en 871 
van het Gerechtelijk Wetboek het hof 
van beroep verzocht had gebruik te 
maken van zijn 1nacht 01n aan verweer
ster te bevelen het kwestieuze contract 
over te leggen en dat het arrest met 
schending van deze wetsbepalingen op 
dit verzoek niet ingegaan is ; 

Dat uit de enkele ornstandigheid dat 
het thans onmogelijk is uit te maken of 
de bepalingen van de artikelen 1, B, 
en 7bis van de wet van 16 maart 1954 
al dan niet door verweerster nageleefd 
werden geen schending volgt, door het 
arrest, van deze wetsbepa1ingen of van 
artikel 97 van de Grondwet ; 

Dat het ondercleel niet kan aangeno
Inen worden ; 

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

Dat het middel feitelijke grondslag 
mist; 

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

30 januari 1976. - 1e kamer. -
VoMzitte1', Ridder Rutsaert, eerste voor
zitter. - Ve1·slaggeve1·, de H. de Vreese. 
- Gelijlclttidende conal~tsie, de H. Dumon, 
eerste aclvocaat-generaal. - Pleiters, de 
HH. Houtekier en Bayart. 

1 e KAMER. - 30 januari 1976. 

1° HUUR VAN GOEDEREN.- PAcHT. 
PAOHTOVERDRACHT. 0VER-

DRAOHT AAN DE AFSTAMMELINGEN 
OF AANGENOll'IEN KINDEREN. - GE
VOLGEN ANDERS NAARGELANG VAN DE 
OVERDRAOHT AL DAN NIET AAN DE 
VERPACHTER IS KENNIS GEGEVEN. 

2° HUUR VAN GOEDEREN. -PAOHT. 
p AOHTOVERDRAOHT. OVER-
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DRACHT AAN DE AFSTAlVIMELINGEN 
OF AANGENOMEN KINDEREN. - p ACHT
VERNIEUWING EN ONTLASTING V A"J'T ""·'!J 

PACHTER. - VOORWAARDEN. 

1° De bepalingen van de a1·tikelen 34 en 35 
van de afdeling van het Bu1·gerlijk 
W etboek houdende de bijzondeTe 1·egels 
inzake pacht hebben een ve1·schillend 
voo?'We1}J ; h·achtens a1·tikel 34 mag de 
pachte1·, zelfs zonder toestemming van 
de veTpachte1·, zijn pacht ove1·d1·agen aan 
zijn afstammelingen of aangenomen 
kinderen of aan die van zijn echtgenoot 
en de oveTdmgeT blijft met de recht
ve1'k1'ijgenden hoofdelijk e1·toe gehouden 
zijn h~<tw·ve1·plichtingen na te komen; 
kmchtens artikel 35 kan de ald~ts ten 
g~mste van de 1'echtve1·hijgenden ove?'
gedmgen pacht wo1·den heTnie~twd, de 
ove1'd1·age1' ontslagen zijnde van alle Ve?'
plichtingen die na de kennisgeving aan 
de ve1pachte1· zijn ontstaan (1). 

2° Een pachtoverd1·acht door de pachte1· 
aan zijn afstammelingen of aangeno
men kincleren of aan die van zijn echt
genoot lean ove1·eenlcomstig de bepalingen 
van a1·tilcel 35 van de afdeling van het 
B~wgerlij lc W etboelc houdende de bij
zonde1·e regels inzake pacht aanleiding 
geven tot een pachthernie~twing ten 
voo?"dele van de pachtoverneme1·, de pacht
ove?·clmger ontslagen zijnde van alle uit 
de pacht voo1·tvloeiende ve1plichtingen, 
op voonvaa1·de dat de pachte1· of al zijn 
1'echtve1·lcrij genden van de pachtove1'
dmcht aan de Ve1'pachteT lcennis heeft 
gegeven en dat die ve1']Jachte1· e?' zich 
niet geldig heeft tegen ve1·zet (2). 

(DECAESTECKER EN DELESALLE C., 
T. TANGHE EN DELESALLE CH.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vomlis, op 1 oktober 1974 in hager 
beroep gewezen door de Rechtbank van 
eerste aanleg te Kortrijk ; 

(1) en (2) De kennisgeving waarvan sprake 
in artikel 35 geeft slechts aanleiding tot pacht
hernieuwing onder de voorwaarden als daarin 
bepaalcl wanneer zulks geschiedt binnen clrie 
maanden na de ingenottrecling van de pacht
overnemer. 

Indien echter de pacht nog niet verstreken 
was op de dag van de inwerkingtreding van de 

Overwegende dat de voorziening be
perkt is tot de beslissing betreffende het 
pachtrecht van de eisers op het perceel, 
groat 2 hectaren 70 centiaren ; 

Over het middel afgeleid uit de schen
ding van de artikelen IV, S0 (overgangs
bepalingen), van de wet van 4 november 
1969 tot wijziging van de pacht·wet
geving, S4, S5, S6 van artikel I van voor
melde wet en 97 van de Gronclwet, 

cloordat de rechtbank oordeelt dat de 
eisers zich niet op een pachtvernieuwing 
kumlen beroepen, zodat hun vordering 
elke rechtsgroncl mist, op gTond van de 
volgencle reclenen : « Luidens de bepaling 
van artikel S5 van artikel I van voor
melcle pachtwetgeving client de pacht
overclracht binnen clrie maanden na de 
ingenottrecling van de overnemer ter 
kennis gebracht te worden van de ver
pachter door de pachter of zijn recht
verkrijgenden. Artikel IV, S0 , van de
zelfcle wetgeving (overgangsbepalingen) 
bepaalt clat de pachter die mincler clan 
drie jaar v66r de inwerkingtrecling van 
deze wet zijn pacht heeft overgedragen 
aan zijn afstammelingen, aangenomen 
kincleren of aan die van zijn echtgenoot, 
de bij artikel S5 becloelde kennisgeving 
mag doen binnen drie maanden na die 
inwerkingtrecling. Ingeval van overlijden 
mag de kennisgeving worden gedaan door 
zijn rechtverkrijgenclen. Bedoelde kennis
geving wercl niet geclaan noch door de 
pachter noch door de erfgenamen na het 
overlijclen van de pachter op 8 december 
1969. Ingeval de pachter of zijn recht
verkrijgenden nalaten de vereiste mede
deling te cloen aan de verpachter kan 
men cleze toestancl beschouwen als een 
niet-uitvoering van een overeenkomst. 
Na het overlijden van de pachter (Valerie 
Hoornaert) kon eiseres als overneemster 
van de pacht de kemlisgeving doen aan 
de verpachter daar zij tevens rechtver
krijgencle was (erfgenaam van haar 
moeder Valerie Hoornaert). Zij liet 
evenwel na deze kennisgeving te verrich
ten zodat zijzelf de overeenkomst van 
pachtoverdracht niet heeft uitgevoerd. 
Daar de termijn van drie maanclen een 
vervaltermijn is betekent zulks dat het 

wet van 4 november 1969 kon de kennis
geving geschieclen binnen clrie maanclen na 
cleze dag voor elke overclracht die wercl geclaan 
aan de personen waarvan sprake in artikel 35 
mincler clan drie jaar v66r die inwerkingtre
ding (wet van 4 november 1969, art. IV, 3°, 
overgangsbepalingen). 
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voordeel dat hieraan verbonden is, 
namelijk de pachtvernieuwing die van 
rechtswege bestaat, vervalt zo deze 
kennisgeving niet binnen drie maanden 
geschiedt ,, 

tenvijl, luidens artikel 35 van artikel I 
van de pachtwetgeving, alleen de pacht
overdrager en diens rechtverkrijgenden 
de in deze wetsbepaling voorgeschreven 
kennisgeving van de overdracht aan de 
verpachter lumnen verrichten, de pacht
overnemer, derhalve, principieel niet 
wettelijk tot deze kennisgeving zou 
kunnen overgaan, zelfs in het geval van 
het overlijden van de pachtoverdrager ; 
in cleze laatste hypothese de wetgever de 
bedoelde kennisgeving aan de recht
verkrijgenden van de overleden pachter 
oplegt, daar zij imrners in de rechten en 
plichten van deze laatste als pacht
overdrager treden, 

terwijl, bijgevolg, de pachtovernemer, 
die eveneens de hoedanigheid van recht
verkrijgende van de overleden pachter 
bezit, enkel en aileen tot de kennisgeving 
kan gehouden zijn indien hij bovenclien 
de enige rechtverkrijgende is; 

terwijl, aldus, in het geval dat de 
pachter overleden is en de pachtover
nemer-rechtverkrijgende de litigieuze ken
nisgeving niet verricht, door de rechter, 
met het oog op de vveigering enige pacht
vernieuwing te erkennen, client te worden 
nagegaan of de voornlBlde pachtover
nen1.er-rechtverkrijgende enige rechtver
krijgende is, zodat de rechtbank, door, 
nit de loutere vaststelling dat eiseres 
zowel pachtovernemer als rechtverkrij
gende van de overleden pachtoverdrager 
was, af te leiden dat de kennisgeving, 
voorgeschreven door artikel 3_5 van 
artikel I van de pachtwetgeving, hetwelk 
luidens artikel IV, 3°, van de wet van 
4 november 1969 ten deze toepasselijk is, 
door eiseres diende verricht te worden, 
zonder te onderzoeken en vast te stellen 
dat deze laatste de enige rechtverkrij
gende van de pachtoverdrager is, de 
artikelen 34, 35 en 36 van artikel I en 
artikel IV, 3°, van de wet van 4 novem
ber 1969, evenals artikel 97 van de 
Grondwet schendt : 

Overwegende dat de eisers het vonnis 
niet kritiseren in zoverre het beslist dat 
zij zich met toepassing van artikel 35 van 
artikel I en artikel IV, 3°, van de wet 
van 4 noven1.ber 1969 niet konden beroe
pen op een pachtvernieuwing door ver
pachter Verrue, hoewel zij in hlm eis, 
Jegens de verweerders, louter op grond 
van artikel 34 van dezelfde wet, een over-

dra:~ht van de pacht, door de oorspron
kehJke pachter, hadden ingeroepen; 

Overwegende, enerzijds, dat de door 
artikel 35 van artikel I en artikel IV, 
3°, van de wet van 4 november 1969 
?edoelde kennisgeviJ?:g aan de verpachter, 
In geval van overhJden van de pacht
overdrager, door al de rechtverkrijgenden 
van deze laatste moet worden verricht · 
dat: anderzijds, geen geldige kennis: 
gevmg aan de verpachter door de pacht
overnemer kan worden verricht · 

Overwegende dat daaruit volgt dat, 
wanneer de pachtovernmner een recht
verkrijgend~ van de overleden pacht
overdrager Is, de door hmn als rechtver
~rijgm;tcle ~~rrichte. kmmisgeving geldig 
~s mchen hiJ de emge rechtverkrijgende 
IS, Inaar dat, zo er verscheidene recht
verkrijgenden zijn, de kennisgeving van 
ieder :;an hen, daarin begrepen de recht
verkriJgende-pachtovernmner, Inoet uit
gaan om geldig te zijn ; 

Dat, nu het vonnis vaststelt dat eiseres 
oyerne.mer-rechtverkrijgende, geen ken~ 
niSgevmg heeft gedaan, het zonder belang 
was na te gaan of er andere rechtver
krij!S'enclen waren en of zij een kennis
gevmg hadden geclaan ; 

Dat het middel naar recht faalt ; 

. O~n die redenen, verwerpt de voor
zienmg ; veroordeelt de eisers in de kos
ten. 

30 januari 1976. - 1e kamer. -
V ooTzitte?', Ridder Rutsaert, eerste voor
zitter. - Ve1·slaggeve1·, de H. Gerniers. 
- Gelijkl~ticlencle co1wl~tsie, de H. Dumon, 
eerste advocaat-generaal. - Pleite?' de 
H. Biitzler. ' 

2e KAJYIER. - 2 februari 1976. 

1° VONNISSEN EN ARRESTEN. 
STRAFZAKEN. - GERECHTEN DIE IN 
LAATSTE AANLEG UITSPRAAK DOEN. -
GEGEVENS BEKOJ\'IEN TIJDENS HET 
ONDERZOEK. - GEEN VERPLIOHTING 
DEZE IN HET PROCES-VERBAAL VAN DE 
TERECHTZITTING TE VERlYIELDEN. 

2° BEWIJS.- STRAFZAKEN.- GEVAL
LEN WAARIN DE WET GEEN BIJZONDER 
BEWIJSJ\UDDEL VOORSCHRIJFT. - SoE
VEREINE BEOORDELING DOOR DE FEI
TENRECHTER. - GRENZEN. 
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1° Geen enkele wetsbepaling ve1·plicht een 
stmjge1·echt, dat in laatste aanleg nit
spmalc doet, de gegevens die tijdens het 
onde1·zoelc van de zaalc we1·den belcomen 
in het p1'oces-ve1·baal van de terechtzit
ting te VM'melden (1). 

2° lYanneer de wet in st1·ajzaken geen bij
zoncle1' bewijsmiclclel voo1·sch1-ijjt, beoo1'
deelt cle 1·echte1' in jeite en de1·halve 
soeve1·ein cle bewijswaanle van de gege
vens op g1·oncl waa1'van hij tot zijn ove1'
tniging is gelwmen en wam·tegen cle 
JJa1'tijen tegenspmak hebben lmnnen 
voe1'en (2). 

(HANOTEAU, T. DEGEYTER 

EN LITISOONSORTEN.) 

ARREST (ve1·taling). 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op ll september 1975 door het 
Hof van beroep te Bergen gewezen ; 

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

Over het middel afgeleid nit de schen
ding van de artikelen 418, 419, 420 van 
het Strafwetboek, 1315, 1354, 1356 van 
het Burgerlijk Wetboek, 154, 189, 211 
van het W etboek van strafvordering en 
97 van de Grondwet en van de algemene 
rechtsbeginselen volgens welke de ver
volgende partij het bewijs n1.oet leveren 
van het bestaan van elk van de elmnen
ten van een misdrijf en een rechterlijke 
beslissing enkel mag worden gegrond op 
elementen waarover tegenspraak Inoge
lijk is, 

cloonlat het arrest, met bevestiging 
van het vonnis van de eerste rechter, 
eiser op de strafvordering heeft veroor
deelcl wegens de hem ten laste gelegde 
misdrijven van doden en slagen en ver
wondingen door onvoorzichtigheid, en 
vervolgens op de tegen hen1. ingestelde 
civielrecht~lijke vordering, en dit op 
de gronden : " dat het bestnnr van de 
wegen de lijnen moet trekken op het 
wegdek van de open bare wegen ; ... dat, 
zoals Hanotean (thans eiser) ter zitting 
van het hof van beroep heeft bekend, 

(1) Cass., 5 september 1972 (An·. cass., 
1973, biz. 12) en 26 januari 1976, sttpra, 
biz. 615. 

(2) Cass., 17 november 1975, sup1·a, biz. 343. 

hij, bij het bestnnr van de wegen van 
Henegonwen, persoonlijk verantwoor
delijk was voor de beslissingen inzake 
het aanbrengen van tekens op de 
wegen ; dat hij derhalve alle beslissingen 
moest nemen niet alleen opdat lijnen 
zonden worden getrokken maar ook 
opdat de getrokken lijnen zonden blij
ven ; dat Hanoteau de font heeft be
gaan, die het gebrek aan voorzorg en 
voornitzicht nitmaakt in de tegen hem 
in aanmerking genomen telastleggingen 
A en B, dat hij er niet voor gezorgcl heeft 
dat de gele streep zichtbaar bleef zodat 
Jones, bij het nacleren van de brng, zon 
weten clat er een veiligheidsbancl was, 
terwijl hij, aangezien hij beslist had de 
nienwe rijbaan open te stellen voor het 
verkeer, 1noest weten dat genoemde niet 
aangednide band voor de gebrnikers een 
verraderlijke en gevaarlijke hindernis 
kon zijn ,, 

tenvijl, eerste ondenleel, eisers ter zitting 
gedane gerechtelijke bekentenis van zijn 
strafrechtelijke aansprakelijkheid wette
lijk enkel wordt bewezen door de, door 
de rechter verleende of gevorclerde, alde 
van die bekentenis en ten deze de realiteit 
van dergelijke door het bestreden arrest 
aangevoerde bekentenis en die betrekking 
heeft op een, in eisers conclnsie voor het 
hof van beroep, nitdrukkelijk ontkend 
feit nit geen enke1 processtnk blijkt en, 
inzonderheid, niet nit de processen-ver
baal van de zittingen van het hof van 
beroep van 9 en 16 rnei 1975, waarop de 
zaak werd behandeld, aangezien daarin 
enkel wordt vermeld dat eiser door de 
voorzitter wercl ondervraagd 1naar niet 
dat eiser ter zitting van het hof heeft 
bekend " clat hij, bij het bestnur van de 
wegen van Henegouwen, persoonlijk 
verantwoordelijk was voor de beslissin
gen inzake het aanbrengen van tekens 
op de wegen " ; terwijl daarnit volgt dat 
het arrest eiser wettelijk niet kon ver
oordelen op de tegen hem ingestelde 
strafvordering en civielrechtelijke vorde
ringen, door zijn beslissing te gronden 
op de in clit geding niet bewezen gerech
telijke bekentenis van een door eiser 
ontkend feit (schending van de artike
len 1315, 1354 en 1356 van het Bnrger
lijk Wetboek, 154, 189 en 2ll van het 
Wetboek van strafvordering, 418, 419 
en 420 van het Strafwetboek en van 
het algemeen rechtsbeginsel volgens het
welk de vervolgende partij het bewijs 
moet leveren van elk van de elementen 
van de misdrijven ten laste van be
klaagde); 

tweede oncle1·deel, bovendien, er in het 



-646-

dossier van het onderzoek geen enkel 
stuk is waardoor de realiteit van ge
noemde gerechtelijke bekentenis kan 
worden vastgesteld en waardoor kan 
worden bepaald tijdens welke zitting van 
het hof van beroep zij werd gedaan, 
zodat de wettelijkheid van de daarop 
s-teunende veroordelingen niet kan wor
den gecontroleerd (schending van arti
kel 97 van de Grondwet en van het alge
meen rechtsbeginsel volgens hetwelk een 
rechterlijke beslissing enkel kan worden 
gegrond op elern.enten waarover tegen
spraak mogelijk is) : 

Wat het eerste onderdeel betreft : 

Overwegende dat het arrest erop wijst 
" dat volgens de bekentenis zelf van 
Hanoteau, ter zitting van het bof van 
beroep, hij bij het bestuur van de wegen 
van Henegouwen persoonlijk verantwoor
delijk was voor de beslissingen inzake het 
aanbrengen van tekens op de ·wegen " ; 

Overwegende dat het arrest aldus 
steunt op bet feit, waarvan het vaststelt 
dat het door eiser ter zitting werd erkend, 
dat hij bij 'zijn bestuur verantwoordelijk 
was voor de beslissingen inzake bet aan
brengen van tekens op de wegen ; 

Overwegende, enerzijds, dat geen en
kele wetsbepaling het hof van beroep 
verplicht om in ·het proces-verbaal van 
de zitting de inhoud te vermelden van 
de verklaringen door beklaagde gedaan 
na ondervraging door de voorzitter van 
dat rechtscollege; 

Overwegende, anderzijds, dat de fei
tenrechter in strafzaken, wanneer de wet 
geen bijzonder bewijsmiddel voo!'· 
schrijft, in feite en derhalvo soeverem 
oordeelt over de elementen waarop hij 
zijn overtuiging grondt ; dat hij deze 
kan laten stem1.en op de verklaringen 
van beklaagde ter zitting ; dat hij aldus 
de bewijslast niet omkeert ; 

W at het tweede ondercleel betreft : 

Overwegende dat, daar het hof van 
beroep in het proces-verbaal van de 
zitting de inhoud van de verklaringen 
van beldaagde niet moest vermelden, de 
omstandigheid dat het arrest niet preci
seert op welke datum de verklaringen, 
die het vaststelt, werden gedaan geen 
invloed heeft op de wettelijkl1eid van de 
beslissing ; 

Overwegende dat een verklaring ter 
zitting onvermijdelijk aan de tegen
spraak van de partijen is onderworpen ; 

Dat geen enkel onderdeel van het 
midclel kan worden aangenomen ; 

En overwegende dat de substantiele 

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

II. In zoverre de voorziening gericht is 
tegen de beslissingen op de door de ver
weerders tegen eiser ingestelde civiel
rechtelijke vorderingen : 

Orn die reclenen, verwerpt de voor
ziening ; veroorcleelt eiser in de kosten. 

2 februari 1976. - 28 kamer. -
Vom·zitte1·, de H. Delahaye, voorzitter.
Ve1·slaggever, de H. Meeus. ~ Gelijk
luiclencle conclitsie, de H. Colard, advo
caat-generaal. - Pleiter, de H. DeBruyn. 

2e KAMER. - 2 februari 1976. 

1° HOF VAN ASSISEN.- SAJYIENSTEL
LING.- AssEssoREN.- AANWIJ_ZING 
DOOR DE VOORZITTER VAN DE RECHT· 
BANK VAN EERSTE AANLEG IN DE ZETEL 
WAARVAN DE ASSISEN WORDEN GE· 
HOUDEN. - BEGRIP. 

2o BETICHTING VAN VALSHEID.
- STRAFZAKEN. - CASSATIEGEDING. 
- BETICHTING VAN VALSHEID TOT 
STAVING VAN EEN lYIIDDEL.- MIDDEL 
ONGEGROND, ZELFS IN DE ONDERSTEL
LING DAT VASTSTAAT HET FEIT WAAROP 
HET MIDDEL BERUST EN DAT DE VALS
HEIDSVORDERING WIL BEWIJZEN. 
- NIET-ONTVANKELIJKHEID. 

3° HOF VAN ASSISEN. - JuRY. 
SAMENSTELLING. SUBSTANTlJELE' 
VORMVEREISTEN. 

40 HOF VAN ASSISEN. - ARRESTEN 
WAARBIJ DE OPGEROEPEN '1-VERKENDE 
OF TOEGEVOEGDE GEZWORENEN WOR· 
DEN VRIJGESTELD. - GERECHTELIJK 
WETBOEK, ARTIKEL 243. - AARD VAN 
DEZE BESLISSINGEN. 

5° VOORZIENING IN CASSATIE.
BESLISSINGEN WAARTEGEN EEN CAS
SATIEBEROEP KAN WORDEN INGESTELD. 
- STRAFZAKEN. - ARREST VAN HET 
HOF VAN ASSISEN WAARBIJ DE OPGE
ROEPEN WERKENDE OF TOEGEVOEGDE 
GEZWORENEN WORDEN VRIJGESTELD. -
VOORZIENING VAN DE BESCHULDIGDE .. 
- NIET-ONTVANKELIJKHEID. 
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6° HOF vAN AS SIS EN. - ARRESTEN 

WAARBI;T DE OPGEROEPEN WERKENDE 

OF TOEGEVOEGDE GEZWORENEN WOR

DEN VRUGESTELD. - GEREOHTELI;TK 

WETBOEK, ARTIKEL 243. - TEGEN

WOORDIGHEID VAN DE BESOHULDIGDE. 

- GEREOHTELUK WETBOEK, ARTI

KEL 242. - DOEL VAN DEZE TEGEN

WOORDIGHEID. 

7° CASSATIEMIDDELEN. - STRAF

ZAKEN. - STRAFVORDERING. - EEN 

ENKELE STRAF WEGENS VERSOHEIDENE 

1\USDADEN. - STRAFWETBOEK, ARTI

KEL 62. - MIDDEL DAT SLEOHTS OP 

EEN VAN DEZE 1\USDADEN BETREKKING 

HEEFT. - STRAF vVETTELI;TK VERANT

WOORD DOOR EEN ANDERE 1\USDAAD.

- NrET-ONTVANKELUKHEID. 

l 0 Doo1· enkel het beginsel te ve1·melden 
van de ke~tze tussen de oudstbenoemde 
onde1·voo1'zitte1'S en cle 1'echte1·s, laat 
m·tikel 121 van het Ge1·echtelijk Wet
bock ( l) cle voo1·zitte1' van cle 1·echtbank 
van ee1·ste aanleg in de zetel waa1·van 
de assisen wo1·den gehouden oonlelen 
welke aanwijzingen, 1·ekening homlencle 
met de behoeften van cle dienst zowel in 
het hof van assisen als in de ?'echtbank, 
het beste zmtden zijn voo1· de ?'echts
becleling; daant.it volgt dat wannee1· 
hij niet de oudstbenoemde magistmten 
aanwijst, de voo1·zitte1· niet moet vast
stellen clat deze ve1·hindenl zijn we gens 
hun dienst, of wegens een ande1·e wettige 
oo1'zaak, en evenmin de assesso1'en moet 
kiezen tussen de magist1·aten clie op cle 
tabel onmidclellijk volgen op die welke 
zmtclen veThindenl ziJ'n (2). 

2° In stmfzaken is niet ontvankelijk, we
gens het ontb1·eken van belang, cle 
vo1·cle1'ing tot betichting van valsheicl 
van een vermelcling in het p1·oces-

(1) Artikel 92 van de wet van 18 juni 1869, 
opgeheven bij artikel2 van de wet van 10 ok
tober 1967 en vervangen bij artikel 121 van 
het Gerechtelijk vV etboek, luidde als volgt : 
« Het Hof van assisen is samengesteld uit 
twee rechters genomen onder de voorzitters 
en de langstbenoemde rechters van de recht
bank van eerste aanleg .. . en in geval van 
belet van de ene of van de andere uit hoofde 
van hun dienst of van een andere wettige 
{)Orzaak, onde1· de 1'echte1·s die onmiddellijk op 
hen volgen in de orde van de tabel "· 

(2) Vgl. cass., 2 februari 1971 (A?'1'. cass., 
1971, biz. 536). 

(3) Cass., 17 maart 1975 (A?'1', cass., 1975, 
blz. 794). 

(4) Raadpl. cass., 22 januari 1934 (Bttll. 

ve1·baal van een te1·echtzitting van het 
hof van assisen, wannee1· het cassatie
midclel tot staving waa1·van de eiser 
deze vonleTing heeft ingecliencl, zelfs in 
cle oncleTstelling clat het feit clat zij wil 
bewijzen vaststaat, hetzij naa1· ?'echt 
faalt hetzij feitelijke g1·onclslag mist (3). 

3° De bij cle a1·tikelen 244 en volgencle van 
het Ge1·echtelijk Wetboek bepaalcle vo1'm
ve?·eisten bet?·effencle de samenstelling 
van cle ?'echtsp1·ekende j~w·y beogen de 
V1'ijwa1·ing van de ?'echten van de ve1'de
cliging en zijn sttbstantieel ( 4). 

4° De a1'1'esten waa?"bij het hof van assisen, 
met toepassing van artikel 243 van het 
Ge1·echtelij lc W etboek, de opge1·oepen 
we1·kende of toegevoegde gezwo1·enen 
ambtshalve of op aanvTaag V1'ijstelt zijn 
lo~de1· administTatieve hanclelingen waa1'
in cle besclmldigclen niet mogen tttssen
komen en die aan h~m toezicht ontsnap
pen (5). 

5° N iet ontvankelij k is de voo1'ziening van 
de ve1'001'cleelcle tegen het a1'1'est waaTbij 
het hof van assisen, met toepassing van 
a?·tikel243 van het Ge1·echtelijk Wetboek, 
cle opge1·oepen we1·kende of toegevoegde 
gezw01·enen heeft v1·ij gestelcl ( 6). 

6° De bij aTtikel 242 van het Ge1·echtelijk 
vVetboek vooTgesclw·even tegenwoo?·dig
heid van cle besclmldigcle, wannee1·, v661· 
de opening van de debatten, cle gezwoTe
nen voo1· het hof van assisen w01·den ge
·roepen en clit hof, met toepassing van 
a1·tikel 243 van clitzelfde wetboek, zowel 
ambtshalve als op aanm-aag ~titspmak 
cloet ove1· cle v1·ijstelling van cle opgeme
pen we1·kencle of toegevoegde gezwo1·enen, 
heeft tot cloel clat hij zott weten welke ge
zwoTenen venuijclenl we1'Clen van cle hem 
ove1·eenkomstig a1'tikel 241 van hetzelfcle 
wetboek te?' kennis gebmchte lijst (7). 

en Pas., 1934, I, 150). Raadpl. de conclusie 
van het openbaar ministerie verschenen in 
Revue cle cl1·oit tJenal et de c1·iminologie, 1975-
1976, blz. 657 en vlg. 

(5) Raadpl. cass., 10 april 1865 (B1tll. en 
Pas., 1865, I, 350), en de noot onder cass., 
19 juni 1877 (ibid., 1877, I, 268); cass., 
29 mei 1890 (ibid., 1890, I, 217) en 22 oktober 
1917 (ibid., 1918, I, 113). Raadpl. cle conclusie 
van het openbaar ministerie waarvan sprake 
in de vorige noot. 

(6) Raadpl. cass., 22 oktober 1917, waarvan 
sprake in de vorenstaande noot, en noot 1 
onder clat arrest. 

(7) De tegenwoorcligheid van de beschul
digde is een voorwaarde o.a. voor zijn recht 
om te betwisten dat de op de lijst gehancl-
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7° W anneer het hof van assisen overeen
komstig artikel 62 van het Stmfwetboek 
wegens verscheidene misdaden een enkele 
stmj heeft nitgesproken, is, bij geb1·ek 
aan belang, niet ontvankelijk de eis tot 
vernietiging van de beslissing op de 
st1·ajvo1·de1·ing die gegrond is op een 
middel dat slechts op een van deze 
misdaden betrekking heejt, als de ttit
gesp1'oken st1·aj doo1' een andere misdaacl 
wettelijk vemntwoord blijjt, (Artt. 4ll 
en 414 Sv.) 

(VANDEPUTTE, FONTAINE EN DELBART.) 

ARREST (ve1·taling). 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 6 november 1975 door het 
Hof van assisen van de provincie Hene
gouwen gewezen ; 

Overwegende dat de voorzieningen 
enkel gericht zijn tegen het arrest in 
zoverre daarin op de strafvordering uit
spraak wordt gedaan ; 

Overwegende dat zij samenhangend 
zijn, daar zij gericht zijn tegen een zelfde 
ten laste van de eisers gewezen arrest 
van het Hof van assisen ; 

I. Wat de voorzieningen van de tweede 
en de derde eiser betreft : 

Over het eerste mid~lel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen ll9 en 121 
van het Gerechtelijk Wetboek, 

do01·dat het Hof van assisen van Hene
gouwen, bijeengekomen in zijn zesde 
zitting van 1975 om uitspraak te doen 
over de zaak van de eisers, samengesteld 
was uit de heer Oscar Stranard, raadsheer 
in het Hof van beroep van Bergen, voor
zitter van genoemd Hof van assisen, en, 
als assessoren, uit de heren Jean Hervy 
en Jacques Vereecke, respectievelijk 
eerste en elfde rechter in de rechtbank 
van eerste aanleg te Bergen, 

te1·wijl, uit het bevelschrift, op 7 okto
ber 1975 gegeven door de voorzitter van 
de te Bergen zitting houdende rechtbank 
van eerste aanleg, waarbij de twee voor-

haafde gezworenen geschikt zijn (raadpl. cass., 
6 december 1886, B1Lll. en Pas., 1887, I, 10, 
28 februari 1918, ibid., 1917, I, 59, 23 maart 
1920, ibid., 1920, I, 102, en 22 juli 1933, 
ibid., 1933, I, 294) en om te wraken. 

Raadpl. de conclusie van het openbaar 
ministerie waarvan sprake in cle voorgaancle 
no ten. 

noe1nde assessoren worden aangewezen, 
blijkt dat de oudstbenoemde ondervoor
zitters en rechters in die rechtbank niet 
verhinderd waren; daar die aanwijzing 
niet regelmatig was, het Hof van assisen 
van Henegouwen, dCI·halve, niet wette
lijk was samengesteld (schending van 
de in het middel bedoelde wetsbepalin
gen): 

Overwegende dat, zo artikel 92 van 
de wet van 18 juni 1869 op de rechter
lijke inrichting, opgeheven bij artikel 2 
van de wet van 10 oktober 1967 en 
dienaangaande vervangen door arti
kel 121 van het Gerechtelijk Wetboek, 
bepaalde « het hof van assisen is samen
gesteld uit twee rechters genomen onder 
de voorzitters en de langstbenoemde 
rechters ... en in geval van belet van de 
ene of van de andere, nit hoofde van 
hun dienst of van een andere wettige 
oorzaak, onder de rechters die onmiddel
lijk op hen volgen in de orde van de 
tabel "• artikel 121 enkel bepaalt dat de 
assessoren voor iedere zaak door de 
voorzitter van de rechtbank van eerste 
aanleg worden aangewezen . . . « onder 
de oudstbenoemde ondervoorzitters en 
rechters in de rechtbank" ; 

Dat aldus niet meer wordt vereist dat 
de assessoren de oudstbenoemde onder
voorzitters en rechters zouclen zijn en 
niet n1.eer worclt voorgeschreven clat 
later benoemcle rechters slechts ktmnen 
worden aangewezen in zoverre de vroeger 
benoemcle magistraten zouden zijn « ver
hinclerd uit hoofde van htm clienst o1 
van een andere wettige oorzaak " en zij 
« in de orcle van de tabel onmidclellijk 
volgen " op de alclus verhinderde magis
traten; 

Overwegende dat artikel 121 van het 
Gerechtelijk Wetboek, door enkel het 
beginsel te vermelden van de keuze 
tussen de oudstbenoemde onclervoorzit
ters en de rechters, de voorzitter van de 
rechtbank van eerste aanleg, in de zetel 
waarvan de assisen worden gehouden, 
laat oordelen vvelke aanwijzingen, reke
ning houdende met de behoeften van de 
dienst zowel in het hof van assisen als 
in de rechtbank, het beste zouden zijn 
voor de rechtsbedeling ; 

Dat daaruit volgt dat de voorzitter 
van de rechtbank, wam1.eer hij de oudst
benoemde magistraten niet aanwijst, 
niet moet vaststellen dat dezen « belet 
zijn uit hoofde van htm clienst of van een 
andere wettige oorzaak " en even11.1in de 
assessoren rrwet kiezen tussen de Illagis
traten die op de tabel onmiddellijk volgen_ 
op die welke zouden verhindercl zijn ; 
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Dat het middel naar recht faalt ; 
Overwegende, derhalve, dat de vor

dering tot betichting van valsheid, zelfs 
:in de veronderstelling dat het feit, dat 
men daardoor wil bewijzen, vaststaat, 
niet ontvankelijk is, bij gebrek aan 
belang; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 217, 234, 
243 van het Gerechtelijk Wetboek, 344, 
348 en 349 van het W etboek van straf
vordering, 

doo1·dat eiser in het arrest wegens ver
schillende misdrijven werd veroordeeld 
ingevolge de uitspraak van de jury, 
uitgeloot tijdens de zitting van 20 okto
ber 1975 tijdens we1ke, op de vorderingen 
van het openbaar ministerie, de toege
voegde gezworene nr. 29, Persenaire 
Ginette, die deel uitmaakte van de op 
5 september 1975 opgemaakte bijzondere 
lijst en die ter zitting van 20 oktober 
197 5 geantwoord had toen haar naam 
werd afgeroepen, door het hof ambtshalve 
werd geschrapt omdat zij in de provincie 
Henegouwen haar woonp1aats niet meer 
had, 

tm·wijl tegen de inschrijving van een 
persoon op de definitieve lijst, op grond 
van de gerr1eentelijke en provincials 
lijsten, geen verhaal openstaat ; het hof 
van assisen dat uitspraak kan doen over 
de verzoeken van de personen van die 
lijst om te worden ontslagen, daarentegen 
slechts die personen ambtshalve mag 
ontslaan, die sedert hun inschrijving op 
de gemeentelijke lijst een van de in 
artikel 224, 3° tot 7o, bedoelde hoedanig
heden hebben verkregen; het hof van 
assisen, ingevolge de verandering van 
de woonplaats van de toegevoegde 
gezworene Persenaire Ginette, niet ge
machtigd was mn haar mnbtshalve van 
de lijst van de toegevoegde gezworenen 
te schrappen ; derhalve, het door het 
Hof van assisen van Henegouwen, bij
eengekomen in zijn zesde zitting van 
197 5, uitgesproken arrest, ingevolge de 
uitspraak van een onregeln1atig smnen
gestelde jury en van de beraadslaging 
van deze met het hof, lijdt aan nietigheid 
wegens het gebrek in de sa.menstellinO' 
van die jury (schending van alle in het 
middel bedoelde wetsbepalingen) : 

Overwegende dat het middel niet 
vermeldt op welke wijze de artikelen 344, 
348, 349 van het Wetboek van straf
vordering werden geschonden ; 

Overwegende dat de bij de artike
len 244 en volgende van het Gerechtelijk 

Wetboek bepaalde v~rmvereisten betref
fende de samenstelllllg yan de recht
sprekende jury de vrijwan~g.be.ogen van 
de rechten van de verded1gmg en sub-
stantieel zijn : 

Overwegende, daarentegen, dat. de 
arresten waarbij de h?ven van ass1sen, 
in toepassing van art1kel 243 van het 
Gerechtelijk Wetboek, mnbtshalve of 
op vordering, de 0 pgeroepen werkende 
en toegevoegde ge~"~?r8l~e,n on~slaat, 
zoals deze waardool' ZlJ, . voor de lnwer
kingtreding van dit art1kel en van de 
artikelen 2 en 3 van de wet van 10 ~~
tober 1967 houdende het GerechtehJ~ 
W etboek, gezworenen. schrapte~, . vnJ
stelden of verontscht:tlchgden, ):leshssmgen 
zijn waarover de beschuld1gden geen 
controle hebben; dat ~e :vet dez~m 
het recht niet geeft om m d1e kwest1es 
gehoord te worden of tussen te ko:m~n ; 
dat de dienaangaande g~w.ezen ):leshssmg 
slechts een loutere fLdm1mstratieve han- . 
deling is; 

Dat daaruit volgt. dat de ver~ordeelde 
niet bevoegd is om :z;1ch t~ vo~~z1en tegen 
dergelijke arresten -waarm hlJ geen be-
trokken partij is ge-w.eest; . . 

Overwegende da-t, 1nd1en mt de ar:~l
kelen 242 en 243 -va~ het GerechtehJk 
Wetboek wordt afgele1d d.~t de beschul
digde, bijgestaan door ZIJn raadsman, 
tegenwoordig is w,o,nneer het hof mo~t 
beslissen en uitspr,o,B>k. doet over de vnJ
stellingen, de aanvvezigheid van de b~: 
schuldigde alleen t;ot doel heeft d~t lnJ 
zou weten welke gezwo.1:enen veiWIJclerd 
werden van de he:CO-• blJ toepassmg van 
artikel241 van het G-e~~chtelijk Wetboek, 
ter kennis gebrachiJ6 ~lJSt; .. 

Dat het middel :tnet ontvankehJk is ; 

II. W at het ove:r· _ige van de voorziening 
van de derde eiser -petreft : 

Over het derde middel, afgeleid uit 
de schending van de art1kelen 345, 347 
en 351 van het yv-etboek van strafvor-
dering, 

doonlat het F( £?f van assisen van 
Henegouwen, in 0 j_Jn arresten va~. 6 no
vember 1975, ei:Ser strafrechtehJk en 
burgerrechtelijk h,e;eft voroordeeld omdat 
hij in de nacht va~ 5 op 6 september 1~73 
een bestelwagen ""-7 an Debruyne PatriCe 
vrijwillig in brancl- heeft gestoken, 

tenvijl, indien cl .e jury, bij eenvoudige 
1neerderhoid van zeven sten1n1en tegen 
vijf, bovestigend }--1ceef~ geantwoord op de 
drieendertigste vr~ag m verband met het 
objectieve bestaa~l -:an genoemde over
treding, haar verg:..:larmg vermeldt dat het 
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bevestigend .antwoord op de zesender
tigste vraag, in verband met eisers 
schuld, werd gegeven bij grate meerder
heid ; tussen die twee antwoorden een 
tegenstrijdigheid bestaat die de nietig
heid meebrengt van de op die uitspraak 
van de jury gegronde veroordelingen, 
daar het hof verklaard heeft dat het 
slechts voor de drieendertigste vraag 
instemt met de meerderheid van de 
jury ; het arrest dus geen wettelijke 
grondslag heeft (schending van alle in 
het middel bedoelde wetsbepalingen) : 

Overwegende dat eiser tot een enkele 
·straf van acht jaar opsluiting werd 
veroordeeld, namelijk wegens diefstal 
met geweld of bedreiging in een bewoond 
huis of in de aanhorigheden ervan, met 
twee verzwarende mnstandigheden, en 
wegens het vrijwillig in brand steken, 
's nachts, van andennans roerende eigen
dom; 

Overwegende dat, claar de in toepas
sing van artikel 62 van het Strafwetboek 
uitgesproken enkele straf door de eerste 
misdaad wettelijk was verantwoord, het 
middel, dat enkel op de tweede betrek
king heeft, niet ontvankelijk is bij gebrek 
aan belang; 

II. vVat de .voorzieningen van de clrie 
eisers betreft : 

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

Om die redenen, zonder rekening te 
houden met de memorie door eiser 
Vandeputte, tot staving van zijn voor
ziening, ter griffie van het Hof neergelegd 
minder clan acht dagen v66r de zitting, 
hoewel de zaak op diezelfde zitting 
naar een latere datu1n vverd verdaagd, 
voegt de voorzieningen samen ; verwerpt 
ze ; veroordeelt elke eiser in de kosten 
van zijn voorziening. 

2 februari ·1976. - 28 kamer. -
Voo1·zitter, Baron Richard, raadsheer 
waarnmnend voorzitter. - Vetslaggeve1', 
de H. Screvens. - Gelijklttidende con
clttsie ( l), de H. Dun:wn, eerste advocaat 
generaal. 

28 KAJYIER. - 3 februari 1976. 

1° VERJARING. - STRAFZAKEN. 
STRAFVORDERING. - INBREUKEN OP 

BESLUITEN GENOM:EN TER UITVOERING 
VAN INTERNATIONALE VERDRAGEN EN 
AKTEN INZAKE VERVOER OVER DE 
WEG, DE SPOORWEG OF DE WATERWEG. 
- VERJARINGSTERM:IJN. 

2° GERECHTSKOSTEN. STRAF-
zAKEN. - BEKLAAGDEN VERVOLGD EN 
VEROORDEELD WEGENS ONDERSOHEI
DENE FElTEN.- HOGER BEROEP VAN 
EEN BEKLAAGDE EN HOGER BEROEP 
VAN HET OPENBAAR MINISTERIE TEGEN 
BEIDE BEKLAAGDEN. - BEVESTIGING 
DOOR DE REOHTER IN HOGER BEROEP. 
- VEROORDELING VAN DE BEKLAAGDE 
DIE HOGER BEROEP INSTELT IN DE 
KOSTEN VAN RET HOGER BEROEP VAN 
HET OPENBAAR lYIINISTERIE TEGEN DE 
ANDERE BEKLAAGDE. - 0NWETTIG
HEID. 

3° CASSATIE. - 0MvANG. - STRAF
ZAKEN. - CASSATIE VAN DE BESLIS
SING TOT 'ilEROORDELING VAN DE BE
KLAAGDE IN DE KOSTEN VAN DE STRAF
VORDERING. - GEEN OASSATIEBEROEP 
OF ONREGELMATIG OASSATIEBEROEP 
VAN DE BURGERREOHTELIJK AANSPRA
KELIJKE PARTIJ. - BESLISSING WAAR
BIJ DEZE PARTIJ VOOR DE VEROORDE
LING IN DE KOSTEN BURGERREOHTELIJK 
AANSPRAKELIJK WORDT VERKLAARD 
HEEFT GEEN REDEN VAN BESTAAN 
MEER, ZELFS INDIEN DE OASSATIE OVER 

EEN Al\iBTSHALVE OPGEWORPEN MIDDEL 
WORDT UITGESPROKEN. 

I 0 Inbrettken op beshtiten genomen te1· 
ttitvoe1·ing van inte1-nationale ve1·dragen 
en akten inzake ve1·voer over de weg, 
de spoMweg of de watenveg, die stJ·af
bam· zijn met C01'1'ectionele stJ'affen, 
vmjaren door ve1·looJJ van d1·ie ja1·en. 
(Art. 21 wet van 17 april 1878; 
art. 2 wet van 18 februari 1969.) 

2° TiT anneer twee beklaagden, die we gens 
ondeTscheidene feiten veTvolgd werden, 
doo1' de ee1·ste ?'echte?' veroo1·deeld zijn, 
de ene hoge?' be1•oep instelt en het open
baaJ· ministerie in hager ber·oep lcomt 
tegen beiden, lean cle J'echte?' in hoge1· 
be?'oep, die de beslissing van cle ee1·ste 
?'echte?' bevestigt, de kosten van het 
hager bm·oep van het openbaa1· ministe1·ie 
tegen de tweede beklaagcle niet ten laste 
leggen van de beklaagde die hogeT 

(1) De conclusie van het openbaar mrms
terie wercl gepubliceercl in Revue de cl1'oit 
penal et cle c1'iminologie, 1975-1976, biz. 657 
en vlg. 
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be1•oep heeft ingesteld (1). (Art. 3 wet 
van 1 jnni 1849.) 

3° TYannee~· de beslissing tot ve1·oo1·deling 
van de beklaagde in de kosten van de 
stmfvm·de~·ing vernietigd wm·dt op de 
voorziening van de beklaagde en de 
b~wge1·1·echtelij k aanspmkelij ke pm·tij 
zich niet of zich onregelmatig in cassatie 
heeft voorzien, ve1·liest de beslissing 
waarbij deze pa1·tij bttrge1'1'echtelijk aan
sprakelijk wo1·dt ve1·klaa1•d voor deze 
verom·deling haa1· reden van bestaan, 
zelfs indien de vemietiging ove~· een 
ambtshalve opgeworpen middel wo1·dt 
nitgesp1·oken (2). 

(HUCKS EN PERSONENVENNOOTSCHAP 
MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID 

<e TRANSPORT CHEMIE-EXPRESS )),) 

ARREST. 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 10 december 1974 in hoger 
beroep gewezen door de Correctionele 
Rechtbank te Venrne; 

I. N opens de voorziening van eiser : 

Over het tweede middel, hientit af
geleid dat de strafvordering nit hoofde 
van de ten gelaste gelegde feiten na 
verloop van zes 1naanden 'vas verjaard 
vermits deze feiten " overtredingen " 
opleverden, wat moge blijken, enerzijds, 
nit het feit dat de wet van 18 febrnari 
1969 betreffende de maatregelen ter nit
voering van de internationale verdragen 
en akten inzake het vervoer over de weg, 
de spoorweg of de waterweg, en het 
koninklijk beslnit van 23 maart 1970 
houdende nitvoering van verordening 
(E.E.G.). nr. 543/69 van de Raad van 
de Enropese Gemeenschappen van 
25 maart HJ69 tot harmonisatie van 
bepaalde voorschriften van sociale aard 
voor het wegvervoer, slechts van "over
tredingen " gewag maken en, anderzijds, 
nit het feit dat artikel 14, 8, van hoger
vernoen1.de verordening voorschrijft dat 
de afgesloten controleboekjes slechts 
gednrende een jaar door de onderneming 
n1.oeten bevvaard worden, zodat de regle
menterende overheid elke bekeuring of 
bestraffing heeft beperkt tot deze termijn 

(1) Cass., 27 november 1972 (A1T. cass., 
1973, biz. 305). 

(2) Cass., 6 mei 1974 (A1·r. cass., 1974, 
biz. 996). 

van een jaar, zowel wat betreft de indi
viduele control~boekjes als wat betreft 
het bij te houden register : 

Overwegende dat, krachtens artikel 1 
van .het Strafwetboek, het misdrijf door 
de wetten strafbaar gesteld met een 
correctionele straf, een wanbedrijf is; 
dat de straffen gesteld door artikel 2 van 
de wet van 18 febrnari 1969 betreffende 
de maatregelen ter nitvoering van de 
internationale verdragen en alden inzake 
vervoer over de weg, de spoorweg of de 
waterweg, waarnaar artikel 3 van het 
koninklijk beslnit van 23 maart · 1970 
houdende nitvoering van hogervernoem
de verordening verwijst, correctione1e 
straffen zijn ; dat hiernit volgt dat, ook a1 
gewagen deze wettelijke bepalingen van 
" overtredingen '' in de gewone betekenis 
van " het overtreden van ... "• de door 
deze bepalingen bedoelde misdrijven 
wanbedrijven zijn ; dat de strafvordering 
nit hoofde van deze misdrijven derhalve, 
krachtens artikel21 van de Voorafgaande 
Titel van het Wetboek van strafvorde
ring, zoals vervangen bij artikel 1 van 
de wet van 30 mei 1961, slechts na ver
loop van drie jaren verjaart; 

Overwegende dat weliswaar artikel 14, 
8, van de verordening (E.E.G.) nr. 543/69 
van de Raad van de Enropese Gemeen
schappen van 25 maart 1969 tot harmo
nisatie van bepaalde voorschriften van 
sociale aard voor het wegverkeer, bepaalt 
dat de afgesloten persoonlijke controle
boekjes (( ten minste )) eon jaar door de 
onderneming moeten worden bewaard ; 
dat deze bepaling echter vreemd is aan 
de verjaring van de strafvordering, die 
enkel door de bevoegde overheid van de 
Lidstaten wordt geregeld ; 

Dat het middel naar recht faalt ; 

Over het eerste middel, luidende als 
volgt : 

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

Overwegende dat op het hoger beroep 
van eiser en op het hoger beroep van het 
openbaar ministerie dat tegen hem, de 
medebeklaagde Rotsaert en eiseres was 
gericht, het vonnis alle strafrechtelijke 
beschikkingen van het beroepen vonnis 
bevestigt; 

Overwegende dat het bestreden v<;mnis 
eiser samen met eiseres, civielrechtelijk 
aansprakelijke partij, solidair veroordeelt 
in alle kosten in hoger beroep gevallen ; 
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Overwegende dat krachtens de hoger
vernoemde wettelijke bepaling de kosten 
van het hoger beroep door het openbaar 
ministerie ingesteld tegen de mede
beldaagde, die zelf geen hoger beroep 
had ingesteld, ten laste van de Staat 
dienden te blijven ; dat de veroordeling 
van eiser in het geheel van de kosten in 
hoger beroep op de strafvordering geval
len derhalve onwettelijk is; 

En overwegende voor het overige dat 
de substantiele of op straffe van nietig
heid voorgeschreven rechtsvor1nen wer
den nageleefd en dat de beslissing over
eenkomstig de wet is ; 

II. N opens de voorziening van eiseres : 

Overwegende dat uit de stukken waar
op het Hof verrnag acht te slaan niet 
blijkt dat eiseres haar voorziening heeft 
doen betekenen aan het openbaar minis
terie tegen hetwelk zij gericht is ; 

Dat de voorziening mitsdien niet ont
vankelijk is ; 

Overwegende echter dat, ingevolge de 
hierna op de voorziening van eiser uit
gesproken vernietiging, de beslissing 
waarbij eiseres solidair met hern. in het 
geheel van de kosten in hoger beroep op 
de strafvordering gevallen wordt ver
oordeeld, geen voorwerp rr:teer heeft ; 

Om die reclenen, vernietigt het bestre
den vonnis in zoverre het eiser in het 
geheel van de kosten in hoger beroep 
op de strafvordering gevallen veroordeelt ; 
stelt vast dat dientengevolge de beslis
sing waarbij eiseres als civielrechtelijk 
aansprakelijk voor eiser in die zelfde 
kosten solidair met hem wordt veroor
deeld, geen voorwerp 1neer heeft ; ver
werpt de voorzieningen voor het overige ; 
beveelt dat van dit arrest 1nelding zal 
worden gemaakt op de kant van de 
gedeeltelijk vernietigde beslissing; ver
oordeelt eiser in vier tiende van de 
kosten en eiseres in vijf tiende ervan ; 
laat de overige kosten ten laste van de 
Staat ; verwijst de aldus beperkte zaak 
naar de Correctionele Recht bank te leper, 
zitting houdend in hoger beroep. 

3 februari I976. - 2e kan1.er. -
Voo1·zitte1·, de H. Wauters, raadsheer 
waarne:tnend voorzitter. - Ve1·slaggeve1·, 
de H. Chatel. - Gelijkl1tidende conchtsie, 
de H. Lenaerts, advocaat-generaal. -
Pleite1' : de H. Lagrou (van de balie te 
Veurne). 

26 KAMER. - 3 februari 1976. 

I 0 ONDERZOEK (IN STRAFZAKEN). 
- HUISZOEKING. - TOESTEMMING. -
VooRWAARDEN. 

2° WOONPLAATS. - HUISZOEKING. -
ToESTEMMING. - VooRWAARDEN. 

3° BEWIJS. - STRAFZAKEN. - GEVAL 
WAARIN DE WET GEEN BIJZONDER 
BEWIJSMIDDEL VOORSOHRIJFT. - BE
VOEGDHEID VAN DE REOHTER. 

4o ONDERZOEK (IN STRAFZAKEN). 
- HUISZOEKING.- TOESTEMJ\'IING.-
0NAANTASTBARE BEOORDELING DOOR 
DE FEITENREOHTER. 

5° WOONPLAATS. - HUISZOEKING. -
TOESTEMJ\'IING. - 0NAANTASTBARE BE
OORDELING DOOR DE FEITENREOHTER. 

6° CASSATIE. - OMVANG. - STRAF
ZAKEN. - STRAFVORDERING. - NIE
TIG:EJ VEROORD:EJLING WEGENS TWEE 
J\IISDRIJVEN. - EEN ENKELE STRAF 
UITGESPROKEN VOOR EEN VAN BEIDE 
EN EEN. DERDE J\'IISDRIJF. - ENKELE 
STRAF WETTIG GEREOHTVAARDIGD. 
BEPERKING VAN DE OASSATIE. 

I 0 en 2° De door de bewoner gegeven toe
stemming tot lmiszoeking kan stil
zwijgend zijn (I). (Art. IO Grondwet; 
art. I, 3°, wet van 7 j1.mi I969.) 

3° vVannee1· in st1·ajzaken de wet geen 
bijzonder bewijsrniddel voo1·sch1-ijjt, be
oonleelt de jeiten1·echter v?'ij de bewijs
wam·de van cle hem voo1·gelegde gege
vens ; niets belet hem de vaststellingen 
van een p1·oces-verbaal door andeTe 
bewijselementen aan te vullen (2). 

4o en 5° De jeiten?'echte?' oonleelt onaan
tastbam· of een huiszoeking met toestem
rning van de bewone1' is ve?'l'icht (3). 

6o vVannee1· de veroonleling wegens twee 
misd1·ijven nietig is, doch voor een 
van beicle en voor een denle misd?'ijj 
een enlcele straj wenl 1titgesp1·oken die 

(1) Raaclpl. cass., 24 december 1951 (A1'1'. 
cuss., 1952, biz. 198); RIGAUX en TROCTSSE, 

Les m·imes et clelits cltt Code penctl, II, biz. 113. 
(2) Raaclpl. cass., 17 november 1958 (A1·r. 

cuss., 1959, biz. 230), 5 juni 1961 (B1tll. en 
Pets., 1961, I, 1071) en 5 november 1973 
(A1'1'. cctss., 1074, biz. 261). 

(3) Oass., 8 maart 1954 (Bttll. en Pets., 
1954, I, 589). 
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doo1• dit laatste misd1·ijj gerechtvaa1·digd 
blijjt, st1·ekt de vernietiging zich niet 
uit tot de veroo1·deling wegens het mis
d1·ijj wam·voo1· de enkele stmf we1·d 
uitgesp1·oken. 

(VERBAUWHEDE.) 

ARREST. 

RET HOF;- Gelet op het bestreden 
vonnis, op 17 januari 197 5 in hoger 
beroep gewezen door de Correctionele 
Rechtbank te Kortrijk; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 10 van de 
Grondwet en 1, 1° en 3°, van de wet van 
7 juni 1969, 

doordat het vonnis eiser veroordeelt 
wegens alcoholintoxicatie aan het stuur 
(telastlegging B), 

tenvijl dit feit enkel kon worden vast
gesteld ingevolge een onwettelijke huis
zoeking, daar deze tussen 21 uur en 5 uur 
plaatsvond en eiser zijn toestemming 
ertoe niet gaf ; een geldige toestemn1in(S 
tot huiszoeking vereist dat ze vooraf en 
met kennis van zaken wordt gegeven ; 
uit het proces-verbaal van huiszoeking 
van 9 september 1974 niet blijkt dat 
eiser dergelijke toestennrting gaf en even
min dat de verbalisanten het verzoek tot 
huiszoeking uitdrukkelijk hebben gefor
muleerd; zo voormeld proces-verbaal 
vermeldt « hij verzocht ons bim1en te 
komen "• dan wordt daardoor bedoeld 
de persoon die de gemeenschappelijke 
voordeur opendeed, de genaamde V er
eecke, die in hetzelfde huis een andere 
fiat betrekt; de feitenrechter door de 
materiiile vaststellingen, die in het 
proces-verbaal van huiszoeking zijn op
genomen, gebonden is en zijn beslissing 
op geen andere vaststellingen mag steu
nen: 

Overwegende dat de door de bewoner 
verleende toestemming tot huiszoeking 
stilzwijgencl kan zijn en de vraag of er 
al clan niet door de bewoner een geldige 
toestemming tot huiszoeking is ge
geven tot de soevereine beoorcleling van 
de feitenrechter behoort ; 

Overwegencle clat, wanneer in straf
zaken de wet, zoals ten deze, geen bij
zoncler bewijsmiclclel oplegt, de feiten
rechter vrij de bewijswaarde van de hem 
voorgelegde gegevens beoorcleelt, ook die 
welke, zoals ten cleze, in het proces-

verbaal van huiszoeking niet zijn ver
melcl; 

Overwegencle clat het vonnis vaststelt 
clat de politie toegang kreeg tot het 
appartementsgebouw langs de gemeen
schappelijke cleur door een meclehuurcler 
of mecleiiigenaar, die cleze toelating kon 
verlenen, vermits de hall van het gebouw 
moet beschouwcl worden als een lokaal 
waartoe ieclere bewoner vrije toegang 
heeft en waarover hij persoonlijk kan 
beschikken ; clat het verder beschouwt dat 
eiser, door toegang tot zijn fiat aan de 
politie te verlenen, stilzwijgencl in de 
zoeking naar de clacler van het misclrijf 
heeft toegestemcl en die toestemming, 
die zoncler enig voor behoucl wercl gegeven, 
onder 1neer afieiclt nit de verklaringen van 
de verbalisanten; 

Overwegencle clat uit die verklaringen, 
opgenomen in een proces-verbaal van 
aanvullencl onclerzoek clat eiser in zijn 
conclusie vermelclcle, blijkt clat eiser, 
naclat de politiebeambten aan zijn prive 
appartement haclclen aangeklopt, hen 
(( spontaan vroeg bimlen te komen nadat 
zij hem de reclen van hun bezoek haclclen 
kenbaar gemaakt "; 

Overwegende dat het vonnis uit voor
melde gegevens wettelijk kon afieiclen 
clat eiser vooraf en met kennis van zaken 
stilzwijgencl in de zoeking had toege
stemcl; 

Dat het miclclel niet kan worden aan
genomen; 

Over het tweecle miclclel, afgeleicl uit 
de schencling van artikel 97 van de 
Gronclwet, 

doonlat het vonnis beslist clat eiser 
stilzwijgencl in de huiszoeking heeft toe
gestemcl omdat hij de politie toegang 
tot zijn fiat heeft verschaft, 

tenuijl eiser in conclusie liet gelclen clat 
een cluiclelijke en onclubbelzinnige toe
sten:nning vereist is om een gelclige huis
zoeking te verrichten en clat de loutere 
toelating om de woning binnen te treclen 
niet gelclt als toelating tot de eigenlijke 
huiszoeking, die door eiser niet wercl 
gegeven : 

Overwegencle clat eiser zich in conclusie 
ertoe beperkte aan te voeren clat hij on
mogelijk een uitclrukkelijke toestemming 
tot huiszoeking kon hebben gegeven, 
aangezien hij niet wist clat het de politie 
was die aanklopte en de politie hem niet 
uitclrukkelijk die toestemming had ge
vraagcl; 

Overwegencle clat, nu het vonnis aan
neemt clat eiser stilzwijgend in de huis-
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zoeking had toegestemd, het niet verder 
diende te antwoorden op de conclusie 
van eiser, die zich op de afwezigheid van 
een uitdrukkelijke toestemming beriep; 

Dat het middel niet kan worden aan
genomen; 

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

Overwegende dat met betrekking tot 
de telastleggingen A (vluchtmisd:rijf) en 
0 (overtreding van artikel 27-l, lid l 
en 2, van het wegverkeersreglement) 
eiser in conclusie liet gelden dat, nu geen 
ongeval plaatsvond, hij zich aan voor
melde telastleggingen niet schuldig had 
gemaakt en tot staving daarvan aan
voerde, eensdeels, dat luidens het proces
verbaal van de politie er aan zijn wagen 
« tamelijk verse schade is aan de linker
bmnper en slijkweerder » en, anderdeels, 
dat indien een aanrijding plaatsvond; 
deze slechts rechts kon geschied zijn en 
dat zijn wagon geen schade :rechts ver
toonde; 

Overwegende dat het vonnis dit om
standig verweer van eiser niet beant
woordt; 

Overwegende echter dat, nu het vonnis 
voor de vermengde feiten van de telast
leggingen B en 0 een enkele straf toepast, 
die door de telastlegging B wettelijk 
gerechtvaardigd is, de vernietiging van 
het vonnis zich enkel uitstrekt tot de 
ve:roordeling wegens de telastlegging A ; 

En overwegende voor het overige 
dat de substantiele of op straffe van 
nietigheid voorgeschrevon rechtsvonnen 
worden nageleefd en dat de beslissing 
overeenkomstig de wet is ; 

On1 die redenen, en zonder acht te 
slaan op het andere door eiser aange
voerde 1nidclel, dat tot geen ruimere 
vernietiging zou kunnen leiden, vernie
tigt het bestreclen vonnis in zoverre het 
eiser op de strafvordering veroordeelt 
wegens de telastlegging A en over de 
kosten uitspraak cloet ; verwerpt de 
voorziening voor hot overige ; beveelt 
dat van dit arrest melding zal worden 
gemaakt op de kant van de gedeeltelijk 
vernietigde beslissing ; veroordeelt eiser 
in de helft van de kosten; laat de overige 
kosten ten laste van de Staat; verwijst 
de aldus beperkte zaak naar de Correc
tionele Rechtbank te leper, zitting hou
dend in hager beroep. 

3 februari 1976. - 2e kamer. -
Voo1'zitter, de H. Wauters, raadsheer 

waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggever, 
de H. Sury. - Gelijkluidende conclusie, 
de H. Lenaerts, advocaat-generaal. -
Pleiter, de H. Gheysens (van de balie 
te Kortrijk). 

2e KAMER. - 3 februari 1976. 

1° SOEVEREINE BEOORDELING 
DOOR DE FEITENRECHTER. -
STRAFZAKEN. - EEN ENKEL STRAF
BAAR OPZET. - 0NAANTASTBARE BE· 
OORDELING IN FEITE, 

2o REDENEN VAN DE VONNISSEN 
EN ARRESTEN 0 - STRAFZAKEN 0 -

BESLISSING DAT DE TEN LASTE GELEGDE 
FElTEN VERSCHEIDENE MISDRIJVEN 
UITMAKEN. - 00NCLUSIE VAN BE
KLAAGDE DIE EEN REDEN OPGEEFT TOT 
STAVING VAN ZIJN BEWERING DAT DE 
FElTEN vVEGENS EENHEID VAN OPZET 
EEN ENKEL STRAFBAAR FElT OPLEVE
REN.- GEEN ANTWOORD OP DIE CON
OLUSIE. - NIET MET REDENEN OMKLE
DE BESLISSING. 

3° CASSATIE. - OMVANG. - STRAF
ZAKEN. - 0ASSATIE VAN DE BESLIS
SING "WAARBIJ DE BEKLAAGDE WORDT 
VEROORDEELD. BURGERREOHTE· 
LIJK AANSPRAKELIJKE PARTIJ DIE 
ZICH NIET OF DIE ZICH ONREGELMATIG 
IN CASSATIE HEEFT VOORZIEN. - GE
VOLGEN VAN DE CASSATIE TEN AANZIEN 
VAN DEZE PARTIJ. 

1° De 1·echte1' beom·deelt onaantastbaa1' in 
feite of ve1·scheidene feiten wegens een
lwid van opzet een enkel stmjbaa1· jeit 
opleve1·en (1). (Art. 65 S.W.) 

2° Niet met 1·edenen omkleed is het vonnis 
clat beslist clat de ten laste gelegcle feiten 
VC1'scheidene misd1·ijven uitmaken zonde1' 
te antwoonlen op de doo1· de beklaagcle in 
concl~tsie aangevoeTcle 1·eden tot staving 
van zijn bewe1·ing dat de ve1·schillende 
jeiten wegens eenheid van opzet een 
enkel stmjbaa1' feit opleve1'en (2). 

(1) Cass., 24 februari HJ75 (A1'1'. cass., 
1975, blz. 708). 

(2) Raadpl. cass., 21 mei 1951 (A1'1'. cass., 
1951, blz. 545), met noot R.H. in B1tll. en 
Pas., 1951, I, 636. 
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3° W annee~· de beslissing tot ve?'oo?·deling 
van de beklaagde op zijn voo1·ziening 
ve~·nietigd wo1·dt en de bu?·ge?'?'echtelijk 
aanspmkelijke pa1·tij zich niet of zich 
on?'egelmatig in cassatie heeft voo?'zien, 
ve?'liest de beslissing, waa?'bij deze pa?'tij 
bu?·ge?'?'echtelijk aanspmkelijk wo1·dt ve~·
klaa?'d voo1· de ve?·oo?'deling van de 
beklaagde, haa1· ?'eden van bestaan (1). 

(CASSIERS 
EN SAMENWERKENDE VENNOOTSCHAP 

« MULTITRANS >>.) 

ARREST. 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 12 juni 1975 in hoger beroep 
gewezen door de Correctionele Rechtbank 
te Brugge; 

I. W at de voorziening van eiser betreft : 

Over het middel afgeleid uit. de scherr
ding van de artikelen 65 van het Straf
wetboek en 97 van de Grondwet, 

doo?'dat het vonnis, dat eiser tot zeven 
geldboeten veroordeelt wegens vijf over
tredingen op het koninklijk besluit van 
17 november 1971 houdende vaststelling 
van het tarief voor het vervoer van goe
deren over de weg tegen vergoeding 
tussen Belgie en Frankrijk, en twee 
overtredingen op het koninklijk besluit 
van 7 mei 1971 houdende vaststelling 
voor het gemeenschappelijk tarief voor 
analoog vervoer tussen de Beneluxlanden, 
en daartoe alleen overweegt dat « de 
feitenrechter soeverein oordeelt of er een 
enkel misdadig opzet bestond; het ter
zake duidelijk voorkomt dat de weer
houden feiten in werkelijkheid verschei
dene misdrijven uitmaken )), 

tenvijl eiser volgende conclusie had 
genomen : « Het betreft hier een voort
gezet misdrijf, hetwelk bestaat nit ver
scheidene strafbare gedragingen, waarvan 
elk op zichzelf een misdrijf uitmaakt, 
doch die, allen te samen, geacht worden 
slechts een misdrijf uit te maken wegens 
de eenheid van het misdadig voornemen ; 
al deze feiten, hoewel strafbaar op zich
zelf, zijn verbonden door een en hetzelfde 
misdadig opzet, zij vormen eenzelfde 
misdadige onderneming en geven dien
volgens slechts aanleiding tot de toepas
sing van een straf, bij analogische toe-

(1) Cass., 10 december 1974 (A1'1', cass., 
1975, blz. 430). 

passing van artikel 65 van het Strafwet
boek. Aldus worden voortgezette mis
drijven slechts als een enkel delictueus 
feit aangezien, wanneer de dader, bij de 
uitvoering van het eerste misdrijf, reeds 
de beslissing heeft getroffen de volgende 
misdrijven te plegen (cass. 22 juni 1959, 
Pas., 1959, I, 1081). Hier blijkt zeer 
duidelijk . dat de dader systematisch 
werlct onder de E.E.G.-tarieven, zodat 
de eenheid van opzet vaststaat ))' zodat 
het vonnis geenszins motiveert op welke 
gronden wordt aangenomen dat de feiten 
verscheidene misdrijven uitmaken en 
dat het enkelvouclig misdadig opzet ont
breekt : 

Overwegende dat, hoewel de rechter 
onaantastbaar oordeelt of verscheidene 
feiten wegens eenheid van opzet een 
enkel strafbaar feit opleveren, hij niet 
kan beslissen dat de ten laste gelegde 
feiten verscheidene misdrijven uitmaken 
zonder te antwoorden op de door de 
beklaagde in conclusie aangevoerde reden 
tot staving van zijn bewering dat alle 
feiten de uitvoering van een enkel misda
dig opzet zijn ; 

Overwegende dat eiser in conclusie 
heeft aangevoerd dat « de eenheid van 
opzet vaststaat >> om de reden dat hij 
« systematisch werkt onder de E.E.G.
tarieven >> ; 

Dat het vomlis deze conclusie niet 
beantwoordt door de enkele vaststelling 
dat de ten laste gelegde feiten in werke
lijklleid verscheidene misdrijven uit
maken; 

Dat het middel gegrond is ; 

II. Wat de voorziening van eiseres 
betreft: 

Overwegende dat nit de stukken waar
op het Hof vermag acht te slaan, niet 
blijkt dat eiseres, civielrechtelijk aan
sprakelijke, haar voorziening heeft bete
kend aan de partij tegen wie zij gericht is ; 
dat de voorziening derhalve niet ontvan
kelijk is; 

Overwegende nochtans dat ingevolge 
de vernietiging van de beslissing die eiser 
strafrechtelijk veroordeelt, de beslissing 
die eiseres civielrechtelijk aansprakelijk 
verklaart voor de kosten van de straJ
vorderi:ng, geen reden van bestaan 1neer 
heeft; 

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 



- 656 

te Kortrijk, zitting houdend in hoger 
beroep. 

3 februari I976. - 28 kamer. -
Vom·zitte1·, de H. Wauters, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - Ve~·slaggeveT, 
de H. Versee.- Gelijlcluidende conclusie, 
de H. Lenaerts, advocaat-generaal. 
Pleite?", de H. Cant (van de balie te 
Brugge). 

2e KAMER. - 3 februari 1976. 

I o REDENEN VAN DE VONNISSEN 
EN ARRESTEN.- STRAFZAKEN.
VEROORDELING OP DE STRAFVORDE
RING.- GEEN VERMELDING VAN EEN 
WETTELIJKE BEPALING DIE EEN STRAF 
STELT. -'- NrET MET REDENEN OM
KLEDE BESLISSING. 

20 CASSATIE. - OlVIVANG. - STRAF
ZAKEN. - NrET BEPERKTE VOORZIE
NING VAN DE BEKLAAGDE. - VERNIE
TIGING VAN DE BESLISSING OP DE 
STRAFVORDERING. VERNIETIGING 
DIENTENGEVOLGE VAN DE EINDBESLIS
SING OP DE BURGERLIJKE RECHTSVOR
DERING TEGEN DE BEKLAAGDE. 
ZELFS INDIEN DE VERNIETIGING OP 
DE STRAFVORDERING AMBTSHALVE IS 
UITGESPROKEN. 

I 0 N iet met redenen omlcleed is de ve?'OO?'
delencle beslissing op cle strafvonle?'ing, 
waarin geen melding wonlt gernaalct van 
een wettelijlce bepaling, die op het bewe
zen ve?' lclaanle miscl'l·ijf een stmj stelt (I). 
(Art. 97 Grondwet.) 

2° De ve1'nietiging, op de niet beperlcte 
voo1·ziening van de belclaagcle, van de 
beslissing op cle stmjvonle1·ing brengt 
de ve1·nietiging mee van cle einclbesl1:ssing 
op cle tegen hem ingestelcle bu?'gm·lijlce 
?"echtsvonlM·ing, die het gevolg van de 
em·ste beslissing is, zelfs indien cle ver
nietiging van de beslissing op de stmj
vonle?·ing cmnbtshalve is 1titgespmlcen (2). 

(DEBOUVRY, T. DEFUSTER.) 

Met de notities overeenstemrnend 
·arrest. 

(1) Cass., 15 december 1975, sup1'a, blz. 472. 
(2) Cass., 9 december 1975, S1tpm, blz. 444. 

3 februari I976. - 28 kamer. -
Vom·zittm·, de H. Wauters, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - Ve?·slaggeve?', 
de H. Sury. - Gelijkhddende conchtsie, 
de H. Lenaerts, advocaat-generaal. 

28 KAMER. - 3 februari 1976. 

I o REDENEN VAN DE VONNISSEN 
EN ARRESTEN.- STRAFZAKEN.
STRAFVORDERING. - CONCLUSIE. -
DOOR REDENEN GESTAAFD VERZOEK 
TOT VERlVUNDERING VAN STRAF. -
VERPLICHTING TOT BEANTWOORDING. 

2° STRAF. - VERVALLENVERKLARING 
VAN RET RECHT TOT STUREN ALS STRAF 
UITGESPROKEN. - BESTANDDEEL VAN 
DE STRAF EN GEEN AFZONDERLIJKE 
STRAF. 

3° WEGVERKEER. - VERVALLENVER
KLARING VAN RET RECHT TOT STUREN 
ALS STRAF UITGESPROKEN. - BESTAND
DEEL VAN DE STRAF EN GEEN AFZON
DERLIJKE STRAF. 

4° CASSATIE. - OMVANG. - STRAF
ZAKEN.- VERVALLENVERKLARING VAN 
RET RECHT TOT STUREN. - VERNIETI
GING WEGENS DE ONWETTIGHEID VAN 
DEZE STRAF. - VOLLEDIGE VERNIETI
GING MET VERWIJZING. 

l 0 De ?'echte~· in hoge?' beroep is gehmtclen 
tot het beantwoonlen van een in cmwhtsie 
gedaan veTzoelc om de do01· de em·ste 
?'echte1' op gele gcle st?·aj te vermincle?"en, 
wannee?' dat ve?'zoek doo?' opgave van 
redenen is gestaajd (3). (Art. 97 Grond
wet.) 

2o en 3o De ve~·vallenve?·lcla?·ing van het 
?'echt tot st1t?'en, die met toepassing van 
a1·tilcel 38 van de wegve?'lcee~·swet worclt 
1titgesp1'oken, is een bestanddeel van de 
stmj opgelegd wegens de in dit a1·tilcel 
opgesorncle ove?'treclingen en geen afzon
deTlijlce st1·aj (4). 

4° De ve?"nietiging wegens onwettigheicl 
van de ve?'vallenve?·lcla?·ing van het recht 
tot stu1·en is een volledige vernietiging 
met ve1·wijzing (5). 

(3) Raadpl. cass., 18 december 1973 (A1'1'. 
cass., 1974, blz. 446); vgl. cass., 8 januari 1973 
(ibid., 1973, blz. 465). 

(4) en (5) Cass., 2 juni 1975 (A1'1'. cass., 
1975, blz. 1043). 
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(STEURBAUT). 

ARREST. 

HET HOF; ~ Gelet op het bestreden 
arrest, op 27 juni 1975 door het Hof van 
beroep te Gent gewezen ; 

Overwegende dat eiser zijn voorziening 
beperkt tot de beslissing op de tegen 
hemzelf ingestelde strafvordering ; 

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

do01·dat het arrest eiser wegens voor
melde telastlegging veroordeelt, zonder 
zijn conclusie te beantwoorden waarin 
<< motieven ontwikkeld werden '' volgens 
welke hij erom verzocht dat, voor het 
geval een fout te zijnen laste bewezen 
mocht worden geacht, rekening zou ge
houden worden met « sociale omstandig
heden '' en met zijn beroep van auto
bestuurder, en dat dienvolgens geen 
rijverbod zou worden opgelegd, minstens 
vrijstelling zou worden verleend met 
betrekking tot de voertuigen van de 
categorie 0, zulks hoewel eiser zijn eerste 
conclusie op dit stuk uitvoerig had 
gemotiveerd : 

Overwegende dat het arrest de in het 
middel aangehaalde conclusie niet be
antwoordt; 

Dat het middel gegrond is ; 
Overwegende dat de opgelegde ver

vallenverklaring een bestanddeel is van 
de straf, zodat de onwettelijkheid van de 
beslissing betreffende de vervallenverkla
ring de vernietiging van de gause ver
oordeling met zich brengt ; 

Orn. die redenen, en zonder acht te 
slaan op de eerste twee middelen, die niet 
van die aard zijn dat ze tot een ruimere 
cassatie kunnen leiden, vernietigt het 
bestreden arrest voor zover het uitspraak 
doet over de strafvordering ; beveelt dat 
van dit arrest melding zal worden ge
n1.aakt 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 Antwerpen ; 

3 februari 1976. ~ 28 kamer. ~ 
V oO?'Zitte?', de H. Wauters, raadsheer 
waarnemend voorzitter. ~ Ve?'slaggeve?', 
de H. Delva. ~ Gelijkluiclende conclztsie, 
de H. Lenaerts, advocaat-generaal. ~ 
Pleite1·, de H. De Vos (van de balie te 
Gent). 

38 KAMER. - 4 februari 1976. 

EUROPESE GEMEENSOHAPPEN. 
VERDRAG TOT OPRICHTING VAN DE 
EUROPESE EcoNOMISCHE GEMEEN. 
SCRAP. ~ PREJUDIOIEEL GESCHIL. -
- GESCHIL INZAKE DE VERENIGBAAR· 
HEID VAN BESCHIKKINGEN VAN EEN 
VERORDENING VAN DE RAAD VAN 
MINISTERS VAN DE EUROPESE ECONO· 
MISCHE GEMEENSCHAP MET BEPALIN· 
GEN VAN HET VERDRAG. - GESCHIL 
ONTSTAAN NAAR AANLEIDING VAN EEN 
BIJ HET HoF VAN CASSATIE AANHAN· 
GIGE ZAAK.- HOF VAN CASSATIE VER· 
PLICHT DE ZAAK, ALS PREJUDIOIEEL 
GESCHIL, BIJ HET HOF VAN JUSTITIE 
VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN 
AANHANGIG TE lliAKEN. 

Wannee?' een geschil ave?· de ve?·enigbaar
heid van beschikkingen van een ve?'orde
ning van de Raad van ministers van de 
Eu1·opese Economische Gemeenschap met 
bepalingen van het Ve1·dmg tot op?'ich
ting van de Europese Economische Ge
meenschap voo?' het Hof van cassatie 
ontstaat, moet dit Hoj, in de ?'egel, de 
zaak als p1·ejzcdicieel geschil aanhangig 
maken bij het Hoj van jzcstitie van de 
Eztmpese Gemeenschappen (1). (Art. 177 
Verdrag tot oprichting van de Euro
pese Economische Gemeenschap, goed
gekeurd bij handeling van de wetge
vende macht van 2 december 1957.) 

(TRICHES, T, «CAISSE DE COMPENSATION 
POUR ALLOCATIONS FAJ\iiLIALES DE 
LA REGION LIEGEOISE )),) 

ARREST (ve1·taling). 

HET HOF;- Gelet op het bestreden 
arrest, op ll september 1973 door het 
Arbeidshof te Luik gewezen ; 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 3, inzonderheid 
letter c, 48, 51, inzonderheid letter b, 
ll 7 van het Verdrag tot oprichting van 
de Europese Econ01nische Gemeenschap, 
goedgekeurcl bij de wet van. 2 december 
1957, en 42 van verordening nr. 3 van 
25 september 1958 van de Raad van de 
Europese Economische Gemeenschap, dat 
in die verordening is ingevoegd bij arti-

(1) Raadpl. cass., 20 mei 1975 (A?'?', cass., 
1975, biz. 1003). 
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kel 1 van verordening nr. 1/64 van de 
Raad van de Gemeenschap van 18 de
cember 1963, 

cloo1·dat het arrest afwijzend beschikt 
op het middel dat eiser in zijn voor het 
arbeidshof genomen conclusie had afge
leid uit het feit dat de bepalingen van 
voormeld artikel 42 niet rechtsgeldig zijn 
en niet toegepast ktmnen worden, omdat 
ze een ongelijke behandeling inzake 
kinderbijslagen invoeren naargelang een 
verzekerde in het genot is van een pen
sioen of rente, verschuldigd krachtens de 
wettelijke regeling van een enkele Lid
Staat, of in het genot is van pensioenen 
of renten, verschuldigd krachtens de 
wettelijke regeling van verschillende Lid
Staten, en dat deze ongelijke behandeling 
onverenigbaar is met het bepaalde in 
artikel117 van het Verdrag tot oprichting 
van de Europese Econmnische Gemeen
schap, op grond dat, volgens artikeL48, 
lid 2, van het Verdrag, het vrije verkeer 
van werknemers de afschaffi:ng inhoudt 
van elke discriminatie op grond van de 
nationaliteit tussen de werknerners der 
Lid-Staten, wat betreft de werkgelegen
heid, de beloning en de overige arbeids
voorwaarden, en dat artikel 117 van 
het Verdrag, waarin gesproken wordt 
over de noodzaak verbetering van de 
levensstandaard en van de arbeidsvoor
waarden van de werlmerners te bevor
deren, zodat de onderlinge aanpassing 
daarvan op de weg van de vooruitgang 
wordt n1.ogelijk gemaakt, geen enkel 
ander objectief criterium inzake discri
minatie vaststelt, 

te1·wijl voormeld nieuw artikel 42 van 
verordening nr. 3 van de Raad van de 
Europese Economische Gemeenschap, 
verre van de onderlinge aanpassing als 
bedoeld in voornoemd artikel 117 te 
bevorderen, de ongelijkheden doet ont
staan waarop eiser in zijn conclusie van 
hoger beroep heeft gewezen ; deze onge
lijkheden een hinderpaal vormen voor 
het vrije verkeer van personen binnen 
de Europese Economische Gemeenschap, 
zoals het bij de artikelen 3, inzonder
heid c, en 51, inzonderheid b, van het 
Verdrag is voorgeschreven, zodat de 
bepalingen van voornoemd nieuw arti
kel 42 niet rechtsgeldig zijn en niet 
toegepast kmn1.en worden : 

Ovorwegende dat nit het arrest blijkt 
dat eiser, oen mijnwerker van Italiaanse 
nationaliteit, na in Belgiii gewerkt te 
hebben, in 1962 naar zijn land terug
keerde; dat hij sinds 1960 in het genot 
was van invaliditeitspensioenen, het ene 

overeenkomstig de Belgische wet en het, 
andere krachtens de Italiaanse wet ; dat 
verweerster, een Belgisch Kinderbijslag
fonds, hem bovendien tot zijn vertrek 
naar Italiii in 1962 en vervolgens, een 
tweede lmer, van 1 februari 1964 tot 
31 maart 1969 kinderbijslagen heeft 
uitgekeerd, terwijl het Italiaans Rijks
instituut voor sociale voorzorg hem 
wegens zij n gezinslasten een toeslag op 
pensioen betaalde; dat het arrest eiser 
veroordeelt tot terugbetaling aan ver
weerster van het bedrag van de kinder
bijslagen die zij over het tijdvak van 
1 februari 1964 tot 31 maart 1969 heeft 
uitgekeerd ; 

Overwegende dat, zoals het >verd 
ge'A<ijzigd bij artikel 1 van de op 18 de
cember 1963 door de Raad van de Euro
pese Economische Gemeenschap vast
gestelde verordening, artikel 42, 2, lid 1, 
letter a, van de thans opgeheven veror
dening nr. 3 van 25 september 1958 
bepaalde dat zij die in het genot waren 
van pensioenen of renten, verschuldigd 
krachtens de vvettelijke regeling van 
verschillende Lid-Staten, recht hadden 
op kinderbijslag overeenkomstig de bepa
lingen van de wettelijke regeling van het 
land van woonplaats, indien zij woon
achtig zijn op het grondgebied van een 
Lid-Staat waar zich een van de instel
lingen bevindt die aan hen pensioen of 
rente verschuldigd zijn ; 

Overwegende dat met betrekking tot 
de sociale uitkeringen inzake gezinslasten 
het arrest, met toepassing van voormeld 
artikel 42, 2, beslist dat eiser in Italiii 
recht had op de toeslag op pensioen als 
bedoeld in de Italiaanse wet, doch dat 
hij niet bovendien aanspraak kon maken 
op het verschil tussen het bedrag van 
die toeslag en dat van de bij de Belgische 
wet voorgeschreven kinderbijslagen; 

Overwegende dat eiser betoogt dat 
de rechter artikel 42, 2, niet kon toepas
sen; dat deze bepaling, volgens hem, niet 
geldig was wegens haar onverenigbaar
heid met de artikelen 3, 48, 51 en 117 
van het V erdrag tot oprichting van de 
Europese Economische Gemeenschap ; 

Ovenvegende dat, in de huidige stand 
van de procedure, aileen het Hof van 
J ustitie van de Europese Gemeenschap
pen bevoegd is om, bij wijze van preju
diciiile beslissing, een uitspraak te doen 
over de rechtsgeldigheid van voormeld 
artikel 42, 2, van verordening nr. 3; 

Om die redenen, schorst het geding 
totdat het Hof van Justitie van de 
Europese Gemeenschappen, bij wijze van 
prejucliciele beslissing, uitspraak heeft 
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gedaan over de rechtsgeldigheid van 
artikel 42, 2, van verordening nr. 3 van 
25 september 1958, dat gewijzigd werd 
bij artikel l van de verordening van 
18 december 1963 en thans is opgeheven, 
~n met name over de verenigbaarheid 
van voormeld artikel 42, 2, met de arti
kelen 3, 48, 51 en 117 van het Verdrag 
in zoverre deze bepaling tussen de werk
nemers gevallen van ongelijkheid zou 
doen ontstaan die een hinderpaal voor 
het vrije verkeer van personen vormen; 
houdt de kosten aan. 

4 februari 1976. - 3e kamer. -
Voo1·zitter en V e~·slaggeve1·, de H. Polet, 
raadsheer waarnemend voorzitter. 
Gelijkl~tidende concl~tsie, de H. Duchate
let, advocaat-generaal. - Pleiter, de 
H. Bayart. 

3e KAMER. - 4 februari 1976. 

l o ONDERNEMINGSRAAD EN VEI
LIGHEIDSCOMITE. - VERKIEZING 
VAN PERSONEELSAFGEVAARDIGDEN. -
GESOHIL INZAKE HET OPlliAKEN VAN 
DE KIEZERSLIJSTEN. 0NDERNE

MINGSRAAD EN VEILIGHEIDSOOMITE 
DIE DE KLAOHT VAN EEN REPRESENTA
TIEVE ORGANISATIE VAN WERKNEMERS 

VERWERPEN. - BEROEP VOOR DE 
ARBEIDSREOHTBANK. 0NDERNE

MINGSRAAD EN VEILIGHEIDSOOl\'IITE 
GEEN VERWEERDERS IN DE REOHTS

VORDERING. 

2o ONDERNEMINGSRAAD EN VEI
LIGHEIDSCOMITE. - VERKIEZING 
VAN PERSONEELSAFGEVAARDIGDEN. -
GESOHIL INZAKE HET OPMAKEN VAN DE 
KIEZERSLIJSTEN. - BESLISSING VAN 
DE REOHTER DAT EEN WERKNEMER OP 
DE KIEZERSLIJST lVIOET VOORKOJ\1EN.
'GEEN VASTSTELLING DAT DEZE WERK
NEMER BEHOORT TOT DE TEOHNISOHE 
BEDRIJFSEENHEID. - ONWETTELIJK
HEID. 

1° I>V anneeT een 1'epTesentatieve oTganisatie 
van we1·kneme~·s be1·oep instelt tegen de 
beslissing van de onde1·nemings1·aad en 
het e:omite vooT veiligheid en hygiene, 
wam·bij de klacht die zij ingecliend heejt 
tegen de kieze1·slijsten voo1· de ve1·kiezing 
van pe1·soneelsajgevaa1·cligclen wenl ve1·
woTpen, zijn deze 1·aad en dit comite geen 
ve1'Wee~•cle1·s in cle 1'echtsvoTde1'ing. 

(Art. 10 K.B. van 18 februari 1971 
tot regeling van de ondernemings
raden; art. 10 K.B. van 18 februari 
1971 betreffende de aanwijzing van 
de personeelsafgevaardigden in de 
comites en arrondissementscomites 
voor veiligheid, gezondheid en ver
fraaiing van de werkplaatsen.) 

2o Onwettelijk is het vonnis clat, in een 
geschil inzake het opmaken van de 
kiezeTslijsten voo1· de aanwijzing van 
cle pe~·soneelsajgevaa1·digclen in de onde~·
nemingsmad en het comite voor veilig
heicl, beslist clat een we1· kneme~· op cle 
kieze1·slijst moet vooTkomen, zoncle~· vast 
te stellen dat cleze we1·kneme~·, wam·van 
we1·cl betwist dat hiJ tot de onde~·neming 
behoo1·de, van het pe~·soneel van de 
technische bed1·ijjseenheicl deel uit
maakt. (Art. Ibis door K.B. van 24 ja
nuari 1975 ingelast in K.B. van 18 fe
bruari 1971 tot regeling van de onder
nemingsraden; art. Ibis, door K.B. 
van 24 januari 1975 ingelast in K.B. 
van 18 februari 1971 betreffende de 
aanwijzing van de personeelsafgevaar
digden in de comites en arrondisse
mentscomites voor veiligheid, gezond
heid en verfraaiing van de werkplaat
sen.) 

(NAAMLOZE VENNOOTSOHAP « ABEX "• 
T. ALGEMEEN OHRISTELIJK VAKVERBOND.) 

Met de notities overeenstemmend 
arrest. 

4 fehruari 1976. - 3e kamer. -
Voorzitte~·, de H. Polet, raadsheer waar
nemend voorzitter. - Ve1·slaggeveT, de 
H. Janssens. - GeliJkltticlencle conchtsie, 
de H. Duchatelet, advocaat-generaal. -
Pleite1·s, de HH. Dassesse en Bayart. 

3e KAJ\mR.- 4 februari 1976. 

ZIEKTE- EN INV ALIDITEITSVER
ZEKERING. - WERKNEMERS. 
VERGOEDINGEN WEGENS ARBEIDSON

GESOHIKTHEID. - DUBBELE ONGE
SOHIKTHEID, DE ENE 'VEGENS ZIEKTE, 
DE ANDERE TEN GEVOLGE VAN EEN 
BEROEPSZIEKTE.- BESLISSING VAN DE 
ADVISEREND GENEESHEER VAN EEN 
VERZEKERINGSINSTELLING TOT VAST· 
STELLING VAN DE DATUM WAAROP DE 
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ARBEIDSONGESOHIKTHEID NIET LANGER 
MEEJR BEDROEG DAN HET BIJ ARTIKEL 56 
VAN DE WET VAN 9 AUGUSTUS 1963 
BEPAALDE PERCENTAGE. - DRAAG
WIJDTE. 

W anneeT inzake ziekte- en invaliditeits
veTzekeTing een betTokkene lijdt aan een 
dubbele aTbeidsongeschiktheid, de ene 
wegens ziekte, de ande1·e ten gevolge van 
een bemepsziekte, is de beslissing van 
de advise1·end geneeshee1· van de veT
zekeTingsinstelling tot vaststelling van 
de datttm waaTop de a1'beidsongeschikt
heid wegens ziekte niet lange1' meeJ• 
becb·oeg dan het bij a1·tikel 56 van de 
wet van 9 attgttstus 1963 bepaalde pe1'
centage, geen beslissing OVM' het einde 
van de arbeidsongeschiktheid, in de zin 
van m·tikel 51 van vo1·envermelde wet 
van 9 augttsttt8 1963 of van a1·tikel 15 
van het koninklijk beshtit van 31 de
cembe1' 1963. (Art. 51 wet van 9 augus
tus 1963 tot instelling en organisatie 
van een regeling voor verplichte ziekte
en invaliditeitsverzekering, gew. bij 
art. 56 wet van 27 jcmi 1969; K.B. van 
31 december 1963 houclencle verorcle
ning op de uitkeringen inzake verplich
te ziekte- en invaliditeitsverzekering, 
art. 15 gew. bij de verorclening van 
19 oktober 1970.) 

(NATIONAAL VERBOND 
VAN SOOIALISTISOHE lVIUTUALITEITEN, 

T. SZARAFINSKI.) 

ARREST (vertaling). 

HET HOF ; - Gelet op het bestreclen 
arrest, op 21 j1mi 1973 (I) door het 
Arbeiclshof te Luik gewezen ; 

Over het miclclel, afgeleicl uit de schen
ding van de artikelen 51, inzonclerheicl 
het laatste lid, 56, inzonclerheicl het 
eerste lid, 70, § 2, inzonclerheicl het eerste 
lid, 97 inzonclerheicl het eerste lid, 
van de wet van 9 augustus 1963 tot 
instelling en organisatie van een rege
ling voor verplichte ziekte- en invalicli
teitsverzekering, zoals zij zijn gewijzigcl 
of aangevulcl : genoemcl artikel 51 bij 
de wet van 27 juni 1969, genoernd arti
kel 70, § 2, bij de wet van 5 juli 1971, en 
genoemd artikel 97, eerste lid, bij de wet 
van 27 juni 1969, 10, 15 van het konink
lijk besluit van 31 december 1963 hou-

(1) De voorziening werd ingesteld op 
21 april 1975. 

dencle verordening op de uitkeringen in
zake verplichte ziekte- en invalicliteits
verzekering, 15 van de verordening van 
19 oktober 1970 van het beheerscomite 
van de dienst voor uitkeringen van het 
Rijksinstituut voor ziekte- en invalidi
teitsverzekering tot wijziging van voor
noemd koninklijk besluit van 31 decem
ber 1963, en 97 van de Gronclwet, 

doordat eiser op 24 december 1971 aan 
verweercler kennis gegeven had van het 
aclvies van zijn adviserencl geneesheer 
clat de arbeiclsongeschiktheicl van ver
weercler waarvoor eiser hem tijclens de 
periocle van 22 februari tot 18 november 
1971 ziekte- en invalicliteitsuitkeringen 
had betaald, sincls 6 juli 1971 toe te 
schrijven was, enerzijds, aan een ziekte 
waarvoor aan verweercler krachtens de 
wetgeving betreffencle de schacleloos
stelling van beroepsziekten een uitkering 
wercl betaalcl, en, anderzij cls, aan een 
andere aandoening die op zichzelf geen 
venninclering van de twee clerclen van 
het vermogen tot verclienen ten gevolge 
heeft gehacl, en het arbeiclshof de vorcle
ring van eiser tot terugbetaling van de 
uitkeringen, welke hij sedert 6 juli 1971 
had betaalcl, niet gegroncl verklaart, in 
zoverre deze b13trekking hadclen op een 
reeds door een andere wetgeving ver
goecle schacle, en zulks beslist op grand 
clat « de beslissing van de adviserencl 
geneesheer, waarvan appellant (thans 
verweercler) op 24 december 19 71 kennis 
heeft gek:regen 1net terugwerking tot 
6 juli 1971, weliswaar niet ertoe strekte 
een eincle te maken aan de arbeiclsonge
schiktheicl van appellant, cloch slechts 
cleze arbeiclsongeschiktheicl te aanvaar
clen omclat er een beroepsziekte hestand, 
terwijl de andere aancloening op zichzelf 
geen 66 percent arbeiclsongeschiktheid 
meer wettigcle ; . . . dat cleze beslissing 
alclus de ongeschiktheiclsgraacl van appel
lant buiten de beroepsziekte vaststelcle 
en bijgevolg zegcle of de betrokkene al 
clan niet nog recht had op de ziekte- en 
invalicliteitsuitkeringen ; .. . clat de wet 
geen bijzonclere regeling heeft vastgestelcl 
voor de kennisgeving van een dergelijke 
beslissing ; . . dat uit de opzet van de 
wetgeving betreffencle de ziekte- en in
valicliteitsverzekering echter volgt clat 
een clergelijke beslissing geen terugwer
kencle kracht kan hebben (artikel 51 
van de wet van 9 augustus 1963 en arti
kel 15 van het koninldijk besluit van 
31 december 1963); ... clat aan de verze
keringsgerechtigcle de mogelijkheid moet 
gegeven worden om zich, op het ogenblik 
clat zij effect sorteert, te verzetten tegen 
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de beslissing inzake de ongeschiktheids
graad, zowel in het geval d~t er een ei~1.de 
wordt gemaakt aan de arbe1dsongesch1kt
heid als in het geval dat deze wordt ver
minderd; .. dat de beslissing van de 
adviserend geneesheer pas op de dag 
van de kennisgeving aan de betrok
kene, dit is op 24 december 1971, 
en niet met terugwerking op 6 juli 1971 
kon ingaan ; dat appellant bijgevo~~- tot 
18 november 1971, op welke dag hlJ het 
werk hervat heeft, recht had op de volle
dige ziekte- en invaliditeitsuitkeringen " ; 

, te1'wijl, behoudens het recht van de 
rechthebbende om in al de gevallen 
sommen te ontvangen welke ten minste 
gelijk zijn aan het bedrag van de ver
zekeringsprestaties, artikel 70, § 2, van 
genoemde wet van 9 augustus 1963 v~r
biedt dat de in de wet vastgestelde mt
keringen san1.en genoten worden met de 
schadeloosstelling voortvloeiende uit een 
andere wetgeving, wanneer deze uit
keringen en deze schadeloosstelling voor 
dezelfde schade of hetzelfde gedeelte van 
die schade worden toegekend, zodat vanaf 
de dag waarop de arbeidsongeschiktheid 
niet meer beperkt is tot het derde van 
het vermogen tot verdienen, indien geen 
rekening meer wordt gehouden met de 
ongeschiktheid ten gevolge van de aan
doening waarvoor een uitkering is toe
gekend krachtens de wetgeving betref
fende de schadeloosstelling van een 
beroepsziekte, en waarop de schade 
waarvoor de uitkeringen worden toege
kend aldus geheel of gedeeltelijk vergoed 
is, de re(,lhthebbende, onder vermeld 
voorbehoud, deze uitkeringen niet meer 
samen kan genieten met die schadeloos
stelling ; hieruit volgt dat de beslissing 
waarvan verweerder op 24 december 1971 
kennis had gekeregen en waarin werd 
vastgesteld dat zijn schade reeds op 
6 juli 1971 krachtens een andere ·wet
geving was vergoed, noodzakelijk effect 
sorteert vanaf die laatste dag en niet 
enkel vanaf de· datum van kennisgeving 
van deze beslissing : 

Overwegende dat het arrest vaststelt 
dat eiser, verzekeringsinstelling inzake 
ziekte- en invaliditeitsverzekering, aan 
verweerder uitkeringen wegens arbeids
ongeschiktheid heeft betaald onder meer 
voor de periode van 6 juli tot 18 novem
ber HJ71 en dat verweerder, tijdens 
dezelfde periode, een rente wegens be
roepsziekte heeft genoten ; 

Overwegende dat nit de regelmatig 
aan het Hof overgelegde stukken blijkt 
dat eiser, op grond van het cumulatie-

verbod, van artikel 70, § 2, van de wet
van 9 augustus 1963, van verweerder 
een gedeelte terugvorderde van het 
bedrag van de uitkeringen welke hij voor 
die periode had betaald ; 

Overwegende dat het arrest dienaan
gaande erop wijst dat verweerder, volgens 
de adviserend geneesheer van eiser, vanaf 
6 juli 1971, niet langer meer dan 66 per
cent arbeidsongeschikt was, « zonder 
inachtneming van de oorspronkelijke 
beroepsziekte '' ; dat verweerder van deze 
beslissing echter pas op 24 december 1971 
kennis heeft gekregen ; 

Overwegende dat het arrest aanneemt 
dat deze beslissing niet vaststelde dat 
verweerders arbeidsongeschiktheid ge
eindigd was, doch impliceerde clat een 
ongeschiktheid van meer dan 66 percent 
bleef bestaan rekening houdende met de 
arbeidsongeschiktheid ten gevolge van 
de beroepsziekte ; 

Overwegende clat het arrest erop wijst 
dat de wet geen bijzondere regeling vast
gesteld heeft voor de kem1.isgeving van 
een dergelijke beslissing ; dat het echter 
beslist dat uit de opzet van de wetgeving 
betreffende de ziekte- en invaliditeits
verzekering volgt dat een dergelijke 
beslissing geen terugwerkencle kracht kan 
hebben en zich hiervoor op de artikelen 51 
van de wet van 9 augustus 1963 en 15 van 
het koninklijk besluit van 31 december 
1963 beroept; , 

Doch overwegende dat deze bepalmgen 
betrekking hebben op de gevallen, ten 
deze vreemd, waarin de adviserende 
geneesheren, de geneesheren-inspecteurs 
van het Rijksinstituut voor ziekte- en 
invaliditeitsverzekering of de genees
kundige raad voor invaliditeit het einde 
van de staat van invaliditeit of van de 
staat' van arbeidsongeschiktheid vast
stellen ; dat de redenen ter verantwoor
ding van de op die gevallen toepass~lijke 
regel niet bestaan wanneer de beshssmg 
enkel de oorzaken van de arheidsonge
schiktheid wil vaststellen met het oog op 
de naleving van het verhod on1., voor een 
en dezelfde schade, de vergoedingen van 
de wetgeving inzake z.iekte- en invalidi
teitsverzekering samen met de schade
loosstelling van andere wetten te genie
ten, in welk geval de rechthebbende 
steeds sonnnen 1noet ontvangen welke 
ten minste gelijk zijn aan het bedrag 
van de prestaties inzake ziekte- en 
invaliditeit ; 

Dat het middel gegTond is ; 
Overwegende dat, krachtens de arti

kelen 580, 2°, 1017 en 1111 van het 
Gerechtelijk W etboek, eiseres in de 
kosten 1noet worden verwezen ; 
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Om die redenen, vernietigt het bestre
den arrest ; beveelt dat van dit arrest 
melding zal worden gemaakt op de kant 
van de vernietigde beslissing ; veroordeelt 
eiser in de kosten; verwijst de zaak 
naar het Arbeidshof te Bergen. 

4 februari 1976. - 38 kamer. 
Voo?·zitte1', de H. Polet, raadsheer waar
nemend voorzitter. - Vm·slaggeve1·, de 
H. ;Tanssens. - Gelijkluidende concl~tsie, 
de H. Duchatelet, advocaat-generaal. -
Pleitm·s, de HH. Faures en H. Simont. 

38 KAMER. - 4 februari 1976. 

DIENSTPLIOHT. - VRULATING OP 
MORELE GROND. - lNGESOHREVENE 
VANWIE EJJJN BROEDER OJ!' EEN ZUSTER 
EEN WERKELIJKE DIENST HEEFT VOL
BRACHT. - GEZIN DAT EEN LID TEL'l'. 
DAT DE HOEDANIGHEID VAN KRIJGS
GEVANGENE HEEFT. - BEGRIP. 

Ondm· gezinslid dat de hoedanigheid van 
kTijgsgevangene heeft in de zin van 
a1·tikel 12, § 1, 5°bis, lid 3, c, van de 
gecoii?·dinee?·de dienstplichtwetten van 
31 ap1·il1962, gewijzigd bij de wet van 
30 }~tli 1974, moet wo1·den veTstaan het 
gezinslid dat het wettelijk stat~tut van 
k1·ijgsgevangene heejt als bepaald in de 
wet van 18 aug~tst~ts 194 7 ( 1). 

(DELSART.) 

Met de notitie overeenstemmend 
arrest. 

4 februari 1976. - 38 kamer. -
Voo1'zitte?' en Vm·slaggever, de H. Polet, 
Taadsheer waarnmnend voorzitter. 
Gel~jkluidende concl~tsie, de H. Ducha
telet, advocaat-generaal. 

(1) Cass., 8 oktober, 26 november (twee 
arresten) en 24 december 1975, S1t]J1'a, biz. 170, 
394 en 512. 

l e KAMER. - 5 februari 1976. 

1° AFSTAND. - BURGERLIJKE ZAKEN. 
- UITDRUKKELIJKE AFSTAND DOOR 
EEN LASTHEBBER. - VERPLIOHTING 
VOOR DE LASTHEBBER HOUDER TE ZIJN 
VAN EEN BIJZONDERE VOLMAOHT. 

2° ADVOOAAT BU HET HOF VAN 
OASSATIE.- VERTEGENWOORDIGING 
VAN DE PARTIJ.- GEEN VERPLIOHTING 
VAN ENIGE BIJZONDERE VOLMAOHT TE 
DOEN BLIJKEN. 

3° AFSTAND. - BURGERLIJKE ZAKEN. 
- UITDRUKKELIJKE AFSTAND DOOR 
EEN ADVOOAAT BIJ HET HOF VAN OAS
SATIE. - GEEN VERPLIOHTING VOOR 
DEZE HOUDER TE ZIJN VAN EEN BIJ • 
ZONDERE VOLMAOHT. 

4° ADVOOAAT BU HET HOF VAN 
OASSATIE. - UrTDRUKKELIJKE AF
STAND IN BURGERLIJKE ZAKEN DOOR 
EEN ADVOOAAT BIJ HET HoF VAN 
OASSATIE.- GEEN VERPLIOHTING VOOR 
DEZE HOUDER TE ZIJN VAN EEN BIJ
ZONDERE VOLMAOHT. 

5° AFSTAND. - BuRGERLIJKE zAKEN. 
- AFSTAND DOOR EEN ADVOOAAT BIJ 
HET HOF VAN OASSATIE.- VERll'i:OEDEN 
DAT DEZE VOLMAOHT HEEFT GEKREGEN 
Oll'I AFSTAND TE DOEN EN BINNEN DE 
GRENZEN HIERVAN IS OPGETREDEN. 

6° ADVOOAAT BU HET HOF VAN 
OASSATIE. - AFSTAND IN BURGER
LUKE ZAKEN DOOR EEN ADVOOAAT BIJ 
HET HOF VAN OASSATIE.- VERMOEDEN 
DAT DEZE VOLMAOHT HEEFT GEKREGEN 
OM AFSTAND TE DOEN EN BINNEN DE 
GRENZEN HIERVAN IS OPGETRDEN. 

7° AFSTAND. - BURGERLIJKE ZAKEN. 
- AFSTAND DOOR EEN ADVOOAAT BIJ 
HET HoF VAN OASSATIE.- VERll'i:OEDEN 
DAT DEZE VOLMAOHT HEEFT C+EKREGEN 
Olli AFSTAND TE DOEN EN BINNEN DE 
GRENZEN HIERVAN IS OPC+ETREDEN. -
VOORW AARDEN OM DIT VERMOEDEN 
OM TE KEREN. 

8° ADVOOAAT BU HET HOF VAN 
OASSATIE. - AFSTAND IN BURGER
LUKE ZAKEN DOOR EEN ADVOOAAT BIJ 
HET HOF VAN OASSATIE.- VERl\WEDEN 
DAT DEZE VOLMAOHT HEEFT GEKR.EC+EN 
EN BINNEN DE GRENZEN HIERVAN IS 
OPOETREDEN. 

9° REOHTSVORDERING. - BURGER
LUKE ZAKEN. - PROOESHANDELING 
NAlliENS EEN PARTIJ ZONDER DAT DEZE 
ZULKS HEEFT GELAST OF TOEGELATEN. 
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- MOGELIJKHEID VOOR DE ANDERE 
GEDINGVOERENDE PARTIJEN OM DE 
RECHTER TE VERZOEKEN ZE VAN ON
WAARDE TE VERKLAREN. - VOOR

WAARDEN. 

10° ADVOCAAT BIJ RET HOF VAN 
CASSATIE.- AFSTAND VAN DE VOOR
ZIENING IN CASSATIE DOOR EEN ADVO
CAAT BIJ HET HOF VAN CASSATIE ZON
DER DAT DE ElSER ZULKS HEEFT GELAST 
OF TOEGELATEN. - MOGELIJKHEID 

VOOR DE VERWEERDER DE AFSTAND 
VAN ONWAARDE TE VERKLAREN. 
VooRwAARDEN. 

ll 0 VOORZIENING IN CAS SA TIE. 
AFSTAND. - BURGERLIJKE ZAKEN. 
AFSTAND VAN DE VOORZIENING DOOR 
EEN ADVOCAAT BIJ HET HO]' VAN CAS
BATIE ZONDER DAT DE ElSER ZULKS 

HEEFT GELAST OF TOEGELATEN.- AF
STAND TIJDIG BEKRACHTIGD OF BEVES
TIGD. - VERWEERDER NIET BEVOEGD 
OM AAN HET HOF TE VERZOEKEN DEZE 
VAN ONWAARDE TE VERKLAREN. 

12° CASSATIEMIDDELEN. - BUR

GERLIJKE ZAKEN. - MIDDEL DAT, 
ZELFS GEGROND, NIET TOT CASSATIE 
KAN LEIDEN. - NIET-ONTVANKELIJK

HEID. 

13° REDENEN VAN DE VONNISSEN 
EN ARRESTEN. - BURGERLIJKE 
ZAKEN. - BESLISSING WAARBIJ EEN 

(1) V66r de inwerkingtreding van het 
' Gerechtelijk vVetboek wercl algemeen aan

genomen dat in burgerlijke zaken de advocaat 
bij het Hof van cassatie slechts een akte van 
afstand mocht ondertekenen wanneer hij 
houder was van een bijzondere volmacht (zie 
de conclusie van de procureur-generaal P. Le
clercq v66r het arrest van het Hof van 18 mei 

, 1933, Bttll. en Pas., 1933, I, 234, inz. biz. 240), 
Deze regel >vordt niet meer toegepast onder 

vigeur van het Gerechtelijk W etboek. 
Twee bepalingen van dit wetboek regelen 

die aangelegenheid : artikel 479, lid 1, betref
fende de advocaat bij het Hof van cassatie, 
luidende als volgt : « in aile zaken die aan het 
Hof worden onderwmpen vertegenwoorcligt 
deze advocaat de partij op gelclige wijze zoncler 
dat hij van enige volmacht moet doen blijken ,, 
en artikel 824, Iicl 2, volgens hetwelk « uit
drukkelijke afstand geschiedt bij een gewone 
akte, die ondertekend wordt door de partij 
of door haar gemachtigde die, tenzij de wet 
anders bepaalt, een bijzonclm·e volmacht 
heeft "· 

Uit de voorbereiding van het Gerechtelijk 
Wetboek volgt duidelijk dat deze laatste af-

VORDERING WORDT TOEGEWEZEN. -
- REGELMATIG VOORGEDRAGEN VER
WEER. - GEEN PASSEND ANTWOORD. 
- BESLISSING NIET MET REDENEN 
OMKLEED. 

14° CASSATIE.- OMVANG. -BURGER
LIJKE ZAKEN. - 0ASSATIE VAN EEN 

BESCHIKKENDE GEDEELTE VAN DE 
BESTREDEN BESLISSING. - 0ASSATIE 
DIE DE VERNIETIGING MEDEBRENGT 
VAN EEN ANDER BESCHIKKENDE GE
DEELTE DAT MET HET EERSTE NOOD
ZAKELIJK IS VERBONDEN. 

1° W annee1· de afstancl ttitcl1'ttkkelij k 
geschieclt doo1· een lasthebbe1·, moet deze 
een bijzonclere volmacht hebben, tenzij 
de wet ande1·s bepaalt. (Art. 824, lid 2, 
G.W.) 

2° In alle zaken die aan het Hof wo?·den 
ondm·wo1'JJtin ve1·tegenwoo1·digt de advo
caat bij het Hof van cassatie de partij 
op geldige wijze zonder dat hij van 
enige volmacht moet doen blijken. 
(Art. 479, lid 1, G.W.) 

30 en 4° Wan nee?' de afstand ttitdntkkelij k 
geschiedt doo1· een advocaat bij het H of 
van cassatie, moet deze geen bijzonclere 
volmacht hebben (1). (Artt. 479, lid 1, 
van en 824, lid 2, G.W. ; art. 6 wet van 
16 februari 1961, gew. bij de wet van 
20 december 1974.) 

wijking met name de advocaat bij het Hof 
van cassatie beoogt. 

In het voorontwerp van de Koninklijke 
commissaris, bevatte artikel 479, lid 1, een 
voorbehoud voor het geval « de wet een bij
zondere volmacht vereist " ; artikel 824, lid 2, 
bevatte echter niet de woorden « tenzij de 
wet anders bepaalt "· 

Zodoende bracht het voorontwerp dien
aangaande geen wijziging in hot vroegere 
stelsel ; enerzij ds had de ad vocaat bij het Hof 
van cassatie te doen blijken van een vohnacht 
wannee1• de wet een bijzondere volmacht ver
eiste; anderzijds kon de uitdrukkelijke afstand 
niet regelmatig worden verricht door de 
advocaat bij het Hof van cassatie dan wan
neer hij houder was van een bijzondere vol
macht. 

De senaatscommissies hebben in artikel479, 
lid 1, de woorden « tenzij de wet een bijzondere 
volmacht vereist " geschrapt (zie het ve1•slag 
van de senaatscommissies voor de Justitie 
en vom• de Tewerkstelling, Arbeid en Sociale 
voorzorg, Gedr. St., Sen., m·. 170, van 9 maart 
1965), hoewel artikel 824, licl 2, in zijn oor
spronkelijke tekst werd behouden. 

In zijn plechtige openingsrecle van 1 sep-
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5° en 6° TVannee1· de advocaat bij het 
Hof van cassatie afstand doet wo1·dt 
vermoed dat hij daa1·toe van de partij 
die hij bewee1·t te ve1·tegenwoo1·digen 
volmacht !weft gek1·egen en binnen de 
g1·enzen hie1·van opget1·eden is, zodat 
wo1·dt veronde1·steld dat de afstand vanaf 
dat ogenblik doo1· de partij zelf we1·d 
gedaan. (Artt. 479, lid I, en 824, 
lid 2, G.W.) 

·7o en 8° Het ve1·moeden dat de advocaat 
bij het Hof van cassatie die afstand doet 
daartoe van de partij, die hij beweert 
te ve1·tegenwoo1·cligen, volmacht heeft ge
k1·egen en binnen de g1'enzen him·van is 
opget?·eden, kan enkel wonlen betwist 
in de gevallen waa1·in de wet de ontken
ning toestaat en ove1·eenkomstig de 
1'echtsvo1·men claa1·van (I). (Artt. 479, 
lid I, 824, lid 2, en 848 tot 850 G.W.) 

1)o TVannee1· een p1·oceshandeling namens 
een partij wenl ve1·richt buiten iecle1·e 
wettelijke ve1·tegenwoordiging, zoncle1• dat 
deze die hancleling heeft gelast of toe
gelaten, ktmnen de andere geclingvoeren
de pm·tijen de 1·echte1· niet ve1·zoeken deze 
van onwaanle te ve1·kla1'en als de partij 

tember 1966, over het antwerp van het 
Gerechtelijk vVetboek, heeft de procureur
generaal Hayoit ·de Tern~ticourt op deze ano
malie gewezen (biz. 19, en noot 53). 

Zijn bemerkiugeu vonden gehoor bij cle 
kamercommissie voor de justitie. 

In verbancl met artikel 824 werd in het 
verslag van deze conm1issie opgemm·kt dat 
in sommige gevallen geen bijzondere volmacht 
nodig is, clat zulks onder n1eer geldt voor de 
~dvocaten bij het Hof van cassatie die luidens 
artikel 4 79 de partij en in aile zaken die aan 
het Hof worden onderworpen op geldige 
wijze vertegenwoorcligen, zonder dat zij van 
enige volmacht moeten doen blijken, en dat 
het dus nodig was een voorbehoud te maken 
(zie het verslag van de kamercommissie voor 
de justitie van Hermans, Gedr. St. Kamer, 
nr. 59/49 van 1 juni 1967). 

De tekst van artikel 824, lid 2, werd dus 
als volgt geamendem·d : " of door haar ge
machtigcle die, tenzij de wet anders bepaalt, 
een bijzondere volmacht heeft ,, 

Wanneer in burgerlijke zaken eon advocaat 
bij het Hof van cassatie de afstand doet, moet 
hij geen houder zijn van een bijzondere vol
macht (zie in deze zin : FETTWEIS, Dr·oit 
jttdiciai1·e p1·ive, 1973, d. II, biz. 250; DELA
HAYE, « Allerlei over cassatieberoep in straf
zaken " in Recht in beweging, Opstellen aan
geb'oclen aan R. Victor·, 1973, d. I, biz. 229 en 
vig., inz. biz. 249; BUTZLER en DE GRYSE, 

namens wie de hancleling we1·d ver·richt 
deze tijdig heeft bekrachtigd of bevestigd. 
(Art. 848 G.W.) 

I 0° en ll 0 TV annee1· een advocaat bij het 
Hof van cassatie afstand heeft gedaan 
van een voorziening in cassatie zoncler 
dat de eise1· zulks heeft gelast of toege
laten, kan cle vm·weerde1· het Hof niet ver
zoeken de afstand van onwam·de te 
ve1•klm·en, als de eise1• deze tijdig heeft 
bekmchtigMf bevestigd. (Artt. 4 79, 
lid l, 824, lid 2, en 848 G.W.) 

12° Niet ontvankelijk wegens gemis aan 
belang is het micldel dat niet tot cassatie 
kan leiden, zelfs indien het geg1·ond 
is (2). 

13° Niet regelmatig met Tedenen omkleecl is 
de beslissing wam·bij een voTclm·ing 
wordt toegewezen zonclm· passencl te 
antwoorden op de conclusie van de 
tegenpm·tij waarin een venvee1·middel 
wordt aangevoe1'd (3). (Art. 97 Grand
wet.) 

14° Ve1·nietiging van een beschikkende 
gedeelte van de bestnden beslissing 
b1·engt ve1·nietiging mede van een ander 

Cassatie in st7·ajzaken naar· Belgisch r·echt, 
1974, biz. 14). 

In het arrest van 2 december 1975 in straf
zaken heeft het Hof impliciet beslist en zuiks 
met toepassing van de artikelen 472 en 824 
van het Gerechtelijk \Vetboek dat de advocaat 
bij het Hof van cassatie die afstand doet van 
een voorziening van een burgerlijke partij 
tegen een beslissing tot afwijzing van haar 
vordering, geen bijzondere volmacht moest 
hebben, zeifs indien in een dergelijk gevaJ 
de afstand overeenstemt met een afstancl 
van de vorclering. 

;r, v. 
(1) Voor de inwerkingtreding van het 

Gerechtelijk Wetboek, wanneer cle pieit
bezorger een hancleling verichttc die deel 
uitmaakte van zijn ambt waarvoor hij van 
geen bijzondcre voimacht moest cloen blijken, 
kon het vermoeden dat hij van de partij vol
macht had gekregen en dat hij binnen cle 
grenzen hiervan was opgetreden siechts wor
den omgekeercl overeenkomstig cle procedtu·e 
inzake ontkenning en in cle gevallen waarin 
de wet ontkenning toestoncl (zie cass., 9 juni 
1949, Bull. en Pas., 1949, I, 422 en noot 1, 
get. R.H.). 

Hetzeifcle gelclt 7Jmtatis mutandis voor de 
aclvocaat bij het Hof van cassatie. 

(2) Cass., 23 april 1975 (A7'1'. cass., 1975, 
biz. 937). 

(3) Cass., 7 januari 1976, sttpr•a, biz. 527. 
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beschikkende gedeelte dat met het em·ste 
noodzakelij k is ve1· bonden ( 1 ) . 

(MAHIEU, T. VANROUX.) 

ARREST (veTtaling). 

RET HOF;- Gelet op het hestreden 
vonnis, op 16 januari 1975 in hoger 
heroep gewezen door de Rechthank van 
eerste aanleg te Charleroi ; 

Overwegende dat de onder de num
mers 5322 en 5326 van de algemene rol 
van het Hof ingeschreven voorzieningen 
tegen dezelfde heslissing zijn gericht ; 
dat zij, derhalve, dienen te worden samen
gevoegd; 

I. Wat de onder nummer 5322 van de 
algemene rol ingeschreven voorziening 
hetreft: 

Overwegende dat hij alcte, op 23 juni 
1975 ter griffie van het Hof neergelegd, 
op 20 j1.mi 1975 aan verweerder hetekend 
en op ll juli 1975, in zoverre nodig, door 
eiser zelf hekrachtigd, zoals hlijkt uit een 
op 15 juli aan verweerder hetekende en 
op 22 juli ter voornoemde griffie neer
gelegde akte, eisers raadsman heeft ver
klaard afstand te doen van de voor
ziening, met het aanhod de kosten ervan 
te dragen en onder voorhehoud van een 
nieuwe voorziening ; 

II. Wat de onder nummer 5326 van 
de algemene rol ingeschreven voorziening 
betreft : 

Over het door verweerder tegen de 
voorziening opgeworpen middel van niet
ontvankelijkheid : 

Overwegende dat verweerder hetoogt 
dat eisers raadsman, hij de afstand van 
een eerste voorziening, namelijk op 
23 juni 1975, de hij artikel 824 van het 
Gerechtelijk Wethoek vereiste volmacht 
niet had ; dat dit hierdoor wordt hewezen 
dat eiser zelf die afstancl op ll juli heeft 
bekrachtigd ; dat, hoe geldig de afstand 
ook weze, de tweede voorziening werd 
ingesteld v66r de akte waardoor de 
afstand van de eerste in werking was 
getreden en dat na een eerste voorziening 
geen andere voorziening wordt toegela
ten; 

Overwegende dat uit de aan het Hof 

(1) Cass., 10 november 1972 (An·. cass., 
1973, biz. 246. 

overgelegde stukken hlijkt dat op 19 juni 
1975 een eerste voorziening werd inge
steld ; dat eisers raadsman op 23 juni 
ter griffie van het Hof een alde heeft. 
neergelegd, gedateerd 19 juni, waarin hij 
verklaarde afstand te doen, onder voor
hehoud van een nieuwe voorziening ; 
dat de afstand aan verweerder werd 
hetekend hij deurwaardersexploot het
welk hovendien een, in dezelfde hewoor
dingen opgestelde, tweede voorziening 
hevatte en op 23 juni ter griffie van het 
Hof werd neergelegd; dat eiser, hij akte 
van ll juli, die op 15 juli aan verweerder 
werd hetekend en de 22ste van dezelfde 
maand ter griffie werd neergelegd, ver
ldaarde de afstand van de eerste voor
ziening, in zoverre . dit nodig was, te 
hekrachtigen ; 

Overwegende dat, krachtens arti
kel 824, lid 2, van het Gerechtelijk Wet
hoek, de uitdrukkelijke afstand geschiedt 
hij een akte die ondertekend wordt door 
de partij of door haar gemachtigde die 
een hijzondere volmacht heeft, tenzij de 
wet anders hepaalt; dat die laatste af
wijking met name doelt op de advocaat 
hij het Hof van cassatie die, overeen
komstig artikel 479 van voornoemd wet
hoek, de partij op geldige wijze vertegen
woordigt zonder dat hij van een hijzon
dere volmacht moet doen hlijken ; 

Overwegende dat wordt verondersteld 
dat de advocaat hij het Hof van cassatie, 
die afstand doet, daartoe van de partij 
die hij heweert te vertegenwoordigen, 
volmacht heeft gekregen en opgetreden is 
hinnen de grenzen van zijn opdracht, 
zodat wordt verondersteld dat de afstand 
vanaf dat ogenhlik door de partij zelf 
werd gedaan ; 

Overwegende dat dit vennoeden enkel 
kan worden hetwist in de gevallen waarin 
de wet de ontkentenis toestaat en over
eenkomstig de rechtsvormen daarvan ; 

Overwegende dat eiser, ten deze, verre 
van de in zijn naam verrichte handeling 
te ontkennen, deze, in zoverre nodig, 
te gepasten tijde heeft hekrachtigd ; 

Overwegende dat verweerder, krach
tens artikel 848, lid 3, van het Gerechte
lijk Wethoek, niet hevoegd is oin. het Hof 
te verzoeken die handeling van onwaarde 
te verklaren ; 

Dat het middel van niet-ontvankelijk
heid niet kan worden aangenon1.en ; 

Over het middel afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 97 van de Grondwet 
en 1315 van het Burgerlijk Wethoek, 

doo1·dat eiser in het vonnis werd veroor
deeld om aan verweerder het door deze 
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laatste opgee!ste meubilair terug te geven, 
mn aan verweercler als schaclevergoecling 
wegens de genotsclerving van genoemcl 
meubilair 30.000 frank te betalen en om, 
bij gebrek aan teruggave, aan verweercler 
de verschillencle sommen te betalen die 
cleze voor elk van de elem.enten van het 
litigieuze n1eubilair vroeg, zonder te 
antwoorclen op het miclclel waarin eiser, 
in zijn in hoger beroep genomen conclusie, 
aanvoercle clat verweerders aanspraken 
buitensporig warcn, vooreerste inzake de 
mnvang van genoen.1el n1eubilair, claar de 
gerechtelijke politie er een inventaris had 
van opgmnaakt 1vaarvan het resultaat 
veel kleiner was clan wat verweerder eiste, 
en vervolgens inzake de raming van 
het meubilair, daar het, gezien de staat 
ervan, praktisch waarcleloos was, 

tenvijl dit gebrek aan antwoord gelijk
staat met het gebrek aan de bij artikel 97 
van de Grondwet vereiste redenen, 

en tenvijl de rech tors, claar zij lnn1 
beslissing niet verantwoorden, inzake de 
omvang van het litigieuze meubilair, de 
waarde van dat meubilair en de omvang 
van de scha.cle wegens de clerving ervan, 
ver1veerder op een onwettelijke wijze 
ontslaan van de hem hij artikel 1315 
van het Bnrgerlijk \Vetboek opgelegde 
bewijslast : 

Overwegende dat hot midclel vreemd is 
aan het dispositief van het vmmis waarin 
eiser wordt veroordeeld mn aan verweer
cler het meubilair van cle aan cleze laatste 
toebehorencle waning terug te gevon ; 
clat het middel, zelfs indien het wordt aan
genomen, de vernietiging van dat clispo
sitief niet zou lnmnen meerbrengen en 
clat het middel, in die mate, niet ontvan
kelijk is; 

Overwegende, voor het overige, clat 
de enkele reclen dat verweercler een 
raming maakt van het geheel en van elk 
van de 111eubelen, en dat de door hem 
bepaalde prijzen, bij gebrek aan precieze 
betwisting vanwege eiser, verantwoord 
lijken, niet passend antwoordt op cliens 
conclusie in hoger beroep, in zoverre hij 
daarin aanvoerde " dat de aanspraken 
van ge!ntimeerde buitensporig zijn voor 
wat de omvang van genoen1d meubilair 
betreft waarvan door de gerechtelijke 
politic een inventaris word opgestelcl, een 
inventaris waarvan het resultaat veel 
kleiner is clan wat ge!ntimeerde in het 
geding heeft voorgesteld " ; 

Dat het miclclel in die mate gegrond is ; 
En overwegencle clat, volgens de vast

stellingen van het vonnis, het clispositief 
waarin het litigieuze meubilair, rekening 

houclende met de omvang die het vonnis 
eraan geeft, op 93.000 frank worclt ge
raamd, en het clispositief dat, wegens die 
raming, bepaalt clat de vergoecling wegens 
de genotsclerving van genoemd meubilair 
30.000 frank beclraagt, door een noocl
zakelijk verbancl verbonclen zijn met het 
clispositief betreffencle de omvang zelf 
van het meubilair ; dat de vernietiging 
derhalve tot die clispositieven moot \YOr
den uitgebreicl; 

Orn die reclenen, clecreteert de afstand 
van de op de algemene rol onder num
mer 5322 ingeschreven vooniening ; ver
oorcleelt eiser in de kosten van die voor
ziening ; uitspraak doencle in de op de 
algemene rol onder nummer 5326 inge
schreven zaak : vernietigt hot bestreden 
vonnis in zoverre het, in de veronder
stelling dat eiser hot meubilair niet zou 
teruggeven, de on1vang ervan aannee111t 
zoals verweerder hem beschrijft, het 
geheel ervan raamt op 93.000 frank, eiser 
veroordeelt mn aan verweerder, buiten 
clit beclrag, wegens genotsderving, een 
vergoeding van 30.000 frank te betalen 
en hem veroordeelt in alle kosten van 
beicle gedingen ; beveelt dat van dit 
arrest melding zal worden gemaakt op de 
kant van de gedeeltelijk vernietigde 
beslissing ; veroordeelt eiser in de helft 
van de kosten ; houclt de kosten aan 
opclat daarover door de feitenrechter 
worclt beslist ; verwijst de alclus beperkte 
zaak naar de Rechtbank van eerste aan
leg te Bergen, zitting houclencl in hoger 
beroep. 

5 februari I976. - Ie kamer. -
Voo?·zitte?', de H. Perrichon, raadsheer 
waarnmnend voorzitter - Ve?'slaggever, 
de H. Capelle.- Gelijlcluiclencle conchtsie, 
de H. Velu, advocaat-generaal. - Plei
te1'S, de HH. Bayart en Biitzler. 

I e KAMER. - 5 februari 1976. 

I 0 REDENEN VAN DE VONNISSEN 
EN ARRESTEN. - BURGERLIJKE ZA
KEN. - VONNIS DAT EEN GEJ\'i:EENTE EN 
DE STAAT« IN SOLIDUJ\1 "VEROORDEELT 
TOT HET VERGOEDEN VAN EEN SCHADE 
OP GROND DAT DE GEMEENTE KRACH
TENS DE ARTIKELEN I382 EN 1383 VAN 
HET BURGERLIJK VVETBOEK AANSPRA
KELIJK IS EN DAT DE STAAT KRACH-
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TENS ARTIKEL 1384 VAN HET BURGER
LIJK WETBOEK AANSPRAKELIJK IS.
VONNIS NIET DOOR TEGENSTRIJDIG
HEID AANGETAST. 

2o AANSPRAKELIJKHEID (BUITEN 
OVEREENKOMST). - VONNIS DAT 
EEN GEMEENTE EN DE STAAT « IN SOLI
DUM ll VEROORDEELT TOT HET VERGOE
DEN VAN EEN SCHADE. - BESLISSING 
GEGROND OP HET FElT DAT DE GE
J\'IEENTE KRACHTENS DE ARTIKELEN 
1382 EN 1383 VAN HET BURGERLIJK 
WETBOEK AANSPRAKELIJK IS EN DAT 
DE STAAT KRACHTENS ARTIKEL 1384 
VAN HET BURGERLIJK VVETBOEK AAN
SPRAKELIJK IS. - VVETTELIJKHEID. 

3o AANSPRAKELIJKHEID (BUITEN 
OVEREENKOMST).- AANSPRAKE
LIJKHEID VOOR HET GEBREK VAN EEN 
ZAAK. - AANSPRAKELIJKHEID VAN 
DE BEW AARDER TENZIJ HIJ HET VER
MOEDEN VAN SCHULD WEERLEGT. 

1 o en 2° Is niet do01· tegenst1'ijdigheid aan
getast het vonnis dat een gerneente en de 
Staat in solidum ve1'001'deelt tot het veT
goeden van een schade op g1·ond dat de 
gerneente krachtens de a1·tikelen 1382 en 
1383 van het B~wge1·lijk Wetboek aan
spmkelijk is wegens niet-naleving van 
haaT VB'l'plichting om de veiligheid van de 
doo1•gang in de st1·aten te ve1·zeke1·en na 
een ongeval dat het nemen van maat-
1'egelen voo1· de veiligheid van het verkee1· 
noodzakelijk maakte, en dat de Staat 
kmchtens a1·tikel 1384 van het B~wgM'
lijk Wetboelc aanspmkelijk is in zijn 
hoedanigheid van bewaa1·de1· van een 
gebreklcige zaak (1). (Art. 97 Grand
wet.) 

3° Hij die een zaalc onde1· zijn bewm·ing 
heeft is aanspmkelij lc voo1· de schade die 
doo1' het geb1'elc van deze zaak wo1·dt ve1'-
001'Zaakt, behalve dat hij het verrnoeden 
van sch~tld Jean wee1'leggen doo1' te 
te bewijzen dat de schade aan een 
V1'eemde ooTzaalc te wijten is (2). (Arti
kel 1384 B.W.) 

(1) Raaclpl. cass., 12 oktober 1967 (A1ry•, 
cass., 1968, blz. 210), 5 september 1969 (ibid., 
1970, blz. 10) en 9 november 1972 (ibid., 
1973, blz. 243). 

(2) Cass., 9 november 1972 (A1'1·. ca.ss., 1973, 
blz. 243). Over het feit clat cle yreemcle 
oorzaak cle schulcl van het slachtoffer kan zijn, 
raaclpl. cass., 19 oktober 1911 (BttlZ. en Pas., 
1911, I, 518) en 6 maart 1913 (ibicl., 1913, 
I, 138). 

(BELGISCHE STAAT, MINISTER VAN OPEN
BARE WERKEN, T. HOFMAN EN STAD 
BRUSSEL.) 

ARREST (Ve1'taling). 

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

Over het eerste middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 97 viw 
de Grondwet, 1382, 1383 en 1384, lid 1, 
van het Burgerlijk Wetboek, 

doo1·dat het arrest de rechtsvordering 
van verweerder gegrond verklaart en 
eiser samen met verweerster in solidttm 
veroordeelt tot vergoeding van de door 
verweerder geleden schade en tot beta
ling van de kosten van de twee instan, 
ties, op grond dat eiser eigenaar en 
bewaarder was van de verkeersgeleider 
waarvan de verlichting piet meer werkte, 
en derhalve verplichtingen had die 
« samengingen " met de verplichting van 
verweerster te zorgen voor de veiligheid 
van het verkeer op straat, 

tenvijl het arrest anderzijds beslist dat 
de veiligheidsmaatregelen die verweer
ster heeft genomen nadat het gebrek 
van de verkeersgeleider was gebleken, 
namelijk het plaatsen van twee storm
lantarens, « ondoeltreffend " waren, zo
danig dat de font die wel degelijk schijnt 
begaan te zijn door de persoon die het 
gebrek heeft doen ontstaan (Cuvelier) 
niet in oorzakelijk verband staat met 
de veroordeling waarvan verweerster 
wil ontslagen blijven, (( dat de verplich
ting van Cuvelier OJ;ll de noodzakelijke 
maatregelen te treffen voor de veiligheid 
van het verkeer na het onmiddellijk 
optreden van de gemeentelijke politic >> 

werd vervangen door de verplichting 
van verweerster o1n te zorgen voor de 
veiligheid en de vlotheid van het verkeer 
op straat, en dat de foutieve beschadiging 
van de verkeersgeleider door Cuvelier 
derhalve niets te rnaken heeft met het 
feit dat verweerster haar eigen verplich
ting niet is nagekomen ; dat het tegen
strijdig is te beweren, enerzijds dat 
verweerster, door na de vernieling van 
de verkeersgeleider twee stormlantaarns 
te plaatsen, aansprakelijk is geworden 
in de plaats van de derde die de verkeers
geleider heeft vernield en, anderzij ds, 
dat de eiser als bewaarder van een ge
brekkige zaak medeaansprakelijk is voor 
het litigieuze ongeval, vermits, indien 
verweerster aansprakelijk is geworden 
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in de plaats van de veroorzaker van het 
gebrek van de verkeersgeleider omdat 
zij blijkbaar ondoeltreffende signalisatie
maatregelen heeft genmnen, zij a jo1'
tiori aansprakelijk is geworden in de 
plaats van eiser ; waaruit volgt dat de 
veroordeling van eiser op tegenstrijdige 
en niet te verzoenen beweringen berust 
en bijgevolg niet wettelijk gerechtvaar
digd is : 

Overwegencle dat het arrest eiser en 
verweerster, de stad Brussel, in solidum 
veroordeelt tot vergoecling van de door 
de verweerder Hofman geleden schade : 
eiser, overeenkomstig artikel 1384, eerste 
lid, van het Burgerlijk W etboek, als 
bewaarder van een verkeersgel.eider die 
wegens het ontbreken van verlichting 
met een gebrek aangetast was en daar
door een gevaar voor het verkeer op
leverde; verweerster, de stad Brussel, 
op grond van de artikelen 1382 en 1383 
van hetzelfde wetboek, claar zij, na 
identieke ongevallen die tijdens dezelfde 
dag haclden plaatsgehad, naliet doel
treffende veiligheidsrnaatregelen te ne
nlen, en alclus niet, door aangepaste 
verkeerstekens, voor de veiligheid van 
het verkeer op de openbare weg zorgde ; 

Overwegende dat het arrest, dat ver
volgens de aansprakelijkheid van de 
dader van het eerste ongeval, de ge
naamde Cuvelier, onderzoekt, erop wijst 
dat de fout die hij schijnt begaan te 
hebben niet in oorzakelijk verband staat 
n1et de door verweerder Hofn1an geleden 
schade, op grond dat « de vmplichting 
van Cuvelier om de noodzakelijke maat
regelen te nemen voor de veiligheid van 
het verkeer, vanaf het onmiddellijk 
optreden van de politie, werd vervangen, 
door de verplichting van de stad om, 
door aangepaste verkeerstekens, te zor
gen voor de veiligheid van het verkeer op 
straat "; 

Overwegende dat het arrest aldus, 
door in feite en derhalve soeverein vast 
te stollen dat er tussen de font van de 
stad en de schade een oorzakelijk ver
band bestaat, terwijl zulk verband tussen 
de fout van Cuvelier, dader van het 
eerste ongeval, en deze schade niet 
bestaat, beslist dat, op grond van de 
artikelen 1382 en 1383 van het Burger
lijk Wetboek, niettegenstaande de oor
spronkelijke fout van Cuvelier, aileen 
de stad aansprakelijk is; 

Dat uit deze beslissing niet kan worden 
afgeleid dat de aansprakelijkheid van 
eiser, bewaarder van een gebrekkige 
zaak, zou zijn uitgesloten in zoverre deze 
aansprakelijkheid voortvloeit uit de toe-

passing van artikel 1384, eerste lid, van 
het Burgerlijk Wetboek; 

Dat de verplichtingen van de Staat 
immers samengaan met die welke op de 
stad rusten en dat elk van deze verschil
lende verplichtingen, die elkaar niet ver
vangen, toepassing vindt binnen de 
haar bij de wet toegekende grenzen ; 
dat het ontbreken van een oorzakelijk 
verband tussen de fout van Cuvelier en 
de schade niet noodzakelijk impliceert 
dat er geen oorzakelijk verband zou 
bestaan tussen het gebrek van de zaak 
die eiser onder zijn bewaring had en 
diezelfde schade ; dat de niet-uitvoering 
door eiser en door verweerster van lnm 
respectieve verplichtingen een veroor
deling in solidum rechtvaarcligt, daar 
elk van die verplichtingen een enkele 
schade tot gevolg had ; 

Overwegende dat het arrest derhalve, 
door te beslissen dat de rechtsvorclering 
gegrond is zowel jegens eiser als jegens 
verweerster, wier verplichtingen samen
~gaan, niet door de in het micldel aange
voercle tegenstrijdigheid is aangetast ; 

Dat het middel niet kan worden aan
genmnen; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 1315, 1384, 
eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek en 
97 van de Gronclwet, 

cloonlat het arrest eiser veroordeelt 
tot betaling aan verweerder van 
72.460 frank, plus de intresten erop en 
de kosten van beide instanties, op grond 
dat : << de verkeersgeleider die de Bel
gische Staat, de eigenaar ervan, onder 
zijn bewaring heeft, met een gebrek is 
aangetast wanneer de verlichting ervan is 
uitgevallen en hij derhalve, in plaats van 
het verkeer te vergemakkelijken, een 
gevaar oplevert voor de weggebruikers ; 
dat het niet te betwijfelen valt dat hier
door een schade ontstond waarvoor de 
Staat geacht wordt aansprakelijk te zijn, 
behoudens het bewijs dat er geen nood
zakelijk oorzakelijk verband bestaat 
tussen cleze schade en het gebrek van 
de zaak ; dat de Staat niet bewijst dat 
de fouten van appellant (thans verweer
der) het oorzakelijk verband hebben 
verbroken ,, 

terwijl, ee1·ste onclm-cleel, hij die van de 
bevvaarder van een zaak vergoecling 
vraagt voor de door deze zaak veroor
zaakte schade, moet bewijzen dat deze 
schade werd veroorzaakt door het ge
brek van de zaak en het arrest, door te 
verklaren dat eiser, als bewaarder van 
een verkeersgeleider die aan de basis 
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ligt van de schade, verondersteld wordt 
aansprakelijk te zijn, behalve indien hij 
bewijst dat de schade niet door het 
gebrek van de geleider werd veroor
zaakt, de bewijslast omkeert en der
halve eisers veroordeling niet wettelijk 
verantwoordt op grond van voornoemd 
artikel 1384, lid 1 (schending van alle 
in het middel vermelde wetsbepalingen) ; 

tweede ondeTdeel, door terzelfdertijd te 
beslissen dat het niet te betwijfelen valt 
dat bet gebrek van de geleider de schade 
heeft veroorzaakt, en dat het aan eiser 
toekon1.t eventueel te bewijzen dat dit 
gebrek niet in oorzakelijk verband staat 
met de schade, het arrest zichzelf tegen
spreekt ; het lontere feit toe te geven dat 
eiser zon kunnen bewijzen dat de aan
gevoerde schade niet vverd veroorzaakt 
door het gebrek van de geleider, immers 
impliceert dat deze schade niet het nood
zakelijke gevolg is van het gebrek, maar 
enkel vermoed wordt dit te zijn, en de 
op deze tegenstrijdigheid gegroncle ver
oordeling van eiser tot vergoeding van 
de schade derhalve niet wettelijk is 
gemotiveerd (schending van de artike
len 1384, eerste lid, van het Bnrgerlijk 
Wetboek en 97 van de Grondwet) : 

Wat het eerste onderdeel betreft : 

Overwegende dat, na de niet bekriti
seerde vaststelling dat " de verkeersge
leider die onder de bewaring staat van 
zijn eigenaar, de Belgische Staat, gebrek
kig is, omdat de verlichting ervan uitge
vallen is en hij derhalve, in steele van 
door de geleiding het verkcer te verge
makkelijken, een gevaar oplevert voor de 
weggebruikers en dat het niet te betwij
felen valt clat hierdoor schade ont
stond », het arrest vervolgens verklaart 
dat eiser " geacht wordt aansprakelijk 
te zijn, behonden het bewijs dat deze 
schade niet in oorzakelijk verband staat 
met het gebrek van de zaak " en ten cleze 
erop wijst dat eiser niet bewijst, om de 
redenen die het opgeeft en die door het 
middel niet worden betwist, dat de 
fouten van verweerder dit oorzakelijk 
verband hebben verbroken; 

Dat het arrest aldns overweegt, ener
zijds, dat vermits de schade door het 
gebrek van de zaak werd veroorzaakt, 
eiser het vermoeden van artikel 1384 
van het Bnrgerlijk W etboek, luidens 
hetwelk de bewaarder aansprakelijk is, 
slechts kan ontzennwen door het be
staan van een vreen1.de oorzaak te be
wijzen, en anderzijds, dat eiser het 
bewijs niet levert van een dergelijke 
oorzaak, die, volgens het arrest, ten deze 

zon hebben k=en bestaan in een font 
van het slachtoffer ; 

Dat, zodoende, het arrest de bewijs
last niet omkeert en zijn beslissing 
wettelijk verantwoordt ; 

Dat dit onderdeel van het middel niet 
kan worden aangenomen ; 

W at het tweede onderdeel betreft : 

Overwegende dat, zoals nit het ant
woord op het eerste onderdeel blijkt, het 
arrest niet enkel oordeelt dat eiser, als 
bewaarder van de zaak, verondersteld 
wordt aansprakelijk te zijn voor de door 
het gebrek van deze zaak veroorzaakte 
schade, behalve indien hij het bestaan 
bewijst van een vree1nde oorzaak, ten 
deze de fout van het slachtoffer ; dat het 
daarenboven erop wijst dat de vreemde 
oorzaak niet werd bewezen ; 

Dat nit deze overwegingen niet kan 
worden afgeleid dat de schade niet het 
vaststaande gevolg is van het gebrek van 
de zaak; 

Dat het tweede onderdeel van het 
middel feitelijke grondslag mist ; 

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

5 februari 1976. - 16 kamer. 
VooTzittm·, de H. Perrichon, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - Vm·slaggeve1·, 
de H. Closon. - Gelijkl1tidencle concl1tsie, 
de H. Veln, advocaat-generaal. - Plei
tm·s, de HH. De Bruyn, Fally en An
sianx. 

1e KAJ\'I:ER.- 6 februari 1976. 

1° REDENEN VAN DE VONNISSEN 
EN ARRESTEN. - BURGERLIJ"KE 
ZAKEN. - BESLISSlNG WAARBlJ EOHT
SOHElDlNG WORDT TOEGESTAAN. 
BESLlSSlNG WAARBIJ DE WETTELlJKE 
BEPALlNG NlET WORDT OPGEGEVEN 
VOLGENS WELKE DE BEWEZEN VER
KLAARDE FElTEN EEN GROND TOT 
EOHTSOHElDlNG ZlJN. - WETTELlJK
HElD. 

2° ECHTSCHEIDING EN SCHEIDING 
VAN TAFEL EN BED.- BESLlSSlNG 
WAARBlJ DE EOHTSOHElDlNG WORDT 
TOEGESTAAN. - BESLlSSlNG WAARBlJ 
DE WETTELlJKE BEPALlNG NlET WORDT 
OPGEGEVEN VOLGENS WELKE DE BEWE
ZEN VERKLAARDE FElTEN EEN GROND 
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TOT ECHTSCHEIDING ZIJN. - WETTE
LIJKHEID. 

3o ECHTSCHEIDING EN SCHEIDING 
VAN TAFEL EN BED.- EcHTSCHEI
DING OP GROND VAN BEPAALDE FElTEN. 
- FElTEN VAN NA DE NEERLEG
GING VAN HET VERZOEKSCHRIFT. -
VOORWAARDE WAARONDER DE RECH
TER DEZE FElTEN IN AANMERKING MAG 
NEMEN. 

40 HOGER BEROEP.- BURGERLIJKE 
ZAKEN.- DEVOLUTIEVE KRACHT VAN 
HET HOGER BEROEP.- 0MVANG. 

5o ECHTSCHEIDING EN SCHEIDING 
VAN TAFEL EN BED. - BESLISSING 
WAARBIJ DE ECHTSCHEIDING WORDT 
TOEGESTAAN.- BESLISSING DIE TEGE
LIJKERTIJD UITSPRAAK DOET OVER DE 
VEREFFENING EN DE VERDELING VAN 
DE GEMEENSCHAP.- WETTELIJKHEID. 

1 o en 2o De beslissingen waa1·bij cle 
echtscheicling worclt toegestaan moeten 
cle wettelijke bepaling niet opgeven 
volgens welke de bewezen _v~~·klaa?:cle 
jeiten een g1·oncl tot echtsche~cl~ng Z'IJn. 
(Art. 1268 G.W., gew. bij de wet van 
28 oktober 1974.) 

3o De ?'echte?' kan jeiten in aanmer·king 
nemen van na cle neeTlegging van 
het ve?'Zoekschrijt tot echtscheicling, op 
vom·waanle clat hij de niemoe jeiten 
slechts in ovenoeging neemt om een 
ve1•band te leggen met een of mee?' 
jeiten welke in het ve?·zoekschrift om
standig zijn omschreven, zoncle1· ze te 
beschouwen als zijncle op zichzelf een 
g1·oncl tot echtscheiding (1). (Arti
kel 1254 en vlg. G.W.) 

4o liVanneeT een vm·deTing tot echtscheicling 
en tot vereffening en Ve?'cleling van de 
gemeenschap doo1· de ?'echtbank ve?'W01'
pen wm·clt, maakt het niet bepeTkte hager 
be1·oep de vorcle1·ing tot echtscheicling 
en de vo1·cle1'ing tot ve1·ejjening en vet·
deling noodzakelijk aanhangig bij het 
hof van bet·oep. (Art. 1068 G.W.) 

5o De ?'echte?' die cle echtscheiding toestaat 
lean tegelijlee1·tijd uitspmale doen ovet· 
een vorcleTing tot veTeffening en venle
ling van cle gemeenschap; cle beslissing 
tot ve?"effening en venleling lean evenwel 
slechts na de inachtneming van cle vorm
voo?'Scht·ijten van cle aTtileelen 1275 tot 

(1) Oass., 4 april 1974 (An·. cass., 1974, 
blz. 863). 

1278 van het Ge1·echtelijk Wetboek 
wot·clen 1dtgevoeTcl (2). 

(v ... H ... , T. V ... R ... ) 

ARREST. 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 13 maart 1975 door het Hor 
van beroep te Gent gewezen ; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 1269 van 
het Gerechtelijk Wetboek en 97 van 
de prondwet, 

clom·clat het arrest aan verweerster de 
echtscheiding toestaat ten laste van 
eiser, 

te1·wijl in het beschikkend gedeelte 
van het arrest geen melding wordt ge
maakt van de bepaling van hoofdstuk I 
van tit.el VI van boek I van het Burger
lijk Wetboek waaru~t volgt da~ de door 
het hof van beroep m aanmerkmg gena
men feiten een grond tot echtscheiding 
uitmaken: 

Overwegende dat luidens artikel 1269 
van het Gerechtelijk Wetboek, zoals dit 
werd gewijzigd door artikel 5 van de 
wet van 28 oktober 1974, -.velke op 
13 maart 1975, datum waarop het arrest 
werd gewezen, in werking was getred~n, 
het beschikkend gedeelte van de vonms
sen of arresten waarbij echtscheiding 
wordt toegestaan, de bepaling van hoofd
stuk I van titel VI van boek I van het 
Burgerlijk W etboek waaruit volgt dat. 
de door de rechtbank in acht genomen 
feiten een grond tot echtsclwiding uit
maken, niet moet vermelden ; 

Dat het middel naar recht faalt ; 

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

clom·clat het arrest op basis van de naar 
aanleiding van de getuigenverhoren af
gelegde verklaringen besluit tot ~~et feit 
dat eiser verweerster herhaaldehJk zou 
geslagen hebben, hetgeen bij to.~passing 
van artikel 231 van het BurgerhJk Wet
bock een grond tot echtscheiding uit
Inaakt, 

ter·wijl eiser in conclusie stelde, ener
zijds, dat het hof van beroep met som-

(2) Raadpl. E. YIEUJEAN, « Examen de 
jurisprudence, 1965-1969, Personnes », Rev. 
crit. de jur. belge, 1970, nr. 60, blz. 615 en 616. 
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mige van die getuigenissen geen reke
ning mocht houden daar zij betrekking 
hadden op feiten die plaats grepen na 
.de inleiding van de procedure tot echt
scheiding en, anderzijds, de overige ten 
laste gelegde feiten niet bewezen en de 
getuigenissen desbetreffencl tegenstrijdig 
waren: 

Overwegende dat eiser in conclusie 
stelcle clat het feit a, namelijk slagen 
(verklaring De Strooper), clateerde van 
na de inleiding van de procedure ; 

Overwegencle dat het arrest clit feit 
niet aanhoudt als een op zichzelf vol
cloende grand om de echtscheicling toe 
te staan, doch clit feit aanhouclt san'.len 
met andere feiten die het als bewezen 
aanstipt; 

Ovenvegende dat het arrest beslist 
dat deze feiten " in hun geheel en in hun 
san'.lenhang genmnen " een voldoencle 
grand uitmaken voor het toestaan van 
de echtscheiding bij toepassing van arti
kel 231 van het Burgerlijk Wetboek; 

Overwegencle clat het arrest zocloencle 
impliciet doch zeker te kennen geeft dat 
het eisers conclusie, luiclens w.elke met 
het feit a geen rekening mag worden 
gehouden omclat het dateert van na de 
inleicling van de procedure, als niet 
afcloencle afwijst en tevens die conclusie 
·tot voldoening aan het vormvoorschrift 
van artikel 97 van de Grondwet beant
woorclt; 

Dat het miclclel niet kan worden aan
genomen; 

Over het eerste midclel, afgeleid uit 
de schencling van de artikelen 1441 van 
het Burgerlijk Wetboek, 1269, 1275, 
1276, 1278, meer bepaald lid 1, 1068, 
lid 1, van het Gerechtelijk W etboek, van 
het aclagium Tantttm devoltttttm qttantttrn 
appellaturn, en van artikel 97 van de 
Grondwet, · 

doonlat het arrest de vereffening-ver
cleling beveelt van de huwelijksgemeen
schap die tussen partijen bestaat, min
stens de regeling van de terugnemingen 
en vergoedingen, 

tenvijl, zo de oorspronkelijke eis van 
verweerster, naast het bekon1en van de 
echtscheiding, tevens de vereffening en 
verdeling beoogde van de huwelijksge
meenschap, deze laatste eis noch in de 
akte van beroep noch in de in hager 
beroep genon:1en conclusie werd herno
men; enerzijds vaststaat dat verweer
ster tegen het beroepen vonnis slechts 

hager beroep instelcle voor zover haar 
vorclering tot echtscheicling wercl afge
wezen en anclerzij ds meer algemeen 
client opgemerkt te worden clat de veref
fening en verdeling slechts kan gevorclercl 
worden na de definitieve ontbinding van 
het huwelijk en niet om de reden dat de 
echtscheicling zal worden toegestaan of 
toegestaan wordt : 

Overwegencle clat verweerster voor de 
eerste rechter, benevens de echtscheicling, 
ook de vereffening en vercleling van de 
huwelijksgemeenschap had gevorderd; 

Dat haar « vordering " zonder oncler
scheid door de eerste rechter als onge
groncl werd afgewezen ; 

Overwegencle dat, wanneer eiseres in 
haar akte van beroep vroeg clat " het 
vonnis " zou worden teniet gedaan, 
haar " vordering " gegrond zou worden 
verldaard en de echtscheiding zou worden 
toegestaan, zij impliciet doch zeker vor
clerde clat al wat zij in haar dagvaarding 
had gevraagcl en door de eerste rechter 
was afgewezen, haar in hager beroep zou 
worden toegekend daarin begrepen haar 
eis betreffende de vereffening en verde
ling van de huwelijksgemeenschap ; 

Overwegende clat de vordering en het 
arrest aldus moeten worden begrepen 
dat de vereffening en de verdeling worden 
gevraagd en worden toegestaan voor 
zover het vonnis of arrest waarbij de 
echtscheiding vvordt toegestaan, door 
de naleving van de in artikel 1275 van 
het Gerechtelijk "\Vetboek bepaalde for
maliteiten en bij toepassing van arti
kel 1278 van ditzelfde wetboek, zijn 
gevolgen heeft ; 

Dat de in het middel aangehaalde 
wetsbepalingen, ook artikel 1068, lid 1, 
van het Gerechtelijk ·wetboek dat de 
regel Tantttrn devoltttttrn qttantttrn appel
lattwn in zich sluit, niet beletten de 
vereffening en verdeling op die wijze te 
vorderen en toe te staan ; 

Dat het micldel niet kan worden aan
genmnen; 

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

6 februari 1976. - 1e kamer. -
Voo1·zitte1', Ridder Rutsaert, eerste voor
zitter. - Ve1·slaggeve1·, de H. de Vreese. 
- Gelijklnidende conclnsie, de H. De
clercq, advocaat-generaal. - Pleite1·s, de 
HH. De Baeck en Dassesse. 
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1e KAMER.- 6 februari 1976. 

1° GENEESKUNST.- 0RDE DER DIE
RENARTSEN. - TUCHTVORDERING. -
VROEGERE STRAFRECHTELIJKE VER
OORDELING WEC+ENS DEZELFDE FElTEN. 
- GEEN EXCEPTIE VAN GEWIJSDE. 

2° RECHTERLIJK GEWIJSDE. -
STRAFZAKEN.- TUCHTVORDERINC+.
VROEGERE TUCHTVORDERINC+ WEGENS 
DEZELFDE FElTEN. - GEEN EXCEPTIE 
VAN C+EWIJSDE. 

30 HOGER BEROEP.- TUCHTZAKEN. 
- 0RDE DER DIERENARTSEN.- BE
SLISSINC+ VAN DE GEWESTELIJKE RAAD 
VAN DE 0RDE. - ARTIKEL 1068 VAN 
HET GERECHTELIJK WETBOEK. - TOE 
TE PASSEN WETTELIJKE BEPALING. 

4° HOGER BEROEP.- TUCHTZAKEN. 
- 0RDE DER DIERENARTSEN. - GE
MENGDE RAAD VAN BEROEP DIE DE 
BESLISSING VAN EEN GEWESTELIJKE 
RAAD VAN DE 0RDE, DIE EEN TUCHT
SANCTIE HEEFT UITC+ESPROKEN, NIETIG 
VERKLAARD. - GEMENGDE RAAD VAN 
BEROEP DIE ZICH OVER DE ZAAK ZELF 
lVIOET UITSPREKEN. - VOORWAARDE. 

5° REDENEN VAN DE VONNISSEN 
EN ARRESTEN.- TUCHTZAKEN.
BESLISSING VAN DE GEMENC+DE RAAD 
VAN BEROEP VAN DE 0RDE DER DIE
RENARTSEN DIE EEN DIERENARTS IN 
DE KOSTEN VEROORDEELT.- 00NCLU
SIE ONBEANTWOORD C+EBLEVEN. 
NIET GElVIOTIVEERDE BESLISSINC+. 

1° en 2° De t~whtvm·de1·ing ten laste van 
een dier·enar·ts vervalt niet omclat hij 
wegens clezelfde feiten strafr·echtelijk 
wercl ver·oor·deeld. (Art. 417 G.W.) 

3° Ar·tikel 1068 van het Ger·echtelijk Wet
boek, htidens hetwelk hager· beroep tegen 
een eindvonnis of tegen een vonnis 
alvorens recht te doen het geschil zelf bij 
de r·echter in hager· be?'Oep aanhangig 
maakt, is van toepassing op het hoge?' 
be?·oep tegen een beslissing, overeen
komstig ar·tikel 14 van de wet van 
19 decembe?' 1950, van een gewestelijke 
raad van de Or· de de?· dim·enm·tsen ( 1). 
(Artt. 2 en 1068 G.W.) 

4° De gemengde r·aad van ber·oep van de 
Onle der· die?'enar·tsen die een beslissing 
van een gewestelijke r·aad van de Or·de 
nietig verklaar·t, moet over de zaak zelf 
~titspraak do en, als deze nieti gver kla
ring niet gegr·ond is op het feit dat de 
eer·ste r·echter onbevoegd was of van de 

zaak niet wettelijk kennis genomen 
had (2). (Artt. 1068 en 1069 G.W. ; 
artt. 12 en 17 wet van 19 december 
1950.) 

5° Niet gemotiveerd is de beslissing van 
de gemengde raacl van be?'oep van de 
Onle der· dierenartsen die een dier·en
arts in de kosten van het t~tcht?'echtelijk 
geding veroordeelt, zonder· te antwom·den 
op zijn conchtsie ten betoge dat een 
der·gelij ke ve?'oonleling ongr·ondwette
lijk is (3). (Art. 97 Grondwet.) 

(P ... , T. ORDE DER DIERENARTSEN.) 

ARREST. 

RET HOF ; - Gelet op de bestreden 
beslissing, op 17 juni 197 5 gewezen door 
de Gemengde raad van beroep, met het 
N ederlands als voertaal, van de Orde 
der Dierenartsen ; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van het algemeen rechts
principe van het gezag van het gewijsde 
in strafzaken en, voor zoveel als nodig, 
van de artikelen 1350 en 1351 van het 
Burgerlijk Wetboek, 23 tot. 28 van het 
Gerechtelijk Wetboek, 

door·dat de beslissing, na te hebben 
vastgesteld dat eiser het voorwerp was 
geweest van een strafrechtelijke sanctie, 
uitgesproken door het vonnis van 8 april 
1974 van de Correctionele Rechtbank te 
Brugge, hem niettemin en voor dezelfde 
feiten een tweede, tuchtrechtelijke sane
tie oplegt, waaruit volgt dat de beslissing 
haar grondslag vindt in de miskenning 
van het in het middel aangehaalde ge
wijsde in strafzaken : 

Overwegende dat de tuchtvordering 
onafhankelijk is van de strafvordering, 
zodat het rechterlijk gewijsde niet kan 
worden ingeroepen ; 

Dat het middel naar recht faalt ; 

Over het tweede middel, afgeleid nit 
de schending van het algemeen rechts
beginsel van de rechten van de verdedi
ging, 

door·dat, na te hebben vastgesteld dat 
de beroepen beslissing, door nietigheid 
was aangetast wegens miskenning van 
de rechten van de verdediging, omdat 

(1) en (2) Raadpl. cass., 14 december 1973 
(A?'?', cass., 1974, blz. 429), 

(3) Raadpl. cass., 8 juni 1972 (A1·r. cass., 
1972, blz. 948). 
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niet bleek op grand van welke telastleg
ging eiser naar de eerste tuchtrechter 
verwezen was, de raad van beroep niet
temin meent de zaak te kunnen beslech
ten, 

teTwijl aldus aan eiser een aanleg 
wordt ontnomen en hij dientengevolge 
voor de eerste maal in hager beroep zijn 
verdediging diende voor te dragen, 
waaruit de miskenning volgt van het in 
het middel aangehaalde algemeen rechts
principe : 

Overwegende dat, luidens artikel 1068 
van het Gerechtelijk W etboek hetwelk, 
bij gebrek aan afwijkende bepaling, in 
zaken betreffende de Orde der dieren
artsen toepasselijk is, hager beroep 
tegen een eindvonnis of tegen een vonnis 
alvorens recht te doen het geschil zelf 
bij de rechter in hager beroep aanhangig 
maakt; 

Overwegende dat het hager beroep 
van eiser tegen de eindbeslissing, ge
wezen door de gevvestelijke raad, dien
volgens het geschil zelf aanhangig maakte 
bij de gemengde raad van beroep ; 

Overwegende dat na de beroepen be
slissing, wegens schending van de rechten 
van de verdediging, nietig te hebben 
verklaard en te hebben vastgesteld dat 
de zaak in staat was om ten grande 
te worden beslecht, de bestreden beslis
sing, zonder de rechten van de verdedi
ging te schenden, uitspraak doet over 
de grand van de zaak ; 

Dat het middel naar recht faalt ; 

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

dooTdat de beslissing eiser veroordeelt 
in de kosten van beide aanleggen, op 
grand van de reden dat << de kosten van 
eerste aanleg rechtmatig door de voor
zitter van de Nederlandstalige Gewes
telijke Raad op 10.000 frank werden 
getaxeerd », 

te1·wijl noch cleze noch enige andere 
reden een adekwaat antwoord verschaft 
op het door eiser in conclusie aange
voerde middel luidens hetwelk dergelijke 
veroordeling ongrondwettelijk is en een 
schadevergoeding uitmaakt die niet is 
voorzien, waaruit de schendii1g van de 
aangehaalde gTonclwettelijke bepaling 
volgt: 

Overwegende dat eiser in conclusie 
stelde dat de Orcle aan haar leden bij
dragen kan vragen cloch geenszins ge
machtigd is om aan bepaalde leden 
schadevergoeding te vragen naar aan-

CASSATIE, 1976. - 22 

leiding van een tuchtvervolging en dat de 
veroordeling tot 10.000 frank ongroncl
wettelijk is ; 

Overwegende dat, door te beschouwen 
dat de kosten van eerste aanleg recht
matig door de voorzitter van de gewes
telijke raad op 10.000 frank werden 
getaxeerd, de raad van beroep voor
melde omstandige conclusie niet passend 
beantwoordt ; 

Dat het midclel gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt de bestre
den beslissing in zoverre zij uitspraak 
doet over de kosten ; venverpt de voor
ziening voor het overige ; beveelt dat 
van dit arrest melding zal gemaakt 
worden op de kant van de gedeeltelijk 
vernietigde beslissing ; houdt de kosten 
aan opdat erover door de feitenrechter 
zou worden beslist ; verwijst de aldus 
beperkte zaak naar de Gemengde Raad 
van beroep met het N ederlands als voer
taal van de Orde der dierenartsen, 
anders sa1nengesteld. 

6 februari 1976. - 1e kam.er. -
TT ooTzitteT, Ridder Rutsaert, eerste voor
zitter.- TTe1·slaggeveT, de H. Gerniers.
Gelijlclttidende conclttsie, de H. Declercq, 
advocaat-generaal. - Pleite1·, de H. Bi.itz
ler. 

1 e KAMER, - 6 februari 197 6. 

VOORZIENING IN CASSATIE. 
MSTAND. - BURGERLIJKE ZAKEN, 
AFSTAND NIET BETEKEND, DOOH AAN
VAARD DOOR DE VERWEERDER.- DE
ORETERING. 

In bm·ge1'lijlce zalcen dec1·etee1't het Hoj 
de afstand van de vooTziening die niet is 
betelcend aan de ve1·wee1·de1·, doch door 
deze is aanvaaTd (1). (Art. 824, 1042 
en 1112 G.W.) 

(GUILHOU, T. DE GREEF, VAN BAUWEL 0., 
VAN BAUWEL M., PEETERS EN WILMS.) 

Met de notitie overeenstemmend 
arrest. 

(1) Cass., 13 december 1974 (A1'1', cass., 
1975, biz. 445); raadpi. cass., 18 september 
1975, sttpra, biz. 87. 
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6 februari 1976. - 18 kamer. -
VooTzitte1·, Ridder Rutsaert, eerste voor
zitter.- Ve1·slaggeve1·, Ridder de Schaet
zen. - Gelijkl~tidende conclttsie, de 
H. Declercq, advocaat-generaal. - Plei
tet·s, de HH. De Baeck en Dassesse. 

28 KAMER. - 9 februari 1976. 

1o REDENEN VAN DE VONNISSEN 
EN ARRESTEN.- STRAFZAKEN.
SOHULDIGVERKLARING WAARIN HET 
MISDRIJF IN DE BEWOORDINGEN VAN 
DE WET IS Oli'ISOHREVEN. - GEEN 
OONOLUSIE. - REGELMATIG GEJ\'IOTI
VEERDE BESLISSING. 

2o REDENEN VAN DE VONNISSEN 
EN ARRESTEN.- STRAFZAKEN.
WEGVERKEER.- VLUOHTJI'IISDRIJF.
BESLISSING DAT HET IN DE BEWOORDIN
GEN VAN DE WET OlliSOHREVEN l\US
DRIJF BEWEZEN IS. - GEEN OONOLU
SIE. - REGELMATIG GEli'IOTIVEERDE 
BESLISSING. 

3o REDENEN VAN DE VONNISSEN 
EN ARRESTEN.- STRAFZAKEN.
VEROORDELENDE BESLISSING OP DE 
STRA]'VORDERING. - TE VERlliELDEN 
WETTELIJKE BEPALINGEN. 

1° Bij ontstentenis van een desbetTej
fende conchtsie motivee?'t de feitenrechter 
1'egelmatig de schnldve1·klaring van de 
beklaagde doo1· het in de bewoonlingen 
van de wet omschreven misdrijf bewezen 
te vet·klaTen (1). (Art. 97 Grondwet.) 

2o Bij geb1·ek aan een concl~tsie wonlt de 
ve1'001'deling van de beklaagde wegens 
vlnchtmisd1·ijj doo1· de feitem·echtm· 1'egel
matig met ndenen ornkleed door het in 
de bewoordingen van de wet ornschreven 
misd1·ijj bewezen te vm·klaTen, zonclm· 
de gegevens van de zaak behoeven te 
precise1·en waa1·1iit hij ajleidt clat de 
beklaagde gehancleld heeft met het opzet 
zich aan de dienstige vaststellingen te 
ontt?·ekken (2). (Art. 97 Grondwet; 
art. 33 wet betreffende de politie over 
het wegverkeer.) 

3° Om naaT 1'echt met t•edenen te zijn om
kleed, moet een veToo1·delende beslissing 

op de stmfvordet·ing hetzij in haa1· 
eigen 1·edenen, hetzij met venvijzing 
naa1· de be1·oepen beslissing, de wette
lijke bepalingen ve1·melden wam·in de 
bestanddelen van het ten laste van de 
beklaagde gelegde misdrijj woTden op
gegeven, alsmede die waaTbij een stmf 
daa1·op woTdt gesteld (3). (Art. 97 
Grondwet.) 

(GILLIEAUX.) 

Met de notities overeenstemTrtend 
arrest. 

9 februari 1976. - 28 kamer. -
V oot·zitter, Baron Richard, raadsheer 
waarnen1end voorzitter. - Ve1·slaggeveT, 
Baron Vingotte. - Gelijkhtidende con
clttsie, de H. Velu, advocaat-generaal. 

28 KAJYIER. - 9 februari 1976. 

1° HOGER BEROEP. - STRAFZAKEN. 
-HOGER BEROEP VAN HET OPENBAAR 
l\'IINISTERIE EN VAN EEN BURGERLIJKE 
PARTIJ. - WIJZIC+ING VAN DE BESLIS
SING OP DE R.EOHTSVORDERING VAN EEN 
ANDER.E BURGERLIJKE PARTIJ. - 0N
WETTELIJKHEID, 

2° VERWIJZING NA CASSATIE. -
STR.AFZAKEN. -BURGERLIJKE R.EOHTS
VOR.DERING. - BESLISSING IN HOGER 
BEROEP VERNIETIGD Oli'IDAT DE REOH
TER. IN HOGER BER.OEP KENNIS HEEFT 
GENOJI'IEN VAN EEN BURc+ERLIJKE 
REOHTSVOR.DERINc+, DIE NIET BIJ HEli'I 
AANHANGIG WAS GEli'IAAKT. - VER
NIETic+INc+ ZONDER. VERWIJZINc+. 

1° Op de enkele hogm·e bet·oepen van het 
openbaa1· ministe1·ie en van een bu1·ge1·· 
lijke pat·tij, kan de 1'echter in hager 
bet·oep de beslissing op de nchtsvm·de
t•ing van een ande1·e bw·ge1'lijke pa1·tij 

(1) Cass., 14 oktob8r 1974 (A1-r. cuss., 1975, 
blz. 209); 23 september 1975, sttpm, blz. 113. 

(2) Cass., 8 april 1975 (A1-r. cuss., 1975, 
blz. 856). 

(3) Cass., 7 januari 1975 (A1'1', cuss., ~975, 
blz. 510). 
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niet W~Jz~gen (1). (Art. 202 Sv.; 
art. 1138, 2°, G.W.) 

2o W annee1· een beslissing in hoge1· be1'oep 
ve1'nietigd wo1·dt, in zove1· de 1·echte1' in 
hoge1• be1·oep kennis heeft genomen van 
een b1u·ge1·lij ke 1·echtsvo1'de1'ing die bij 
hem niet aanhangig was gemaakt, 
wo1·dt de ve1·nietiging ttitgesp1·oken zon
de1' venvijzing (2). 

(LECLERCQ, T. lVIARY, BOTTElVIANNE EN 
ONDERLINGE lVIAATSCHAPPIJ DER 
OPENBARE BESTUREN.) 

ARREST ( Ve1·taling). 

HET HOF;- Gelet op het bestreden 
vonnis, op 18 november 1975 in hoger 
beroep gewezEm door de Correctionele 
Rechtbank te Bergen ; 

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

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

II. In zoverre de voorziening gericht 
is tegen de beslissing op de tegen eiseres, 
beklaagde, ingestelde civielrechtelijke 
vordering, 

a) door verweerder Bottemanne, bur
gerlijke partij : 

Overwegende dat eiseres geen enkel 
middel aanvoert ; 

b) door de verweerders Mary en On
derlinge Maatschappij der Openbare 
Besturen, bnrgerlijke partijen : 

Over het middel hientit afgeleid dat 
de rechter in hoger beroep eiseres veroor
deelt tot een schadevergoeding ten voor
dele van de verweerders Mary en Onder
linge Maatschappij der Openbare Be
stnren, 

(1) Cass., 14 oktober 1968 (A1'1·. cass., 1969, 
blz. 175); raadpl. cass., 31 maart 1969 (ibicl., 
1969, blz. 720), 8 september 1969 (ibid., 1970, 
blz. 24) en 3 januari 1972 (ibid., 1972, blz, 430); 
vgl. cass., 10 februari 1975 (ibid., 1975, 
biz. 650). 

(2) Cass., 25 juni 1974 (A1'1', cass., 1974, 
biz. 1190); raadpl. cass., 24 februari 1975 
(ibid., 1975, blz. 717). 

te1·wijl die verweerders door de eerste 
rechter afgewezen waren en geen hoger 
beroep hadden ingesteld : ~ 

Overwegende dat het beroepen vonnis 
de tegen eiseres, door de verweerders 
Mary en Onderlinge Maatschappij der 
Openbare Bestnren, ingestelde civiel
rechtelijke vorderingen ongegrond heeft 
verklaard en dat die verweerders tegen 
die beslissing geen hoger beroep hebben 
ingesteld; 

Overwegende dat de rechtsvorderingen 
van die partijen tegen eiseres niet aan
hangig waren gemaakt bij de correctio
nele rechtbank en dat zij, door, ten laste 
van deze, veroordelingen nit te spreken 
ten voordele van de voornoemde ver
weerders, de artikelen 202 van het Wet
boek van strafvordering en 1138, 2°, van 
het Gerechtelijk \Vetboek heeft geschon
den; 

Dat het middel gegrond is ; 

Om die redenen, vernietigt het bestre
den arrest in zoverre daarin nitspraak 
wordt gedaan over de door Marins Mary 
en de Onderlinge Maatschappij der 
Openbare Besturen tegen Marie-Made
leine Leclercq ingestelde civielrechte
lijke vorderingen ; verwerpt de voorzie
ning voor het overige ; beveelt dat van 
clit arrest melding zal worden gemaakt 
op de kant van de gedeeltelijk vernie
tigde beslissing ; veroordeelt eiseres in 
de kosten van de betekening van haar 
voorziening en in een clerde van de 
andere kosten ervan, en de verweerders 
Mary en de Onderlinge Maatschappij 
der Open bare · Bestnren in de overige 
kosten ; zegt dat er geen grond tot ver
wijzing is. 

9 februari 1976. - 2e kamer. -
Voo1·zitte1·, Baron Richard, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggeve1', 
Baron Vingotte. - Gelijklttidende con
clttsie, de H. Veln, advovaat-generaal. -
Pleite1', de H. Roland (van de balie te 
Bergen). 

2e KAlVIER.- 9 februari 1976. 

10 STRAF.- BEKLAAGDE WEGENS EEN 
lVIISDRIJF NAAR DE POLITIERECHTBANK 
VERWEZEN. - AANNEJVIING VAN VER
ZACHTENDE OJVISTANDIGHEDEN. - CoR-
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REOTIONELE STRAF. 
LIJKHEID. 

ONWETTE-

2° CASSATIE. - OMVANG. - STRAF
ZAKEN. - NIET BEPERKTE VOORZIE
NING VAN DE BEKLAAGDE. - VERNIE
TIGING VAN DE BESLISSING OP DE 
STRAFVORDERING. VERNIETIGING 
DIENTENGEVOLGE VAN DE EINDBESLIS
SING OP DE TEGEN DE BEKLAAGDE 
INGESTELDE BURGERLIJKE REOHTSVOR
DERING. - ZELFS INDIEN DE VERNIE
TIGING VAN DE BESLISSING OP DE 
STRAFVORDERING OP EEN AJ\'IBTSHALVE 
OPGEWORPEN l\UDDEL IS UITGESPRO
KEN. 

1° W anneeT de beklaagcle we gens een 
wanbecl1·ijj naaT cle JJolitie1·eahtbank 
we?'cl venvezen bij een besahikking van 
cle ?'ctaclkameT waaTin ve1·zaahtencle om
stancligheden woTclen aangegeven, mogen 
noah de politienahtbank noah de in hogeT 
beroep ?'eahtcloende am'?'eationele ?'eaht
bank hem vooT clit miscl?·ijj een ao?Tec
tionele stmj opleggen (1). (Artt. 4 en 5 
wet van 4 oktober 1867.) 

2° Vm·nietiging, op de niet bepm·kte voo?'
ziening van cle beklaagde, van de beslis
sing tot veToonleling op de stmjvonleTing 
bt·engt vet·nietiging mecle van de eincl
beslissing op cle tegen hem ingestelcle 
bttt•ge?·lij ke TechtsvonlM'ing die het gevolg 
is van de eeTste, zelfs indien cle ve?·nieti
ging van cle beslissing op de stmfvo?'
de?·ing op een ambtshalve opgewm7;en 
midclel is ~titgesp1·oken ( 2). 

(OOUNE, T. FELIX EN 
NAAJ\~LOZE VENNOOTSOHAP 

«DE STER ALGEMEEN SYNDIOAAT ».) 

ARREST (ve?·taling). 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 3 oktober 1975 in hoger 
beroep gewezen door de Correctionele 
Recht bank te Hoei; 

Over het middel ambtshalve afgeleid 
uit de schending van de artikelen 9 van 
de Gronclwet, 4 en 5 van de wet van 
4 oktober 1867 op de verzachtende om
standigheden : 

(1) 0ass., 29 oktober 1973 (A1·1·. cass., 1974, 
blz. 241); raadpl. cass., 19 november 1974 
(ibid., 1975, blz. 338). 

(2) 0ass., 3 februari 1976, snpm, blz. 656. 

Overwegende dat eiser in het bestreden 
vonnis wordt veroordeeld tot een geld
boete van 100 frank wegens slagen en 
verwondingen door onvoorzichtigheid ; 

Overwegende dat wanneer, zoals ten 
deze, een wanbedrijf van slagen en ver
wondingen door onvoorzichtigheid, naar 
de politierechtbank werd verwezen door 
een beschikking van de raadkamer, 
waarin verzachtende omstandigheden 
worden vermeld, noch de politierecht
bank, noch de in hoger beroep uitspraak 
doende correctionele rechtbank, voor 
dat misdrijf een correctionele straf mogen 
opleggen; 

Dat de uitgesproken straf dus onwet
telijk is; 

Overwegende dat de vernietiging, op 
de met beperkte voorziening, van de 
beslissing op de strafvordering de ver
nietiging meebrengt van de beslissin
gen op de civielrechtelijke vorderingen 
die het gevolg zijn van de eerste, zelfs 
indien de vernietiging van die beslissin
gen ambtshalve wordt uitgesproken ; 

Om die redenen, vernietigt de bestre
den beslissing, behalve in zoverre eiser 
daarin wordt vrijgesproken van de 
telastlegging B en, met bevestiging 
van het vonnis a q~to, de civielrechtelijke 
vordering van Delvaux niet ontvanke
lijk wordt verklaard; beveelt clat van 
dit arrest Inelding zal worden gemaakt 
op de kant van de gedeeltelijk vernie
tigde beslissing ; laat de kosten ten laste 
van de Staat ; verwijst de aldus be
perkte zaak naar de Correctionele Recht
bank te Luik, zitting houdende in hoger 
beroep. 

9 februari 1976. - 2e kamer. -
Voorzitter, Baron Richard, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggeve1·, 
de H. Legros. - Gelijklttidencle cmwl~tsie, 
de H. Velu, advocaat-generaal. 

2e KAMER. - 9 februari 1976. 

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN. - STRAFZAKEN. -BUR
GERLIJKE REOHTSVORDERING. - BE
SLISSING vVAARBIJ EEN VORDERING 
WORDT AFGEWEZEN ZONDER TE ANT
WOORDEN OP DE CONCLUSIE WAAROP 
DEZE IS GEGROND. - NIET MET REDE
NEN OMKLEDE BESLISSING. 
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Niet 1·egelmatig met 1·eclenen omkleecl is 
cle beslissing waa1·bij een vordering 
van cle b~trgedijke pa1·tij woTclt afge
wezen zoncle?· te antwoo1'clen op cle con
cl1tsie waarop cleze vonle?·ing is ge
g1·oncl (1). (Art. 97 Grondwet.) 

(KAUX EN DENIS, T. ONDERLINGE MAAT
SCHAPPIJ DER OPENBARE BESTUREN ; 
DENIS, T. SANDRON, JYIELOTTE EN 
NAAJYILOZE VENNOOTSCHAP « BELGIE ll.) 

Met de notitie overeensten:nTJ.encl 
arrest. 

9 februari 1976. - 2e kamer. 
Vom·zitte1·, Baron Richard, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - Ve1'slaggeve1·, 
de H. Velu, advocaat-generaal. - Plei
te?·s, de HH. L. Sirnont en Ansiaux. 

Op dezelfde dag is een arrest in cle
zelfde zin gewezen in zake Dubucqnoy 
tegen De Wolf en naamloze vennoot

schap « Antwerps Publiciteitskantoor "· 

2° KAMER. - 10 februari 1976. 

CASSATIE.- 0JVIVANG.- STRAFZAKEN. 
- BURGERLIJKE RECHTSVORDERINGEN. 
·- RECHTSVORDERING VAN DE BE
KLAAGDE TEGEN EEN VRIJWILLIG TUS
SENGEKOMEN PARTIJ. - RECHTSVOR
DERINGEN VAN VERSCHEIDENE BURGER
LIJKE PARTIJEN TEGEN DE BEKLAAGDE. 
- EINDBESLISSING OP DE RECHTS
VORDERING VAN DE BEKLAAGDE EN 
GEEN EINDBESLISSINGEN OP DE RECHTS
VORDERINGEN VAN DE BURGERLIJKE 
PARTIJEN. - BESLISSINGEN lVIET DE
ZELFDE ONWETTELIJKHEID. - CASSA
TIEBEROEP VAN DE BEKLAAGDE TEGEN 
DE VERSCHILLENDE BESLISSINGEN. -
VERNIETIGING VAN DE EINDBESLISSING 
STREKT ZICH UIT TOT DE NIET DEFINI
TIEVE BESLISSINGEN NIETTEGENSTAAN
DE AFSTAND, ZONDER BERUSTING, VAN 
DE VOORZIENING TEGEN DEZE BESLIS
SINGEN. 

(1) Cass., 22 december 1975, stip?'a, blz. 498. 

W annee1· cle beklaagcle zich in cassatie 
heeft voo1·zien tegen cle clefinitieve beslis
sing op cle bu1·ge1'lijke 1'echtsvo1·cle1·ing, 
welke hij heeft ingesteld tegen een V1·ij
willig tussengekomen pa1·tij, en tegen 
de niet definitieve beslissingen op de 
1'echtsvoTcle1·ingen van vm·scheidene b~t1'
ge1·lijke pa1·tijen tegen hem en de ve1'
schillencle beslissingen aan dezelfde on
wettelij kheicl lijclen, st1·ekt cle ve1·nieti
ging van de beslissing op de Techts
vonle1·ing van cle beklaagde zich 1tit 
tot die niet definitieve beslissingen, 
zelfs inclien de eise1' van zijn cassatie
be1·oep daartegen ajstancl heeft geclaan, 
zonde1· evemvel eTin te bentsten (2). 

(CUYPERS, T. RENIERS J, EN E., NESKENS 
EN NAAMLOZE VENNOOTSCHAP 

« SECURITAS ll ll,) 

Met de notities overeenstemmend 
arrest. 

10 februari 1976. - 2e lmmer. -
Voo1·zitte1·, de H. Wauters, raaclsheer 
waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggevm·, 
de H. Sury. - Gelijkl1tidencle conclHsie, 
de H. Dn1non, eerste advocaat-generaal. 
- Pleitm·s, de HH. H. De Bruyn en 
Biitzler. 

2e KAl\mR. - 10 februari 1976. 

1° STRAF. - VERVALLENV:ElRKLARING 
VAN HET RECHT TOT STUREN ALS STRAF 
UITGESPROKEN. - BESTANDDEEL VAN 
DE STRAF. 

2° CASSATIE. - OMVANG. - STRAF
ZAKEN. - STRAFVORDERING. - VER
OORDELING TOT EEN ENKELE GEVAN
GENISSTRAF EN EEN GELDBOETE WE
GENS v:ERSCHEIDENE JVIISDRIJv:EN. ·-
VEROORDELING BOVENDIEN TOT VER
V ALLENv:ERKLARING VAN HET RECHT 
EEN VOERTUIG TE BESTUREN WEGENS 
EEN VAN DEZE JVIISDRIJVEN ALLEEN.-
0NWETTELIJKHEID VAN DE VEROOR
DELING WEGENS piT MISDRIJF. - GE
HELE VERNIETIGING. 

1° De ve1'vallenve1·kla1'ing van het 1'echt 
een voe1·tuig of een l~tchtschip te bestu1·en 

(2) Raadpl. cass., 5 april 1971 (Ah·. cass., 
1971, blz. 740). 
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of een rijdie1• te geleiden, welke met toe
passing van a1·tikel 38 van de wet 
bet?·effende de politie ove1· het weg
verkeer als st?·aj wo1•dt ttitgesp1·oken, is 
een bestanddeel van de straj opgelegd 
wegens een van de in genoemd artikel 
opgesomde ove1·t1·edingen en geen aj
zonderlij lee stmj (I). 

2o Wanneer de belclaagde wegens ve?'schei
dene misd1·ijven tot een enkele gevange
nisstraf en een geldboete wonlt VM'OO?'
deeld en de rechte1· bovendien als straf 
ve?'vallenve?·klaring van het recht om 
o.m. een voe1·tuig te besttwen oplegt en 
e1·op wijst dat zttlks alleen w01'dt ttit
gespmken wegens een van deze mis
drijven, b?'engt de ve?'nietiging wegens 
onwettelij lcheicl van de ve?'oorcleling voo1· 
clit laatste misd1·ijj ve1·nietiging mede 
van de volledige ve?'001'deling en dus ook 
in zove1·re zij op de ande?'e misdrijven 
betrekking heeft (2). 

(DE BUSSOHER.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 9 juni 1975 gewezen door het 
Hof van beroep te Gent ; 

I. In zoverre de voorziening gericht is 
tegen de beslissing van vrijspraak van 
eiser wegens de telastleggingen D en E : 

Overwegende dat de voorziening, bij 
gebrek aan belang, niet ontvankelijk is; 

II. In zoverre de voorziening gericht is 
tegen de veroordelende beslissing wegens 
de telastleggingen A, B, en 0 : 

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

doo?·dat het arrest eiser veroordeelt 
wegens de telastlegging B, zijnde dron
kenschap aan het stuur, zonder de con
clusie te beantwoorden waarbij eiser 
omstandig betoogde dat het feit van 
clronkenschap tegengesproken was door 
de onpartijdige getuigen, ten deze de 
verbalisanten, die op duidelijke wijze 
verklaard hebben dat het hun op het 
eerste zicht bleek dat eiser niet dronken 

(1) Cass., 3 februari 1976, supra, biz. 656. 
(2) Raaclpl. cass., 27 mei 1968 (Arr. cass., 

1968, biz. 1177); raadpl. ook cass., 20 de
cember 1965 (Bttll. en Pas., 1966, I, 532). 

Over cle omvang van de vernietiging ingeval 

was, en terwijl het hof van beroep, het
welk geen « geloof » hecht aan de onder 
eed afgelegde verklaringen van de ver
balisanten, de reden niet opgeeft waarom 
de telastlegging van dronkenschap, niet
tegenstaande het ontbreken van bewijs, 
toch als bewezen wordt geacht : 

Overwegende dat het arrest de in het 
middel bedoelde conclusie betreffende 
de telastlegging B, zijnde dronkenschap 
aan het stuur, niet beantwoordt; 

Overwegende dat zo weliswaar het 
arrest een enkele straf uitspreekt wegens 
de telastleggingen A, zijnde onopzette
lijke verwondingen, B, zijnde dronken
schap aan het stuur, en 0, zijnde alcohol
intoxicatie aan het stuur, het nader 
bepaalt dat de opgelegde vervallen
verklaring van het recht tot sturen 
gedurende een maand gegrond is op het 
enkele feit B ; 

Overwegende dat die vervallenver
klaring een bestanddeel is van de straf, 
zodat de onwettelijkheid van de beslissing 
betreffende de telastlegging B de vernie
tiging van de ganse veroordeling, inbe
grepen die wegens de samengevoegde 
telastleggingen A en 0, met zich brengt ; 

Overwegende dat het middel gegrond 
is; 

Om die redenen, en zonder acht te 
slaan op het tweede middel, hetwelk tot 
geen meer uitgebreide vernietiging of 
tot een vernietiging zonder verwijzing 
zou leiden, vernietigt het bestreden 
arrest in zoverre het eiser uit hoofde van 
de telastleggingen A, B en 0 en in de 
kosten 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 beslissing ; laat de kosten 
ten laste van de Staat ; verwijst de aldus 
beperkte zaak naar het Hof van beroep 
te Antwerpen. 

10 februari 1976. - 2 8 kamer. -
Voo1·zittM· en Ve1·slaggeve1·, de H. Wauters, 
raadsheer waarnemend voorzitter. 
Gelijklnidende conclusie, de H. Dumon, 
eerste advocaat-generaal. - Pleiter, de 
H. R. Leboucq (van de balie te Gent). 

cle beklaagcle voor elk misclrijf tot afzoncler
Iijke straffen is veroorcleelcl raaclpl. o.m. cass.,. 
24 februari 1969 (A1'1'. cass., 1969, biz. 596), 
27 januari 1970 (ibid., 1970, biz. 484) en 
22 Januari 1974 (ibid., 1974, biz. 565). 
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28 KAMER. - 10 februari 1976. 

CASSATIEMIDDELEN. STRAFZA-
KEN. - STRAFVORDERING. EEN 
ENKELE STRAF WEGENS ZEVEN 1\US
DRIJVEN. - GEVANGENISSTRAF, ONT
ZETTING UIT RECRTEN EN BIJZONDERE 
VERBEURDVERKLARING. -MID DEL TEN 
BETOGE DAT DE VEROORDELING WE
GENS RET EERSTE MISDRIJF GEGROND IS 
OP EEN VERKEERDE BEOORDELING VAN 
DE GEGEVENS VAN RET DOSSIER. -
ANDERE MIDDELEN W AARIN DE VER
OORDELING SLECHTS WORDT BEKRITI
SEERD IN ZOVERRE ZIJ GEGROND IS OP 
VIJF ANDERE 1\'IISDRIJVEN. - GEVAN
GENISSTRAF EN ONTZETTING UIT RECR
TEN WETTELIJK VERANTWOORD DOOR 
RET EERSTE MISDRIJF, VERBEURDVER
KLARING VERANTWOORD DOOR RET 
ZEVENDE JVIISDRIJF, WAARVAN IN DE 
MIDDELEN GEEN SPRAKE IS. - NIET
ONTV ANKELIJKREID. 

T>Vannee1· een aTTest wegens zeven miscl1'if
ven een ve1'001'cleling bevat tot een enkele 
gevangenisst1'aj en een gelclboete en, 
bovenclien, zoncle1' meer cle ontzetting 
1tit 1·echten alsmecle een bifzoncle1'e ve1'
be1wclve1·kla1·ing 1titsp1'eekt, zifn niet 
ontvankelif k, eenscleels, het miclclel ten 
betoge clat cle 1·echte1' cle gegevens van 
het dossie1' voo1· het ee1'ste miscl1·ifj ve1'
kee?'cl he eft beoonleelcl en, anclenleels, 
de miclclelen waa1·in cle ve1·oo1'cleling 
enkel worclt bekTitisee?'cl in zove?'1'e zif 
geg1·oncl is op ancle1·e ViJJ miscl?"~jven, 
als cle gevangenisstraf en cle gelclboete 
alsmecle cle ontzetting 1tit 1'echten wettelif k 
ve1·antwoonl zifn cloo1' het ee1·ste miscl1·ifj 
en cle ve1'be1wclve1'klaring verantwoo1·cl is 
doo1· het zevencle misclriff, waarvan in 
cle miclclelen geen spmke is. 

(COOLSAET.) 

Met de notitie overeensternrnend 
arrest. 

10 februari 1976. - 2 8 karner. 
Voo1·zitte1·, de H. Wauters, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggeve1·, 
de H. Sury. - Gelijkl1ticlencle concl1tsie, 
de H. Duman, eerste advocaat-generaal. 
- Pleite1·, de H. 0. Cammaert (van de 
balie te Gent). 

28 KAMER. - 10 februari 1976. 

VERWIJZING VAN EEN RECHT
BANK NAAR EEN ANDERE. -
STRAFZAKEN. - 1'VETTIGE VERDEN
KING. - EERSTE VERZOEK VERWOR
PEN. - TWEEDE VERZOEK GEGROND 
OP DEZELFDE FElTEN ZONDER DAT ZICR 
SEDERT RET VERWERPINGSARREST EEN 
NIEUW FElT REEFT VOORGEDAAN. -
- NIET-ONTVANKELIJKREID. - BE
GRIP. 

Een niettw ve1·zoek tot venvifzing van een 
1'echtbank naa1· een ancle?"e wegens 
wettige ve1·clenking is niet ontvankelifk 
als het niet geg1·oncl is op feiten die zich 
hebben voorgeclaan sincls hei a?Test tot 
venve1'ping van het voTige ve1·zoek; 
een cleTgelifk jeit is niet cle omstanclig
heicl clat het Hoj, v661· clat a?'1'est, geen 
kennis heeft genornen van zeke1·e op clat 
ogenblik bestaancle bewijselernenten (1). 
(Art. 552 Sv.) 

(DENAYER.) 

ARREST. 

HET HOF;- Gelet op het verzoek
schrift ter griffie van het Hof op 8 decem
ber 19 7 5 neergelegd en strekkende tot 
onttrekking van de zaak aan de Correc
tionele Rechtbank te Turnhout, op 
grand van wettige verdenking, met ver
wijzing naar een andere rechtbank van 
het rechtsgebied van het Hof van beroep 
te Antwerpen ; 

Gelet op het arrest door het Hof op 
2 septerr1ber 1975 gewezen, waarbij het 
verzoekschrift van eiser strekkende tot 
dezelfde doeleinden in dezelfde zaak werd 
verworpen; 

Overwegende dat het verzoekschrift 
geen feiten inroept die zich na 2 septem
ber 1975 zouden voorgedaan hebben 
maar het Hof vraagt op zijn arrest van 
2 september 1975 terug te komen en 
opnieuw te beslissen, omdat het van 
bepaalde bewijselementen geen kennis 
zou genomen hebben; 

Dat clergelijk verzoekschrift niet ont
vankelijk is; 

(1) Cass., 22 april en 22 juli 1974 (A1'1·. 
cass., 1974, blz. 904 en 1231); raadpl. ook 
cass., 26 november 1973 (ibid., 1974, blz. 349) 
en de noten. 
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Om die redenen, verwerpt het verzoek
schrift ; veroordeelt eiser in de kosten. 

10 februari 1976. - 2e kamer. -
Voorzitte1·, de H. Wauters, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - Ve~·slaggever, 
de H. Sury. - Gelijlclttidende conclusie, 
de H. Dumon, eerste advocaat-generaal. 
- PleiteT, de H. Lambrechts (van de 
balie te Antwerpen). 

2e KAlVIER.- 10 februari 1976. 

1° VOORZIENING IN CASSATIE. 
BESLISSINGEN WAARTEGEN EEN OAS
SATIEBEROEP KAN WORDEN INGESTELD. 
- STRAFZAKEN. - VONNIS VAN DE 
OORREOTIONELE REOHTBANK IN EERSTE 
AANLEG GEWEZEN. - NIET-ONTVANKE· 
LIJKHEID. 

2° VOORZIENING IN CASSATIE. -
TERlVIIJN. - STRAFZAKEN. - BESLIS· 
SING WAARBIJ DE ZAAK TOT EEN LATERE 
ZITTING WORDT UITGESTELD.- VOOR· 
ZIENING VOOR DE EINDBESLISSING. 
- NIET-ONTVANKELIJKHEID. 

3° VOORZIENING IN CASSATIE. 
VORlVI. - STRAFZAKEN. - NIET ONT· 
VANKELIJKE VOORZIENING. - MElVIO· 
RIE WELKE OP DE ONTVANKELIJKHEID 
VAN DE VOORZIENING GEEN BETREK
KING HEEFT. - HET HoF HOUDT ER 
GEEN REKENING lVIEDE. 

1° Niet ontvanlcelijlc is de voo1·ziening tegen 
een in ee1·ste aanleg gewezen vonnis van 
de coT?'ectionele Techtbanlc (1). (Artt. 407 
en 413 Sv.; art. 609, 1°, G.W.) 

2° Niet ontvanlcelijlc is de voorziening 
wellce v661· de eindbeslissing wm·dt in
gesteld tegen een beslissing die geen 
'ititspraalc doet over een geschil inzalce 
bevoegdheid en die zich e~·toe bepe1·lct 
de zaalc tot een late?'e zitting ttit te 
stellen (2). (Art. 416 Sv.) 

(1) Oass., 17 februari 1975 (A1'1'. cass., 1975, 
biz. 675). 

(2) Cass., 30 januari 1961 (Bttll. en Pas., 
1961, I, 580); raadpl. inzake hoger beroep 
cass., 25 juni 1973 (A1·1·. cass., 1973, blz. 11 90) 
en 27 mei 1975 (ibid., 1975, blz. 1021) en de 
noot get. A.B. 

3° T-V annee?' de voo1·ziening niet ontvanke
lijlc is hmtdt het Hoj geen r·elcening met 
een rnernm·ie wellce op de ontvanlcelij lcheid 
van de voo1·ziening geen betrelcking heejt. 

(DIRIKX.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op 1° de bestre
den vonnissen, het eerste op 14 mei 1975, 
het tweede op 8 oktober 1975 door de 
Correctionele Rechtbank te Tongeren 
gewezen ; 2° het bestreden arrest, op 
14 november 1975 door het Hof van 
beroep te Antwerpen gewezen ; 

I. Wat de voorzieningen betreft tegen 
de vonnissen van 14 mei 1975 en 8 okto
ber 1975 : 

Overwegende dat naar luid van de 
artikelen 407 en 413 van het Wetboek 
van strafvordering de voorziening slechts 
ontvankelijk is wanneer de beslissing 
waartegen ze is gericht, in laatste aanleg 
is gewezen; dat de bestreden vonnissen 
niet inlaatste aanleg gewezen en de voor
zieningen niet ontvankelijk zijn ; 

II. vVat de voorziening betreft tegen 
het arrest van 14 november 1975 : 

Overwegende dat het arrest, na te 
hebben vastgesteld dat de zaak ter open
bare terechtzitting van 14 november 
197 5 op tegenspraak en conform de 
voorschriften van de artikelen 190 en 210 
van het W etboek van strafvordering 
behandeld en vervolgens in beraad ge
houden werd, zich ertoe beperkt de uit
spraak van het eindarrest te verdagen 
op 12 december 1975; 

Dat zodanige beslissing geen eind
beslissing 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 mitsdien niet ont
vankelijk is ; 

Om die redenen, en zonder acht te slaan 
op het verzoekschrift en de brief door 
eiser respectievelijk op 20 november 1974 
en 30 januari 1976 ter griffie van het Hof 
ingediend, die vreemd zijn aan de ont
vankelijkheid van de voorzieningen, ver
werpt de voorzieningen ; veroordeelt eiser
in de kosten. 

10 februari 1976. - 2e kamer. -
Voo?'Zitte?', de H. Wauters, raadsheer· 
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waarnemend voorzitter. - Verslaggeve1', 
de H. Delva. - Gelijkluidende conclusie, 
de H. Dumon, eerste advooaat-generaal. 

38 KAlVIER. - 11 februari 1976. 

10 ARBEIDSONGEVAL. - WET TOT 
WIJZIGING VAN DE WETSBEPALINGEN 
INZAKE DE VASTSTELLING VAN DE WIJZE 
WAAROP DE AAN DE GETROFFENE VER
SCHULDIGDE VERGOEDINGEN WORDEN 
BEREKEND.- WET ONMIDDELLIJK VAN 
TOEPASSING OP DE BEREKENING VAN DE 
VERGOEDINGEN WEGENS DE GEVOLGEN 
VAN EEN ONGEVAL VAN VOOR HAAR 
INWERKINGTREDING, DIE ZICH NA DEZE 
DATUM VOORDOEN OF VOORTZETTEN, 
TENWARE DE VERGOEDINGEN OP DAT 
OGENBLIK REEDS DEFINITIEF WAREN 
VASTGESTELD, 

2° WETTEN EN BESLUITEN.- ToE
PASSING IN DE TIJD.- AABEIDSONGE
VAL. - WET TOT WIJZIGING VAN DE 
WETSBEPALINGEN INZAKE DE VAST
STELLING VAN DE WIJZE WAAROP DE 
AAN DE GETROFFENE VERSCHULDIGDE 
VERGOEDINGEN WORDEN BEREKEND. 
- WET ONJIHDDELLIJK VAN TOEPAS
SING OP DE BEREKENING VAN DEVER
GOEDINGEN WEGENS DE GEVOLGEN VAN 
EEN ONGEVAL VAN VOOR HAAR INWER
KINGTREDING, DIE ZICH NA DEZE DATUM 
VOORDOEN OF VOORTZETTEN, TENWARE 
DE VERGOEDINGEN OP DAT OGENBLIK 
REEDS DEFINITIEF \VAREN VASTGE
STELD. 

1° en 2° De wet die een wijziging aanb1·engt 
in de wetsbepalingen tot vaststelling van 
de wijze waa7'01J de wegens een w·beids
ongeval veTsch~tldigde ve1·goeclingen W07'
clen be1·ekencl, is in begin8el van toepas
sing op cle be1·ekening van de ve7·goedin
gen wegens cle gevolgen van een ongeval 
van v661· haaT intve7·lcingt7'eding, die zich 
na cleze clat1tm voonloen of vooTtzetten, 
tenwaTe de ve1·goedingen op clat ogenblik 
7'eeds dejinitief wa1·en vastgesteld (1). 
(Art. 2 B.W.). 

(1) Cass., 29 januari 1975 (An·. cass., 1075, 
biz. 614); raaclpl. cass., 25 juni 1975 (ibid., 
1975, biz. 1149). 

(WAEGEBAERT, 
T. ONDERLINGE MAATSCHAPPIJ 

DER OPENBARE BESTUREN.) 

ARREST. 

RET HOF;- Gelet op het bestreden 
arrest, op 27 september 1973 door het 
Arbeidshof te Gent gewezen ; 

Over het middel afgeleid nit de sohen
ding van de artikelen 2 van het Burgerlijk 
Wetboek, 10 tot 21, 39, lid 1, van de 
arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 
en 97 van de Grondwet, 

doo'/'clat het arbeidshof het beroepen 
vonnis teniet doet in zoverre de eerste 
reohter de nieuwe arbeidsongevallenwet 
van 10 april 1971 toepasselijk verklaarde 
op de vergoedingen wegens een v66r haar 
inwerkingtreding op 1 januari 1972 
gebeurd dodelijk arbeidsongeval, dooh 
die na deze datum nit te betalen waren, 
en tot de niet-toepasselijkheid van deze 
wet beslist op grond van de redenen 
« dat de wetsbepalingen, die de regelen in
voeren waarnaar de vergoedingen, hetzij 
aan de getroffene door een arbeidsongeval 
of een op de weg naar of van het werk 
overkomen ongeval, hetzij aan zijn 
reohtsopvolger, worden vastgesteld, be
palingen van openbare orde zijn ; dat 
derhalve, in geval van wijziging van een 
van deze regelen, de reohter in beginsel 
ertoe gehouden is de nieuwe wet toe te 
passen, niet alleen op de vergoedingen 
die wegens een na de inwerkingtreding 
van die wet overkomen ongeval verschul
digd zijn, doch ook op de vergoedingen 
die verschuldigd zijn wegens de gevolgen 
van een tevoren gebeurd ongeval, welke 
zich voordoen of welke voortbestaan na 
deze inwerkingtreding, tenzij de vergoe
ding op het ogenblik van de inwerking
treding reeds definitief was vastgesteld; 
dat nit geen bepaling van de arbeids
ongevallenwet van 10 april 1971 blijkt 
dat de wetgever van voormeld begin
sel heeft -;villen afwijken; dat een 
arbeidsongeval of een ongeval naar of 
van het werk in de zin van de aangehaalde 
wet een plotselinge gebeurtenis is die een 
lichamelijk of mentaal letsel teweeg
brengt « dat een arbeidsongeschiktheid of 
de dood van de getroffene tot gevolg 
heeft " en waarvan de oorzaak of een 
van de oorzaken buiten het organisn1e 
van de getroffene ligt; dat in het onder
werpelijk geval het te vergoeden gevolg 
van het bedoelde arbeidsongeval een 
ogenblikkelijk feit is, dat zich heeft voor
gedaan v66r de inwerkingtreding van de 
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arbeidsongevallenwet van 10 april 1971, 
namelijk de dood van de getroffene op 
3 december 1971, en derhalve vanzelf
sprekend geen gevolg is van het aan deze 
laatste op de evenvermelde datum. over
komen ongeval clat voortbestaat of heeft 
voortbestaan sedert de inwerkingtreding 
van deze wet ; clat, onder die voorwaar
den, het hoger beroep gegrond voor
komtll, 

te1'wijl, ee1·ste ondeTdeel, de gevolgen van 
een arbeiclsongeval, gebenrd v66r de 
inwerkingtreding van een nieuwe wet 
tot vaststelling van de berekeningswijze 
der vergoedingen verschnldigd wegens 
dergelijke ongevallen, waarop deze nien
we wet desondanks toepasselijk is, de 
door dit ongeval veroorzaakte materiele 
schadeposten zijn die zich voordoen of 
zich verder uitstrekken na de datum van 
de vermelcle inwerkingtreding ; het on
verschillig is of deze schadeposten zich 
voordoen of zich verder nitstrekken in 
hoofde van de getroffene van het arbeids
ongeval of van diens rechthebbenden, 
aangezien het voorwerp van de arbeids
ongevallenwetgeving de vergoeding is 
voor de schade door dit ongeval op het 
materiele vlak veroorzaakt, weliswaar 
nitsluitend ten gevolge van een aantas
ting van de persoon van de getroffene 
zelf, doch, ingeval van dodelijke afloop, 
nit' te keren aan al de door de in deze wet
gevingen aangecluide schadelijdende per
sonen ; dez,e schadelijke gevolgen, aan de 
rechthebbenden van de overleden getrof
fene te vergoeden, als doorlopende niet 
ogenblikkelijke gevolgen van het arbeids
ongeval vvorden beschouwd door de W'et
gever welke in een systee1n van renten 
voorziet, hetgeen niteraard op een als 
voortdurend beschouwd gevolg wijst ; 
de te vergoeden gevolgen van een arbeicls
ongeval derhatve al dan niet voortdurend 
zijn naargelang de materieel sehadelijke 
gevolgen, voor de wettelijk aangeduicle 
te vergoeden persoon of personen, ge
troffene of rechthebbenden, van ogen
blikkelijke of doorlopende aard zijn ; 
zoclat het arbeidshof, door te beschouwen 
dat het te vergoeden gevolg van een 
dodelijk arbeidsongeval een ogenblikke
lijk feit is, namelijk de dood zelf van de 
getroffene, waarvan geen gevolgen voort
dnren, waar nochtans de gevolgen op het 
vlak van de materiele schacle ten opzichte 
van de rechthebbende van de getroffene 
in de artikelen 1 0 tot en Tilet 21 van de 
arbeidsongevallen:wet van 10 april 1971 
worden aangecluicl als te vergoeden en 
voortdnrende schadeposten van de dode
lijke afloop, deze vyetsbepalingen schendt, 

evenals artikel 39, lid 1, van dezelfde wet 
dat op deze doorlopende gevolgen vanaf 
de inwerkingtreding ervan van toepassing 
was (schending in het bijzonder van 
artikel 2 van het Burgerlijk vVetboek); 

tweede onde1·deel, eiseres in conclusie 
aanvoerde " clat het tenslotte verkeerd is, 
zoals verweerster doet, enkel de gevolgen 
van het ongeval te beschouwen in hoofde 
van de getroffene, namelijk de aantasting 
van zijn fysische integriteit ; clat tevens 
client rekening te worden gehouden met 
de materiele, financiele gevolgen hetzij 
voor de getroffene, hetzij voor de recht
hebbenden ; dat namelijk de wetgever 
de wet heeft willen toepassen niet aileen 
op de ongevallen maar op de rechten 
welke ingevolge deze ongevallen ontstaan 
in hoofde van de rechthebbenden; dat 
de eerste rechter dan ook terecht heeft 
aangenomen dat de gevolgen van het 
arbeidsongeval ten deze van nit het 
oogpunt van de rechthebbenden dienen 
te wmden beschonwd ; dat deze gevolgen 
zich na de inwerkingtreding van de wet 
blijven voordoen en derhalve de nieuwe 
wet, wat het barema betreft, van toe
passing is op de uit te keren vergoedingen 
die voortvloeien uit het arbeiclsongeval 
dat zich heeft voorgeclaan v66r de in
werkingtreding van de wet voor zover de 
becloelde vergoeclingen nog niet clefinitief 
zijn vastgesteld zoals ten cleze "; zoclat 
het arbeiclshof, door deze micldelen van 
de conclusie louter tegen te spreken met 
de be·wering clat het te vergoeden gevolg 
van het clodelijk arbeiclsongeval een 
ogenblikkelijk feit uitmaakt, namelijk 
de clood zelf, geen adekwaat antwoord op 
de omstandige redengeving van de con
clusie van eiseres heeft gegeven en bijge-. 
volg de motiveringsplicht, in artikel 97 
van de Grondwet vervat, schendt : 

Overwegende dat, wanneer een wets
bepaling, die de berekeningswijze regelt 
van de vergoedingen uit een arbeidson
geval of uit een ongeval op de weg van 
of naar het werk, worclt gewijzigd, de 
rechter in principe de nieuwere wets
bepaling moet toepassen, niet e1lkel op 
de vergoedingen verschuldigd aan de 
getroffene of zijn rechthebbenden uit 
hoofde van een ongeval dat zich na de 
inwerkingtreding heeft voorgedaan, maar 
tevens op de vergoedingen verschuldigd 
uit hoofde van de gevolgen van een vroe
ger ongeval, die ontstaan of zich voort
?etten na clit in werking treden, tenware 
de vergoeding op clit ogenblik reeds 
definitief was vastgesteld ; 

Overwegende dat artikel 6, lid 6, van 
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de gecoiirdineerde wetten van 28 sep
tember 1931 bepaalde dat een jaarloon 
dat 200.000 frank te boven gaat, slechts 
in aanmerking komt tot beloop van deze 
som voor de vaststelling van de vergoe
ding; 

Dat artikel 39, lid 1, van de wet van 
10 april 1971, in werking getreden op 
1 januari 1972, het plafond heeft ver
hoogd; 

Overwegende dat het arbeidsongeval 
zich heeft voorgedaan op 3 december 1971 
en de getroffene op dezelfde dag aan de 
gevolgen ervan is overleden ; dat geen 
enkele vergoeding definitief werd vast
gesteld v66r 1 januari 1972; 

Overwegende dat derhalve, door te be
slissen dat, bij de berekening van het 
bedrag van de vergoeding die vanaf 
1 januari 1972 verschuldigd was, de in 
aanmerking te nemen bezoldiging niet 
hoger mocht zijn dan 200.000 frank, het 
arrest de artikelen 2 van het Burgerlijk 
Wetboek en 39, lid 1, van de wet van 
10 april 1971 schendt; 

Dat het middel gegrond is ; 

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

ll februari 1976. - 3e kamer. -
V ooTzitte1·, de H. N aulaerts, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggeveT, 
de H. Janssens. - Gelijlclttidende con
clusie, de H. Duchatelet, advocaat
generaal. - Pleite1·s, de HH. Biitzler en 
Houtekier. 

3° KAiYIER.- 11 februari 1976. 

VOORZIENING IN CA~SATIE. 
AFSTAND. - GEJ\IEENTEBELASTINGEN. 
- DECRETERING DOOR HET· HOF. 

W annee1· inzake gemeentebelastingen de 
gemeente, eise1·es, van haa1' voo1'zie
ning ajstand doet, dec1·etee1·t het Hoj de 
ajstand (1). 

(1) Vgl. cass., 22 februari 1966 (B1<ll. en 
Pas., 1966, I, 812). 

( GEMEENTE VLEZENBEEK, 
T. VAN CUTSEM.) 

ARREST. 

RET HOF; - Gelet op de bestreden 
beslissing, op 3 juli 197 5 gewezen door 
de bestendige deputatie van de provin
cieraad van Brabant ; 

Overwegende dat bij akte van 2 februa
ri 1976, ter griffie neergelegd op 5 februari 
1976, eiseres verklaart afstand te doen 
van haar voorziening ; 

Om die redenen, decreteert de afstand ; 
veroordeelt eiseres in de kosten. 

11 februari 1976. - 3e kamer. 
Voo1·zitte1·, de H. Naulaerts, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - VeTslaggeve1·, 
de H. V ersee. - Gelij klttidende conclusie, 
de H. Duchatelet, advocaat-generaal. 

Op dezelfde dag werden drie arresten 
in dezelfde zin gewezen, het eerste inzake 
dezelfde gemeente, eiseres, tegen dezelfde 
verweerder, de andere inzake de voor
noemde gemeente tegen V andersmissen 
en litisconsorten. 

1e KAMER.- 12 februari 1976. 

1 o AANSPRAKELIJKHEID (BUITEN 
OVEREENKOMST). - AANSPRAKE
LIJKHEID VOOR HET GEBREK VAN EEN 
ZAAK.- ARTIKEL 1384, LID 1, VAN HET 
BURGERLIJK WETBOEK. - BEGRIP. 

2° AANSPRAKELIJKHEID (BUITEN 
OVEREENKOMST). - AANSPRAKE
LIJKHEID VOOR HET GEBREK VAN EEN 
ZAAK. - ARTIKEL 1384, LID 1, VAN 
HET BuRGERLIJK ·vVETBOEK. - DE 
BEWAARDER VAN DE ZAAK LEVERT HET 
BEWIJS VAN ZIJN ONOVERKOMELIJKE 
ONWETENDHEID Ol\iTRENT HET GEBREK 
VAN DEZE ZAAK.- GEEN UITWERKING. 

1° Hij die op gmnd van m·tikel1384, lid 1, 
van het Btwge1·lijk Wetboek ve1'goeding 
vo1'de1't voor de doo1' een zaak ve1'Do1'Zaakte 
schade moet enkel bewijzen dat de bewam·
cle1' een gebTekkige zaak oncle1· zijn 
bewm·ing hacl, clat de eise1· schacle heejt 
geleden e·n dat e1· tussen cleze s.chacle en 
het geb1·ek van de zaak een oo1·zakelijk 
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ve1·band bestaat; het vermoeden van fout 
dat alsdan ten laste van de bewaarder 
bestaat kan slechts wm·den wee1·legd zo 
hij bewijst dat de schade niet aan het 
gebrek van de zaak, mam· aan een m·eem
de oorzaak te wijten is : toeval, ove?·macht, 
daad van een denle of van het slacht
offe?' (1). 

2° Het door de bewam·de1· van de zaak gele
Ve?'de bewijs van zijn onove1·komelijke on
wetendheicl omt1·ent het gebrek van deze 
zaak, welke ook de oorsprong van clit 
geb1·ek zij, neemt z~jn aanspmkelijkheid 
als becloeld in m·tikel 1384, lid 1, van 
het Burgerlijk Wetboek niet weg (2). 

(BELGISOHE STAAT, 
MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, 

T. SEVERYNS 
EN ERFGENAMEN DEVOLDER.) 

ARREST (ve?'taling). 

HET HOF ; - Gelet op het bestreclen 
arrest, op 16 januari 1974 door het Hof 
van beroep te Luik gewezen ; 

Over het 1niddel afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 1384, eerste lid, 
van het Burgerlijk Wetboek en 97 van 
de Grondwet, 

doonlat het bestreden arrest, na te 
hebben vastgesteld dat de verweerders 
geen enkele fout van eiser of diens aan
gestelden op grond van de artikelen 1382, 
1383 en 1384, eerste lid, van het Burger
lijk Wetboek hebben bewezen, het vonnis, 
dat eiser tot schadevergoeding jegens 
verweerders veroordeelt wegens bescha
diging welke zogezegd aan hun boot 
door op de bevaarbare waterloop clrij
vend hout werd aangebracht, bevestigt 
op groncl dat het beroepen vonnis terecht 
de aansprakelijkheid van eiser heeft aan
genomen omdat hij, als bewaarder van 
de bevaarbare waterloop, voorwerpen 
onder water heeft laten clrijven, zoclat 
deze waterloop niet rneer normaal kon 
gebruikt worden, dat artikel 1384, eerste 

(1) en (2) Cass., 6 oktober 1961 (Bnll. en 
Pas., 1962, I, 152) en 5 februari 1976, sttpra, 
biz. 666. 

Over het begrip gebrek van cle zaak, raaclpl. 
cass., 27 november 1969 (An·. cass., 1970, 
biz. 306) en cle conciusie van cle procureur
generaai Ganshof van cler J\lleersch, 23 septem
ber 1971 en 21 avril 1972 (ibid., 1972, biz. 88 
en 917). 

lid, bedoelt '' het gebrek van de bewaarde 
zaaJ~, het gebrek eigen aan de aard oJ 
aan de samenstelling van de zaak, kortom 
het gebrek eigen aan de staat waarin de 
zaak zich bevindt, en niet de ongelukkige 
stand of plaats die de mens haar gaf )), 
en dat ten deze clus client besloten dat 
eiser " door een bevaarbare waterloop, 
die onder zijn hoede staat, voor het 
verkeer open te stellen, terwijl cleze met 
een gebrek was behept, met name : de 
aanwezigheid van onclergeclompelde ge
vaarlijke voorwerpen, en clit terwijl een 
fout van een clercle niet wercl bewezen, 
volledig aansprakelijk is voor de schade 
waarover (verweerders) klagen )), "aan
gezien de font in nooclzakelijk oorzakelijk 
verband staat met cleze schade )), 

terwijl, hoewel artikel 1384, eerste lid, 
van het Burgerlijk Wetboek inderdaad, 
precies zoals het arrest beweert, het 
gebrek bedoelt dat eigen is aan de aard 
of aan de samenstelling van de bewaarde 
zaak, het gebrek eigen aan de staat 
waarin deze zaak zich bevindt, en niet 
de ongelukkige stand of plaats die de 
m.ens haar gaf, het arrest evenwel clit 
wettelijk begrip miskent en zijn beslissing 
niet wettelijk verantwoordt, door het 
bestaan van een gebrek van de bevaar
bare waterloop, waarvoor eiser op grond 
van artikel 1384, eerste lid, van het 
Burgerlijk Wetboek kan aansprakelijk 
worden gesteld, af te leiclen, enerzijds, uit 
het feit " clat eiser als bewaarcler van een 
bevaarbare waterloop, voorwerpen onder 
water heeft laten clrijven, zodat deze 
waterloop niet meer normaal kon gebruikt 
worden ))' en, anclerzijds, uit het feit 
dat eiser gezegde waterloop " voor de 
scheepvaart he,eft opengesteld hoewel 
hij door een gebrek was aangetast, te 
weten : de aanwezigheid van ondergedom
pelde gevaarlijke voorwerpen, zonder 
dat een fout van een clm·de wercl bewe
zen )), claar de aanwezigheid, in het 
water van een voor de scheepvaart 
opengestelde waterloop, van gevaarlijke 
onder water drijvende voorwerpen niet 
noodzakelijk, op zichzelf, een gebrek 
eigen aan de bevaarbare waterloop op
levert dat inherent is aan zijn aard of 
zijn san'lenstelling, en, zelfs inclien cleze 

Over het begrip bewaarcler van cle zaak, 
raaclpl. cass., 18 april 1975 (ibid., 1975, 
biz. 917). 

Raadpl. cass., 9 december 1972 (ibid., 1973, 
biz. 243) en cle conciusie van cle procureur
generaai Ganshof van cler :M:eersch verschenen 
in Bull. en Pas., 1972, I, biz. 238. 
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voorwerpen het normale gebruik van 
de bevaarbare waterloop belemmeren, 
indien de bewaarder ze heeft laten drij
ven uit onwetendheid of schuldige nala
tigheid en zelfs indien een fout van een 
derde niet wordt bewezen, slechts een 
toevallige omstandigheid kan zijn, die 
niet eigen is aan de aard of de samen
stelling van de bevaarbare waterloop, 
zoals elke tijdelijke en toevallige hinder
nis die daar kan voorkomen (schending 
van de artikelen 1384, eerste lid, van het 
Burgerlijk Wetboek en 97 van de Grand
wet); 

terwijl het arrest, door in zijn motieven 
achtereenvolgens te beweren dat geen 
enkele fout van eiser of zijn aangestelden 
werd bewezen op grond van de artike
len 1382, 1383 en 1384, eerste lid, van 
het Burgerlijk Wetboek, dat de aanspra
kelijkheid van eiser voortvloeit uit het 
feit dat hij, als bewaarder van de bevaar
bare waterloop, voorwerpen onder water 
heeft laten drijven, die het · normaal 
gebruik ervan onmogelijk maakten, en 
dat eiser, door een bevaarbare waterloop 
die hij onder zijn bewaring heeft open 
te stellen voor het verkeer, alhoewel deze 
waterloop met een gebrek is behept en 
de fout van een derde niet wordt bewe
zen, voor de schade volledig aansprakelijk 
is, " aangezien de fout in noodzakelijk 
oorzakelijk verband staat met deze 
schade "• de aansprakelijkheid die hij 
aan verweerder toeschrijft op dubbel
zinnige en tegenstrijdige motieven steunt, 
die onzeker laten · of de toegeschreven 
aansprakelijkheid veroorzaakt werd door 
het gebrek van de bevaarbare waterloop 
of door een schuldige daad van de 
bewaarder of zijn aangestelden, en aldus 
het toezicht over de gegrondheid en de 
wettelijkheid van de bestreden beslissing 
niet mogelijk maken (schending van 
artikel 97 van de Grondwet) : 

Overwegende dat het arrest niet wordt 
bestreden in zoverre het heeft beslist, 
enerzijds, dat eiser de uitsluitende be
waarder was van de bevaarbare waterloop 
waarop het ongeval plaatsgreep en uit 
dien hoofde aansprakelijk zou zijn voor 
de gevolgen van de gebreken waardoor 
deze waterloop zou aangetast zijn, en, 
anderzijds, dat de schipper, aangestelde 
van de verweerders, geen fout had be
gaan die in oorzakelijk verband staat 
met de door hen geleden schade waar
voor zij de vergoeding eisen ; 

W at het eerste onderdeel betreft : 

Overwegende dat hij die, op grond 

van artikel 1384, eerste lid, van het 
Burgerlijk Wetboek, vergoeding vraagt 
voor de schade welke door een zaak werd 
veroorzaakt, enkel moet bewijzen dat 
verweerder in het geding een gebrekkige 
zaak onder zijn bewaring heeft, dat eiser 
schade heeft geleden en dat er tussen 
deze schade en het gebrek van de zaak 
een oorzakelijk verband bestaat ; dat 
het vermoeden van fout dat alsdan ten 
laste van de bewaarder ligt, slechts kan 
worden weerlegd zo hij bewijst dat de 
schade niet aan het gebrek van de zaak 
maar aan een vreemde oorzaak te wijten 
is : toeval, overmacht, daad van een derde 
of van het slachtoffer zelf; dat zelfs de 
onoverkomelijke onwetendheid omtrent 
het gebrek van de zaak, welke ook de 
oorsprong van dit gebrek zij, de aanspra
kelijldleid van de bewaarder niet kan 
wegnemen; 

Overwegende dat de feitenrechter, uit 
de vaststelling dat de onder water drij
vende balken, die de schroef van eisers 
boot hebben beschadigd, het normale 
gebruik van de bevaarbare waterloop 
hebben verhinderd, wettelijk heeft kun
nen afleiden dat deze waterloop aange
tast was door een intrinsiek gebrek en dat 
eiser, als bewaarder van deze bevaarbare 
waterloop, uit dien hoofde aansprakelijk 
was voor de schade die hieruit voor 
verweerders was ontstaan ; 

Dat dit onderdeel van het middel naar 
recht faalt ; 

W at het tweede onderdeel betreft : 

Overwegende dat het arrest, zonder 
dubbelzinnigheid of tegenstrijdigheid, als 
een fout in aan1nerking nemnt waarvoor 
eiser, krachtens artikel 1384, eerste lid, 
van het Burgerlijk W etboek, aanspra
kelijk is, het feit een bevaarbare water
loop die door een intrinsiek gebrek was 
aangetast zodat hij niet meer normaal 
kon worden gebruikt, onder zijn uit
sluitende bewaring te hebben gehad ; 

Overwegende dat, hoewel het erop 
wijst dat eiser wegens het voor het ver
keer openstellen van een bevaarbare 
waterloop, die gebrekkig was omdat hij 
voorwerpen onder water had laten drij
ven, het arrest uitdrukkelijk beslist dat 
ten laste van eiser of zijn aangestelde 
geen enkele fout, in de zin van de arti
kelen 1382, 1383 en 1384, eerste lid, van 
het Bm·gerlijk Wetboek, werd bewezen, 
en alzo aanneemt dat het niet bewezen 
werd dat ze deze toestand en zijn gevol
gen zouden hebben kunnen vermijden; 

Dat dit onderdeel van het middel 
feitelijke grondslag mist ; 
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Om die redenen, verwerpt de voorzie
ning; veroordeelt eiser in de kosten. 

12 februari I976. - Ie kamer. -
Vom·zitter en Vm·Blaggeve1·, de H. Perri
chon, raadsheer waarnemend voorzitter. 
- Gelijkhddencle conalttBie, de H. De
lange, procureur-generaal. - Pleite1·, de 
H. H. DeBruyn. 

I e KAMER. - 12 februari 1976. 

I° CASSATIEMIDDELEN.- BURGER
LIJKE ZAKEN.- MIDDEL HIERUIT AF
GELEID DAT DE EERSTE RECHTER NIET 
HEEFT GEANTWOORD OP DE CONCLUSIE 
WELKE VOOR HEM IS GENOMEN. -
MIDDEL DAT NIET VOOR HET EERST 
VOOR HET HOF KAN wORDEN VOOR
GEDRAGEN. 

2° REDENEN VAN DE VONNISSEN 
EN ARRESTEN. - BURGERLIJKE 
ZAKEN. - 00NCLUSIE VOOR DE EERSTE 
RECHTER GENOll'IEN.- AAN DE RECH
TER IN HOGER BEROEP NIET OVER
GELEGD.- RECHTER IN HOGER BEROEP 
NIET VERPLICHT EROP TE ANTWOORDEN. 

I 0 H et micldel hie1·uit afgeleicl clat de eerBte 
rechte1· niet heejt geantwoord op een 
conchtBie welke voo1· hem iB genomen 
kan niet voor het ee?'Bt voor het Hof 
wonlen vom·gedragen (I). 

2° De ?'echtm· in hager be1·oep iB niet ver
plicht te antwoonlen op een conclttBie 
welke voo1· de eerBte 1'echte1· iB genomen 
en voo1· hem niet iB ove1·gelegcl (2). 

(NAAMLOZE VENNOOTSCHAP « CHARBON
NAGES DE BONNE-ESPERANCE, BATTE
RIE, BONNE-FIN ET VIOLETTE ll, IN 
VEREFFENING, T. ECHTGENOTEN GIL
MANS-ETIENNE.) 

ARREST (vm·taling). 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 

(1) Raadpl. cass., 30 november 1970, twee 
arresten (A1'1'. cass., 1971, blz. 296 en 302). 

(2) Raadpl. cass., 9 oktober 1967 (A1'1', 
cass., 1968, blz. 192). 

arrest, op I8 februari I975 door het Hof 
van beroep te Luik gewezen ; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen I319, 1320, 
1322 van hetBurgerlijk Wetboek, 780, 3o, 
van het Gerechtelijk W etboek en 97 
van de Grondwet, 

cloordat het arrest de veroordeling van 
eiseres tot betaling aan de verweerders 
van 779.596 frank, te vermeerderen met 
de wettelijke interesten, tot herstel van 
steenkoolmijnschade bevestigt en, met 
overneming van de motieven van de 
eerste rechter, deze veroordeling hierop 
steunt dat de raming van de schade 
slechts op grond van de niet ernstig 
betwiste technische besluiten van het 
deskundigenverslag kan gebeuren, 

te1·wijl eiseres, in haar eerste conclusie 
die zij voor de rechtbank nam na de 
neerlegging van het deskundigenverslag, 
verklaarde dat zij niet kon instemmen 
1net de besluiten van de deskundigen, 
talrijke opmerkingen over de vaststel
lingen en de 1nening van de deskundigen 
inzake de p1.mten 2, 3, 4 en 5 van hun 
opdracht maakte en de rechtbank vroeg 
haar akte te verlenen van het feit dat 
ze de besluiten van het college van des
lumdigen betwistte; de eerste rechter 
deze conclusie niet beantwoord heeft en 
het bestreden arrest, derhalve, zoals de 
eerste rechter, de bewijskracht van deze 
conclusie miskent (schencling van de 
artikelen I319, I320 en 1322 van het 
Bnrgerlijk Wetboek) en ze niet regel
matig beantwoorclt (schencling van de 
artikelen 780, 3°, van het Gerechtelijk 
Wetboek en 97 van de Gronclwet) : 

Overwegencle dat eiseres zich, voor 
het hof van beroep, ertoe beperkt haar 
in eerste aanleg neergelegde conclusie 
enkel te vermelden en, terzelfclertijd, op 
andere gronden te concluderen dat het 
deslnmdigenverslag niet ter zake dienend 
is en dat een a ch·ie deskundigen dienen 
te worden aangewezen ; dat zij niet voor 
het eerst voor het Hof 1nag aanvoeren 
dat de eerste rechter de voor hem gena
men conclusie niet heeft beantwoord ; 

Overwegencle dat de rechter in hoger 
beroep niet ertoe gehonclen is de con
clusie, die voor de eerste rechter genomen 
werd en die voor hem niet werd herhaald, 
te beantwoorden ; 

Dat het middel niet kan worden aan
genmnen; 

Over het tweede middel, 
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Dat het middel feitelijke grondslag 
mist; 

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

12 februari 1976. - 1e kamer. -
V oorzitte1·, de H. Perrichon, raadsheer 
waarnemend voorzitter, - Verslaggevm·, 
de H. Trousse. - Gelijklttidende con
clusie, de H. Delange, procureur-generaal. 
- Pleite1·s, de HH .. Fally en Dassesse. 

1° KAllmR. -13 februari 1976. 

1° HUUR VAN GOEDEREN.- HAN
DELSHUUR. - HUUR_QVEREENKOMST 
HERNIEUWD DOOR UITWISSELING VAN 
BRIEVEN. - VASTE DATUM VAN DE 
OORSPRONKELIJKE HUUROVEREEN
KOMST.- VASTE DATUM DIE ZIOH NIET 
UITSTREKT TOT DE HERNIEUWDE HUUR
OVEREENKOMST. 

2° HUUR VAN GOEDEREN. - HAN
DELSHUUR.- HERNIEUWING.- AAN
VRAAG TOT HERNIEUWING. -
VERHUURDER DIE HIEROP NIET ANT
WOORDT. VERHUURDER WORDT 
VERli'I:OED l\'IET DE HERNIEUWING IN TE 
STEli'I:MEN. ~ TEGENSTELBAARHEID VAN 
DEZE NIEUWE HUUROVEREENKOMST AAN 
DERDEN.- VOORWAARDE. 

1° W annee1· een ge1·egist1·eerde handelshutw·
overeenkomst dom· uitwisseling van b?·ie
ven herniettwd is, st1·ekt het gevolg van 
de vaste datttm van de oorsp1·onkelijke 
htttwove?'eenkomst doo1· haa1· 1·egist1·atie, 
zich niet ttit tot de stttkken waarin cle 
he1·nie1twing en cle modaliteiten e1·van 
wo1·clen vastgestelcl ( 1). 

2° W annem· hernienwing van een hanclels
htm?·ovm·eenkomst geschied is k1·achtens 
het wettelij k ve1·moeden dat de verhtttwcle?' 
de aanm·aag tot htttwhe?'niettwing heeft 
aanvaanl, claa1· cleze nagelaten heejt erop 
te antwoorclen en geacht wo1·dt met cle 
hm·niettwing in te stemmen, moet de 
hutt?·der die deze niettwe lmu?·ove?'een
komst aan denlen tegenstelbaar wil 

(1) Cass., 17 juni 1966 (Bttll. en Pas., 1966, 
I, 1326). 

maken het nodige doen om vaste datum 
te geven aan de b1·iej waarbij hij 
om httttThen~iettwing heejt gevmagd. 
(Art. 14, lid 1, vervat in de wet van 
30 april 1951.) 

(DESOET, T. NAAli'ILOZE VENNOOTSOHAP 
« LES GRANDES RESIDENCES».) 

ARREST. 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 2 oktober 1974 in hoger 
beroep gewezen door de Rechtbank van 
eerste aanleg te Brugge ; 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 12, 13, 14, lid 1, 
van de wet van 30 april 1951 op de han
delshuurovereenkomsten met het oog op 
de bescherming van het handelsfonds, 
zoals gewijzigd door de wet van 27 maart 
1970, vorn::l8nd afdeling IIbis van hoofd
stuk II van titel VIII van boek III van 
het Burgerlijk Wetboek, 1165, 1315, 
1316, 1322, 1328, 1349, 1350, 1352 en 
17 43 van het Burgerlijk W etboek, 

doo1·dat het vonXtis de door verweerster 
aan eiseres gegeven opzegging geldig en 
van waarde verklaart om de reden dat 
eiseres weliswaar bij aangetekend schrij
ven van 26 januari 1970 regelmatig de 
huurhernieuwing aan de toenmalige ver
huurder had aangevraagd en ook beko
men had op grond van een wettelijk ver
moeden ingevolge het gebrek aan tijdig 
antwoord van de verhuurder ; dat echter 
de in zulke omstandigheden tot stand 
gekomen huurhernieuwing niet de vaste 
datum geniet die aan de oorspronkelijke 
geregistreerde huurovereenkomst gehecht 
was, en derhalve niet tegenstelbaar is aan 
verweerster die de latere koper is van het 
onroerend goed ; dat eiseres trouwens 
nagelaten heeft de nodige schikkingen 
te treffen om aan de huurhernieuwing 
eveneens het voordeel van de vaste datum 
te verstrekken, 

tenvijl, ee1·ste ondenleel, de door eiseres 
op 26 januari 1970 aan de toenmalige 
verhuurder gestuurde aangetekende brief 
om de huurhernieuwing te vragen geen 
akte is die onder toepassing valt van het 
artikel 1328 van het Burgerlijk Wetboek 
en de rechter vrij beslist over de bewij.s
kracht van de datmn van deze brieftegen
over verweerster, die het onroerend goed 
bij authentieke alde van 5 juli 1973 kocht 
(schending van de artikelen 1165, 1315, 
1316, 1322 en 1328 van het Burgerlijk 
Wetboek); 
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tweede onde1·deel, de hm:ll'hernieuwing 
tot stand gekomen was ingevolge het 
gebrek aan antwoord van de verhuurder 
op de regelmatig door ei.seres. gedane 
aanvraag ; deze huurhern1euwmg der
halve steunt op een onweerlegbaar 
wettelijk vermoeden van akkoord van de 
verhuurder 1net de gedane aanvraag en 
geenszins op een voor registratie vatbare 
geschreven akte ; zodat de rechter oyer 
de bewijskracht van de~e totstandkomm.g 
vrij oordeelt (schendmg van de arti
kelen 12, 13, 14, lid l, van de wet van 
30 april 1951, 1165, 1322, 1328, 1349, 
1350 en 1352 van het Burgerlijk Wet
hoek); 

de1•de ondenleel, eiseres de huurher
nieuwing bekomen had ingevolge gebrek 
aan antwoord van de verhuurder op de 
regelmatig gedane aanvraag tot huur
hernieuwing en zij derhalve in aile geval 
de vaste datem van de oorspronkelijke, 
o·eregistreerde huurovereenkmnst van 
28 december 1961 tegenover de derde
verkrijger kon inroepen, te meer daar 
deze vermeld was in de authentieke akte 
van 5 juli 1973, waarbij verwee~ster het 
onroerend goed kocht (schendmg van 
de artikelen 12, 13, 14, lid 1, van de wet 
van 30 april 1951, 1328 en 1743 van het 
Burgerlijk Wetboek) : 

Wat de eerste twee onderdelen betreft: 

Overwegende dat, luid:ns l~et vonnis, 
eiseres het recht op hermeuwmg van de 
huur teo·erlover de vroegere eigenaar had 
verwoY1;'en krachtens het door artikel 14 
van de wet op de handelshuurovereen
komsten ingesteld wettelijk vermoeden, 
doordat de eigenaar naliet binnen de 
door de wet bepaalcle termijn te reageren 
op de aangetekende brief waarbij eiseres, 
overeenkomstig de artikelen 13 en 14 
van voorrnelde wet, hernieuwing van de 
huur had aangevraagd ; 

Overwegende dat de oorspronkelijke 
huurovereenkomst die aan de formaliteit 
van de registratie werd onderworpen, 
weliswaar vaste datum had; 

Dat de uitwerking van de vaste datum 
van die oorspronkelijke huurovereen
komst zich echter niet uitstrekt tot de 
wettelijk tot stand gekomen huurher
nieuwing; 

Overwegende dat de omstandigheid 
dat van die bij wettelijk vermoeden tot 
stand gekomen huurhernieuwing, en 
namelijk van de aanvaarding van de 
aanvraag tot huurhernieuwing door de 
eigenaar, die bij gebrek aan reactie 
geacht wordt stilzwijgend met de her-

nieuwing van de huur in te stemmen, 
geen onderhandse akte bestaat, niet belet 
dat eiseres maatregelen kon treffen om 
de brief waarbij zij de huurhernieuwing 
aangevraagd had, vaste datum .te v_er-
1enen, ten einde aldus de huurhermeuwmg 
vaste datum te doen bekomen ; 

Dat de rechter de vaste datum van de 
brief, die een onderhandse akte is, geens
zins vrij beoordeelt ; 

Dat het vmmis derhalve wettelijk 
beslist dat de huurhernieuwing, bij gemis 
van vaste datum, aan verweerster niet 
tegenstelbaar is; 

Wat het derde onderdeel betreft : 

Overwegende dat de akte van aankoop 
van verweerster er zich toe beperkt te 
vermelden dat de koopster verklaart er 
kennis van te hebben dat de kwestieuze 
winkel "sinds mei 1962" (datum van de 
oorspronkelijke lnmro':'ereenkm?st) .. aan 
eiseres is verhuurd m1ts een JaarhJkse 
huurprijs van 40.000 frank, betaalbaar 
einde april van ieder jaar, en eraan toe
voegt dat voormelde inlichting " geen 
beding ten voordele van de huurster 
inhoudt >> ; 

Dat eiseres in die alde geen erkenning, 
door verweerster, van haar rechten voort
spruitend uit een daarin niet eens ver
melde huurhernieuwing kan putten ; dat 
zulke vermelding de huurhernieuwing 
geenszins tegenstelbaar maakt aan ver
weerster; 

Overwegende dat niet de vaste datum 
van de oorspronkelijke, geregistreercle 
huurovereenkomst, doch aileen de vaste 
datum van de wettelijk tot stand geko
Inen huurhernieuwing, die een nieuwe 
huur doet ontstaan, de rechten van eiseres 
tegenstelbaar kon 1naken aan verweerster 
en deze laatste kon beletten eiseres, over
eenkomstig artikel 12 van voorm.elde wet, 
geldig huuropzegging te betekenen ; 

Dat het middel in geen van zijn onder
delen kan worden aangenmnen ; 

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

13 februari 1976. - 1c kamer. -
Vom·zitter en Ve1·slaggever, de H. de 
Vreese, raaclsheer waarnmnend voor
zitter. - Gelijkhiidende concl~isie, de 
H. Krings, advocaat-generaal. - Plei
te1's, de HH. Houtekier en Bi'ttzler. 
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1 e KAMER. - 13 februari 1976. 

10 GENEESKUNST. - 0RDE VAN GE
NEESHEREN. - BESLISSING VAN DE 
RAAD VAN BEROEP VAN DE 0RDE VAN 
GENEESHEREN. BESLISSING TOT 
VERMINDERING VAN HET AANTAL CON· 
SULTATIEKABINETTEN VAN DRIE TOT 
TWEE EN VASTSTELLING WELK VAN 
DE DRIE KABINETTEN MOET WORDEN 
OPGEHEVEN. - REDENGEVING. 

zo REDENEN VAN DE VONNISSEN 
EN ARRESTEN.- TUCHTZAKEN.-
0RDE VAN GENEESHEREN. - RAAD 
VAN BEROEP VAN DE 0RDE VAN GENEES· 
HEREN. - BESLISSING WAARBIJ DE 
FEITELIJKE GEGEVENS WAAROP ZIJ IS 
GEGROND NAUWKEURIG WORDEN BE· 
PAALD. - BESLISSING DIE ZODOENDE 
ANTWOORDT OP DE CONCLUSIE WAARIN 
ANDERE OF ERMEE STRIJDIGE FEITE· 
LUKE GEGEVENS WORDEN UITEEN • 
GEZET.- REGELlVIATIG GElVIOTIVEERDE 
BESLISSING. 

3o CASSATIEMIDDELEN. - TuoHT
ZAKEN.- 0RDE VAN GENEESHEREN.
MIDDEL HIERUIT AFGELEID DAT DE 
BESTREDEN BESLISSING VAN DE RAAD 
VAN BEROEP VAN DE 0RDE VAN GENEES· 
HEREN REOHTEN SOHENDT vVELKE DE 
ElSER BEWEERT TE HEBBEN BEKOMEN 
DOOR EEN VROEGERE BESLISSING VAN 
DE PROVINOIALE RAAD VAN DE 0RDE. 
- MIDDEL DAT NIET VOOR HET EERST 
VOOR HET HOF KAN WORDEN VOOR
GEDRAGEN. 

1 o ¥V annee1' cle 1·aacl van be1'oep van cle 
01·cle van geneeshe1·en het in ajzoncle1'
lij ke steclen gelegen aantal consttltati~
kabinetten van een geneeshee1· van cl1'~e 
tot twee ve1·mincle1't, omclat cleze toestancl 
een gevaa1· opleve1·t vooT cle continttUeit 
van cle zo1·gen, cle 1·egels inzake plichten
lee1' en cle conj1·ate1·niteit, beslist hij in 
feite en cle1·halve soeveTein welk van 
cle cl1·ie kabinetten moet w01·clen O]Jge
geven om clit gevaa1· te ve1·helpen wegens 
cle ve1·sp1·eicling van cle activiteit van cle 
geneeshee1·, zoncle1·, bij geb1·eke van een 
conclttsie clienaangaancle, zijn beslissing 
clat cle activiteiten tot cle ene kabinetten 
veelee1· clan tot het ancle1·e kabinet moet 
bepe1·kt w01·clen, te moeten motive1·en. 

(1) Vgl. cass., 16 december 1975, s~;pm, 
biz. 472. 

zo Regelmatig gemotivee1·cl is cle beslissing 
van cle 1·aacl van be1'oep van cle 01'cle 
van geneeshe1·en, waarbij cle jeitelijke 
gegevens waa1'op zij is geg1'oncl nauw
kett1'ig w01·clen omsch1'even en zocloencle 
tvo1'clt geantwoo1·cl op een conclusie waa1'
in ancle1·e of e1'1nee st1'ijclige jeitelij ke 
gegevens w01·clen ttiteengezet (1). (Art. 97 
Grondwet.) 

3° Het miclclel hie1·uit ajgeleicl clat cle 
best1'eclen beslissing van cle 1'aacl van 
be1·oep van cle 01'cle van geneeshm·en 
1'echten schenclt welke cle eise1' bewee1·t 
te hebben belwmen cloo1· een v1·oege1'e 
beslissing van cle p1·ovinciale 1'aacl van 
cle 01'cle kan niet voo1· het ee1·st voo1· het 
Hoj wo1·clen voo1'gecl1·agen. 

(D ... , T. ORDE VAN GENEESHEREN.) 

ARREST. 

HET HOF;- Gelet op de bestreden 
beslissing, op 5 mei 1975 gewezen door 
de Raad van beroep met het N ederlands 
als voertaal van de Orde der genees
heren; 

Over het eerste middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 6, 2°, 15, 
§ 1, 24, § 1, van het koninklijk besluit 
nr. 79 van 10 november 1967 betreffende 
de Orde der geneesheren, zoals gewijzigd 
door de wet van 15 juli 1970, 97 van de 
Grondwet en van het algemeen rechts
beginsel van de eerbied voor de rechten 
van de verdediging, 

cloo1·clat de beslissing aan eiser oplegt 
zijn praktijk te beperken tot zijn huidige 
activiteit te Veurne en te Diksmuide en 
zegt dat hij niettmr1in over een jaar tijd 
beschikt om zijn praktijk te Poperinge 
op te geven, om de redenen dat de ver
spreiding van de beroepsactiviteit van 
eiser over verscheidene consultatiekabi
netten en afzonderlijke steden niet in 
het belang van de patiiinten door de 
plaatselijke toestand wordt gevergcl, dat 
zulks nadeel oplevert voor de continu1teit 
van de zorgen aan de patiiinten die onge
wone moeilijkheden zullen ondervinden 
om eiser te bereiken ; dat gezegde ver
spreiding ook aanleiding geeft tot een 
mededinging die strijdig is met de 
beroepsregelen en de •confraterniteit. 

tenvijl, ee1'ste oncle1'Cleel, deze motivering 
geenszins aanduidt waarmn, van de 
twee consultatiekabinetten die eiser in 
een instelling heeft, dit te Diksmuide 
verder wordt toegelaten en dit te Pope-
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ringe wordt verboden; deze maatregel 
derhalve willekeurig is en niet tot vol
doening van recht is gemotiveerd (schen
ding van de artikelen 97 van de Grond
wet, 6, 2°, 15, § 1, 24, § 1, van het konink
lijk besluit nr. 79 van 10 november 1967) ; 

tweede onderdeel, eiser op vier dagen 
consultatie hield in de kliniek te Pope
ringe en slechts op twee dagen in de 
kliniek te Diksmuide en hij derhalve door 
deze willekeurige maatregel wordt bena
deeld en de rechten van zijn verdediging 
worden miskencl (schencling van de arti
kelen 6, 2°, 15, § 1, 24, § 1, van het 
koninklijk besluit nr. 79 van 10 novem
ber 1967 en van voormeld algemeen 
rechtsbeginsel) : 

Overwegende clat, wanneer de raad 
van beroep, wegens het gevaar dat de 
verspreiding van de activiteit over ver
scheiclene consultatiekabinetten en af
zonderlijke steden oplevert voor de 
continui:teit van de zorgen, de deontologie 
en de confraterniteit, de .commltatie
activiteit vati een geneesheer herleiclt 
van drie kabinetten tot twee, hij in feite 
en dienvolgens soeverein beslist · welke 
van de clrie kabinetten moet worden 
opgegeven on1. dit gevaar te verhelpen, 
ook indien de belanghebbende in het 
op te geven kabinet een groter aantal 
uren consultatie gaf clan in het kabinet 
dat mag worden behouden ; 

Overwegencle dat de raad van beroep 
zijn beslissing waarbij de door eiser 
becliencle consultatiekabinetten tot twee 
worden beperkt omstanclig motiveert ; 
dat hij niet gehouden was zijn beslissing 
waarbij eisers activiteit worclt beperkt 
tot V eurne en Diksmuicle, liever clan tot 
V mune en Poperinge, nader met red en en 
te omkleclen nu eiser op dit punt geen 
conclusie had genonlen ; 

Dat zulke beslissing eisers rechten van 
verdecliging niet schendt ; 

Dat het micldel niet kan worden aan
genOlnen; 

Over het tweede micldel, afgeleid uit 
de schencling van de artikelen 97 van 
de Grondwet, 24, § 1, van het koninldijk 
besluit nr. 79 van 10 november 1967 
betreffende de Orcle der geneesheren, zoals 
gewijzigd door de wet van 15 juli 1970, 

doonlat de beslissing aan eiser oplegt 
zijn praktijk te beperken tot zijn huidige 
activiteit te V eurne en te Diksmuide en 
zegt dat hij nietten:1in over een jaar tijd 
beschikt om zijn praktijk te Poperinge 
op te geven, om de redenen clat de ver
spreicling van de beroepsactiviteit van 

eiser over verscheiclene consultatieka
binetten en afzonclerlijke steden niet in 
het belang van de patiiinten door de
plaatselijke toestand gevergcl worclt ; 
dat zu.lks integencleel gevaar oplevert 
voor de continui:teit van de zorgen aan 
de patiiinten die ongewone moeilijkheden 
zullen onclervinden om eiser te bereiken ; 
clat gezegcle verspreiding ook aanleiding 
geeft tot een mecleclinging die strij dig is 
met de beroepsregelen en de confrater
niteit, 

zonde1· volcloencle naar recht te antwoor
den op de conclusie waarin eiser staancle 
hielcl, enerzijcls, clat het probleem van de 
continu'iteit van de zorgen speciaal 
onclerzocht moest worden inzake oftal
mologie, waar spoecleisencle gevallen tot 
de absolute uitzonclering behoren en 
zich situeren tussen 6 en 24 uur, waaruit 
eiser afteidcle clat de continui:teit van de 
zorgen geen gevaar liep, en, anclerzijcls, 
clat hij de enige oogarts waste Poperinge 
en een oogarts aldaar nooclzakelijk was; 
clat hij van de raacl van de Orcle de toe
lating bekomen had alclaar een consul
tatiekabinet te openen zolang er geen 
ander oogarts was ; dat hij steeds aan-
geboden had zich nit Poperinge terug 
te trekken inclien zich alclaar een andere 
oogarts zou komen vestigen, waaruit hij 
afteidcle dat noch de beroepsregelen noch 
de confraterniteit in het gedrang kwa
men; dat de louter algemene beschou
wingen van de beslissing de opgelegde 
maatregel niet rechtvaardigen : 

Overwegende dat de beslissing vast
stelt dat de verspreiding van eisers 
beroepsactiviteit over verscheidene con
sultatiekabinetten en afzonclerlijke steclen 
" niet in het belang van de patiiinten d·oor 
de plaatselijke toestand gevergd worclt n, 
cloch integencleel gevaar oplevert ten 
aanzien van de continui:teit van de zor
gen aan de patiiinten "welke onge1vone 
moeilijld1eclen zullen ondervinden om 
eiser te bereiken, zodat in bepaalde om
standigheclen dringencle bijstand kan 
falen " ; 

Overwegende dat de raad van beroep 
aldus zijn beslissing, luiclens welke de 
kwostieuze verspreicling gevaar oplevert 
voor de continui:teit van de zorgen, 
afteidt uit wel bepaalde elementen die 
hij aanstipt; 

Dat hij zodoende de conclusie van 
eiser, waarbij andere of tegengestel~e 
elementen werden aangevoercl waanut 
voor oftalmologen het tegendeel zou moe
ten blijken, beantwoordt door ze tegen 
te spreken; 
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Overwegende dat de raad van beroep 
Qordeelt dat de kwestieuze verspreiding 
aanleiding geeft tot een ondeonto1ogische 
mededinging en dat de confraterniteit 
door die ongeregelde concurrentie in het 
gedrang wordt gebracht ; 

Dat de raad van beroep desaangaande 
verwijst naar de motivering van de 
beroepen beslissing ; 

Dat deze laatste beschouwt dat het 
bedienen van verscheidene kabinetten 
het gevaar voor confraternele concurren
tie " met de dag meer insluit » en dat, 
gelet op de aangroei van het aantal 
specialisten, ' 1noet worden aangenmnen 
dat het bedienen van verscheidene kabi
netten voor sommigen precies oorzaak 
is geworden van de onmogelijkheid voor 
anderen zich in aldus bestreken gebieden 
te vestigen ; 

Dat de raad van beroep, door voor
melde verwijzing, de conclusie waarbij 
eiser aanvoerde dat hij te Poperinge de 
enige oogarts was, destijds van de raad 
van de Orde toelating had bekomen om 
te Poperinge een consultatiekabinet te 
openen zolang er geen andere oogarts 
was, en steeds had aangeboden zich uit 
Poperinge terug te trekken indien zich 
aldaar een ander oogarts zon komen 
vestigen, voldoende naar recht beant
woordt; 

Dat het middel feitelijke grondslag 
mist; 

Over het derde middel, afgeleid nit 
de schending van de artikelen 6, 2°, 13, 
15, § 1, 21, 23, 25, 26 van het koninklijk 
besluit nr. 79 van 10 november 1967 
betreffende de Orde der geneesheren, 
zoals gewijzigd door de. wet van 15 juli 
1970, en van het algemeen rechtsbeginsel 
van de eerbied voor de verworven rech
ten, 

doonlat de beslissing aan eiser oplegt 
zijn praktijk te beperken tot zijn huidige 
activiteit te Veurne en te Diksn:mide en 
zegt dat hij niettemin over een jaar tijd 
beschikt om zijn praktijk te Poperinge 
op te geven, o1n de redenen dat de ver
spreiding van de beroepsactiviteit van 
eiser over verscheidene consultatiekabi
netten en afzonderlijke steden niet in het 
belang van de patienten door de plaatse
lijke toestand gevergd wordt ; dat zulks 
integendeel gevaar oplevert voor de 
continui:teit van de zorgen aan de patien
ten die ongewone moeilijkheden zullen 
ondervinden om eiser te bereiken ; dat 
gezegde verspreiding ook aanleiding geeft 
tot een mededinging die strijdig is met de 
beroepsregelen en de con:fraterniteit, 

tenvijl, eeTste onde1·deel, eiser in con
clusie staande hield, zonder door de 
beslissing tegengesproken te worden, dat 
hij van de vorige provinciale raad toe
lating had bekomen als oogarts in 
Poperinge te werken zolang er aldaar 
geen oogarts was en dat hij nog altijd 
de enige oogarts in deze stad was, zodat 
de beslissing de verworven rechten van 
eiser schendt (schending van de arti
kelen 6, 2°, 15, § 1, van het koninklijk 
besluit nr. 79 van 10 november 1967 en 
van voormeld algemeen rechtsbeginsel); 

tweede onde1·deel, deze beslissing van 
de vroegere provinciale raad definitief 
geworden was en, zolang de erin voor
ziene omstandigheden niet gewijzigd 
waren, de beslissing deze niet ongedaan 
kon maken en het. gezag ervan schendt 
(schending van de artikelen 13, 21, 23, 
25, 26 van het koninklijk besluit nr. 79 
van 10 november 1967) : 

Overwegende dat eiser weliswaar voor 
de raad van beroep een attest van 
Dr. Bouchaert overlegde, doch geenszins 
stelde dat « een beslissing van de vorige 
provinciale raad » hem de toelating zou 
hebben verleend als oogarts te Poperinge 
te werken zolang aldaar geen ander oog
arts was of dat zulke beslissing hem 
verworven rechten zou hebben verleend; 

Dat het middel, in zoverre het aanvoert 
dat eiser in zulke vorige beslissing ver
worven rechten put die door de bestreden 
beslissing worden geschonden, nieuw is ; 

Overwegende dat de bepalingen van 
het koninklijk besluit nr. 79 van 10 no
vember 1967 waarvan het middel stelt 
dat zij zouden zijn geschonden, alle 
vreemd zijn aan de in het middel aan
gevoerde grieven ; 

Dat het middel niet ontvankelijk is ; 

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

13 februari 1976. - 18 kamer. -
VooTzitte?' en VerslaggeveT, de H. de 
Vreese, raadsheer waarnemend voorzitter. 
- Gelijkluidende conchtsie, de H. Krings, 
advocaat-generaal. - Pleiters, de 
HH. Houtekier en De Bruyn. 

28 KAMER. - 16 februari 1976. 

ARBEIDSONGEV AL. GEOOORDI-
NEERDE WETTEN VAN 28 SEPTEMBER 

1931, ARTIKEL 19, VIERDE LID.- VER

BOD DE GEMEENREOHTELIJKE SCHADE-
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VERGOEDING TE OUMULEREN MET FOR
FAITAIRE VERGOEDINGEN. - DRAAG
vVIJDTE HIERVAN, 

W annee?' de echtgenoot van de getToffene 
van een dodelijk a1·beidsongeval ove?'
leden is v66r de uitspraak ove?' de ve?'
goedingen verschuldigd doo?' de vom· 
het ongeval aansprakelijke dm·de en 
volgens een in k?·acht van gewijsde ge
gane beslissing de schade, welke vom· 
het kind van de echtgenoten voortvloeit 
~tit het ve?'lies van de bm·oepsinkomsten 
van de getroffene, voo?' de pe1•iode tttssen 
beide overlijdens beg1·epen is in de 
schade welke de ove1·levende echtgenoot 
uit diezelfden hoofde heejt geleden, is 
onwettelij k de beslissing die het gehele 
kapitaal, dat de ve?'Zekemar-a?·beids
ongevallen heejt gevestigd voo?' de be
taling van de wezem·ente sinds het ove?·
lijden van de get?·offene, ajtrekt van de 
vergoedingen die, sinds het overlijden 
van de ove1·levende echtgenoot, voo1· de 
wees het ve1·lies van de becl?·ijjsinlwmsten 
van de getToffene moeten goedmaken (I). 
(Art. 19, lid 4, gecoi:ird. ·wetten van 
28 september 1931.) 

(MENU, T. VANRAl\'ITELBERG.) 

ARREST (ve?'taling). 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 17 oktober 197 5 gewezen door 
het Hof van beroep te Luik, zitting 
houdende als rechtscollege naar hetwelk 
de zaak is verwezen ; 

(1) Mernier is op 4 februari 1970 overleden 
ten gevolge van een wegverkeersongeval op 
de weg naar of van het werk. De getroffene 
liet een weduwe, nl. :1\'Ienu Elisabeth, en een 
minderjarig kind, Philippe Mernier, achter. 

De verweerder werd geheel aansprakelijk 
verklaard voor het ongeval. 

Op 25 augustus 1972, toen de strafrechter 
nog niet over de burgerlijke belangen had 
beslist, was Menu Elisabeth op haar bem:'t 
het slachtoffer van ei:m dodelijk verkeers
ongeval. 

Op die datunl had de verzekeraar-arbeids
ongevallen aan Menu het derde in kapitaal 
betaald van de waarde van de weduwenrente, 
had hij het kapitaal van de aan haar minder
jarige zoon verschulcligde wezenrente geves
tigd en aan de wecluwe van de getroffene 
gedlU'ende eenendertig rnaanden de Weduwe
en wezenrente betaald. 

Het oorspronkelijke geding dat door 
Elisabeth l\'l:enu in haar eigen naarn en als 
voogdes van haar minderjarige zoon was 

Gelet op het arrest van het Hof van 
30 september 1974 (2); 

Over het middel afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 97 van de Grand
wet, 1382, 1383 van het Burgerlijk Wet
hoek, 19, inzonderheid lid 3, 4, 8, van de 
wetten op de vergoeding van de schade 
voortspruitende uit de arbeidsongeval
len, gecoi:irdineerd bij koninklijk besluit 
van 28 september 1931 en gewijzigd bij 
de wet van II j1.mi 1964, enig artikel, de 
wet van 10 juli 1951, artikel 10, en de 
wet van 16 1naart 1954, artikel 3, en, in 
zoverre nodig, 46, inzonderheid laatste 
lid, van de arbeidsongevallenwet van 
10 april 1971, 

doordat het bestreden arrest, na erop 
te hebben gewezen dat de schade van 
Elisabeth Menu ingevolge het verlies 
van de beroepsinkomsten van haar 
echtgenoot, krachtens het gemeen recht, 
457.904 frank beclraagt en de schade 
van het minderjarig kind Philippe Mer
nier wegens het verlies van de beroeps
inkomsten van zijn vader, vanaf het 
overlijden van zijn lTJ.Oeder, 744.357 frank, 
aileen van dit bedrag 353.725 frank af
trekt, zijnde het totaal van het kapitaal 
dat de door de verzekeraar-arbeiclsonge
vallen aan Philippe Mernier verschulcligde 
wezenrente vertegenvvoordigt, om de 
reclenen « dat de verzekeraar-arbeidsonge
vallen 353.725 frank heeft betaald voor 
de vestiging van de tot de leeftijcl van 
18 jaar betaalbare wezenrente; dat de 
rente van de minderjarige, ongetwijfeld, 

aangespannen werd voortgezet door Therese 
Menu, handelende als voogdes van Philippe 
l\'lernie.r. 

Zoals het arrest van het Hof van beroep 
te Brussel van 23 januari 1974, dat ten dele 
vernietigd werd door het arrest van het Hof 
van 30 september 1974, cliende het arrest van 
het Hof van beroep te Luik van 17 oktober 
1975, waartegen de cassatievoorziening is 
gericht, de schacle door Philippe Mernier 
opgelopen als erfgenaam van zijn moecler en 
zijn eigen schade vast te stellen. 

In zijn arrest van 23 januari 1974 hacl het 
Hof van beroep te Brussel in een beschikkencle 
gedeelte, clat kracht van gewijsde had ver
kregen, beslist clat de volgens het. gemeen 
recht geraamcle schacle, door Philippe Mernier 
geleden ten gevolge van het verlies van de 
beroepsinkomsten van de getroffene, begrepen 
was in cle schacle, welke zijn moeder uit hoofcle 
van hetzelfcle nadeel hacl geleden, van 4 fe
bruari 1970 tot 25 augustus 1972. 

(2) Arr. cass., 1975, blz. 132. 
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aan diens moeder werd betaald gedurende 
de 31 maanden dat zij nog heeft geleefd; 
dat aldus 74.703 frank werd betaald; 
dat dit element niets wijzigt aan het 
recht van beklaagde om slechts het ver
schil te betalen tussen de geleden mate
riele schade en het door de verzekeraar
arbeidsongevallen gevestigde kapitaal )), 

te1·wijl genoemd bedrag van 744.357 fr. 
enkel de vergoeding is van de schade 
door Philippe Mernier geleden wegens 
het verlies van de beroepsinkomsten van 
zijn vader vanaf de dag van het over
lijden van zijn moeder, hetzij vanaf 
25 augustus 1972, daar het vaststaat 
dat tussen het overlijden van zijn vader, 
op 4 februari. 1970, en het overlijden 
van zijn 1noeder, zijn schade, ingevolge 
het verlies van de beroepsinkomsten van 
zijn vader, vermengd is met die welke 
zijn moeder on1 dezelfde reden heeft 
geleden en die krachtens het gemeen 
recht op 457.904 frank wordt bepaald, 
daaruit volgt dat het bedrag van de 
vervallen wezenrenten, namelijk 
74.703 frank, dat tussen 4 februari 1970 
en 25 augustus 1972 door de verzekeraar
arbeidsongevallen aan de moeder van 
Philippe Mernier werd gestort, tot ver
goeding van de door haar zoon tijdens 
die periode geleden materiele schade, 
moet worden afgetrokken van het kapi
taal dat, wegens het verlies van de 
beroepsinkomsten van haar echtgenoot, 
krachtens het gmneen recht toekomt aan 
de moeder van Philippe Mernier en dat 
Philippe Mernier, als erfgenaam van 
zijn moecler verkrijgt, namelijk van het 
bedrag van 457.904 frank, en niet van 
het bedrag van 744.357 frank, daar het 
aftrekken van de forfaitaire vergoedin
gen, met name de tijdelijke lijfrente als 
wees, opgelegd om de bij artikel 19 van 
genoemcle gecoordineercle wetten uitge
vaardigde regel volgens welke cuTrmlatie 
is verboden inl acht te nemen, inderdaad, 
slechts mag gebeuren vanaf de gmneen
rechtelijke schadeloosstelling die bestemd 
is voor de vergoeding van dezelfde schacle 
of van hetzelfde deel van de schade ; en 
het bestreden arrest, derhalve, niet 
wettelijk heeft kmm.en beslissen dat het 
bedrag van 353.725 frank, dat het 
kapitaal vertegenwoordigt van de rente, 
door de verzekeraar-arbeidsongevallen 
aan Philippe Mernier verschuldigd vanaf 
het overlijden van zijn vader, volledig 
zal worden afgetrokken van het bedrag 
van 744.357 frank : 

Overwegende dat blijkt uit de stukken 
waarop het Hof vermag acht te slaan 

dat de schade van Philippe Mernier, 
wegens het verlies van de beroepsin
komsten van zijn vader, door het bestre
den arrest op 744.357 frank vastgesteld, 
de schade is die door hem, om die reden, 
werd geleden na 25 augustus 1972, dag 
van het overlijden van zijn moeder; 

Dat, derhalve, alleen het deel van het 
kapitaal, door de verzekeraar-arbeids
ongevallen gevestigd tot zekerheid van 
de betaling van de sinds 25 augustus 1972 
vervallen wezenrenten, kan worden af
getrokken van het bedrag van 744.357 fr. 
terwijl het cleel van dat gevestigd kapitaal 
waardoor aan de moeder van Philippe 
Mernier, tussen 4 februari 1970, datum 
van het overlijden van zijn vader, en 
25 augustus 1972, de vervallen renten 
konden worden gestort, moet worden 
afgetrokken van het kapitaal dat aan 
zijn moeder krachtens het gemeen recht 
toekomt; 

Dat het middel, in die mate, gegrond is ; 

Om die redenen, vernietigt het bestre
den arrest in zoverre het van de door de 
minderjarige Philippe Mernier geleden 
schade van 744.357 frank het geheel 
van het door de verzekeraar-arbeids
ongevallen gevestigcle kapitaal aftrekt 
en niet het deel van dat kapitaal dat 
bestemd was om de betaling van de 
wezenrente, vanaf 25 augustus 1972, te 
waarborgen; beveelt dat. van dit arrest 
melding zal worden gemaakt op de kant 
van de gedeeltelijk vernietigde beslissing; 
veroordeelt verweerder in de kosten ; 
verwijst de aldus beperkte zaak naar het 
Hof van beroep te Brussel. 

16 februari 1976. - 28 kamer. -
V oo1·zitte1·, Baron Richard, raadsheer 
waarnernend voorzi tter. - V e1·slag geve1·, 
de H. LegTos. - Gelijkl1tidende conchtsie, 
de H. Duchatelet, advocaat-generaal. -
Pleite1·, de H. De Bru;vn. 

2e KAMER. - 16 februari 1976. 

1° OVERSPEL.- 0NDERHOUDEN VAW 
EEN B!JZIT IN DE EOHTELIJKE WONING, 
GEPLEEGD VOOR DE INWERKINGTRE
DING VAN DE WET VAN 28 OKTOBER 
1974. - MISDRIJF STRAFBAAR NA DE 
INWERKINGTREDING VAN DEZE WET.
TOE TE PASSEN STRAF. 

2° WETTEN EN BESLUITEN.- ToE-
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PASSING IN DE TIJD.- STRAFZAKEN.-
0NDERHOUDEN VAN EEN BIJZIT IN DE 
EOHTELIJKE WONING, GEPLEEGD VOOR 
DE INWERKINGTREDING VAN DE WET 
VAN 28 OKTOBER 1974. - MISDRIJF 
STRAFBAAR NA DE INWERKINGTREDING 
VAN DEZE WET. - TOE TE PASSEN 
STRAF. 

l 0 en 2° De man die zich v66r· de inwerking
treding van de wet van 28 oktober 1974 
schuldig heeft gemaakt aan het onde?·
hmtden van een bijzit in de echtelijke 
waning kan, na de inwerkingtreding 
van die wet, worden gestr·ajt met de 
lichtere str·aj die deze wet op overspel 
stelt (1). (S.W., artt. 2, 387, gewijzigd 
door artikel 1 van de wet van 28 ok
tober 1974, en 389, opgeheven door 
artikel 2 van die wet.) 

(L ... , T.V ... ) 

ARREST (ver·taling). 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
.arrest, op 16 oktober 1975 door het Hof 
van beroep te Brussel gewezen ; 

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

Over het middel afgeleid uit de schen
ding van artikel 2 van het Strafwetboek, 

door·dat het hof van beroep, uitspraak 
doende na de inwerkingtreding van de 
wet van 28 oktober 1974 waarbij het 
wanbedrijf van onderhoud van bijzit 
wordt afgeschaft, eiser wegens dat wan
beru·ijf, dat van 14 mei tot 15 jtmi 1974 
werd begaan, veroordeelt zodat het de 
regels schendt betreffende de gevolgen 
van de strafbepalingen in de tij d : 

Overwegende dat de wet van 28 ok
ber HJ74, in werking getreden op 9 de
cember 1974, enerzijds, elk onderscheid 
afschaft tussen de elementen van het 
misdrijf van overspel, begaan door de 
echtgenoot of begaan door de vrouw, 
terwijl voor het misch·ijf, bepaald bij het 
afgeschafte artikel 389 van het Straf
wetboek, vereist was dat, naast het over
spel van de echtgenoot, deze zijn bijzit 
had onderhouden in de echtelijke woning, 
en, anderzijds, de buitenechtelijke be
trekkingen van de 'beide echtgenoten 

(1) Cass., 25 november 1975, snp1·a, blz. 382 
en de noot 

bestraft met een zelfde straf, die lichter is 
dan onder de vroegere wetgeving ; 

Overwegende dat de wetgever het 
strafbaar karakter van het onderhoud 
van bijzit niet heeft afgeschaft, daar dit 
onvermijdelijk het overspel van de 
echtgenoot impliceert ; 

Overwegende dat het arrest vaststelt 
dat eiser, v66r de inwerkingtreding van 
de wet van 28 oktober 1974, zich sclmldig 
heeft gemaakt aan onderhoud van bijzit 
en op die feiten de, bij die nieuwe wet 
bepaalde, minder strenge straf toepast ; 

Dat het arrest aldus aan die wet geen 
terugwerkende kracht geeft en de bepa
lingen van artikel 2 van het Strafwetboek 
juist toepast ; 

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

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

II. In zoverre de voorziening 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. 

16 februari 1976. - 2e kamer. -
V oo1•zitte1', Baron Richard, raadsheer 
waarnmnend voorzitter. - Ve1·slctggever·, 
Baron Vin<;otte. - Gelijkl1lidende con
clusie, de H. Duchatelet, aclvocaat-gene
raal. - Pleiter·, de H. Chr. Vanderveeren 
(van de balie te Brussel). 

2e KAlVIER. - 16 februari 1976. 

VEROORDELING MET UITSTEL EN 
OPSCHORTING VAN DE VEROOR
DELING. - 0PSOHORTING VAN DE 
UITSPRAAK VAN DE VEROORDELING.
GEOONTRAVENTIONALISEERD WANBE
DRIJF.- REOHTER IN HOGER BEROEP 
DIE DE TELASTLEGGING BEWEZEN VER
KLAART EN BEVEELT DAT DE VEROOR
DELING WORDT OPGESOHORT. - 0N
vVETTELIJKHEID. 

De cor'?'ectionele r·echtbank die, in hager· 
be?'oep r·echtdoende, een gecontr·aven
tionaliseerd wanbed?'ijj bewezen vel'-
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klaart, lean niet bevelen dat de uitspmak 
van de VM'OO?'deling wo1·dt opgescho1·t. 
(Art. 3 wet van 29 juni 1964 betreffen
de de opschorting, het uitste1 en de 
probatie.) 

(PROCUREUR DES KONINGS 
TE HOEI, T. BRIAN.) 

ARREST {VM'taling). 

HET HOF ; - Ge1et op het bestreden 
vonnis, op 13 november 1975 in hoger 
beroep gewezen door de Correctione1e 
Rechtbank te Hoei ; 

Over het midclel afgeleid uit de schen
ding van artikel 3 van de wet van 29 juni 
1964 betreffende de opschorting, het 
uitstel en de probatie, 

dom·dat de Correctionele Rechtbank 
te Hoei; na te hebben gezegd dat de 
telastlegging, zoals opgesteld in de dag
vaarding, bewezen is en voor recht te 
hebben gezegd dat de tegen beldaagde 
aangevoerde feiten niet van die aard zijn 
dat zij als hoofdstraf een correctionele 
gevangenisstraf van meer dan twee j aar · 
of een zwaardere straf 1neebrengen, de 
enkele opschorting van de veroordeling 
heeft. gelast voor een duur van drie jaar, 

te1·wijl in artikel 3 van de wet van 
29 juni 1964 wordt bepaald dat de op
schorting, 1net instemming van de ver
dachte, door de vonnisgerechten, met 
uitzondering van de hoven van assisen 
en de politierechtbanken, kan worden 
gelast en de verwijzing van de telast
legging van inbreuk op de artikelen 392, 
398 en 399 van het Strafwetboek naar 
de politierechtbank, bij beschikking van 
de raadka1ner van 26 september 1974, 
uitwerking blijft hebben voor de in hoger 
beroep zitting houclencle correctionele 
rechtbank: 

Overwegencle clat de rechter in hoger 
beroep geen ruhnere bevoegclheicl heeft 
clan die van de rechtbank waarvan de 
beslissing aan zijn oordeel wordt over
gelegd en clat zijn rechtsmacht dezelfde 
grenzen heeft ; 

Overwegende dat, bij toepassing van 
artikel 3 van de wet van 29 jcmi 1964, 
de politierechtbanken de opschorting 
van de uitspraak van de veroordeling 
niet mogen gelasten ; 

Dat, clerhalve, de correctionele recht
bank, uitspraak doende als rechtsmacht 
in hoger beroep van de politierechtbank, 
waarbij, door het aannemen van ver
zachtende omstancligheden, de inbreuk 

op de artikelen 398-399 van het Straf
wetboek regelmatig aanhangig werd ge
maakt, de opschorting van de uitspraak 
van de veroordeling niet mocht gelasten ; 

Dat het middel gegrond is ; 
Overwegencle clat de vernietiging van 

de beslissing van toepassing is op de 
schuldigverldaring ; 

Om die redenen, vernietigt het bestre
den vonnis in zoverre claarin uitspraak 
wordt gedaan over de ten laste van ver
weercler ingestelcle strafvordering; be
veelt dat van dit arrest melding zal wor
den gemaakt op de kant van de gedeelte
lijk vernietigde beslissing ; laat de kosten 
ten laste van de Staat ; verwijst de aldus 
beperkte zaak naar de Correctionele 
Rechtbank te Luik, zitting houdende in 
hoger beroep. 

16 februari 1976, - 2e kamer. -
Voorzitter, Baron Richard, raadsheer 
waarnemencl voorzitter. - Ve1·slaggeve1·, 
Mevr. Raymond. - Gelijlcl~.idende con
clttsie, de H. Duchatelet, advocaat-gene
raal. 

2e KAJ\'IER. - 16 februari 1976. 

HOGER BEROEP. - STRAFZAKEN. 
BEKLAAGDE DOOR DE EERSTE RECHTER 
WEGENS VERSCHEIDENE MISDRIJVEN 
VEROORDEELD TOT EEN ENKELE STRAF. 
- HoGER BEROEP VAN DE BEKLAAGDE 
ALLEEN.- RECHTER IN HOGER BEROEP 
DIE DE DOOR DE EERSTE RECHTER BE
WEZEN VERKLAARDE TELASTLEGGINGEN 
ALSMEDE EEN BIJKOMENDE TELASTLEG· 
GING BETREKKELIJK HETZELFDE FElT 
BEWEZEN VERKLAART. - ONWETTE
LIJKHEID. 

Op het hoge1' be1·oep van de beklaagde 
alleen kan cle 1·echter in hager be1·oep 
ten laste van de beklaagde, die doo1• de 
ee1·ste rechte1· wegens veTscheiclene te
lastleggingen tot een enkele st1·aj is 
ve1·oordeelcl, niet beslissen clat cleze 
telastleggingen alsmede een bijlwmende 
telastlegging betrelclcelijk hetzeljde jeit 
bewezen zijn en clat e1' eenclaadse samen
loop bestaat, zeljs inclien hij cle beklaagcle 
tot geen zwaarde1·e st1·aj ve1·om·cleelt clan 
die welke de ee1·ste 1·echte1' heejt ttit
gesp?·oken (1). (Art. 202 Sv.) 

(1) Cass., 9 december 1975, S1tpm, biz. 444. 
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(PROCUREUR DES KONINGS TE HOEI, 
T. GOFFARD ; GOFFARD EN DISPA.) 

ARREST (vertaling). 

HET HOF;- Gelet op het bestreden 
vonnis, op 14 november 1975 in hager 
beroep gewezen door de Correctionele 
Rechtbank te Hoei ; 

I. Op de voorzieningen van de Procu
reur des Konings te Hoei en van eiser 
Goffart, beklaagde : 

Overwegende dat, in zoverre de voor
ziening van eiser Goffart gericht is tegen 
de beslissing op de tegen verweerder 
Dessers, medebeklaagde, ingestelde straf
vordering, eiser niet bevoegd is om zich 
tegen die beslissing te voorzien ; 

Over het middel hie1Ytit afgeleid dat 
de rechtbank, met wijziging van het 
beroepen vonnis waarin eiser Goffart 
voor de telastlegging D werd vrijgespro
ken en werd veroordeelcl tot een enkele 
straf voor de telastlegg;ingen A, B en 0 
samen, de telastlegging D bewezen ver
klaart en hem tot dezelfde straf veroor
deelt voor de telastleggingen A, B, 0 
enD samen, 

te1·wijl, bij gebrek aan hoger beroep 
van bet openbaar n:dnisterie, de toestand 
van eiser Goffart niet mocht worden ver
·zwaard: 

Overwegende dat eiser Goffart, in het 
vom1is van de politierechtbank, werd 
veroordeeld voor de telastleggingen A, 
B, 0 en werd vrijgesproken voor de 
telastlegging D ; 

Overwegende dat, aangezien het open
baar ministerie tegen dat vom1is geen 
l1oger beroep had ingesteld, de rechtbank 
de telastlegging D niet mocht bewezen 
verldaren en eiser niet 1nocht veroor
delen voor cle telastleggingen A, B, 0 
enD smnen; 

Dat het micldel gegrond is ; 
Overwegencle dat, op de onbeperkte 

voorziening van de eiser, beklaagde, de 
vernietiging van de beslissing op de 
strafvordering de vernietiging meebrengt 
van de beslissing op de civielrechtelijke 
vordering, die er het gevolg van is ; 

II. Op de voorziening van eiser Goffart, 
bnrgerlijke partij : 

Overwegende dat eiser geen enkel 
:middel aanvoert ; 

III. Op de voorziening van eiseres, 
bnrgerlijke partij : 

Overwegende dat, uit de stukken 
waarop het Hof vermag acht te slaan, 
niet blijkt dat de voorziening betekend 
werd aan de partijen waartegen zij is 
gericht; 

Dat zij niet ontvankelijk is ; 

Om die redenen, vernietigt het bestre
den vonnis in zoverre daarin uitspraak 
wordt gedaan over de tegen eiser Goffart 
ingestelde strafvordering en civielrech
telijke vordering ; verwerpt de voorzie
ning van die eiser voor het overige even
als de voorziening van eiseres ; beveelt 
dat van dit arrest melding zal worden 
gemaakt op de kant van de gedeeltelijk 
vernietigde beslissing ; veroordeelt eiseres 
in de kosten van haar voorziening en 
eiser Goffart in de helft van de kosten 
van zijn voorziening ; laat de overige 
kosten ten laste van de Staat ; verwijst 
de aldus beperkte zaak naar de Correc
tionele Rechtbank te Namen, zitting 
houdende in hager beroep. 

16 februari 1976. - 2e kamer. -
VooTzitte1', Baron Richard, raadsheer 
waarne1nend voorzitter. - Ve1·slaggeve1', 
de H. Screvens. - Gelijklttidende concltt
sie, de H. Duchatelet, advocaat-generaal. 

26 KAMER. - 17 februari 1976. 

VERZEKERINGEN. VERPLICHTE 

AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING IN
ZAKE MOTORRIJTUIGEN. - WET VAN 

1 JULI 1956, ARTIKEL 23. - 0VER
GANGSPERIODE BIJ DEZE BEPALING IN

GEVOERD HEEFT EEN EINDE GENOJYIEN 
OP HET OGENBLIK VAN DE INWERKING

TREDING VAN HET KONINKLIJK BESLUIT 

VAN 5 JULI 1967. - GEVOLGEN T.A.V. 
VERZEKERINGSOVEREENKOl\'i:STEN GE

SLOTEN MET EEN VERZEKERINGSONDER
NEMING DIE NA DEZE DATUM IS OP

GERICHT EN NIET WERD AANGENOMEN. 

Daa1· het koninklijlc beslttit van 5 jttli 1967 
op impliciete, doch onbetwistba1·e wijze 
een einde hee.ft gemaakt aan de ove?'
gangspe1'iode bepaald in aTtikel 23 van 
de wet van 1 jttli 1956 betTeffencle de 
ve1plichte aanspmkelij kheidsvm·zeke1·ing 
inzake moto1'1'ijtttigen, geldt het door 
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dit a1·tikel ingevoeTde vm·moeden niet 
t.a.v. de oveTeenlwmst gesloten met een 
ve1·zekm·ingsondm·neming clie is opge-
1'icht na cle inwerkingtreding van ge
noemcl beshtit en wier aanvTaag om 
toelating wercl ve1'W01'pe11 (1). 

(HET GEMEENSOHAPPELIJK 
l\10TORvV AARBORGFONDS, 

T. PAUWELS EN LITISOONSORTEN.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 20 januari 1975 door het Hof 
van beroep te Gent gewezen; 

Ge1et op het arrest op 26 februari 1974 
door het Hof gewezen (2); 

I. In zoverre de voorziening gericht is 
tegen de failliet verklaarde naainloze 
vennootschap « Groep Belga " : 

Overwegende dat tussen eiseres en 
deze verweerster voor de feitenrechter 
geen geding werd gevoerd en dat het 
arrest geen veroordeling van eiseres ten 
gunste van deze partij uitspreekt ; 

Dat de voorziening derhalve niet ont
vankelijk is ; 

II. In zoverre de voorziening gericht is 
tegen de beslissingen op de civielrechte
lijke vorderingen door de eerste zes 
verweerders tegen eiseres ingesteld : 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 2, § 1, 6, 15, § 1, 
16, 23 van de wet van 1 juli 1956 betref
fende de verplichte aansprakelijkheids
verzekering inzake motorvoertuigen, 1, 
34 en 39 van het koninklijk besluit 
van 5 juli 1967 houdende algemene ver
ordening betreffende de toelating van 
en de controle op de ondernemingen die 
de verplichte verzekering van de burger
rechtelijke aansprakelijkheid inzake mo
torrijtuigen uitoefenen, 

doorclat, na geconstateerd te hebben 
dat de verwezene G. C. veroordeeld werd 
wegens onopzettelijke doding van Pau
wels Walter te Balen op 24 november 
1969, dat de naamloze vennootschap 
« Groep Belga '' opgericht werd op 12 sep
tember 1967, en dat de door haar inge-

(1) Vgl. cass., 28 januari 1966 (Bull. en 
Pas., 1966, I, 682). 

(2) A1·1·. cass., 1974, blz. 711. 

diende aanvraag tot toelating om het 
verzekeringsbedrijf uit te oefenen over
eenkomstig artikel 2, § 1, laatste lid, van 
voormelde wet van 1 juli 1956, door de 
bevoegde overheid werd afgewezen, en 
zonder te betwisten dat, zoals eiseres 
voorhield in haar conclusie, het voertuig 
waarmede de verwezene het litigieus 
ongeval veroorzaakte, bij voormelde 
« Groep Belga " verzekerd was op grond 
van een polis van 13 februari 1968 en 
een bijakte van 21 oktober 1968, het 
arrest beslist dat de ver.wezene op het 
ogenblik van het ongeval niet verzekerd 
was overeenkomstig de bepalingen van 
voormelde wet van 1 juli 1956, en dat 
derhalve de vorderingen van de burger
lijke partijen tegen eiseres krachtens 
artikel 16 van voormelde wet ontvan
kelijk en gegrond waren, en dienvolgens 
eiseres in solid~tm met de verwezene ver
oordeelt tot het vergoeden van de schade 
voortvloeiende uit de lichamelijke letsels 
van het slachtoffer, dit om de redenen 
dat gelet op de datum van haar stichting, 
de << Groep Belga " niet onder toepassing 
viel van artikel 34 van voormeld konink
lijk besluit van 5 juli 1967 noch van de 
in dit artikel bedoelde voorlopige toe
lating, dat het dienvolgens aan die 
vennootschap, gelet op de door haar 
opgelopen weigering, verboden was de 
hoger bedoelde verzekeringsovereenkomst 
af te sluiten, dat zij hiertoe onbekwaam 
was, dat die overeenkomst volstrekt 
nietig was, dat de burgerlijke partijen 
terecht die nietigheid inriepen, dat arti
kel 23 van voormelde wet van 1 juli 1956 
tot doel en gevolg beeft dat de verzeke
ringscontracten, aangegaan met verze
keraars die geen toelating hadden over
eenkomstig artikel 2, § 1, laatste lid, van 
gezegde \Vet, geldig waren zolang derge
lijke toelating, ingevolge het ontbreken 
van de krachtens artikel 15 van gezegde 
wet door de Koning uit te vaardigen 
regeling, niet kon verleend worden, maar 
niet dat, wanneer deze regeling in voege 
getreden was ingevolge voormeld konink
lijk besluit van 5 juli 1967, de nadien door 
niet toegelaten verzekeraars afgesloten 
verzekeringscontracten geldig zouden 
zijn, en dat er anders over oordelen on
verzoenbaar zou zijn met de gebiedende 
bepalingen van artikel 1 van gezegd 
koninklijk besluit, 

tenoijl, nu artikel 23 van voormelde 
wet van 1 juli 1956 tot doel en gevolg 
heeft niet aileen aan de verzekerde en 
aan de benadeelde· personen, 1naar ook 
aan eiseres toe te laten te beschouwen 
dat de eigenaar van een motorvoertuig 
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een verzekeringsovereenkomst heeft af
gesloten met een toegelaten verzekeraar, 
indieri het bestaan is bewezen van een 
verzekeringspolis welke de door de wet 
bedoelde risico's dekt en welke gesloten 
is met een verzekeraar die in Belgie het 
bedrijf van de verzekering der burgerlijke 
aansprakelijk:heid uitoefent, zulks tijdens 
een overgangsperiode waarvan de Koning 
de aanvang en het einde bepaalt, nu noch 
de bepalingen van artikelen 1 en 34 van 
voormeld koninklijk besluit rioch enige 
andere reglementaire bepaling, in voege 
op het ogenblik van het ongeval, als 
voorwerp hebben een einde te stellen 
aan de door voonrwld artikel 23 van de 
wet van 1 juli 1956 bedoelde overgangs
periode, en nu aan gezegde overgangs- · 
periode geenszins een einde werd gesteld 
door het enkele feit dat de Koning de in 
artikel 15 van voormelde wet van 1 juli 
1956 bedoelde regeling heeft getroffen 
met het oog op het toelaten van de door 
die wet bedoelde verzekeraars, hieruit 
volgt dat, ook indien de door de Ver
wezene met de " Groep Belga " afgesloten 
verzekeringsovereenkomst volstrekt nie
tig ·was, eiseres toch mocht·stellen dat de 
verwezene rnoest beschouwd worden als 
zijnde op de datum van het litigious on
geval verzekerd overeenkomstig de bepa
lingen van voormelde wet van 1 juli 1956, 
en dat zij derhalve, krachtens artikelen 6 
en 16 van gezegde vvet, niet gehouden 
was de schade voortspruitende uit de 
lichamelijke letsels van het slachtoffer 
te vergoeden : 

Overwegende dat uit de samenlezing 
van de artikelen 2, § I, laatste lid, 15, en 
23 van de wet van I juli 1956 blijkt dat 
laatstvermeld artikel tot doel heeft de 
inwerkingtreding van deze wet nwgelijk 
te maken en haar voile uitwerking te 
verlenen tot op het ogenblik dat de 
Koning de voorwaarden voor de « toe
lating" der verzekeraars zal hebben 
bepaald en dat de verzekeraars die in 
Belgie het bedrijf van de verzekering van 
de burgerrechtelijke aansprakelijkheid 
uitoefenen, in de gelegenheid zullen zijn 
gesteld hun « toelating " te bekomen ; 

Overwegende dat het koninklijk besluit 
van 5 juli 1967, dat op 8 juli 1967 in 
werking is getreden, .de voorwaarden 
heeft bepaald die de verzekeraars moeten 
vervullen om de vereiste toelating te 
bekomen ; dat blijkens artikel 34 van dit 
besluit slechts de verzekeringsonderne
mingen die op de datum van de inwer
kingtreding van dit besluit, in Belgie het 
bedrijf van de burgerrechtelijke aan
sprakelijkheidsverzekering inzake motor-

voertuigen beoefenen, ambtshalve wor
den onderworpen aan de beschikkingen 
van secties 2, 3, 4 en 5 van dit reglement 
en worden geacht voorlopig te zijn toe
gelaten; 

Overwegende dat hieruit volgt dat 
het koninklijk besluit van 5 juli 1967 
op impliciete doch onbetwistbare wijze 
een einde heeft gesteld aan de overgangs
periode bepaald in artikel 23 van voor
melde wet om deze te vervangen door 
een andere overgangsperiode ; dat der
halve het door clit artikel ingevoerd 
vermoeden nopens « de verzekeringsover
eenkomsten gesloten met een toegelaten 
verzekeraar " niet geldt ten aanzien van 
de overeenkomst gesloten m.et een ver
zekeringsonderneming opgericht na de 
inwerkingtreding van het koninldijk 
besluit van 5 juli 1967 houdende alge
mene verorclening betreffende de toela
ting van en de controle op de onder
nemingen die de verplichte verzekering 
van de burgerrechtelijke aansprakelijk
heid in zake motorvoertuigen uitoefenen, 
en wier aanvraa.g om toelating werd 
verworpen, wat ten deze, blijkens de 
vaststellingen van het arrest, voor de 
naamloze vennootschap " Groep Belga " 
het geval is ; 

Dat het middel na.ar recht faalt ; 

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

17 februari 1976. - 28 kamer. -
Vom·zitte1·, de H. "\Vauters, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - VeTBlaggever, 
de H. Chatel. - Gelijkl~tidencle concl~t8ie, 
de H. Krings, advocaat-generaal. -
Pleite1'8, de HH. Bayart en Dassesse. 

28 KAlVIER. - 17 februari 1976. 

DIEFSTAL EN AFPERSING. - BE
DRIEGLIJKE WEGNEl\iiNG VAN ANDER
MANS GOED VOOR EEN KORTSTONDIG 
GEBRUIK.- BEGRIP. 

A1·tikel 461, lid 2, van het Stmfwetboek, 
volgen8 hetwelk beclTieglijke wegneming 
van ancle1·man8 goecl voo1' een ko1't8tonclig 
gebTttik met cliejBtal wonlt gelijkgeBteld, 
verei8t niet alleen clat cle clacle1' het goecl 
tegen cle wil in van cle eigenaar heeft 
weggenomen, clock ook clat hij heeft ge-
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handeld op bed1·ieglijke wijze, dit is 
met de bew~tste wil het goed aan het genot 
van de bezitte1· te onttrekken teneinde M' 

een ko1·tstondig geb1·~tik van te maken, 
met het voornemen echter het na gebr~tik 
te1·ug te geven (1). 

(NEMEGEER, T. NAAMLOZE VENNOOTSCHAP 
« NOORDSTAR EN BOERHAAVE ll EN DE 

SUTTER ; GEMEENSCHAPPELIJK MOTOR

WAARBORGFONDS, T. DECLERCK EN 

LITISCONSORTEN.) 

ARREST. 

HET HOF;- Gelet op het bestreden 
arrest, op 20 januari 1975 door het Hof 
van beroep te Gent gewezen ; 

A. N opens de voorziening van eiser 
Nemegeer Sylvain, beklaagde : 

Overwegende dat de voorziening enkel 
gericht is tegen de beslissing op de straf
vordering en, op civielrechtelijk gebied, 
tegen de verweerders De Sutter Antoine, 
burgerlijke partij, en de naamloze ven
nootschap Noordstar en Boerhaave, in 
gedwongen tussenkomst gedagvaarde 
partij; 

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

Over het middel afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 97 van de Grand
wet, 461, inzonderheid lid 2, van het 
Strafwetboek, zoals het is aangevuld door 
artikel 1 van de wet van 25 juni 1964, 
3, inzonderheid lid 1, van de wet van 
1 juli 1956 betreffende de verplichte aan
sprakelijkheidsverzekering inzake motor
voertuigen, 1382 en 1383 van het Burger
lijk W etboek, 3 en 4 van de wet van 
17 april 1878, houdende de voorafgaande 
titel van het Wetboek van strafvorde
ring, 

doo1•dat, na vastgesteld te hebben op 
basis van de feitelijke gegevens waarop 
het wijst, dat eiser zich het voertuig had 
toegeeigend buiten het weten en tegen 
de wil in van de eigenaar, alsook buiten 
het tijdstip en de plaats waar hij er over 
had mogen beschikken, en dat een derge
lijke handelwijze een bedrieglijke weg
neming uitmaakt, het arrest de telast-

(1) 0ass., 4 november 1974 (A1'1', cass., 
1975, blz. 298) en noot 2 ; raadpl. ToLLEBEECK, 
Revue de d1·oit penal, 1974-1975, blz. 466 
tot 475. 

leggingen A (bedrieglijk wegnemen van 
een wagen) en D (het in het verkeer 
brengen van een motorvoertuig zonder 
dekking door een verzekering overeen
komstig de wet van 1 juli 1956) tegen 
eiser bewezen verklaart en hem dien
volgens veroordeelt uit hoofde van het 
eerste van deze misdrijven tot een geld
boete van 6.000 frank en uit hoofde van 
het tweede tot een geldboete van 3.000 
frank, en hem voorts ontzet uit het recht 
een voertuig te besturen voor een periode 
van twee maanden zonder vrijstelling van~ 
exam en, 

tenvij'l eiser evenals het Gemeenschap
pelijk Motorwaarborgfonds in hun con
clusies betwist hadden dat er in onder
havig geval sprake kon zijn van toe
eigening van andermans zaak, daar de 
eigenaar van de wagen de contact
sleutels aan eiser had gegeven, wetende 
dat deze vroeger reeds een ritje gemaakt 
had met de wagen van zijn werkgever, 
en terwijl, zoals aangevoerd in de conclu
sie van het Gemeenschappelijk Motor
waarborgfonds, uit de omstandigheid dat 
de sleutels terzake meer dan anderhalf 
uur vroeger dan nodig werden gegeven 
en dat mevrouw N eyrinck wist dat de 
beklaagde vaker een ritje maakte met 
wagens van de finna, met voldoende 
zekerheid kon afgeleid worden dat in 
feite geen bezwaar werd gemaakt tegen 
het gebruik van de betreffende wagen 
voor een kort ritje, bijvoorbeeld om een 
boodschap te doen, en uit het feit dat 
de toelating niet gevraagd werd, en der
halve ook niet verleend werd, niet kan 
afgeleid worden dat er bedrieglijk opzet 
aanwezig was ; waaruit volgt dat het 
arrest niet naar de eis van de wet met 
redenen omkleed is, nu het niet adequaat 
de afwijzing rechtvaardigt van de ver
weermiddelen door eiser en het Gemeen
schappelijk Motorwaarborgfonds aange
voerd, evenmin als het wettelijk aantoont 
dat er ten deze een bedrieglijke weg
neming van het voertuig heeft plaats
gegrepen: 

Overwegende dat eiser in conclusie 
gesteld had dat er van « wegneming " 
van het voertuig « geen sprake was " en 
dit had afgeleid uit de OlTlstandigheden : 
« dat mevrouw Neyrinck, echtgenote van 
De Sutter Antoine, eigenaar van de 
wagen, de sleutels van het voertuig heeft 
overhandigd aan beklaagde met de bedoe
ling dat beklaagde met dit voertuig zou 
rijden ; dat n1.evrouw N eyrinck geen enkel 
welbepaald verbod heeft opgelegd aan 
beklaagde ; dat zij daarenboven wist dat 
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beldaagde vroeger reeds een ritje gemaakt 
had met de wagen van haar werkgever " ; 

Overwegende dat het Gemeenschap
pelijk Motorwaarborgfonds aan zijn kant 
in conclusie geponeerd had : " het feit 
dat de beklaagde zelf verldaart dat hij 
buiten het weten van de eigenares een 
paar straten omreed, betekent niet dat 
er van werkelijke gebruiksdiefstal kan 
gesproken worden ; daartoe is toch inder
daad een bedrieglijk toeeigenen nood
zakelijk, vvat in casn ontbreekt ; uit de 
omstandigheid dat de sleutels terzake 
meer dan anderhalf uur vroeger dan nodig 
werden gegeven en dat mevrouw Ney
rinck wist dat de beklaagde vaker -een 
ritje Tnaakte met wagens van de firma, 
kan Trlet voldoende zekerheid afgeleid 
worden dat in feite geen bezwaar gemaakt 
werd tegen het gebruik van de betreffende 
wagen voor een kort ritje, bijvoorbeeld 
om een boodschap te doen " ; 

Overwegende dat het arrest geenszins 
moest vaststellen dat eiser, die vervolgd 
werd wegens bedrieglijke wegneming 
voor een kortstondig gebruik, zich het 
voertuig had toegeeigend; dat het zelfs 
het opzet hiertoe niet Tnoest constateren ; 
dat iTnmers voor de toepassing van arti
kel 461, tweede lid, van het Strafwetboek 
volstaat dat de dader zou hebben gehan
deld n1et de bewuste wil het goed aan 
het genot van de bezitter te onttrekken 
ten einde er een kortstondig gebruik van 
te maken, 1net het voornmnen het, na 
gebruik, terug te geven ; 

Overwegende dat de rechter aan de 
andere kant de verplichting had na te 
gaan of het voertuig tegen de wil van 
de eigenaar werd weggenomen ; 

Overwegende dat het arrest met dit 
doel beschouwt dat : "enerzijds uit de 
verklaringen aan de verbalisanten afge
legd door N eyrinck Mariette en beaamd 
door de beldaagde gebleken is dat 
Neyrinck Mariette op 2 maart 1973 om
streeks 10 uur de contactsleutels van haar 
autovoertuig had overhandigd aan de 
beklaagde, n1et de wel omschreven en 
beperkte opdracht het bedoelde voertuig, 
hetwelk gestationeerd stand schuin tegen
over de firma Rainbow, op de binnenkoer 
van die :firma te plaatsen omstreeks 
11.45 uur, wanneer de bestelauto van 
de firma de binnenkoer zou verlaten 
hebben ; dat deze wei bepaalde en be
perkte opdracht impliciet maar zeker 
inhield dat de beldaagde aileen mocht 
handelen binnen de perken van die op
dracht, hetgeen meteen betekent dat het 
hem niet was toegelaten en derhalve 
verboden over dit voertuig te beschikken 

buiten die perken; dat anderzijcls uit de 
verklaringen van de beklaagde gebleken 
is dat bij, instede van de hem gegeven 
opdracht te vervullen, het autovoertuig 
heeft weggenomen, buiten de hem gestel
de tijd, en ermecle is gaan rondrijden in 
de stad Brugge, alwaar hij het onder
werpelijk verkeersongeval veroorzaakte 
te 10.30 uur; dat uit het voorgaande moet 
besloten worden dat de beklaagde zich 
clit voertuig heeft toegeeigend buiten het 
weten en tegen de wil in van de eigenaar, 
alsook buiten het tijdstip en de plaats 
waar hij erover had mogen beschikken " ; 

Overwegende dat het arrest aldus, op 
grand van een feitelijke en derhalve 
soevereine appreciatie van de inhoud 
van de opdracht aan eiser door vrouw 
Neyrinck gegeven, vaststelt dat, ook al 
werden de contactsleutels aan eiser over
hancligd, en ook al was het geweten dat 
eiser vroeger van de gelegenheid gebruik 
maakte om ritjes te maken, deze opdracht 
niettemin het verbod inhield buiten de 
opgelegde perken van het voertuig 
gebruik te maken, zodat eiser tegen de wil 
van de eigenaar had gehandeld, wat door 
het arrest verkeerdelijk als" toegeeigencl " 
wordt uitgedrukt ; dat het arrest zodoen
de de conclusies van eiser en van het 
Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds 
beantwoordt en de beslissing wettig recht
vaardigt; 

Dat het miclclel niet kan aangenon::wn 
worden; 

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

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

1° op de civielrechtelijke vordering 
door verweerder Antoine De Sutter tegen 
eiser ingesteld : 

Overwegende dat eiser geen bijzonder 
middel inroept ; 

2° op de vordering in gedwongen tus
senkon1st door eiser tegen verweerster 
de naamloze vennootschap " N oordstar 
en Boerhaave " ingesteld : 

Overwegende dat uit de stukken waar
op het Hof vermag acht te slaan, niet 
blijkt dat eiser zijn voorziening aan 
verweerster tegen wie ze was gericht, 
heeft doen betekenen ; 

Dat de voorziening mitsdien niet ont
vankelijk is; 
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B. Nopens de voorziening van eiser, 
het Gemeenschappelijk Motorwaarborg
fonds 

Om die redenen, decreteert de afstand 
van de voorziening van het Gelneen
schappelijk Motorwaarborgfonds, in zo
verre ze gericht is tegen de beslissing op 
de strafvordering, en tegen de verweer
ders Declerck Rene, handelende als hoofd 
van de huwelijksgemeenschap tussen 
hem en zijn echtgenote, De Sutter 
Antoine, de naamloze vennootschap 
« Noordstar en Boerhaave >>, Nen1egeer 
Sylvain en N emegeer Hieronymus ; de
creteert eveneens de afstand, ditmaal 
onder voorbehoud van het recht zich op
nieuw te voorzien, van de voorziening 
van het Gemeenschappelijk Motorwaar
borgfonds tegen de beslissing op de 
civielrechtelijke vordering van de ver
weerclers Declerck Rene en Moerkerke 
Elisa, handelende als wettige vertegen
woorcligers van en beheerders over de 
persoon en de goederen van hun Inin
derjarige zoon Declerck Andre ; ver
werpt de voorzieningen voor het overige ; 
veroordeelt de eisers in de kosten. 

17 februari 1976. - ze kamer. 
Voo7·zitte1', de H. "\Vauters, raadsheer 
waarnmrtend voorzitter. - Ve7·slaggeve1·, 
de H. Chatel. - Gelijlclttidende conclttsie, 
de H. Krings, advocaat-generaal. 
Pleitm·s, de HH. H. Simont en Bayart. 

28 KAMER. - 17 februari 1976, 

1° ARBEIDSONGEVAL.- LIJFRENTE 
VERSOHULDIGD AAN DE EOHTGENOOT 
VAN DE GETROFFENE VAN EEN DODE
LIJK ARBEIDSONGEV AL. - SoHADE
VERGOEDING AAN DEZE EOHTGENOOT 
VERSOHULDIGD DOOR DE DERDE, DIE 
TEN VOLLE AANSPRAKELIJK IS VOOR 
RET ONGEVAL, WEGENS RET DERVEN 
VAN RET VOORDEEL DAT HIJ UIT RET 
LOON VAN DE GETROFFENE HAD KUN
NEN TREKKEN, ZO DIE WAS BLIJVEN 
LEVEN. - VERGOEDING VAN EEN
ZELFDE MATERIELE SCHADE. 

2° ARBEIDSONGEV AL. - VERHAAL 
VAN DE ARBEIDSONGEVALLENVERZE
KERAAR TEGEN DE DERDE AANSPRAKE-

LIJKE. - ARBEIDSONGEVALLENVER
ZEKERAAR DIE RET KAPITAAL HEEFT 
GEVESTIGD DAT DE LIJFRENTE VER
TEGENWOORDIGT WELKE IS VERSOHUL
DIGD AAN DE EOHTGENOOT VAN DE 
GETROFFENE VAN EEN DODELIJK ONGE
VAL.- REOHTSVORDERING TOT TERUG
BETALING VAN DIT KAPITAAL INGESTELD 
TEGEN DE DERDE DIE TEN VOLLE 
AANSPRAKELIJK IS VOOR RET ONGEV AL. 
- GRENZEN. 

3° ARBEIDSONGEV AL. - BERUSTING 
VAN DE REOHTHEBBENDE VAN DE GE
TROFFENE IN DE BESLISSING OVER ZIJN 
VERHAAL TEGEN DE DERDE DIE AAN
SPRAKELIJK IS VOOR RET ONGEVAL. -
BERUSTING ZONDER GEVOLG OP RET 
RECHT VAN DE ARBEIDSONGEVALLEN
VERZEKERAAR OM DE REOHTSVORDE
RING VAN DE REOHTHEBBENDE VAN DE 
GETROFFENE TEGEN DEZE DERDE IN 
TE STELLEN, ll<IET NAME BIJ WEGE VAN 
HOGER BEROEP. 

1° De lijj1·ente aan de echtgenoot van de 
get7'offene van een dodelijk a7·beids
ongeval ve7'schttldigd lcTachtens a7·tilcel12 
van de a1·beidsongevallenwet van 10 ap1·il 
1971 en beTekend op g7·ondslag van 
30 p.c. van hetjaa1·loon van de getmffene, 
eensdeels, en de schadevm·goeding, welke 
aan deze echtgenoot ve1·schttldigd is doo7· 
de dm·de die ten valle aanspmlwlij lc is 
voo1· het ongeval en beTekend woTdt op 
gmndslag van het loon van de get7·offene 
op het ogenblik van het ongeval, ondm· af
trek van het gedeelte bestemd voo7' diens 
pe1'soonlijk ondedwttd en op basis van 
zij11 waa1'schijnlijlce winstgevende levens
dtttw, ande1·deels, zijn twee wijzen 
van vergoeding - jo7jaitai7' volgens de 
ee7'ste en totaal volgens de tweede -
van eenzeljde mate1·iele schade, met 
name die welke voo7' de bet7·olckene 
voo7·tsp7·uit ttit het de7'Ven van het voo7'
deel dat hij no1'maal ttit het loon van 
de get7·offene zott getrokken hebben, 
indien die was blijven leven ( 1). 

2° De a7'beidsongevallenve7·zeke7·aa1' die 
het lcapitaal heejt gevestigcl dat de aan 
de echtgenoot van de getmffene van een 
dodelijlc arbeidsongeval ve7·schtddigde 
lijj?·ente vm·tegenwoonligt, lean binnen 
de g1·enzen van de schadeveTgoeding die 
volgens het gemeen 7'echt tot ve1·goeding 

(1) Oass., 9 november 1967 (A1·r. cass., 
1968, biz. 359); raadpl. cass., 22 juni 1971 
(ibid., 1971, biz. 1073). 
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van dezeljde rnate1·iele schade verschul
digd is door de de1·de, die ten valle aan
sprakelijk is voo1· het ongeval, tegen 
deze dm·de een 1'echtsvonlm·ing instellen 
tot terttgbetaling van heel het kapitaal 
en niet enkel van het kapitaal dat 
dezeljde lijjrente ve1·tegenwom·digt en 
be1·ekend is met inachtneming van de 
waa1·schijnlij ke winstgevencle levenscluttr 
van cle getroffene (1), 

3D Bm•ttsting van de 1'echthebbencle van 
de getroffene van een a1·beidsongeval 
in het vonnis dat beslist ovm· zijn verhaal 
tegen cle cle1·de aanspmkelijke kan aan 
de ve1·zekeram·, pm·tij in cle zaak, zijn 
1'echt niet ontnernen om hoge1· beroep in 
te stellen teneincle te bekomen dat de 
clenle aansp1·akelij ke wonlt ve1'oo1·deeld 
tot betaling van cle ve1·goecling waa1·op 
die 1·echthebbende rnet toepassing van de 
gemeen1·echtelijke 1'egels ttit hoojde van 
deze schacle aansp1·aak kon maken, daa1· 
het gezag van gew~jsde tttssen cleze 1'echt
hebbende en de cle1·de aanspralcelijke niet 
lean tegengesteld wonlen aan cle verzeke-
1'aa1' die ?'egelrnatig in hoge1· beroep 
is gegaan (2). 

(GEIVIEENSOHAPPELIJKE VERZEKERINGS-
KAS TEGEN ARBEIDSONGEV ALLEN cc DE 

FEDERALE VERZEKERINGEN "' T. FOUC· 
QAERT EN VAN WAEYENBERGHE.) 

ARREST, 

HET HOF;- Ge1et op het bestreden 
arrest, op 30 april 1975 door het Hof 
van beroep te Gent gewezen ; 

Overwegende dat het arrest enkel over 
de burgerlijke belangen uit"spraak doet; 

I. In zoverre de voorziening tegen 
verweerder gericht is : 

Over het middel afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 46, 4 7 van de wet 
van 10 april 1971 op de arbeidsongeval
len, 1121, 1165, 1382, 1383 van het 
Burgerlijk Wetboek, 3 en 4 van de wet 
van 17 april 1878 houdende de vooraf
gaande titel van het W etboek van straf
vordering, 23, 24, 25, 26, 27 en 28 van 
het Gerechtelijk Wetboek, van het alge
meen rechtsprincipe van het gezag van 

(1) Zie de vorenstaande noot. 
(2) VgL cass., 13 januari en 27 april 1964 

(Bull. en Pas., 1964, I, 495 en 912); 3 februari 
1967 (A1·1·. cass., 1967, blz. 686). 

het gewijsde en van artikel 97 van de 
Grondwet, 

doo1·dat, hoewel vaststaat, eensdeels, 
dat eiseres in haar hoedanigheicl van 
verzekeraar arbeiclsongevallen het nodige 
kapitaal voor de uitbetaling van een 
rente van 63.126 frank heeft gevestigd 
voor de weduwe van het slachtoffer van 
het verkeersongeval en, anderdeels, dat 
het derde van dit kapitaal werd gestort 
aan de weduwe, het arrest, rechtdoende 
over het beroep van eiseres, de beslissing 
van de eerste rechter bevestigt die, nadat 
hij vastgesteld had dat het slachtoffer 
63 1/2 jaar oud was op het ogenblik van 
zijn overlijden en nadat hij het jaarlijks 
bedrag van de schade, geleden door de 
weduwe van het slachtoffer ten gevolge 
van inkomstenverlies, bij toepassing van 
het gemeen recht, vaststelcle op 98.373 fr., 
de vordering van eiseres tegen verweerder 
Foucqaert, dm·de verantwoordelijke voor 
het ongeval, gegrond verklaa.rde ten 
belope van anderhalve keer het bedrag 
van de jaarlijkse rente van 63.126 frank 
terwijl de weduwe vanwege de verweerdm: 
een som verkrijgt gelijk aan anderhalve 
maa:l he~. ver~chil tussen het bedrag van 
het Jaarhjkse mkomstenverlies en de rente 
verschuldigd door eiseres, mn de redenen 
dat : 1 D de weduwe zelf voor de eerste 
rechter haar rechten als burgerlijke partij, 
toegekencl in het raam van artikel 46, § 2, 
van de wet van 10 april 1971, voor het 
gedeelte van de schadevergoeding boven 
de door eiseres uitbetaalde arbeidsonge
vallenvergoeding jegens Foucqaert heeft 
laten gelden ; , 2D de beschikkingen van 
het bestreden vonnis desbetreffend kracht 
van gewijsde hebben verkregen; 3D Van 
Waeyenberghe bijgevolg deze rechten 
heeft uitgeoefend en uitgeput zodat een 
subrogatie van eiseres in cleze rechten 
nu zonder voorwerp is, 

te1·wijl, eerste onclenleel, de gemeen
rechtelijke vergoeding niet mag gecu
muleerd worden rnet de forfaitaire ver
goedingen ; geen enkel van de motieven 
hier vermelcl de beslissiig van het 
arrest ten opzichte van eiseres wet
telijk rechtvaardigt, daar de weduwe 
slecllts een recht kan uitoefenen en uit
putten ten overstaan van eiseres in de 
mate clat de totale schade, berekencl 
volgens gemeenrechtelijke normen, lager 
zou zijn clan de forfaitaire vergoeding, 
wat betwist worclt door eiseres (schencling 
van al de wettelijke bepalingen vernoemd 
in het miclclel) ; 

tweecle onclm·cleel, de omstandigheid 
dat noch de dercle verantwoorclelijke 
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noch het slachtoffer of zijn rechthebben
den beroep hebben aangetekend tegen 
de beslissing die het bedrag 'van de 
schadevergoeding vaststelt waarop het 
slachtoffer of zijn rechthebbenden mogen 
aanspraak maken volgens gemeen recht, 
de verzekeraar arbeidsongevallen niet 
berooft van zijn recht beroep aan te 
tekenen tegen dergelijke beslissing daar 
het gezag van het gewijsde tussen de 
derde verantwoordelijke en het slacht
offer hem niet kan tegengesteld worden 
(schending van alle wettelijke bepali:ngen 
vernoemd in het middel) : 

Overwegende dat het beroepen vonnis 
vaststelt dat verweerster, weduwe van 
de getroffene, het stelsel van de vergoe
dingen van de wet op de arbeidsongeval
len had verkozen, dat haar door de 
Arbeidsrechtbank te Gent een derde in 
kap:itaal van de haar toekomende ·rente 
of 227.087 frank werd toegekend en dat 
v66r de toekenning van dit kapitaal de 
jaarlijkse rente 63.126 frank bedroeg; 

Overwegende dat, na te hebben beslist 
dat verweerster op de gemeenrechtelijke 
vergoedingen kan aanspraak maken in 
zoverre deze de vergoedingen van de wet 
op de arbeidsongevallen zouden te boven 
gaan, het vonnis van de eerste rechter het 
verlies van verweerster in ge1neen recht 
tijdens de lucratieve levensduur van de 
getroffene op 98.373 frank per jaar 
)Jepaalt, waarvan het de jaarlijkse lijf
rente ten laste van eiseres aftrekt en het 
saldo, of 35.247 frank per jaar, hetzij 
gednrende anderhalf jaar 52.871 frank, 
aan verweerster ten laste van verweerder 
toekent ; dat ten opzichte van eiseres 
hetzelfde vonnis beslist dat zij, wat de 
nitbetalingen van rente en kapitaal 
betreft, enkel gerechtigd is ·van de aan
sprakelijke derde, ten deze verweerder, 
de door haar betaalde jaarlijkse rente 
tot de pensioengerechtigde leeftijd van 
de getroffene, of 94.689 frank voor 
anderhalf jaar, terng te vorderen; 

Overwegende dat het bestreden arrest, 
op grond van de in het middel aangehaal
de redenen, het beroepen vonnis beves
tigt; 

Overwegencle dat de rechtsvordering, 
krachtens :indeplaatsstelling, uitgeoefend 
door de vBrzekeraar arbeidsongevallen, 
die vooraf de door de wet op de arbeids
ongevallen bepaalde forfaitaire vergoe
dingen heeft betaald of hiertoe een kapi
taal heeft gevestigd, bedragen tot voor
werp heeft welke de oorspronkelij+m 
dercle, volgens het gemeen recht, aan de 
getroffene of aan zijn rechthebbenden 

verschuldigd is tot vergoeding van de 
door het ongeval veroorzaakte materiele 
schade; 

Dat de lijfrente aan de echtgenote van 
de getroffene van een dodelijk arbeids
ongeval verschnldigd op grond van arti
kell2 van voormelde wet en berekend op 
basis van 30 ten honderd van het jaarloon 
van de getroffene en de schadevergoeding 
aan deze echtgenote verschnldigd door 
de clerde die volledig aansprakelij k is 
voor het ongeval en berekend op grond 
van het loon op het ogenblik van het 
ongeval, onder aftrek van het gedeelte 
besten1.d voor het onderhond van de 
getroffene en op basis van zijn vermoede
lijke winstgevende levensduur, twee wij
zen van vergoeding van een zelfde mate
rieel nadeel nitmaken ; dat ze immers 
tot enig doel hebben, de eerste forfaitair 
en de tweede werkelijk, het nadeel te 
vergoeden clat voor de betrokkene ont
staat nit het derven van het voordeel 
dat zij normaal nit het loon van de getrof
fene zou getrokken hebben, indien hij 
was blijven leven ; 

Dat dientengevolge de in de plaats 
gestelde verzekeraar arbeidsongevallen, 
binnen de grenzen van de schadevergoe
d:ing die de volledig aansprakelij ke derde 
volgens het gemeen recht versclmldigd is 
tot herstel van dezelfde materiele schade, 
zijn verhaal kan uitoefenen tot terug
betaling van het ganse gevest:igde kapi
taal van de lijfrente en n:iet alleen van 
de jaarlijkse lijfrente of van een gedeelte 
ervan, die n1.et. inachtneming van de 
vennoedel:ijke winstgevende levensdnur 
van de getroffene is berekend ; 

Overwegende dat, door te beslissen 
zoals hierboven wordt uiteengezet, het 
arrest het door artikel 46, laatste lid, van 
voormelde wet bepaalde cumulatieverbod 
schendt; 

Overwegende dat bovendien nit geen 
enkel stnloc blijkt dat eiseres van haar 
vordering tegen verweerder afzag en 
integendeel nit haar conclusie blijkt dat 
zij betwistte dat de door verweerder ver
schnldigde vergoeding voor herstel van 
de materiele schade aan verweerster 
toekwam ; dat het gewijsde tnssen ver
weerster en verweerder, de aansprake
lijke derde, niet aan eiseres, die regelmatig 
hoger beroep instelde, kan tegengesteld 
worden; 

Overwegende dat, door het beroepen 
vmmis te bevestigen op groncl van de 
in het midclel aangehaalde redenen, het 
arrest zijn beslissing niet wettelijk ver-
antwoordt ; · 

Dat het middel gegrond is ; 
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II. In zoverre de voorziening tegen 
verweerster gericht is : 

Overwegende dat het arrest beslist 
dat het hoger beroep van eiseres tegen 
verweerster niet ontvankelijk is om de 
reden dat tussen die partijen voor de 
eerste rechter geen gecling werd gevoerd 
en het vonnis geen veroordeling inhoudt 
tegen eiseres ten gunste van verweerster 
of omgekeerd ; 

Overwegende dat eisere~ dienaangaan
de geen middel aanvoert ; 

Om die redenen, vernietigt het bestre
den arrest in zoverre het uitspraak doet 
over de civielrechtelijke vordering van 
eiseres tegen verweerder, behalve ·waar 
het beslist over de rekening van het 
gemeentebestuur, de begrafenis- en ver
voerkosten ; verwerpt de voorziening voor 
het overige; beveelt dat melding van 
dit arrest zal worden gemaakt op de 
kant van de gedeeltelijk vernietigde 
beslissing ; veroordeelt eiseres in een 
vierde en verweerder in de drie vierde 
van de kosten ; verwijst de aldus beperkte 
zaak naar het Hof van beroep te Ant
werpen. 

17 februari 1976. - 2e kamer. -
VooTzitteT, de H. Wauters, raadsheer 
waarne1nend voorzitter. - Ve1·slaggever·, 
de H. Sury. - Gelijklttidende oonclttsie, 
de H. Krings, advocaat-generaal. 
Pleite1·, de H. H. Simont. 

2e RAMER. - 17 februari 1976. 

1 o REDENEN VAN DE VONNISSEN 
EN ARRESTEN. - STRAFZAKEN. -
BURGERLIJKE RECHTSVORDERING. -
- ARREST WAARBIJ EEN VORDERING 
AFGEWEZEN WORDT ZONDER TE ANT
WOORDEN OP MIDDELEN WAAROP DEZE 
IS GEGROND. - NIET GEMOTIVEERD 
ARREST. 

20 WEGVERKEER. - WEGVERKEERS
REGLEMENT, ARTIKEL 26.- VERKEER 
IN EVENWIJDIGE FILES. - BESTUUR
DERS DIE IN HUN RESPECTIEVE STRO
KEN RIJDEN.- GEEN INHAALMANEU
VER. 

1 o Niet r·egelmatig gemotiveeTd is het ar'?'est 
wam·bij een vordeTing van de bttr·geTlijke 

pm·tij wor·dt ver·woTpen, zondeT te ant
woOTden op de oonolttsie wam·op deze 
voTde~·ing is gegr·ond (1). (Art. 97 Grand
wet.) 

2° Het an·est dat vaststelt dat het ver·kee1· 
in evenwijdige files gesohiedde, kan 
wettelij k er·uit afleiden dat de best1ttWde1·s 
die in httn Tespeotieve stmken reden, 
geen inhaalmanettve~· hebben ttitgevoer·d 
bij het nade~·en van een over·steekplaats 
voor· voetganger·s ·(2). (Art. 26 wegver
keersreglement.) 

(VANDERHAEGEN EN LITISCONSORTEN, 
T. BOSTEELS EN NAAMLOZE \'ENNOOT
SCHAP «UNION ET PHENIX ESPAGNOL ».) 

ARREST. 

HET HOF;- Gelet op het bestreden 
arrest, op 19 februari 1975 door het Hof 
van beroep te Gent gewezen ; 

Overwegende dat de Correctionele 
Rechtbank te Gent verweerder op de 
strafvordering had veroorcleeld om on
opzettelijk de dood te hebben veroorzaakt 
van Dondeyne Maria, en hem sa1nen 1net 
verweerster, die vrijwillig was tussen
gekomen, " ieder voor het geheel » ver
oordeeld had tot het betalen van bepaalde 
bedragen aan de burgerlijke partijen die 
thans als eisers optreden ; 

Overwegende dat het hof van beroep 
verweerder op de strafvordering vrij
spreekt en, zonder van verweerster te 
gewagen, zich onbevoegd verldaart om 
kennis te nemen van de tegen hem 
gerichte civielrechtelijke vorderingen; 

Over het vierde middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 26, leden 2, 
4 en 5, van het algemeen reglement op de 
politie van het wegverkeer, 1382 van het 
Burgerlijk W etboek en 97 van de Grand
wet, 

door·dat het arrest de verweerder Bos
teels ontslaat van de vervolgingen en 
zich onbevoegd verklaart om kennis te 
nemen van de tegen hem en de vrijwillig 
tussenkomende partij door de eisers in
gestelde civielrechtelijke vorderingen om 
de redenen: clat het slachtoffer Dondeyne 
zich op de oversteekplaats begeven had 

(1) Oass., 9 februari 1976, sup?'ct, biz. 669. 
(2) Raaclpl. cass., 11 september 1975, 

sup?'ct, biz. 58. 
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zonder de afstand in acht te nen'len van 
de in dubbele file naderende voertuigen; 
dat ze met een minimum aandacht haar 
gang had k=en vertragen en het onge
val vermijden, dat de zware onvoorzich
tigheden van het slachtoffer doorslag
gevend zijn, dat de berekeningen van de 
desknndige gestennd zijn op gissingen 
en een lichte ·wijziging in zijn ramingen 
tot het besluit leidt dat Bosteels het on
geval niet kon vermijden, zodat deze 
wegens twijfel wordt vrijgesproken, 

tenvijl, eeTste oncleTdeel, de eisers staan
de hielden dat het slachtoffer dat de 
rijbaan overstak op het zebrapad, een 
voor Bosteels voorzienbare hindernis was 
en hij zijn snelheid daaraan had moeten 
aanpassen, conclnsie waarop het arrest 
niet antwoordt (schending van artikel 97 
van de Grondwet); 

tweecle oncleTdeel, het feit dat het slacht
offer zelf een font begaan heeft, niets 
afdoet aan de fout van Bosteels en niet 
van die aard is dat het diens aansprake
lijkheid nitsluit (schending van de arti
kelen 1382 van het Burgerlijk Wetboek 
en 97 van de Grondwet) ; 

de1·cle oncle?·cleel, Bosteels, enerzijds, 
bijzonder voorzichtig moest zijn gezien 
de onderdom van het slachtoffer en, 
anderzijds, "de kwestieuze oversteekplaats 
voor voetgangers, waarop het slacht
offer zich bevond, slechts met matige' 
snelheid mocht naderen, en het feit dat 
de berekeningen van de desknndige op 
gissingen stennen en een wijziging ervan 
zonden aantonen dat hij het ongeval niet 
kon vermijden, geenszins zijn font uit
slnit (schending van de artikelen 26, 
leden 2, 4 en 5, van het koninldijk besluit 
van 14 maart 1968, 1382 van het Burger
lijk Wetboek en 97 van de Grondwet) : 

Overwegende dat de eisers onder meer 
in conclnsie pon~erden : 
~ « er mag niet als principe gesteld 

worden dat een voetganger zelfs zwaar 
in overtrading met de voorschriften van 
artikel 48 van de wegcode (wat zeker niet 
het geval was), op de rijbaan noodzakelijk 
een niet te voorziene hindernis betekent "• 
~«de automobilist die een voetganger 

aanrijdt, gaat maar volledig vrij nit 
wanneer de niet voorziene aanwezigheid 
van een voetganger met overmacht 
gelijkgesteld kan worden "• 
~ << beklaagde (verweerder) zijn snel· 

heid diende aan te passen . . . zeker in 
de nabijheid of onmiddellijke omgeving 
van een oversteekplaats voor voetgan
gers, alwaar de aanwezigheid van een 

CASSATIE, 1976. - 23 

voetganger zeker een voorzienbare hin
dernis vormt " ; 

Overwegende dat het hof van beroep 
dat nochtans aanneemt dat het slacht
offer op het zebrapad de rijbaan dwarste 
verweerder vrijspreekt en zich ten op
zichte van de civielrechtelijke vorderin
gen van de eisers onbevoegd verldaart 
om de redenen dat, enerzijds, het slacht
offer artikel 48 van het wegverkeers
reglement heeft overtreden en daaren
boven het ongeval had kunnen vermijden 
door haar gang te vertragen om de auto
voerder te laten voorbijrijden en dat, 
anderzijds, een « lichte wijziging " in 
de berekeningen. van de deskundige « die 
op gissingen steunen in verband met de 
snelheid en van het slachtoffer en van 
de beklaagde (verweerder) ... «tot het 
besluit leiden dat verweerder « het onge
val niet kon vermijden" zodat twijfel 
hem ten goede moet komen ; 

Overwegende dat geen van deze rede
nen een antwoord inhouden op de con
clusie van de eisers die op de bepaling 
van artikel 26-4 van het wegverkeers
reglement steunde en waarin ze stelden 
dat de aanwezigheid van het slachtoffer 
op een oversteekplaats voor voetgangers 
te voorzien was en dat verweerder zijn 
snelheid hieraan had moeten aanpassen ; 

Dat het middel in die mate gegrond is ; 
Overwegende dat ingevolge de hierna, 

op grond van het vierde middel, nit te 
spreken cassatie, de overige middelen 
slechts dienen te worden onderzocht in 
zoverre ze betrekking hebben op een fout 
die door het slachtoffer bij het oversteken 
van de rijbaan zou zijn gepleegd ; 

Over het eerste en het tweede middel 
smnen, 

Dat de middelen, die tegen een over
bodige redengeving zijn gericht, bij gemis 
van belang, niet ontvankelijk zijn ; 

Over het derde middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 1319, 1320, 
1322, 1382 van het Burgerlijk Wetboek, 
19, 21, lid 2, a, 26, leden 4 en 5, van het 
algemeen reglement op de politie van 
het wegverkeer, en 97 van de Grondwet, 

clooTdat het hof van beroep verweerder 
Bosteels ontslaat van de vervolgingen 
en zich onbevoegd verldaart om kennis 
te nemen van de tegen hem en de vrij. 
willig tussenkomende partij door de 
eisers ingestelde civielrechtelijke vorde
ringen om de redenen : dat Bosteels nit
drukkelijk verklaart dat hij, in de linker 
rijstrook rijdende, de bedoeling had de 
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twee voor hem rijdende personenwagens, 
die de rechterrijstrook bereden, in te 
halen en dat het slachtoffer plots achter 
deze twee wagens de rijbaan opliep ; dat 
echter de rechterrijstrook bijna ononder
broken door rijdende voertuigen bezet 
was waaruit blijkt dat de voertuigen in 
evenwijdige files reden en de door Bos
teels uitgevoerde beweging dus geen in
haalbeweging is ; dat daaruit eveneens 
af te leiden valt dat het slachtoffer zich 
op de oversteekplaats begeven heeft 
zonder te letten op de afstand van de 
naderende voertuigen die zich in dubbele 
file bevonden, 

te1·wijl, ee1·ste onde1·deel, Bosteels in zijn 
op 6 maart 1973 afgelegde verldaring 
gezegd heeft « dat hij zich juist op het 
linker rijbaanvak had begeven, als hij 
het slachtoffer plots zag », en in zijn 
op 1'7 juli 1973 afgelegde verklaring dat 
" bij het oversteken van de rijbaan, voor 
de vrouw enkel de eerste rijstrook vol
ledig vrij was », zodat het arrest de 
bewijskracht van deze verklaringen mis
kent (schending van de artikelen 1319, 
1320 en 1322 van het Burgerlijk Wet
hoek); 

tweede onde1·deel, Bosteels derhalve wel 
een inhaalmaneuver uitvoerde en hij 
derhalve gehouden was, ook tegenover 
de op het zebrapad overstekende voet
ganger Dondeyne, de nodige voorzichtig
heid bij dit maneuver te betonen en het 
arrest in dit opzicht onvoldoende gemoti
veerd is (schending van de artikelen 1382 
van het Burgerlijk Wetboek, 19, 21, lid 2, 
a, 26, leden 2, 4 en 5, van het koninklijk 
besluit van 14 maart 1968 en 97 van de 
Grondwet): 

Overwegende dat verweerder, tijdens 
het verhoor van 17 juli 1973 niet aileen 
verklaarde dat bij het oversteken van 
het slachtoffer, de rechter rijstrook vrij 
was, maar tevens dat het in zijn bedoeling 
lag twee voertuigen die op die strook 
reden in te halen en dat het slachtoffer 
plots achter deze twee voertuigen de 
rijbaan overliep ; dat het arrest, zonder 
van deze verklaring noch van die van 
6 nmart 1973 een interpretatie te geven 
die n10t de bewoordingen ervan onvere
nigbaar is, uit die verldaringen alsmede 
uit, andere die het aanhaalt mocht afleiden 
dat de rechter rijstrook << bijna >> ononder
broken door rijdende wagens bezet was 
en dat de voertuigen in evenwijdige files 
reden; dat op grond van deze constate
ringen het arrest wettelijk mocht beslis
sen dat verweerder geen inhaalbeweging 
uitvoerde; 

Dat het middel niet kan aangenomen 
worden; 

Om die redenen, verhietigt de bestre
den beslissing doch enkel in zoverre ze 
beslist dat verweerder geen fout heeft 
begaan en de rechter dienvolgens on
bevoegd verklaart om kennis te nemen 
van de civielrechtelijke vordering van 
de eisers en over de kosten van deze 
vordering statueert ; beveelt dat melding 
van dit arrest zal gemaakt worden op 
de kant van de gedeeltelijk vernietigde 
beslissing ; veroordeelt de verweerders 
in de kosten met uitsluiting evenwel van 
de kosten die betrekking hebben op de 
betokening van de voorziening aan het 
openbaar ministerie, welke kosten ten 
laste van de eisers zullen blijven ; ver
wijst de aldus beperkte zaak naar het 
Hof van beroep te Antwerpen. 

17 februari 1976. - 2e kamer. 
Vom·zitter, de H. Wauters, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - Verslaggever, 
de H. Chatel. - Gelijlcluidende conclusie, 
de H. Krings, advocaat-generaal. -
PleitM·s, de HH. Houtekier en Dassesse. 

2e KAMER. - 17 februari 1976. 

1° HOF VAN ASSISEN. - VEROOR
DELEND ARREST. - VOORZIENING IN 
OASSATIE VAN DE BESOHULDIGDE TEGEN 
DIT ARREST.- DRAAGWIJDTE VAN DIT 
BEROEP. 

2° VOORZIENING IN CASSATIE. -
MISDAAD. - VOORZIENING VAN DE 
BESOHULDIGDE TEGEN RET VEROOR
DELEND ARREST. - DRAAGWIJDTE VAN 
DIT BEROEP. 

1 o en 2° De besclnddigde die verom·deeld is 
door het hof van assisen en geen vom·
ziening in cassatie heeft ingesteld tegen 
het ve1·wijzingsar1'est van de Teamer van 
inbesclmldigingstelling is niet ontvanlce
lijlc om, tot staving van een vom·ziening 
tegen het veroo1·delend aTTest, de nietig
keid aan te voe1·en von een p1·oceshan
deling dat aan het veTwijzingsarrest is 
voorafgegaan, daar deze nietigheid ge
delct is ove1·eenlcomstig w·tilcel 408 van 
het Wetboelc van strajvonle1·ing (1). 

(1) Raadpl. cass., 23 juni 1975 (An·. cass., 
1975, biz. 1134). 
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(DAVID, T. KLUTSCH.) 

ARREST. 

RET HOF ; - Gelet op de bestreden 
arresten, op 3 december 1975 door het 
Hof van assisen van de provincie Ant
werpen gewezen ; 

I. W at de voorziening betreft tegen 
het arrest gewezen op de strafvordering : 

Over het middel afgeleid uit de scherr
ding van art.ikel 33 van de wet van 
15 juni 1935 betreffende het gebruik der 
talen in gerechtszaken en van het alge
meen rechtsbeginsel van de rechten van 
de verdediging, 

dom·dat het arrest eiser wegens " poging 
tot vergiftiging » en " huisdiefstal >> ver
oordeelt, 

te?'WiJ'l op de terechtzitting van 1 de
cember 1975 Emile Ten Voorde als 
getuige-deslumdige. op zijn verzoek in de 
Franse taal werd ondervraagd, door tus
senkomst van een tolk, hoewel hij zijn 
schriftelijk verslag in de taal van de 
rechtspleging, ten deze het Nederlands, 
had ingediend, waaruit moet afgeleid 
worden dat deze deskundige de Neder
landse taal niet voldoende machtig was 
om· zelf zijn verslag in de taal der rechts
pleging op te stellen, en dat hij dit laatste 
heeft laten vertalen in de taal der rechts
pleging, zodat het, als in strijd met arti
kel 33 van de wet van 15 juni 1935 op
gemaakt, uit de debatten diende geweerd 
te worden ; het een schending van· de 
rechten van de verdediging inhoudt : 

Overwegende dat het middel aileen 
betrekking heeft op een alde van de 
rechtspleging die aan het arrest van 
verwijzing voorafgaat ; dat, nu geen voor
ziening werd ingesteld tegen dit laatste 
arrest, de nietigheid waardoor deze akte 
eventueel zou kunnen zijn aangetast 
gedekt is overeenkomstig artikel 408 
van het W etboek van strafvordering ; 

Overwegende, voor het overige, dat 
de rechten van de verdediging niet ge
schonden kunnen zijn, vermits eiser de 
bedoelde akte heeft kunnen betwisten ; 

Dat het middel derhalve niet ontvan
kelijk is; 

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

II. W at de voorziening betreft tegen 

het arrest gewezen op de civielrechtelijke 
vordering : 

Overwegende dat eiser geen middel 
aanvoert; 

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

17 februari 1976. - 2e kamer. -
V oo1·zitte1', de H. Wauters, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggever, 
de H. V ersee. - GeliJkluidende conclusie, 
de H. Krings, advocaat-generaal. 
Pleite1·, de H. De Baeck. 

2e KAMER. - 17 februari 1976. 

1° VOORZIENING IN OASSATIE. 
DRAAGWUDTE.- MISDAAD.- VOOR
ZIENING TEGEN RET VEROORDELEND 
ARREST VAN EEN HOF VAN ASSISEN.
- GEVOLG OP EEN 1'USSENARREST, 

2° HOF vAN ASSISEN.- VERSCHILLEN 
IN DE VERKLARINGEN VAN GETIDGEN, 
- GEEN VORDERING OM ZE TE DOEN 
VASTSTELLEN. - VOORZITTER NIET 
VERPLICHT ER REKENING MEE TE HOU
DEN. 

3° HOF VAN ASSISEN.- VERZWAREN
DE OMSTANDIGHEDEN. - HOF VAN 
ASSISEN DAT SOEVEREIN OORDEELT OF 
DERGELIJKE OMSTANDIGHEDEN UIT DE 
DEBATTEN VOORTVLOEIEN. 

4° HOF VAN ASSISEN.- VERZWAREN
DE OMSTANDIGHEDEN NIET VERMELD 
IN DE AKTE VAN BESCHULDIGING. -
HOF VAN ASSISEN DAT BIJ TUSSEN
ARREST VOOR RET SLUITEN VAN DE 
DEBATTEN BESLIST DAT DEZE OMSTAN
DIGHEDEN TIJDENS DE DEBATTEN NAAR 
VOREN GEKOMEN ZIJN.- GEEN BOHEN
DING VAN DE RECHTEN VAN DE VERDE
DIGING.- WETTELIJKHEID. 

5° STRAF. - WET TOT BESCHERMING 
VAN DE MAATSCHAPPIJ.- TERBESCHIK
KINGSTELLING VAN DE REGERING MET 
TOEPASSING VAN ARTIKEL 22 OF 23 
VAN DIE WET. - STRAF. 

6° BESOHERMING VAN DE MAAT
SOHAPPI.J (WET TOT). - TERBE
SCHIKKINGSTELLING VAN DE REGERING 
MET TOEPASSING VAN ARTIKEL 22 OF 23 
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VAN DE WET TOT BESCHERMING VAN 
DE MAATSCHAPPIJ.- STRAF. 

70 HOF vAN ASSISEN. - BURGER
LIJKE PARTIJ DIE NIET ALS GETUIGE 
IN HAAR EIGEN ZAAK KAN WORDEN 
GEHOORD. - BURGERLIJKE PARTIJ 
BIJ WEGE VAN EENVOUDIGE INLICHTING
BUITEN EDE GEHOORD, KRACHTENS DE 
DISCRETIONAIRE MACHT VAN DE VOOR
ZITTER. 

so HOF vAN ASSISEN. - RECHT VAN 
HET OPENBAAR MINISTERIE BIJKOMEN
DE INLICHTINGEN IN TE WINNEN. 

go HOF VAN ASSISEN. - DooR HET 
OPENBAAR MINISTERIE INGEWONNEN 
BIJKOMENDE INLICHTINGEN WORDEN 
BIJ HET DOSSIER GEVOEGD. - VORl\'[. 

IOo CASSATIEMIDDELEN. - STRAF
ZAKEN. - MIDDEL DAT OP FEITELIJKE 
BEWERINGEN BERUST. - BEWERINGEN 
DIE GEEN STEUN VINDEN IN DE BESTRE
DEN BESLISSING EN IN DE PROCES
STUKKEN. - MIDDEL DAT FEITELIJKE 
GRONDSLAG MIST. 

1° De besclnddigde die zich enkel tegen het 
vem01·delend an·est in cassatie heeft voo?'
zien dat een hof van assisen tegen hem 
heejt nitgesp1·oken, kan zich beToepen 
op de onwettelijkheid van een htssen
ar?·est, in zove?Te het einda1'1'est doo1• 
deze onwettelijkheid kan zijn aange
tast (1). (Impliciete oplossing.) 

2o De ve1·plichting voo1· de voo1·zitter van 
het hof van assisen aantekening te han
den van de verschillen in de ve1·klaTingen 
van getnigen is niet vooTgesch1·even op 
stmffe van nietigheid, wanneer van de 
voo1·zitte1· niet gev01'denl weTd van deze 
veTschillen aantekening te honden (2). 
(Art. 318 Sv.) 

3° H et H of van assisen oordeelt soeveTein 
in jeite of de debatten een of meeT ve?'
zwm·ende omstandigheden naar voren 
hebben doen komen die niet veTmeld zijn 
in de akte van besclmldiging; het hof 

(1) Cass., 25 februari 1975 (A1'1', cass., 1975, 
blz. 725). 

(2) Cass., 22 januari 1962 (Bttll. en Pas., 
1962, I, 595); FAUSTIN HELIE, d. III, nrs. 4931 
en 4933. 

(3) Raadpl. cass., 22 januari 1962 (Bull. 
en Pas., 1962, I, 595) en FAUSTIN HELIE, 

d. III, nr. 5154. 
(4) Raaclpl. cass., 3 mei 1853 (Bull. en Pas., 

1853, I, 346); 17 mei 1926 (ibid., 1926, I, 

is niet ve?'JJlicht het deel van de debatten 
te bepalen waaTin die omstandigheden 
zottden tot ttiting zijn gekomen (3). 

4° De 1·echten van de venlediging wo1·den 
niet geschonden doo1' het hoj van assisen 
dat v661· het slniten van de debatten bij 
tttssenm·1·est beslist dat de debatten een 
ve1·zwa1'ende omstandigheid naa1· voren 
hebben doen komen die niet ve1·meld is 
in de akte van beschttldiging en dat de 
vmag die dam·op bet1·ekking heejt zal 
gesteld w01·den (4). (Art. 338 Sv.) 

5° en 6° Te1·beschikkingstelling van de 
Rege1·ing met toepassing van a1·tikel 22 
of 23 van de wet tot bescherming van de 
maatschappij levert een stmj op (5). 

7° Hoewel de bnrge1'lijke pa1·tij niet als 
getttige in haar eigen zaak kan wo1·den 
gehoonl, kan de voorzitte1· van het hof 
van assisen haar, k1·achtens zijn dism·e
tionai?'e macht, bij wege van eenvoudige 
inlichting bttiten ede horen (6). (Art. 322 
Sv.) 

8° De p1'octwenT-gene1'aal heejt het 1·echt 
alle bijkomende inlichtingen in te 
winnen die hij nodig acht in een zaak 
welke voo1' het hof van assisen is (7). 

go Geen enkele bepaling Ve?'plicht de voo?'
zitte?' van het hof van assisen te pTeci
se?'en dat de toevoeging van doo1· het 
openbaa1· ministerie ingewonnen bij
komende inlichtinger• bij wijze van 
eenvottdige inlichting geschiedt. 

10° Feitelijke grondslag mist het middel 
dat op feitelijke beweringen be1·nst, die 
geen steun vinden in de bestreden 
beslissing en in de stttkken waa1·op het 
Hof ve1•mag acht te slaan (8). 

(DELEU.) 

ARREST. 

HET HOF;- Gelet op het bestreden 
arrest, op 17 oktober 1g7 5 door het Hof 

380); 10 februari 1941 (ibid., 1941, I, 34); 
FAUSTIN HELIE, d. III, nr. 5154. 

(5) Cass., 17 juni 1975 (A1'1·. cass., 1975, 
blz. 1103). 

(6) Raaclpl. cass., 26 juni 1973 (A1'1'. cass., 
1973, blz. 1056). 

(7) Cass., 4 juni 1962 (Bttll. en Pas., 1962, 
I, 1130). 

(8) Cass., 4 december 1973 (A1'1', cass., 
1974, blz. 382). 
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van assisen van de provincie Oost
Vlaanderen gewezen ; 

Gelet op het arrest van het Hof op 
13 januari 1976 gewezen (1); 

Over het eerste middel, afgeleicl uit de 
schencling van de artikelen 97 van de 
Gronclwet, 314, 315, 318 en 338 van het 
W etboek van strafvordering, 

doo1·dat de akte van beschuldiging op
gestelcl door de procureur-generaal alleen 
clooclslag vermelclde en geen moorcl, ver
mits in cleze akte de verzwarende omstan
digheid van de voorbeclachte raacl _niet 
wercl vermelcl, en het hof van ass1sen, 
op de conclusie van de P~?cureur-generaal 
ertoe strekkende de biJkomencle vraag 
nopens de voorbedachte raacl te. stellen, 
bij tussenarrest het stellen van che vraag 
heeft bevolen, op groncl : << clat de clebat
ten de verzwarende omstandigheclen van 
de feiten, namelijk de voorbedachte raad, 
naar voren hebben doen komen », 

tenuijl artikel 318 van het Wetboek 
van strafvordering aan de voorzitter de 
verplichting oplegt alle toevoegingen, 
veranderingen of verschillen in de ver
klaring van de getuigen te doen aan
tekenen door de griffier en uit het zit
tingsblacl blijkt dat dit niet gebeurcle, 
noch clat de procureur-generaal akte 
vroeg van enige toevoeging, veranclering 
of verschil in de verklaringen van de 
getuigen, zo~at client aangenon'l~n te 
worden clat 1nt de debatten geen meuwe 
verzwarencle omstandigheicl is naar voren 
gekomen en het hof van assisen de i;n het 
miclclel aangehaalde wetsbepalmgen 
schendt : 

Overwegende dat, enerzijds, de ver
plichting aantekening te houden van 
de toevoegingen, veranderingen of ver
schillen die in een getuigenis mochten 
voorkomen ten opzichte van de vorige 
verklaringen van de getuige, niet _op 
straffe van nietigheid voorgeschreven IS ; 

Dat, anderzijds, het hof van assisen 
soeverein oordeelt dat de debatten een 
of meer verzwarende omstandigheden 
naar voren hebben doen komen die niet 
vermeldzijn in de aktevan beschuldiging; 
dat het niet verplicht is het deel van de 
debatten te bepalen waarin die omstan
cligheclen zouden tot uiting zijn gekomen ; 

Dat het hof van assisen derhalve wet
telijk mocht beslissen dat de debatten de 
verzwarencle on'lstandigheid van voor
beclachte raacl naar voren hadden doen 
komen, ook al werd in de processen-ver-

(1) Supra, biz. 543. 

baal geen aantekening gehouden van de 
toevoegingen, veranderingen of verschil
len die in de getuigenissen mochten voor
komen; 

Dat het middel naar recht faalt ; 

Over het tweede middel, afgeleicl uit 
de schending van de artikelen 335, 336 en 
volgende van het W etboek van straf
vordering, van de rechten van de verde
diging en van artikel 6 van het V erdrag 
tot bescherming van de rechten van de 
mens, 

doonlat blijkens het proces-verbaal van 
de terechtzitting door het hof van assisen 
tussen de pleidooien en de replieken twee 
tussenarresten werden gewezen waarbij 
aan de jury bijkomende vragen werden 
gestelcl, meer bepaald : 

1° een arrest gewezen op vordering 
van de procureur-generaal, op grond van 
de overweging « clat de debatten de hier
navolgende verzwarende omstandigheid 
van de feiten, die aan de jury onder
worpen worden, naar voren hebben cloen 
komen zoals zij in de vordering van het 
openbaar ministerie bevat is», 

2° een arrest gewezen op conclusie van 
de verdediging, op grond van de over
weging "dat het past (aan) de jury de 
ruimste beoordelingsmogelijkheden ter
zake te bieden ; dat het Hof, in deze 
optiek en met dit uitsluitend doel, van 
oordeel is ( ... ) dat op het verzoek van 
de verdecliging moet ingegaan ~worden », 

te1·wijl, naar luid van de voormelde 
artikelen 335 en 336 van het \iVetboek 
van strafvordering, deze arresten hadclen 
moeten gewezen worden nadat de debat
ten door de voorzitter gesloten werden 
verklaard, zodat de 1nagistraten van het 
hofvan assisen, door het voortijclig stellen 
van die vragen, hun persoonlijke mening 
hebben onthuld en, aldus blijk gevend 
van gebrek aan onpartij digheid, de jury 
hebben be'invloed op een wijze die indruist 
tegen het beginsel zelf van de rechts
pleging voor het hof van assisen en tegen 
het door artikel 6 van voormeld verdrag 
gehuldigde beginsel van de rechten van 
de verdediging, vermits zowel het open
baar ministerie als de burgerlijke partij 
in hun replieken, die noodzakelijk de 
groncl van de zaak betroffen, bedoelde 
arresten en de aldus verworven machts
positie konden benutten om hun stelling 
te staven : 

Overwegende dat, wanneer de de batten 
een of meer verzwarende omstandigheden 
die in de akte van beschuldiging niet 
vermeld zijn, naar voren deden komen, 
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dit v66r de sluiting van de debatten mag 
aangekondigd worden, hetzij door de 
voorzitter hetzij door een tussenarrest 
van het hof van assisen, zodat tijdens 
de debatten met de feiten die ermede 
-verband houden, rekening kan gehouden 
worden; dat zulks geenszins de rechten 
van de verdediging schendt ; 

Overwegende dat het hof van assisen, 
overeenkomstig de bewoording van arti
kel 338 van het Wetboek van straf
vordering, geoordeeld heeft dat de de bat
ten de verzwarende omstandigheid van 
voorbedachte raad naar voren hebben 
doen komen ; dat het bovendien op de 
conclusie van eiser is ingegaan en in de 
door het middel aangehaalde bewoordin
gen besloten heeft dat de vraag zou 
worden gesteld ; 

Dat de magistraten van dit hof aldus 
geenszins ten deze hun mening hebben 
onthuld of de jury hebben be'invloed en, 
derhalve, dat het arrest de rechten van 
de verdediging niet heeft geschonden ; 

Dat het middel niet kan worden aan
genomen; 

Over het derde middel, afgeleid uit 
de schending van artikel 336 van het 
Wetboek van strafvordering, 

Dat het middel niet kan worden aan
genomen; 

Over het vierde middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 23 en 24 
van de wet van 1 juli 1964 en 364 van 
het Wetboek van strafvordering, 

doordat het arrest, na eiser tot twintig 
jaar dwangarbeid te hebben veroordeeld 
wegens de feiten waarvan hij beschuldigd 
werd, onder meer beveelt dat bij bij 
toepassing van artikel 23, lid 2, van voor
melde wet voor een termijn van tien jaar 
ter beschikking van de regering zal wor
den gesteld, 

tenvijl uit het arrest niet blijkt dat, 
overeenkomstig het dwingend voorschrift 
van artikel 364 van het Wetboek van 
strafvordering, door het hof samen met 
de jury over de toepasselijkheid en de 
duur van deze maatregel, die een ondeel
baar geheel met de straf uitmaakt, werd 
beraadslaagd : 

Overwegende dat, in strijd met wat 
het middel betoogt, het arrest uitdruk
kelijk vermeldt dat het wordt gewezen 
na beraadslaging over de straf met de 
leden van de jury, overeenkomstig de 
bepalingen van de wet van 23 augustus 
1919; dat deze wet in haar artikel 4 

(artikel 364 van het Wetboek van straf
vordering) aan het aldus samengestelde 
college de verplichting oplegt te beraad
slagen over de straf die .overeenkomstig 
de strafwet moet worden uitgesproken ; 
dat aldus uit de vermeldingen van het 
arrest blijkt dat de beraadslaging over 
de straf, inclusief de maatregel van de 
terbeschikkingstelling van: de regering 
die er integrerend deel van uitmaakt, 
overeenkomstig de voorschriften van 
artikel 364 van het W etboek van straf
vordering is geschied ; 

Dat het middel feitelijke grondslag 
mist; 

Over het vijfde middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 269, 315, 317, 
322 en 324 van het W etboek van straf
vordering, 

doo1·dat blijkens het proces-verbaal van 
openbare terechtzitting de getuigen Gra
veline en Masure krachtens de vrije macht 
van de voorzitter enkel « ten titel van 
inlichting » werden gehoord, 

terwijl geen enkele wettekst de voor
zitter toeliet, krachtens zijn vrije macht, 
deze door het openbaar ministerie gedag
vaarde getuigen van de door artikel 317 
van het W etboek van strafvordering op
ge1egde eedafiegging te ontslaan, zulks 
mede gelet op het feit dat voornoemde 
personen niet behoren tot een van de door 
artikel 322 van dat wetboek limitatief 
opgesomde categorieen van personen aan 
wie het recht tot getuigen is ontzegd : 

Overwegende dat voormelde personen 
zich blijkens het proces-verbaal van de 
terechtzitting reeds voor de raadkamer 
burgerlijke partij hadden gesteld ; 

Overwegende dat de burgerlijke partij · 
niet als getuige mag worden gehoord in 
haar eigen zaak ; dat haar toestand op dit 
gebied overeenstemt met die van de in 
artikel 322 van het Wetboek van straf
vordering opgesomde personen ; 

Overwegende dat de voorzitter uit 
kracht van zijn discretionaire macht 
evenwel zonder eed, en bij wijze van een
voudige inlichting, de personen mag ho
ren die de wet verbiedt onder eed te 
l10ren; 

Dat het middel naar recht faalt ; 

Over het zesde middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 6 van het 
Verdrag ter bescherming van de rechten 
van de mens, 269 en 271 van het Wetboek 
van strafvordering, 

doordat het proces-verbaal van de 
terechtzitting van 16 oktober 1975 ver
meldt dat het openbaar ministerie het 



-711 

proces-verbaal nr. 2487 van de gerech
telijke politie te Kortrijk, gedagtekend 
15 oktober 1975, neerlegt en de voorzitter 
dit stuk bij het dossier voegt, 

terwijl het openbaar rninisterie tijdens 
de terechtzitting voor het hof van 
assisen niet bevoegd is tot het verrichten 
van handelingen die het kenrnerk ver
tonen van daden van onderzoek, daar 
deze bevoegdheid uitsluitend aan de 
voorzitter is voorbehouden, en terwijl 
de voorzitter bovendien ertoe gehouden 
is de ter zitting verstrekte gegevens 
enkel " ten titel van inlichting aan te 
nernen )), wat ten deze niet gebeurde, 
verrnits dat proces-verbaal bij het dossier 
werd gevoegd zonder precisering dat dit 
bij wijze van inlichting gebeurde, zodat 
de leden van de jury van oordeel konden 
zijn dat aan de in dat proces-verbaal op
getekende verklaringen dezelfde waarde 
kon worden toegekend als aan de getui
genissen of dat aan zulke processen
verbaal de speciale bewijswaarde kon 
worden gehecht van een door een officier 
van gerechtelijke politie opgesteld stuk : 

Overwegende dat geen enkele wets, 
bepaling het openbaar rninisterie, dat in 
crirninele processen het recht heeft alle 
voor het gerecht dienstige gegevens te 
verzarnelen, verbiedt inlichtingen in te 
winnen over de feiten van het geding, 
ook al gebeurt dit na de door artikel 293 
van het W etboek van strafvordering 
beoogde ondervraging van de beschul
digde door de voorzitter van het hof 
van assisen ; 

Overwegende dat geen op straf van 
nietigheid voorgeschreven vorrn de voor
zitter ertoe verplichtte te preciseren dat 
de toevoeging van zulke door het open
baar ministerie ingewonnen gegevens 
slechts bij wijze van inlichting geschied
de; 

Dat het rniddel naar recht faalt ; 

Over het zevende middel, afgeleid nit 
de schending van artikel 312 van het 
W etboek van strafvordering, 

do01·dat de gezworenen overeenkomstig 
artikel 312 van het Wetboek van straf
vordering op straffe van nietigheid de 
eed hebben afgelegd, onder rneer dat zij 
vooraleer hun verldaring is afgelegd met 
niemand in verbinding zullen komen, 

te?·wijl het blijkt dat ten minste een 
van hen, tijdens een der zittingen gespro
ken heeft lTlet de familie van het slacht
offer, en eiser on1.trent dit, feit klacht heeft 
neergelegd : 

Overwegende dat het middel, dat op 
aanvoeringen berust die geen steun vin
den in de stukken waarop het Hof ver
mag acht te slaan, feitelijke grondslag 
mist; 

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

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

17 februari 1976. - 2• kamer. 
Voo1·zitter, de H. Wauters, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - Verslaggeve1·, 
de H. Delva. - Gelijkluidende conclusie, 
de H. Krings, advocaat-generaal. -
Pleite1·, de H. Tremrnery (van de balie 
te Kortrijk). 

3• KAMER. - 18 februari 1976. 

1° CASSATIEMIDDELEN.- BURGER
LUKE ZAKEN. - MIDDEL WAARIN 
WORDT AANGEVOERD DAT DE BEWIJS
KRACHT WERD GESCHONDEN VAN 
ZEKERE VERKLARINGEN OPGENOMEN IN 
EEN DOSSIER DAT AAN DE FEITENRECH
TER WERD OVERGELEGD.- BESLISSING 
DIE OP HET GEHELE DOSSIER STEUNT. 
- MIDDEL DAT FEITELIJKE GROND
SLAG MIST. 

2° ARBEIDSONGEVAL. - 0NGEVAL 
OVERKOMEN BIJ DE UITVOERING VAN 
DE ARBEIDSOVEREENKOMST. -BEGRIP. 

3° ARBEIDSONGEV AL. - GECOORDI
NEERDE WETTEN BETREFFENDE DE 
VERGOEDING DER SCHADE VOORTSPRUI
TENDE UIT ARBEIDSONGEVALLEN. -
TOEPASSINGSVOORWAARDEN. BE
STAAN VAN EEN ARBEIDSOVEREEN
KOMST. 

1° Feitelijke g1·ondslag mist het middel 
dat hientit is afgeleid dat de bewijs
k?·acht we1·d geschonden van zekm·e ve1·
lcla1·ingen opgenomen in een dossier 
dat aan de jeitenrechtm· we1·d ovm·gelegd, 
als de beslissing stetmt op het gehele 
clossie1·, clat wil zeggen op elementen 
zowel van als b1titen de ve1·kla1·ingen (1). 

(1) Raadpi. cass., 13 september 1974 (A1T. 
cass., 1975, biz. 53) en 28 januari 1976, sup1·a, 
biz. 623. 
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2o De jeitem·echter die vaststelt dat het on
geval geen ongeval is dat op de plaats 
van het weTk of tijdens de we1'k~t1'en van 
de get1'offene is ove~·lcomen, dam· deze 
tijdens een pauze v1·ijwillig en buiten 
weten van zijn weTkgeve1' is gaan werken 
op het bouwwe1·k van een de1·de, kan wet
telij k M'~tit ajleiden dat cle get1'0ffene op 
het ogenblik van het ongeval niet onde1· 
het gezag, de leiding en het toezicht stand 
van zijn we1'kgeve1' en dat het ongeval 
dientengevolge niet is overkomen tijdens 
de ~titvoe~·ing van de a?·beidsovereen
komst (1). (Art. 1 gecoord. wetten van 
28 september 1931.) 

3° Als e1· geen a?·beidsove?·eenlcomst is, 
volstaat het bestaan van een ve~·band 
van ondm·geschiktheid niet om de bepa
lingen van de gecoo?·dineenle wetten 
bet1·ejJende de ve1·goeding de?' schade 
vom·tsp?"uitende ttit a1·beidsongevallen 
toe te passen (2). (Art. 1 gecoordineerde 
wetten van 28 september 1931.) 

(HENNUY, T. NAAMLOZE VENNOOTSOHAP 
«ZURICH" EN llfALPAS.) 

ARREST (vertaling), 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 6 maart 197 5 door het Arbeids
hof te Luik gewezen ; 

Over het eerste middel, afgeleid nit de 
schending van de artikelen 1315, 1319, 
1320, 1322 van het Burgerlijk Wetboek, 
870 van het Gerechtelijk Wetboek, 1, 
inzonderheid lid 1 en 6, 4, 9 van de 
wetten betre:ffende de vergoeding der 
schade voortspruitende nit arbeidson
gevallen, gecoordineerd op 28 september 
1931, 1 van de wet van 10 maart 1900 
op de arbeidsovereenkomst en 97 van de 
Grondwet, 

dom·dat, om te beslissen dat « appel
lants (thans eiseres) niet heeft doen 
blijken van een arbeidsongeval dat 
tegen de eerste gei:ntimeerde (vereniging 
zonder winstoogmerk «Opera de Wallo
nie ") kan worden aangevoerd " en haar af 
te wijzen in haar rechtsvordering tegen 
verweerster, verzekeraar-arbeidsongeval
len van die partij, tot betaling van de 
vergoedingen inzake arbeidsongevallen 

(1) Raaclpl. cass., l 0 december 1975, su.pm, 
blz. 450. 

(2) 0ass., 10 februari 1958 (B1dl. en Pas., 
1958, I, 628). 

wegens het overlijden van haar man op 
7 april 1971 ten gevolge van een val op 
2 april 1971, na op grond van het gehele 
dossier als bewezen te hebben beschonwd 
« dat de toegelaten hnlp aan de heer 
Malpas (thans verweerder) steeds in de 
schonwbnrg en tijdens zijn dienstnren 
werd geboden "• het arrest erop wijst dat 
« de getroffene, op de dag van het onge
val, tijdens een pauze in de schouwbnrg 
van I 7 tot 19 nur de heer Mal pas vrij
willig is gaan helpen op een bouwwerk 
van deze laatste, buiten weten en dus 
zonder toestemming van de werkgever, 
de eerste gei:ntimeerde (Waalse Opera) in 
wiens rechten verweerster is getreden ; 
dat het litigienze ongeval zich dus niet 
op de plaats van het werk en tijdens de 
werknren heeft voorgedaan en dat er 
niet kan gesproken worden van nitlening 
van arbeidskrachten door de werkgever 
aan een derde "• 

teTwijl, ee1·ste ondenleel, nit de stukken 
van het gehele aan de feitenrechter voor
gelegde dossier, namelijk het dossier van 
het vooronderzoek van het parket van 
de Procurenr des Konings te Lnik, in
zonderheid het proces-verbaalnr. 1178/71 
van de politiecommissaris van de 2e clivi
sis van de stad Lnik van 7 april 1971 
waarin het verhoor van Malpas voorkomt, 
de brief van de W aalse Opera aan de 
verzekeringsmaatschappij van 9 april 
1971 die gevoegd was bij de ongevals
aangifte door de werkgever aan zijn 
verzekeraar-arbeidsongevallen en de pro
cessen-verbaal van verschijning van de 
partijen voor de Arbeidsrechtbank te 
Lnik van 12 februari 1973 en van 30 april 
1973, niet volgt dat toegelaten hulp aan 
de heer Mal pas « steeds in de schonwbnrg 
en tijdens zijn diensturen werd geboden » 
of dat hij op de dag van het ongeval op 
een bonwwerk van Malpas was gaan 
werken « bniten weten en dus zonder 
toestemming " van genoemde werkgever ; 
inzonderheid de heer Malpas op 7 april 
1971 aan de politie heeft verklaard : 
« ... Als ik wat hulp nodig heb, doe ik een 
beroep op Vignon, die een werkman is 
van de Royal, zulks met toestemming 
van de directie (juffrouw Michel) ... " en 
de heer Rossius, secretaris-generaal van 
de W aalse Opera, op de terechtzitting 
van 12 februari 1973 heeft verklaard dat 
de getroffene had kmmen « denken dat 
hij verplicht was M. Malpas een dienst 
te bewijzen voor de hulp die deze hem 
verleende wmmeer hij werken voor de 
Opera uitvoerde ... ; dat het personeel 
van de schouwburg voortdurend een 
beroep op hem deed om iets bij hen te 
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komen plaatsen of herstellen " ; hetgeen 
gezegd wordt in de bekritiseerde gronden 
van het arrest onverenigbaar is met die 
verklaringen en, bijgevolg, de bewijs
kracht van dat proces-verbaal van politie 
en van die processen-verbaal van ver
schijning miskent (schending van de 
artikelen 1319, 1320 en 1322 van het 
Burgerlijk Wetboek); 

tweede onderdeel, wil er sprake zijn van 
een arbeidsongeval in de zin van artikel1 
van de wetten betreffende de vergoeding 
der schade voortspruitende uit arbeids
ongevallen, gecoordineerd op 28 septem
ber 1931, is het nodig doch voldoende 
dat het ongeval is overkomen in de loop 
en ter zake van de uitvoering van de 
arbeidsovereenkomst, dat wil zeggen 
van een overeenkomst tijdens de uit
voering waarvan de werkman onder het 
gezag, de leiding en het toezicht van het 
onclernemingshoofd staat; uit de om
stancligheid dat het ongeval zich heeft 
voorgedaan tijdens een pauze, terwijl 
de getroffene M. Malpas op een andere 
plaats clan in de schouwburg en buiten 
de diensturen vrijwillig helpt, en, bijge
volg, buiten weten en zonder toestemming 
van zijn werkgever, de Waalse Opera, 
niet noodzakelijk kan worden afgeleid 
dat de arbeiclsovereenkomst was ge
schorst of, derhalve, dat de getroffene 
op de plaats en ten tijcle van het ongeval 
zich niet bevond in de loop van de uit
voering van zijn overeenkomst met die 
werkgever en dat het ongeval niet valt 
onder het bij voormelcle wetten gedekte 
bedrijfsrisico clat verweerster forfaitair 
1noest vergoeclen ; het bestreclen arrest, 
door aan eiseres geen schacleloosstelling 
toe te kennen, derhalve alle in het middel 
vermelde wettelijke bepalingen schendt 
(met uitzondering van die welke in het 
eerste onderdeel zijn aangehaald) : 

Wat het eerste onderdeel betreft : 

Overwegende dat het arrest, ter verant
woording van zijn beslissing, uitsluitend 
steunt op het gehele dossier, dat ·wil 
zeggen op elernenten zowel van als buiten 
de verklaringen die gedeeltelijk in het 
middel zijn weergegeven ; 

Dat dit onderdeel van het middel fei
telijke grondslag mist ; 

vVat het tweede onderdeel betreft : 

Overwegende dat het arrest vaststelt 
dat het aan de man van eiseres overkomen 
ongeval zich niet op de plaats van het 
werk en tijdens de werkuren heeft voor
gedaan, en nader verklaart dat hij « tij-

dens een pauze in de schouwburg van 
17 tot 19 uur de heer Malpas (tweede 
verweerder) vrijwillig is gaan helpen op 
een bouwwerk van deze laatste, buiten 
weten en zonder toestemming van zijn 
werkgever " ; 

Overwegende dat het arrest uit die 
vaststellingen wettelijk kon afleiden dat 
de getroffene op het ogenblik van het 
ongeval niet onder het gezag, de leiding 
en het toezicht van de W aalse Opera, 
verzekerde van de eerste verweerster, 
stond ; dat het arbeidshof derhalve, door 
te beslissen dat eiseres niet had aange
toond dat het ongeval aan haar man was 
overkomen tijdens de uitvoering van de 
arbeidsovereenkomst die tussen hem 
en die instelling bestond, geen enkele van 
de in het middel vermelde wettelijke 
bepalingen heeft geschonden ; 

Dat dit onderdeel van het middel niet 
kan worden aangenomen ; 

Over het tweede middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 1315 van het 
Burgerlijk Wetboek, 870 van het Gerech
telijk Wetboek, 1 (inzonderheid lid 1 en 6) 
en 4 van de wetten betreffende de vergoe
ding der schade voortspruitende uit 
arbeidsongevallen, gecoordineerd op 
28 september 1931, 1 van de wet van 
10 maart 1900 op de arbeidsovereenkomst 
en 97 van de Grondwet, 

doordat het arrest beslist dat « er geen 
sprake is van een arbeidsongeval dat 
tegen de tweede gei'ntimeerde (thans 
verweerder) kan worden aangevoerd ,, 
op grand « dat appellants (thans eiseres) 
niet bewijst dat er op het ogenblik van 
het ongeval tussen de aannemer Malpas 
en de getroffene een verband van onder
geschiktheid bestond; dat uit het dossier 
integendeel blijkt dat de getroffene, wiens 
dienstvaardigheid zeer bekend was, had 
aanvaard om, gedurende een korte tijd 
dat hij vrij was, vrijwillig met M. Malpas 
te gaan werken op een bouwwerk van 
deze laatste, waarmee de W aalse Opera 
helemaal niets te maken heeft, en zonder 
clat er zelfs een bezoldiging was overeen
gekmnen ,, 

tenvi}l het verband van ondergeschikt
heid in een arbeidsovereenkomst, waaruit 
de aansprakelijkl1eid voor het beroeps
risico voortvloeit welke krachtens de 
gecoordineerde wetten betreffende de 
vergoeding der schade voortspruitende 
uit arbeidsongevallen op het onder
nemingshoofd rust, tot uitdrukking wordt 
gebracht door de termen gezag, leiding 
en toezicht als bedoeld in artikel 1 van 
-de wet van 10 maart 1900 op de arbeids-
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overeenkomst; geen van de omstandig
heden waarmee het arrest rekening heeft 
gehouden, en inzonderheid noch het feit 
dat de getroffene vrijwillig is gaan helpen, 
noch het ontbreken van een overeen
gekomen bezoldiging, de gevolgtrekking 
rechtvaardigen dat er op het ogenblik 
van het ongeval geen verband van onder
geschiktheid bestond tussen degene voor 
wie het werk werd gedaan en degene die 
het heeft verricht ; de weigering door het 
bestreden arrest om aan eiseres ten laste 
van verweerder de schadeloosstelling 
inzake arbeidsongevallen toe te kennen, 
derhalve, op niet passende gronden 
berust (schending van artikel 97 van de 
Grondwet) en aile andere in het middel 
vermelde wettelijke bepalingen schendt : 

Overwegende dat uit de vaststellingen 
van het arrest volgt dat de getroffene 
vrijwillig voor de tweede verweerder heeft 
gewerkt zonder dat er een bezoldiging 
werd overeengekmnen ; 

Overwegende dat, als er geen arbeids
overeenkornst is, het bestaan van een 
verband van ondergeschiktheid, in de 
onderstelling dat het bestaat, niet vol
doende is om de toepassing van de 
bepalingen van de gecoi:irdineerde wetten 
betreffende de vergoeding der schade 
voortspruitende uit arbeidsongevallen 
te rechtvaardigen ; 

Dat het middel niet kan worden aan
genomen; 

Om die redenen, verwerpt de voor
ziening ; gelet op het enige artikel van 
de wet van 20 maart 1948, veroordeelt 
de eerste verweerster in de kosten, 
behalve de kosten voor het in_ de zaak 
betrekken van de tweede verweerder, 
die ten laste blijven van eiseres. 

18 februari 1976. - 36 kamer. 
Voo1·zittm· de H. Polet, raadsheer waar
nemend voorzitter. - Ve1·slaggeve1', de 
H. Closon. - Gelijkluidende conclttsie, 
de H. Ballet, advocaat-generaal. 
PleiteTs, de HH. Dassesse en VanRyn. 

3° KAMER. - 18 februari 1976. 

1° ONDERNEMINGSRAAD EN VEI
LIGHEIDSCOMITE. - VERKIEZING 
VAN PERSONEELSAFGEVAARDIGDEN. -
KIESREOHT. - BEZWAAR TEGEN DE 

KIEZERSLIJSTEN OF TEGEN DE LIJST 
VAN PERSONEN DIE vVERKELIJK 1\fET 
EEN LEIDINGGEVENDE FUNOTIE ZIJN 
BELAST. - BEROEP TEGEN DE BESLIS
SING OVER DIT BEZWAAR. - BEROEP 
STAAT OPEN VOOR DE BETROKKEN 
WERKNEMERS EN DE BETROKKEN MEEST 
REPRESENTATIEVE ORGANISATIES. 

2° ONDERNEMINGSRAAD EN VEI
LIGHEIDSCOMITE. - VERKIEZING 
VAN PERSONEELSAFGEVAARDIGDEN. -
KIESREOHT.- BESLISSING WAARIN DE 
LEDEN VAN HET LEIDINGGEVEND PER
SONEEL WORDEN AANGEWEZEN ALS-
1\fEDE DE WERKNEllfERS DIE OP DE 
KIEZERSLIJSTEN MOETEN WORDEN GE
PLAATST. - BESLISSING ZONDER PRE
OISERING OVER DE FUNOTIE VAN DE 
VERSOHILLENDE WERKNEMERS. 
GEEN GEMOTIVEERDE BESLISSING. 

1° Een be1·oep tegen de beslissing die, bij de 
ve1·kiezing van de peJ·soneelsafgevaar·
digden in de oncle1'1~emingsmacl of in het 
comite vom· veiligheid, gezonclheid en 
ve1'f1·aaiing der weJ'ktJlaatsen, nitsp1·aak 
doet ove1· het bezwaaJ' van de betJ·oklcen 
werknemers of van de betrokken meest 
J'epr·esentatieve organisaties tegen de 
kiezeJ·slijsten of tegen de lijst van de 
personen die werkelijk met een leiding
gevende fttnctie in de oncle1·neming zijn 
belast, kan wm·clen ingestelcl bij cle 
arbeidsrechtbanlc, niet alleen clam· de 
betroklcen werknemeTs, cloch oak door· 
de als chtsclanig betJ'Olcken meest rep1'e
sentatieve oTganisaties, zonde1· clat de 
oTganisaties moeten doen blijlcen van 
een volmacht van de we1·kneme1's (1). 
(Art. 14 wet van 20 september 1948 
houdende organisatie van het bedrijfs
leven en wet van 10 juni 1952 betref
fende de gezondheid en veiligheid van 
de werknemers alsmede de salubriteit 
van het werk en van de werkplaatsen, 
art. l, § 4, h, gew. bij de wet van 
23 januari 1975, art. 7, 14 en 15.) 

2° Niet regelmatig gemotiveeTd is cle beslis
sing ove1· de samenstelling van de 
kiezerslijst vooJ' de aanwijzing van cle. 
peTsoneelsafgevaanligden in de ondeJ'
nemingsTaad en in het comite voo1· 
veiligheicl, gezondheicl en veJ'fmaiing cle1· 
werkplaatsen, waarin cle leclen van het 
leidinggevencl personeel alsmecle de weJ·k
nemers die op cle kiezeJ·slijsten moeten 
wonlen geplaatst worden aangewezen 

(1) Raadpl. cass., 19 april en 3 mei 1958 
(A1'1'. cass., 1968, biz. 1051 en 1102). 
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zonde1· precise1·ing ove1· de functie van 
de verschillende werkneme1·s wier in
sch?·iJving op de liJsten werd betwist (I). 
(Art. 97 Grondwet; art. 780 G.W.) 

(NAAMLOZE VENNOOTSCHAP «ATELIERS 
DE CONSTRUCTIONS ELECTRIQUES DE 
CHARLEROI », T. BOND DER BEDIENDEN, 
TECHNIOI EN KADERS VAN BELGIE.) 

ARREST ( Ve1·taling). 

HET HOF ; - Gelet op de bestreden 
vonnissen, op 12 maart en 11 april 1975 
door de Arbeidsrechtbank te Brussel 
gewezen; 

Over ,het eerste middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 1315, 1319, 
1320, 1322 van het Burgerlijk Wetboek 
en 97 van de Grondwet, 

do01•dat eiseres in haar conclusie had 
betwist dat de heer Carpentier; die ver
weerders inleidend verzoekschrift had 
ondertekend, van de leden van de bond 
volmacht had gekregen om in naam van 
de bond een beroep in te stellen, en het 
vonnis van 12 maart 1975 dit middel 
van niet-ontvankelijkheid verwerpt om 
de enige reden dat « het op firmapapier 
gestelde verzoekschrift is ingediend door 
de Bond der bedienden, technici en 
kaders, vertegenwoordigd door zijn secre
taris-generaal, Henri Carpentier», onder 
toevoeging dat, « wil men de be\0\rijskracht 
van de akten niet miskennen en overeen
komstig de leer van het Hof van cassatie, 
dit verzoekschrift beschouwd moet wor
den als zijnde ingediend door de bond 
en niet door Carpentier zelf "• 

te1·wijl, ee1·ste onde1·deel, eiseres helemaal 
niet beweerde dat Carpentier het ver
zoekschrift in eigen naam had ingediend, 
maar dat hij niet aantoonde volmacht 
te hebben gekregen 01n in naam van de 
bond op te treclen, en het vonnis, door 
de draagwijdte van het door eiseres aan 
gevoerde middel te verdraaien, de bewijs
kracht van de neergelegde conclusie 
heeft miskend (schending van de arti
kelen 1319, 1320 en 1322 van het Burger
lijk Wetboek); 

tweede onde1·deel, het vonnis in elk geval 
niet antwoordt op de werkelijk gemaakte 
opwerping en dus in dat verband niet 

(1) Raadpl. cass., 25 juni 1975 (A1'1', cass., 
1975, biz. 1143)· en 4 februari 1976, sup1·a, 
biz. 659. 

wettelijk met redenen is omkleed (schen
ding van artikel 97 van de Grondwet); 

derde onde1·deel, het vonnis de regel 
miskeJ?.t dat, in geval van betwisting van 
een aangevoerd feit, degene die het feit 
aanvoert daarvan het bemjs moet leveren 
(schending van artikel 1315 van het 
Burgerlijk W etboek) : 

W at het eerste en het tweede onderdeel 
betreft : 

Overwegende dat, na erop gewezen 
te hebben dat eiseres stelt dat « het ver
zoekschrift nietig is omdat de onderteke
naar niet aantoont van de leden van de 
bond, thans verweerder, speciaal het 
akkoord te hebben gekregen om het in 
te dienen "• het vonnis op dit verweer 
antwoordt dat de bond is « vertegen
woordigd door zijn secretaris-generaal, 
Henri Carpentier >> ; 

Dat de beide onderdelen van het mid
del feitelijke grondslag missen ; 

W at het derde onderdeel betreft : 

Overwegende dat, volgens artikel 24 
van de wet van 20 september 1948 hou
dende organisatie van het bedrijfsleven, 
en artikell, § 4, h, van de wet van 10 juni 
1952 betreffende de gezondheid en vei
ligheid van de werlmemers alsmede de 
salubriteit van het werk en van de 
werkplaatsen, die gewijzigd zijn bij de 
artikelen 7, 14 en 15 van de wet van 
23 januari 1975, de representatieve orga
nisaties van de werknemers bij het 
arbeidsgerecht een vordering kunnen 
inleiclen tot beslechting van aile geschiilen 
in verband met de toepassing van ge
nomnde wetten, onder meer een betwis
ting inzake het opmaken van de kiezers
lijsten voor de verkiezing van de per
soneelsafgevaardigden in de onderne
mingsraad of in het comite voor veilig
heid, gezondheid en verfraaiing van de 
werplaatsen; 

Overwegende dat de wetgever dus aan 
representatieve organisaties van de werk
nemers, die geen rechtspersoonlijkheid 
bezitten, de bevoegdheid toekent om in 
rechte op te treden; dat hij aldus impli
ciet aanneemt dat die organisaties zuilen 
handelen, alsof ze rechtspersoonlijkheid 
hadden, door organen die vergeleken 
ln.1m1.en worden met die van een vereni
ging met rechtspersoonlijkheid en zonder 
dat aile leden van die organisatie, in de 
door de wetgever bedoelde gevailen, een 
speciale volmacht moeten geven om in 
rechte op te treden ; 

Dat dit onderdeel van het middel naar 
recht faalt ; 
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Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet en 7SO van het Gerechtelijk 
Wetboek, 

dooTdat het vonnis van II april I97 5, 
dat op grond van diverse overwegingen, 
die onder meer gegrond zijn op een zonder 
gevolg gebleven wetsontwerp en op een 
ad vies van de N ationale Arbeidsraad, 
oordeelde « dat voor de beslechting van 
het probleem uitdrukkelijk een beroep 
moet worden gedaan op de toelichting 
op het wetsvoorstel van de heer De 
Clercq », vervolgens beslist dat de 
27 personen, waarvan het vom1is de naam 
vermeldt, deel uitmaken van het leiding
gevend personeel, en beveelt « dat aile 
andere werknemers op de kiezerslijsten 
voor de sociale verkiezingen zullen vvor
den geplaatst », zonder ook rnaar iets 
te zeggen mntrent de redenen waaron1 
de vermelde 27 personen deel uitmaken 
van het leidinggevend personeel en waar
om de overige werknemers, die eiseres als 
dusdanig beschouwt, die hoedanigheid 
niet hebben : 

Overwegende dat het vonnis beslist 
dat de zevenentwintig personen die het 
aanduidt deel uitmaken van het leiding
gevend personeel en dat de overige werk
nemers op de kiezerslijsten moeten wor
den geplaatst, zonder echter melding te 
maken van de functies van de bedienden 
wier inschrijving op de lijsten werd be
twist; 

Dat het vonnis aldus het Hof niet in 
staat stelt de wettelijkheid van de beslis
sing te toetsen ; 

Dat het middel gegrond is ; 

Om die redenen, en zonder acht te slaan 
op het dercle middel dat enkel gericht is 
tegen het op basis van het tweede middel 
vernietigde vonnis, verwerpt de voor
ziening voor zover ze tegen het vonnis 
van I2 maart 1975 is gericht; vernietigt 
het vonnis van II april I97 5 ; beveelt 
dat van dit arrest melding wordt gemaakt 
op de kant van de vernietigde beslissing ; 
houdt de kosten aan opdat hierover door 
de feitenrechter wordt beslist; verwijst 
de aldus beperkte zaak naar de Arbeicls
rechtbank te Nijvel ; 

IS februari I976. - 36 kan.ter. -
Vom·zitte1·, de H. Polet, raadsheer waar
nClnencl voorzitter. - Ve1·slaggever, de 
H . .Janssens. - Gelijklnidencle aoncl~tsie, 
de H. Ballet. - Pleite1', de H. VanRyn. 

36 KAMER. - 18 februari 1976. 

1° LOON.- BESOHERMING.- CASINO
PERSONEEL. - SPEELBEURTREOHT. -
AARD. 

26 SPELEN EN WEDDENSCHAPPEN. 
- 0ASINOPERSONEEL. - LOON. 
SPEELBEURTREOHT. - AARD. 

1° en 2° Het speelbeU1't7·echt van 2 pat. dat 
in de casino's ten laste van de winnende 
spele1·s wm·dt geheven is een fooi voo1· 
het spelpm·soneel ten belope van 60 pet. 
van dit 1·eaht dat het huishoudelijk 
1·eglement toekent aan de pe?·soneels
leclen, zoclat cle wettelijke bepalingen 
betreffende de beschm·ming van het loon 
de1· we1·kneme1·s niet geschonden worden 
als de ove1·ige 40 pet. worden besteed 
aan cle kosten voo1· het organiseren van 
de speelbeurten. (Artt. 2 en IS wet van 
I2 april I965; art. I6, 4° en 5°, K.B. 
van I maart I97I; wet van 5 december 
I96S betreffende de collectieve arbeids
overeenkomsten en de paritaire comi
tes.) 

(DIDIER, 
T. VERENIGING ZONDER WINSTOOC+l\'IERK 

«NOUVEAU OEROLE NAl\IIUROIS 
DE TOURISME ET D'AC+REJ\'IENT ». 

ARREST (ve1•taling). 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 27 februari 197 5 door het 
Arbeidshof te Luik gewezen ; 

Over het n.tiddel afgeleid nit de schen
ding van de artikelen 2, IS van de wet 
van 12 april 1965 betreffende de bescher
Ining van het loon der werknen1ers, 16, 
4° en 5°, van het koninklijk besluit van 
I maart I97I waarbij de tekst van som
mige wetsbepalingen in overeenstemming 
wordt gebracht met de bepalingen van 
de wet van 5 december I96S betreffende 
de collectieve arbeiclsovereenkomsten en 
de paritaire comites, I3I9, 1320, I322 
van het Burgerlijk Wetboek en 97 van 
de Grondwet, 

doonlat het arrest, evenals de eerste 
rechter, beslist dat de rechtsvordering 
van eiser, croupier in het casino, tot ver
oordeling van verweerster mn he1n als 
verschuldigde bezoldigingen bepaalde be
dragen te betalen en hem maandelijks 
het totale bedrag van zijn fooien toe te 
kennen, niet gegrond is om reden dat 
het speelbeurtrecht van ten minste 
2 pet. dat, volgens het huishoudelijk 
reglement van I7 oktober I966 van ver-
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weerster, bij de winnende spelers wordt 
ingehouden, op de wijze als bepaald in het 
statuut van het spelpersoneel van 8 no
vember 1956 wordt verdeeld, namelijk 
voor 60 pet. in gelijke aandelen onder 
de 1eden van dit personeel, terwijl de 
overige 40 pet. wordt besteed aan de 
kosten voor het organiseren van de speel
beurten ; dat het als dusdanig geen fooi 
blijkt te zijn, doch wel een bedrag dat 
door verweerster wordt gebruikt over
eenkomstig genoemd statuut dat in 
gemeen overleg tussen de directie en het 
personeel is vastgesteld ; dat de fooi in 
werkelijldleid slechts 60 pet. van het 
speelbeurtrecht uitmaakt en dat dit 
gedeelte van genoemd recht aan het 
spelpersoneel werd uitgekeerd ; dat het 
thans volkomen onmogelijk is te zeggen 
hoe groot het bedrag zou kunnen zijn 
van de geldsom1nen die de spelers hoven 
het speelbeurtrecht van 2 pet. hadden 
gegeven en die zij uitsluitend voor het 
spelpersoneel hadden bestemd, 

te?·wijl 1° het arrest voorts vaststelt 
dat het speelbeurtrecht niet wordt ge
vraagd en dat de << speelpot "• waarvan 
slechts 60 pet. onder het spelpersoneel 
wordt verdeeld, uitsluitend bestaat nit 
de bedragen die de winnende spelers er 
vrijwillig in storten, vaak met gebruik 
van de uitdrukking « voor het perso
neel " ; daaruit volgt dat deze « speel
pot " in zijn geheel bestond uit fooien, 
zodat verweerster, door 40 pet. van de 
erin voorkomende geldsommen af te 
houden tot dekking van de kosten voor 
het organiseren van de speelbeurten, het 
in het middel vermelde artikel 18, § 1, 
van de wet van 12 april 1965 heeft ge
schonden (schending van alle in het 
middel aangehaalde wettelijke bepalin
gen); 

2° het arrest, door aldus uitspraak 
te doen, niet genoegzaam antwoordt op 
de vierde aanvullende conclusie van eiser 
voor het arbeidshof waarin werd aan
gevoerd dat verweerster en de eerste 
rechters, door te verldaren dat de fooien 
aan het personeel zouden verschuldigd 
zijn ingevolge de in 1956 met dit perso
neel gesloten overeenkomst of krachtens 
een in alle casino's toegepast gebruik, 
de wijze van verdeling van de fooien en 
de oorspronkelijke redenen waarom ze 
verschuldigd zijn hebben verward met 
de verdeling ervan en hun wettige 
eigenaar ; aangetoond werd dat een fooi 
niet alleen niet verplicht is, doch ook 
dat het verboden is ze te vragen en dat 
ze bestemd is voor het personeel dat er 
dus wel degelijk eigenaar van is ingevolge 

een gift van de client, terwijl verweerster 
ze aileen maar moet in ontvangst nemen 
en ze daarna opnieuw verdelen ; wanneer 
de wetgever in artikel 2 van de wet van 
12 april 1965 spreekt van een fooi ver
diend naar aanleiding van een dienst
betrekking of ten gevolge van het gebruik, 
hij niets wilde wijzigen in het oorspron
kelijk begrip inzake eigendom van de 
fooi, daar hij anders met zichzelf in 
tegenspraak zou zijn gekomen ; hij in 
dit artikel niet kan toestaan dat een 
overeenkomst of een gebruik de bediende 
een gedeelte van de eigendom van de 
fooi ontneemt en in artikel 18 het tegen
deel kan verklaren door elke inhouding 
op diezelfde fooi te verbieden; wanneer 
de wetgever spreekt van een fooi die 
verschuldigd is krachtens de dienst
betreld{ing of het gebruik, hij het oog 
heeft gehad op de beroepen waarin een 
gedeelte van het loon precies uit fooien 
bestaat ; ook al zou in het onderhavige 
geval de fooi verschuldigd zijn krachtens 
de overeenkomst of het gebruik, deze 
echter onwettig zijn en geen toepassing 
kmmen vinden (inzonderheid schending 
van artikel 97 van de Grondwet) : 

Over;,regende dat het arrest wijst op 
bepaalde passages uit het huishoudelijk 
reglement en uit het statuut van het 
spelpersoneel, beschrijft hoe de 40 pet. 
van de speelbeurtrechten worden besteed 
en hoe op soortgelijke wijze wordt te 
werk gegaan in de overige casino's van 
Belgie, eraan herimlert dat de latere 
collectieve overeenkomst hetzelfde stelsel 
overnee1nt, zegt dat het speelbeurtrecht 
niet rechtstreeks door de croupiers wordt 
gevraagd, met name, omdat de vrijwillige 
stortingen hoger zijn dan het reglemen
taire 1ninimcun van 2 pet., en aanneemt 
dat, ook al gebruikt een speler de uit
drukking « voor het personeel "• hij 
niettemin, tot het minimum van 2 pte., 
een contractuele verplichting uitvoert ; 

Overwegende dat, enerzijds, het ar
beidshof uit al deze elementen kon afiei
den dat het speelbeurtrecht van ten 
minste 2 pet. slechts een fooi is voor de 
aan het spelpersoneel toekomende 60 pet. 
en dat, derhalve, de overige 40 pet. van 
het speelbeurtrecht van ten minste 2 pet. 
niet beschermd wordt door artikel 18 
van de wet van 12 april 1965 betreffende 
de bescherming van het loon der werk
nenlers; 

Overwegende dat, anderzijds, het ar
rest, door voor1nelde overwegingen, ant
woordt op de in het middel vermelde 
vierde aanvullende conclusie ; 
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Dat dit middel niet kan worden aan
genomen; 

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

I8 februari I976. - 3e kamer. -
Voo?·zittet·, de H. Polet, raadsheer waar
nemend voorzitter. - Verslaggeve1·, de 
H. Janssens. - Gelijkluidende conclusie, 
de H. Ballet, advocaat-generaal. 
Pleite1·s, de HH. Fally en H. Simont. 

3e KAMER.- 18 februari 1976. 

1° VOORZIENING· IN CASSATIE. 
VoRM. - DrENSTPLICHT. GEEN 
MIDDEL VOORGEDRAGEN. NIET-
ONTVANKELIJKHEID. 

2° CASSATIEMIDDELEN. - DIENST
PLICHT. - BEWERING DAT EEN WETTE
LIJKE BEPALING IS GESOHONDEN ZON
DER TE PREOISEREN WAARIN DEZE 
SOHENDING BESTAAT. - GEEN OAS
SATIEMIDDEL. 

lD Niet ontvankelijk is de vom·ziening 
tegen een beslissing van de H oge lJ!I ilitie
raad, waa1·in geen middel wo1·dt voor
gedragen (I). (Art. 51 gecoi.ird. dienst
plichtwetten, § I, vervangen bij de 
wet van 22 jcmi I972, en§ 4.) 

2° Geen cassatiemiddel in dienstplicht
zaken is de bewering dat een wettelijke 
bepaling is geschonden zonder te preci
se?·en waarin deze schending bestaat (2). 
(Art. 51 gecoi.ird. dienstplichtwetten, 
§ 1, vervangen bij de wet van 22 juni 
1972.) 

(MASURE.) 

ARREST ( vertaling). 

RET HOF ; - Gelet op de bestreden 
beslissing, op 5 november 1975 door de 
HDge Militieraad gewezen ; 

Overwegende dat, volgens artikel 51, 

(1) Cass., 23 januari 1974 (An·. cass., 1974, 
biz. 573). 

(2) Vgl. cass., 21 juni 1974 (A1•r. cass., 
1974, blz. 1169). 

§ I, van de op 30 april 1962 gecoi.irdineer
de dienstplichtwetten, de voorziening in 
cassatie onder meer de middelen moet 
uiteenzetten en dat artikel 51, § 4, 
bepaalt dat de in dit artikel voorziene 
rechtsvormen op straffe van nietigheid 
in acht genomen dienen te worden ; 

Overwegende dat, in het onderhavige 
geval, de voorziening zich op artikel 12, 
§ I, 5bis, c, van de gecoi.irdineerde dienst
plichtwetten beroept doch geen enkel 
middel uiteenzet ; 

Dat de voorziening niet ontvankelijk 
is; 

Om die redenen, verwerpt de voor
ziening. 

I8 februari 1976. - 3e kamer. -
Voorzitter, de H. Polet, raadsheer waar
nemend voorzitter. - Vm·slaggever, de 
H. Clason. - Gelijkhtidende conchtsie, 
de H. Ballet. 

1 e KAMER. - 19 februari 1976. 

I 0 INKOMSTENBELASTINGEN. 
lNTERNATIONALE OVEREENKOMSTEN.-
0VEREENKOMST OP 29 AUGUSTUS 1967 
TE LONDEN ONDERTEKEND TUSSEN RET 
VERENIGD KoNINKRIJK GROOT-BRIT
TANNIE EN N OORD -!ERLAND EN BELGIE 
TER VOORKOMING VAN DUBBELE BELAS· 
TING. -DATUM VAN INWERKINGTRE
DING. 

2° INKOMSTENBELASTINGEN. 
ANNALITEIT VAN DE BELASTING. 
BELASTINGSOHULD.- SCHULD DIE UIT 
DE JAARLIJKSE FINANOIEN\VET ONT· 
STAAT VOOR DE BELASTINGPLIOHTIGE 
DIE DE VOORWAARDEN TOT TOEPASSING 
VAN DE BELASTING VERVULT. 

I 0 De overeenkomst die op 29 augustus1967 
te Landen is ondertekend t1tssen het 
Verenigd Koninkrijk Gmot-Brittannie 
en Noonl-Iedand en Belgie te1· voo?'
koming van dubbele belasting en is 
goedgeke1wd bij de handeling van de 
wetgevende macht van 27 jeb1·ua1'i 1970 
is niet in we1'king kunnen t1·eden of 
heeft geen ttitwe1'king hmnen hebben 
v661· de uitwisseling van de bekrachti
gingsom·konden, nl. 17 maa1·t 1970. 
(Overeenkomst van 29 augustus 1967, 
art. XXIX, (2) (b), (4) en (6).) 
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2° De belastingschuld van de belasting
plichtige die de voorwaarden VM'vult tot 
toepassing van de belasting ontstaat ~.it 
de jaa1·lijlcse jinancienwet waa1·bij de 
Staat gemachtigd wordt tot het heffen 
van de bij de wet ingevoerde belastin
gen (1). (Art. lll Grondwet.) 

(NAAMLOZE VENNOOTSCHAP 
<C LIPTON OVERSEAS Llli'IITED », 

T. BELGISCHE STAAT, 
1\'IINISTER VAN FINANCIEN.) 

ARREST (VM'taling). 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 3 december 1974 door het 
Hof van beroep te Brussel gewezen ; 

Over het middel afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 6, 110, Ill, 112 
van de Grondwet, 126, 264 van het 
W etboek van de i:nkomstenbelastingen, 
164, 167, 168 van het koninklijk besluit 
van 4 maart 1965 tot uitvoering van het 
W etboek van de inkomstenbelastingen, 
2 van de wet van 28 juni 1963 tot wijzi
ging en aanvulling van de wetten op de 
RijkscmTlptabiliteit, 3 van de wet van 
28 december 1966 houdende de Rijks
middelenbegroting van de buitengewone 
ontvangsten voor het dienstjaar 1967, 
5 van de wet van 27 december 1967 
houdende de Rijksmiddelenbegroting en 
de begroting van de buitengewone ont
vangsten voor het dienstjaar 1968, 5, 
(3), 19 van de Overeenkomst tussen 
Belgie en het Verenigd Koninkrijk Groot
Brittannie en Noord-Ierland ter voor
koming van dubbele belasting en van 
vermijding van belasting inzake in
komstenbelastingen, ondertekend te Lan
den op 27 maart 1953, van het enige 
artikel van de \Vet van 7 januari 1954 
houdende goedkeuri:ng van dit verdrag, 
van artikel XXIX van de Overeenkomst 
tussen Zijne Majesteit de Koning der 
Belgen en Hare Britse Majesteit, voor het 
Verenigd Koninkrijk van Groot-Brit
tannie en Noord-Ierland, tot voorkoming 
van dubbele belasting en belasting
vermijding inzake inkomstenbelastingen, 
ondertekend te Landen op 29 augustus 
1967, van artikel l van de wet van 27 fe
bruari 1970 houdende goedkeuring van 
deze overeenkomst, 

doonlat, ter ongegrondverklaring van 

(1) Cass., 18 februari 1958 (A?'?', cass., 
1958, blz. 424). 

het beroep van eiseres tegen de beslissing 
van 31 augustus 1970 van de directeur 
van de directe belastingen te Brussel,, 
tweede directie - Vemwotschappen, waar
bij de reclamatie werd verworpen die 
eiseres op 4 september 1968 had ingediend 
tegen de aanslag te haren laste gevestigd 
onder artikel 801.268 van het kohier 
van het aanslagjaar 1967 en op 26 juni 
1968 uitvoerbaar verklaard, met als 
motief de aanslag van haar inkomsten 
over het belastbaar tijdperk 1966 tegen 
de aanslagvoet van 35 pet. zulks met 
schending van de artikelen 5, (3), en 19 
van de Belgisch-Britse Overeenkomst 
van 27 maart 1953, het arrest beslist dat 
daar artikel XXIX van de Belgisch
Britse Overeenkomst van 29 augustus 
1967 haar bepalingen toepasselijk ver
klaart op de andere belastingen dan bij 
de bron ingehouden belastingen, geheven 
van inkomsten belastbaar voor het 
aanslagjaar dat op l januari 1967 begint, 
« men derhalve de directeur der belas
tingen, bij wie de reclamatie werd inge
diend, niet kan verwijten dat hij de op 
het ogenblik van zijn beslissing geldende 
Belgisch -Britse. Overeenkomst heeft toe
gepast op verzoeksters belastbare in
komsten voor het aanslagjaar dat op 
l januari 1967 begint, terwijl de toepas
sing van de nieuwe overeenkomst op dit 
aanslagjaar er uitclrukkelijk in bepaald 
is » en dat, aangezien artikel XXIX van 
de Overeenkomst van 29 augustus 1967 
de datum van inwerkingtreding van haar 
bepalingen vaststelt, " dit artikel derhalve 
de uitdrukkelijke wetsbepaling is die de 
overeenkomst toepasselijk maakt op de 
litigieuze aanslag, die ongetwijfeld v66r 
de publikatiedatum van de wet ten 
kohiere werd gebracht, maar die nog 
niet definitief was wegens de reclarnatie 
die ertegen werd ingediend », 

teTwijl artikel XXIX, (2), (b), van de 
Belgisch-Britse Overeenkomst van 29 au
gustus 1967 weliswaar bepaalde dat zij 
in Belgie van toepassing zou zijn op de 
andere belastingen dan bij de bron ver
schuldigde belastingen, geheven van in
komsten belastbaar voor het aanslagjaar 
dat op 1 januari 1967 begint en voor 
volgende aanslagjaren, doch deze over
eenkomst pas op 17 maart 1970, datmn 
waarop de bekrachtigingsoorkonden wer
den uitgewisseld, in werking is getreden; 
derhalve, bij gebrek aan een bijzondere 
bepaling in de goedkeuringswet van 
27 februari 1970 die zou afwijken van de 
wettelijke bepalingen van het Belgisch 
recht betreffende de eenjarigheid van de 
belasting en de aanslagperiode, de terug-
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werkende kracht waarvan sprake in 
artikel XXIX, (2), (b), van deze overeen
komst niet toegepast mocht worden op 
de andere belastingen dan de bij de bron 
verschuldigde belastingen, geheven van 
inkomsten belastbaar voor het aanslag
jaar 1967; het arrest, door, integendeel, 
te beslissen dat de directeur der belastin
gen, bij de behandeling van de reclamatie 
van eiseres tegen de litigieuze aanslag, 
de Belgisch-Britse Overeenkomst, die 
op het ogenblik van zijn beslissing van 
kracht was, had mogen toepassen, derhal
ve alle in het middel aangehaalde ·wets
bepalingen, met uitzonderingen van de 
artikelen 6 en ll2 van de Grondwet, 
heeft geschonden ; het arrest, door te 
beslissen dat artikel XXIX van de Bel
gisch-Britse Overeenkomst van 29 au
gustus 1967 deze overeenkomst op de 
litigieuze aanslag toepasselijk maakte, 
aangezien deze aanslag wegens de ertegen 
ingediende reclamatie niet definitief was 
geworden, daarenboven het beginsel van 
de gelijkheid van de burgers voor de 
belasting miskent (schending van alle 
in het middel aangehaalde wetsbepalin
gen, en in het bijzonder van de artike
len 6 en ll2 van de Grondwet) : 

Overwegende dat het middel het arrest 
enkel bestrijdt in zoverre het uitspraak 
doet over de aanslag, tegen de aanslag
voet van 35 pet. toegestaan door de in 
het middel nader bepaalde Overeenkmnst 
van 29 augustus 1967, van de winsten 
van de Belgische vaste inrichting van 
eiseres, een Veimootschap die verblijf
houcler is van het Verenigd Koninkrijk 
van Groot-Brittannie, in de zin van die 
overeenkomst ; 

Overwegende dat uit de procedure
stukken blijkt dat de litigieuze aanslag 
betrekking heeft op genoemde winsten 
van het jaar 1966, zijnde het belastbaar 
tijdperk; 

Dat deze winsten bet voorwerp zijn 
geweest van de aanslag die voor het 
aanslagjaar 1967 ten laste van eiseres 
ten kohiere werd gebracht' en uitvoer
baar werd verklaard op 26 juni 1968, dit 
is v66r 31 juli 1968 tot welke datum 
krachtens artikel 5 van de financienwet 
van 27 december 1967, bij afwijking van 
het artikel 264, alinea 2, van het \Vetboek 
van de inkomstenbelastingen, voor het 
aanslagj aar 19 6 7 versch uldigde belastin
gen op geldige wijze rnogen worden 
gevestigd; 

Dat de administratie, om deze winsten 
te belasten tegen de aanslagvoet van 
35 pet. welke destijds bij artikel 152, 2°, 
van het Wetboek van de inkomsten-

belastingen voor de berekening van de 
belasting der niet-verblijfhouders was 
vastgesteld, artikel XXIV, (3), (a), van 
voornoernde overeenkomst van 29 au
gustus 1967 heeft willen toepassen, 
volgens welke « Belgie de winsten van 
een Belgische vaste inrichting van een 
vennootschap die verblijfhouder van het 
Verenigd Koninkrijk is aan een belasting 
mag onderwerpen tegen een tarief dat ... 
met niet meer dan 5 pcmten het basis
tarief (thans 30 ten honderd) overtreft 
waaraan een vennootschap die verblijf
houder van Belgie is wordt onderwor
pen "; 

Overwegende dat de Overeenkomst 
van 29 augustus 1967, welke op die 
datum. reeds ondertekend was maar ten 
tijde van die aanslag nog niet bij de wet 
was goedgekeurd, krachtens de bepalin
gen van haar artikel XXIX, (2), (b), ( 4) en 
(6), niet in werking kon treden of enige 
uitwerking kon hebben v66r de uit
wisseling van de bekrachtigingsoorkon
den, die op 17 maart 1970 plaatsvond; 

Dat daarentegen uit deze bepalingen 
blijkt dat op het ogenblik waarop de 
aanslag werd gevestigd, het aanslagstel
sel dat van toepassing was op de winsten 
van het hier bedoelde belastbaar tijd
perk 1966, het stelsel was als bedoeld in 
de artikelen 5, (3), en 19 (2), van de in 
het middel nader bepaalde Overeenkomst 
van 27 maart 1953, zoals eiseres in haar 
reclamatie betoogde om zich te beroepen 
op de aanslagvoet van 30 pet. die in 
artikel 126 van het Wetboek van inkom
stenbelastingen voor de berekening van 
de vennootschapsbelasting is vastge
stelcl; 

Overwegende dat, om de op 5 septem
ber 1968 door eiseres ingediende reclama
tie te verwerpen, de directeur der belas
tingen, die pas na 17 Inaart 1970 uit
spraak deed, van oordeel was dat hij, 
aangezien op dat ogenblik de Overeen
komst van 29 augustus 1967 van kracht 
was, de litigieuze aanslag diende te 
bevestigen zoals hij door de taxatie
anJ.btenaar op grond van de hierboven 
weergegeven bepaling van artikel XXIV, 
(3), (a), van deze overeenkomst was ge
vestigd; 

Dat de directeur der belastingen, om 
aldus de beslissen, steunde op de bepaling 
van artikel XXIX, (2), (b), (ii), volgens 
welke, zodra de Overeenkmnst van 29 au
gustus 1967 in werking zal treden, haar 
bepalingen << in Belgie van toepassing 
zullen zijn ... op de andere belastingen 
dan bij de bron verschuldigde belastin
gen, geheven van inkomsten belastbaar 
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voor het aanslagjaar dat op 1 januari 1967 
begint en voor volgende aanslagjaren »; 

Overwegende dat het arrest, door de 
in het Tniddel overgenomen gronden, ook 
op deze bepaling van artikel XXIV heeft 
gestecmd on1 het beroep van eiseres tegen 
de beslissing van de directeur der directe 
belastingen te verwerpen ; 

Overwegende dat het hof van beroep 
door deze gronden zijn beslissing niet 
heeft kunnen verantwoorden zonder 
miskenning van de vereisten van arti
kel 111 van de Grondwet en van de 
bepalingen van de in het middel aange
haalde financiewetten van 28 december 
1966 en 27 december 1967 die ter uit
voering van deze grondwettelijke voor
schriften werden uitgevaardigd ; 

Overwegende dat krachtens de jaar
lijkse. financiewet, waarbij de Staat 
gemachtigd wordt tot het heffen van 
bij de wet ingevoerde belastingen, de 
belastingschuld ontstaat ten laste van 
de belastingplichtige bij wie de toepas
singsvoorwaarden van de belasting ver
vuld zijn; 

Overwegende dat uit artikel 3 van 
voornoemde wet van 28 december 1966 
houdende de Rijksmiddelenbegroting en 
de begroting van de buitengewone ont
vangsten voor het dienstjaar 1967 volgt 
dat de belastingschuld, die ten deze op 
de inkomsten over het belastbaar tijd
perk 1966 betrekking heeft, slechts deze 
kon zijn van de wettelijk ingevoerde 
belasting die op 31 december 1966 
vverkelijk van toepassing was ; 

Dat op 31 december 1966 de op 
29 augustus 1967 te Louden ondertekende 
Overeenkomst niet bestond ; 

Overwegende dat, noch uit arti
kel XXIX van de Overeenkomst van 
29 augustus 1967, noch uit de wet van 
27 februari 1970, die ze heeft goedge
keurd, kan worden afgeleid dat de wet
gever, met betrekking tot de gevolgen 
van de bepaling sub (2), (b), (ii), van dit 
artikel XXIX, waarop de directeur van 
de belastingen en het hof van beroep 
hebben gesteund, een bijzonder fumn
cienstelsel heeft willen invoeren, dat af
wijkt van de bepalingen van de in het 
1niddel aangehaalde financiewetten van 
28 december 1966 en 27 december 1967, 
voornamelijk van artikel 3 van de eerste 
wet; 

Overwegende dat hieruit volgt dat 
de litigieuze aanslag, zoals hij door de 
taxatie-ambtenaar werd gevestigd en 
door de directeur van de belastingen 
werd behouden, geen wettelijke grond-

slag heeft ; dat de nietigheid van de door 
de taxatie-ambtenaar gevestigde aanslag 
door de directeur van de belastingen 
werd overgenomen ; 

Dat het arrest zijn beslissing niet wet
telijk verantwoordt ; 

Dat het middel gegrond is ; 

Om die redenen, vernietigt het bestre
den arrest in zoverre het uitspraak doet 
over de aanslag, tegen de door arti
kel XXIV, (3), (a), van de Overeenkomst 
van 29 augustus 1967 toegestane aan
slagvoet van 35 pet., van de winsten van 
het jaar 1966 van de Belgische vaste 
inrichting van eiseres ; verwerpt de voor
ziening voor het overige; beveelt dat 
van dit arrest melding zal gemaakt wor
den op de kant van de gedeeltelijk ver
nietigde beslissing ; houdt de kosten aan 
opdat hierover door de feitenrechter 
wordt beslist ; verwijst de aldus beperkte 
zaak naar het Hof van beroep te Luik 

19 februari 1976. - 1e kamer. -
Voo1·zitte1·, Ridder Rutsaert, eerste voor
zitter. - Verslaggeve1·, de H. Perrichon. 
- Gelijlduidende conclusie, de H. Colard, 
advocaat-generaal. - Pleite1·s, de HH. 
Dassesse en Fally. 

1e KAMER.- 19 februari 1976. 

INKOMSTENBELASTINGEN.- WET
BOER VAN DE INKOMSTENBELASTINGEN, 
ARTIKEL 7, § 1, b, 155, 360, 361 en 362. 
- PERSONENBELASTING. - INKOM
STEN illT GRONDEIGENDOl\'Il\'IEN.- IN 
HUUR GEGEVEN ONROEREND GOED DAT 
DOOR DE HUURDER VOOR DE UITOEFE
NING VAN ZIJN BEDRIJFSAOTIVITEIT 
WORDT AANGEWEND. - HUUROVER
EENKOMST WAARBIJ AAN DE HUURDER 
WORDT TOEGESTAAN HET ONROEREND 
GOED TE VERANDEREN EN WORDT BE
PAALD DAT DE HUURDER VAN DE vVER
KEN EIGENAAR ZAL BLIJVEN TOT HET 
VERSTRIJKEN VAN DE HUUROVEREEN
KOMST. - WERKEN WAARDOOR HET 
GEHUURDE PAND EEN l\'IEERWAARDE 
HEEFT GEKREGEN EN HET KADASTRAAL 
INKOMEN WERD HERZIEN. - KADAS
TRAAL INKOMEN WAARMEE T.A.V. DE 
EIGENAAR-VERHUURDER REKENING 
MOET WORDEN GEHOUDEN. 

W annee1· een om·oe1·end goed in hwm· ge-



- 722 

geven is en door de huurde1· voo1· de 
uitoejening van zijn bedrijjsaotiviteit 
wordt aangewend, de hu~wove1·eenkomst 
waarbij aan de huurde1· w01·dt toegestaan 
het onroe1·end goed te veranderen bepaalt 
dat die huurde1· eigenaar blijjt van deze 
werken tot het verst1·ijken van de huur
ove~·eenkomst, en het kadast1·aal inkomen 

(1) De eiser had twee panden in huur 
gegeven voor handelsdoeleinden. Krachtens 
de J:murovereenkomsten mochten de huurders 
in de panden verbouwingen en werken uit
voeren en zouden de werken hun eigendom 
blijven tot het verstrijken van de huur
overeenkomst. 

Aangezien in artikel 7, § 1, letter b, van het 
W etboek van de inkomstenbelastingen bepaald 
wordt clat het netto-inkomen van de voor be
drijfsdoeleinden verhuurcle onroerencle goede
ren berekend wordt op groncl van het kadas
traal inkomen verhoogcl met het gedeelte van 
de huurprijs en de huurlasten boven 200 pet. 
van het kadastraal inkomen, diencle val
gens de eiser met het hoger kadastraal in
komen, vastgesteld op grond van artikel 388 
W.I.B., rekening gehouden te worden, daar 
de gehuurde panden ingevolge de werken aan
zienlijk van waarde vermeerdercl waren. 

Hij verloor nit het oog, eensdeels, dat luidens 
artikel155 van het \Vetboek van de inkomsten
belastingen, de onroerende voorheffing niet 
verschuldigd is door degene op wiens naam 
een perceel bij het kadaster te boek stoncl, 
doch wei door de eigenaar, bezitter, erfpach
ter, opstalhoucler of vruchtgebruiker der be
lastbare goederen, en, anderdeels, dat om·oe
rende goederen of gereedschap van verschei
clene personen vaak op naam van cle cnkele 
eigenaar van de grond zijn ingeschreven, 
hoewel het goed eigenclom is van meer dan 
een persoon. 

Ret kadaster bestaat, in beginsel, nit aile 
stukken (perceelplans, kaclastrale leggers, alfa
betische of synthetische tafels) die, per 
gemeente of sectie, de ondervercleling van het 
grondgebiecl in onclerscheiden, al dan niet 
gebouwde percelen, de namen cler respectieve 
eigenaars, cle aard, de oppervlakte en het 
kadastraal inkomen opgeven (Rep. pmt. cl1·. 
belge, v° Cculast?·e, m·. 1). 

Op groncl van artikel 3 van het :~;eglement 
op cle bewaring van het kaclaster, gevoegd 
bij het koninklijk besluit van 26 juli 1877, 
worden de onrom•ende goecleren geacht als 
toebehorende aan de eigenaar van de grond, 
zelfs inclien zij zijn opgericht door een derde 
en op cliens kosten. Hierop worclt slechts een 
uitzondering gemaakt mits twee voorwaarclen 
vervulcl zijn : om het door andere clan de 
eigenaar gebouwde onroerencl goecl op naam 

van het pand dientengevolge verhoogd is, 
wegens de meerwaarde van het goed, 
moet met het kadastraal inkomen van 
v66r de do01' de huurder uitgevoerde 
werken 1·ekening gehouden w01·den om 
het belastbaa1' inkomen van de verhuur
de1' vast te stellen (1). (Artt. 7, § I, b, 
155, 360, 361 en 362 W.I.B.) 

van de bouwer te kunnen inschrijven is, ten 
eerste, een bij geregistreerde akte verleencle 
bouwvergunning nodig en, ten tweede, moet 
die persoon samen n1et de eigenaar van de 
grond gevraagd hebben dat de bouw op zijn 
naam worclt ingeschreven. 

Artikel 3 van genoemd reglement bepaalt 
immers: 

§ 1. De gebouwen opgericht ten gevolge van 
een machtiging om te bouwen, vastgesteld bij 
geregistreerde akte, mogen op het kadaster 
gebracht worden op de naam van de bouwer, 
maar enkel naclat hij de vraag claartoe met 
de eigenaar van de grond heeft gedaan. 

§ 2. Bij ontbreken van toelatingsakte om te 
bouwen, worden de gebouwen geacht als toe
behorende aan de eigenaar van de groncl door 
toestemmingsrecht (art. 552-553 B.W.), dan 
zelf wanneer men zou beweren dat zij opge
richt zijn door een clerde en op zijn kosten. 

Hieruit volgt dat het feit, clat een kadastraal 
perceel aileen op naam van de eigenaar van 
de grond ingeschreven is, als normaal voor
komt wanneer de eigenaar bij het bestuur van 
het kadaster geen aanvraag heeft ingecliend 
opdat het anders zou zijn, vermits het regle
ment vermoedt dat er anders natrekking is. 
Dat· is even wei slechts een !outer vermoeden. 
De tekst van het reglement bepaalt burners 
expressis verbis dat de gebouwen welke door 
een ander dan cle eigenaar worden opgetrokken 
« beschouwcl " worden als toebehorende aan 
de eigenaar. 

De regel van de natrekking is echter niet 
van toepassing als een huurovereenkomst een 
bijzonder heeling inzake de gebouwen bevat. 
In dit geval moet krachtens artikel 1134 van 
het Burgerlijk Wetboek aileen dat heeling 
van de overeenkomst worden toegepast. 

De huurovereenkomst tussen de huill·der
bouwer en de eigenaar en de eigendomsrechteu 
op de bouw welke die overeenkomst aau de 
huurder verleent verhinderen dat er onmid
dellijk natrekking is. Zulks. zal slechts geschie
clen wanneer de natrekking niet meer belet 
wordt, nl. wanneer alles een geheel gaat 
vormen. 

De Page legt m• de nadruk op dat deze 
oplossing niet in twijfelmag worden getrokken. 
Dienaangaande schrijft hij dat « il est raclica
lement impossible d'admettre que !'accession 
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(GILLAUX, T. BELGISOHE STAAT, 
MINISTER VAN FINANOIEN.) 

ARREST (ve1·taling). 

HET HOF;- Gelet op het bestreden 
arrest, op 12 februari 1975 door het 
Hof van beroep te Luik gewezen ; 

Over het middel afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 97 van de Grand
wet, 7, 360, 361, 362, 388, 397 van het 
W etboek van de inkomstenbelastingen, 
3 van de wet van 10 januari 1824 betref
fende het recht van opstal, 3 van het 
reglement voor de bewaring van het 
kadaster gevoegd bij het koninklijk 
besluit van 26 juli 1877, 544 en 577bis 
van het Burgerlijk Wetboek, 

doo1·dat het arrest beslist dat, om het 
gedeelte van de huurprijs en de huur
lasten te bepalen die krachtens artikel 7, 
§ 1, 1°, letter b, van het Wetboek van 
de inkomstenbelastingen ten laste van 
eiser belastbaar zijn, geen rekening dient 
te worden gehouden met het kadastraal 
inkomen van het goed zoals het voor de 
litigieuze dienstjaren door de adminis
tratie van het kadaster was vastgesteld, 
maar met het kadastraal inkomen dat 
v66r de door de huurders Thomas en 
Hannufina uitgevoerde verbouwingen 
bestond, op grond dat de partijen waren 
overeengekomen dat deze verbouwings
werken tot het verstrijken van het huur
contract eigendom van de huurders zou
den blijven en « dat verzoeker (thans 
eiser) Thomas en de personenvennoot
schap met beperkte aansprakelijkl1eid 
Hannufina medeeigenaars zijn, de eerste 
twee van het pand gelegen aan de Albert 1 
laan, de eerste en de derde van de garage 
aan de Mottinstraat ; dat elke eigenaar 
jegens de schuldeisers voor een persoon
lijk of voor een gelijk deel gehouclen is 
en dat, derhalve, elke medeeigenaar 
jegens de Schatkist slechts voor een per
soonlijk deel van de wegens een goed 
verschuldigde belasting is gehouden; dat 
de belastingschuld in de onroerencle voor
heffing immers rechtstreeks jegens de 
medeeigenaars ontstaat ; dat de belasting 

puisse jouer imrnediatement, car le preneur 
a le droit d'user de la chose et, par consequent, 
dans les limites de cet usage, de faire ce qu'il 
lui plait. II peut construire, cornme il peut 
dernolir ce qu'il a construit, et construire autre 
chose. Ce qu'il ne pourrait faire si l'accession 
jouait immediatement ». Hij besluit dat 

in de onroerende voorheffing ten belope 
van het verschuldigde bedrag ten kohiere 
client gebracht te worden ten laste van 
elke met name genoemde medeeigenaar ; 
dat de belastingschuld in de onroerende 
voorheffing van verzoeker (thans eiser), 
in rechte, in verhouding staat tot zijn 
aandeel in de betrokken panden en der
halve noodzakelijk en correlatief tot hun 
kadastraal inkomen, namelijk het kadas
traal inkomen dat de administratie van 
het kadaster had vastgesteld v66r de 
werken of verbouwingen ; dat hieruit 
volgt dat de krachtens artikel 7, 1°, 
letter b, van het Wetboek van de in
komstenbelastingen belastbare inkomsten 
op grond van bovenvermeld kadastraal 
inkomen dienen vastgesteid te worden ; 
dat het vanzelfsprekend is dat men geen 
rekening kan houden met een kadastraal 
inkomen dat gedeeltelijk betrekking heeft 
op onroerende goederen die niet in het 
vermogen van de belastingplichtige zijn 
gekomen ; dat het hof van beroep geen 
rekening kan houden met het feit dat 
de onroerende voorheffing globaal en voor 
het geheel van de belasting enkel op naam 
van verzoeker ten kohiere werd gebracht ; 
dat hij, indien hij dit nuttig achtte, bin
nen de wettelijke termijnen een reclama
tie moest indienen tegen de te zijnen laste 
ten kohiere gebrachte aanslag in de on
roerende voorheffing ; dat dit ontbreken 
van een reclamatie geen invloed kan 
hebben op de wijze waarop de globaliseer
bare onroerende inkomsten worden vast
gesteld >>; 

tenvijl, ee1·ste onde1·deel, het kadastraal 
inkomen dat in aanmerking client geno
ment te worden om de krachtens arti
kel 7, § 1, 1°, letter b, van het Wetboek 
van de inkomstenbelastingen belastbare 
huurprijs en de huurlasten vast te stellen, 
in ieder geval het door de administratie 
van het kadaster voor het perceel van 
de belastingschuldige vastgestelde in
komen is dat als dusdanig aan de admi
nistratie der directe belastingen werd 
medegedeeld, en dit zelfs indien het 
kadastraal inkmnen niet juist werd 
vastgesteld (hoofdzakelijk schending van 
de artikelen 7, 360, 361, 362, 388 en 397 

" le droit du locataire sur les constructions est 
un droit de propriete (droit de superficie), un 
droit immobilier », en bijgevolg dat "les 
constructions sont passibles de l'impot fancier, 
lequel est a charge du locataire parce qu'il 
n'est pas afferent a la chose louee » (DE PAGE, 
d. IV, uitg. 1972, nrs. 685 en 688). 



- 724 

van het Wetboek van de inkomsten
be1astingen) ; 

W at het eerste onderdeel betreft : 

Overwegende dat het inkomen uit 
verhuurde onroerende goederen, volgens 
artike1 7, §I, I 0 , b, van het Wetboek van 
de inkomstenbe1astingen, op grond van 
het kadastraa1 inkomen van deze goede
ren, ten aanzien van hun eigenaars, wordt 
vastgeste1d ; 

Dat, hoewe1, krachtens de artike1en 7, 
350 tot 390, 392 tot 396, 399, 404 tot 408, 
411 en 429 van dit wetboek, de admi
nistratie van het kadaster het kadastraa1 
inkon1en van een onroerend goed vast
ste1t, desnoods door dit vo1gens de 
normen van de artike1en 387 en 388 van 
dit wetboek te herschatten, echter, ener
zijds, deze wetsbepa1ingen niet impliceren 
dat de administratie van de directe 
be1astingen aansprake1ijk is voor de 
eventue1e vergissingen van de administra
tie van het kadaster en, anderzijds, e1ke 
eigenaar, schu1denaar van de onroerende 
voorheffing, wanneer het herziene kaclas
traa1 inkmnen hem werd betekend, 
krachtens artike1 409 van voornoe1nd 
wetboek, bezwaar kan indienen op de 
wijze als bepaalcl bij de artike1en 4I2 en 
volgende van hetzelfde wetboek, wat 
eiser, vo1gens de vaststellingen van het 
arrest, niet heeft geclaan ; 

Overwegende clat het arrest vaststelt 
en clat het midcle1 niet ontkent dat er 
overeenkomsten bestaan vo1gens we1ke 
eiser zijn huurclers, Thomas, enerzijcls, 
en Hannufina, anderzijcls, heeft toege
staan in zijn gebouwen onverschillig 
welke werken nit te voeren die voor hun 
commercie1e exp1oitatie nooclzakelijk zijn, 
en deze werken tot het verstrijken van 
het huurcontract eigendom van de huur
ders blijven ; 

Overwegende dat, onder voorbehoud 
van het onderzoek van het overige van 
het midclel, het arrest dan ook wet
te1ijk bes1ist, ge1et op het bestaan van 
de door eiser met zijn huurders ges1oten 
overeenkomsten, dat de inkon1sten uit 
de verhuurde onroerende goederen, wat 
eiser betreft, dienen vastgeste1d te wor
den op grond van het kadastraa1 inkomen 
dat was vastgeste1d v66r de werken of 
veranderingen die werden uitgevoerd 
door de huurders, die in dat verbancl, 
a1s eigenaars, onderworpen zijn aan de 
onroerende voorheffing ; 

Dat het eerste onderdee1 van het mid
del niet kan worden aangenomen ; 

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

19 februari I976. - I e kamer. -
Voo1·zitter, Ridder Rutsaert, eerste voor
zitter. - Verslaggeve1·, de H. Capelle. -
Gelijkluidende conclusie, de H. Co1ard, 
advocaat-generaal. - Pleitm·s, de HH. 
Baltus (van de ba1ie te Brussel) en Fally. 

1 e KAMER. - 19 februari 1976. 

1° CAS SA TIE. - REOHTSPLEGING. 
DIREOTE BELASTINGEN. - VOORZIE· 
NINGEN DOOR VERSOHEIDENE PARTIJEN 
TEGEN EEN EN DEZELFDE BESLISSING 
INGESTELD. - AMBTSHALVE VOEGING. 

2° VENNOOTSCHAPPEN. - VERENI· 
GING IN DEELNEMING. - EIGENDOlVI 
VAN DE INBRENGEN. 

3° BEIVIJS. - BEWIJS DOOR GESOHRIFT. 
- BEWIJSKRAOHT VAN DE AKTEN. -

DIREOTE BELASTINGEN. - REOHTER 
DIE AAN EEN BEPALING VAN JJlEN OVER· 
EENKOlVIST EEN BETEKENIS GEEFT DIE 
VERENIGBAAR IS MET DE GEZAMENLIJKE 

BEPALINGEN VAN DEZE OVEREENKOMST, 
NADAT HIJ DE GEMEENSOHAPPELIJKE 
BEDOELING VAN DE PARTIJEN HEEFT 

NAGEC+AAN. - GEEN lVIISKENNING VAN 
DE BEWIJSKRACHT VAN DE OVEREEN· 
KOMST. 

4° INKOMSTENBELASTINGEN. 
WETBOEK VAN D:El INKOMSTENBELAS· 
TINGEN. - PERSONENBELASTING. -
BEDRIJFSBELASTING. - VRIJGESTELDE 
BEDRIJFSINKOJ\'ISTEN.- MEERWAARDE 
TEN GEVOLGE VAN EEN ONTEIGENINGS· 
VERGOEDING. -MEERWAARDE SLECHTS 
VRIJGESTELD ALS O.m. DE ONTEIGE· 
NINGSVERGOEDING AAN DE EIGENAAR 
VAN HET ONTEIGENDE GOED BETAALD 
IS. 

1° l'V annee1· ve1·scheidene pct1·tijen zich 
tegen een en dezelfde beslissing in cas
satie voo1·zien, voegt het Hoj de voo1'· 
zieningen ambtshalve samen (1). (Arti
ke1 1083 G.W.) 

(1) Cass., 19 april 1974 (A1'1', cass., 1974, 
biz. 802); vgl. cass., 13 juni 1975 (ibid., 1975, 
biz. 1090). 
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2° In een veremg~ng in deelneming be
houdt elke deelgenoot, in beginsel, de 
eigendom van zijn inb1·eng, tenzij deze 
in geld bestaat ojwel de partijen er anders 
over beslissen en behoudens de 1·echten 
van de1·den ( 1). 

3° De bewijskracht van een ove~·eenkomst 
wordt niet geschonden door de ?'echte?' 
die, na de gemeenschappelijke bedoeling 
van de pm·tijen te hebben nagegaan, aan 
een bepaling van deze ove1·eenkomst een 
beteken;is geejt die onve~·enigbaar is met 
de gezamenlijke bepalingen e1·van (2). 
(Artt. 1319, 1320 en 1322 B.W.) 

4° Een mee~·waa1·de ten gevolge van een 
onteigeningsve1·goeding kan beschouwd 
worden als zijnde vrijgesteld, indien 
a.m. de ve1·goeding gestort wo1·dt aan 
de eigenaa1· van het onteigende goed; 
zulks is niet het geval ~vanneer zij ten 
dele gaat naa1· de deelgenoten als ven
noten. (Art. 35, § 1, W.I.B.) 

(BARON GENDEBIEN EN LITISOONSORTEN, 
T. BELGISOHE STAAT, 1\'IINISTER VAN 
FINANOIEN; BELGISOHE STAAT, 1\'IINIS

TER VAN FINANOIEN, T. GENDEBIEN EN 
LITISOONSORTEN.) 

ARREST (vertaling). 

HET HOF;- Gelet op het bestreden 
arrest, op 17 februari 1975 door het 
Hof van beroep te Brussel gewezen ; 

Overwegende dat de voorzieningen, 
die onder de nummers F. 425 F en 
F. 426 F van de algemene rol zijn inge
schreven, tegen hetzelfde arrest zijn 
gericht en dat ze, overeenkomstig arti
kel 1083 van het Gerechtelijk Wetboek, 
dienen te worden samengevoegd ; 

I. W at de voorziening van de consorten 
Gendebien betreft : 

Over het eerste middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 97 van 
de Grondwet, 544, 1134, 1156, 1319, 1320, 
1322, 1832, 1833, 1845 van het Burgerlijk 
Wetboek, 1, 176 en 177 van de gecoor-

(1) Raac1pl. cass., 4 februari 1954 (Bull. 
en Pas., 1954, I, 488) en c1e conclusie van c1e 
eerste ac1vocaat-generaal Mahaux, toen ac1vo
caat-gene~·aal, verschenen in Rev1w p1·atiq1te 
des societes, 1955, blz. 85; zie ook buiten c1e 
verwijzingen van noot 2 onder c1it arrest : 

dineerde wetten op de handelsvennoot
schappen (boek 1, titel IX, van het 
Wetboek van koophandel) en derhalve, 
voor zoveel nodig, 34 en 35 van het 
Wetboek van de inkomstenbelastingen 
(koninklijk besluit van 26 februari 1964), 

doordat het arrest afwijzend beschikt 
op de conclusie van de eisers, ten betoge 
dat de naamloze vennootschap Egimo 
haar eigendomsrecht op de gronden had 
ingebracht in de vereniging in deel
neming, die zij met hun rechtsvoorganger 
had opgericht, en dat deze gTonden aldus, 
aangezien deze vereniging geen rechts
persoonlijkheid bezat, de onverdeelde 
eigendom van de deelgenoten -\varen 
geworden, waaronder de rechtsvoorgan
ger van de eisers, en doordat het arrest 
deze beslissing verantwoordt op grand 
dat. « het contract van 31 augustus 1937 
een vereniging in deelneming heeft op
gericht ; dat een dergelijke vereniging 
in feite een verborgen vennootschap 
zonder rechtspersoonlijkl1eid is, daar elke 
deelgenoot, in principe, eigenaar blijft 
van zijn oorspronkelijke en latere in
brengen; dat, derhalve, de inbreng in de 
vereniging hetzij van gelden, hetzij van 
roerende of onroerende goederen, enkel 
deze elementen samenbrengt met het oog 
op hun exploitatie ; dat het contract van 
31 augustus 1937 vaststelt dat de erin 
vermelde onroerende goederen aan de 
deelgenoot Egimo toebehoren ; dat Egi
mo, eigenares van de gronden, 50 pet. 
van het dm·de van het oorspronkelijk 
kapitaal volstort en de rechten die zij 
op vorenvermelde blok grand bezit in de 
vereniging inbrengt ; dat, zelfs indien de 
door baron R. Gendebien in de vereniging 
ingebrachte gelden hebben gediend om 
een gedeelte van de aankoopsom van de 
gronden te betalen, uit het contract niet 
blijkt dat de deelgenoten stilzwijgend 
onder elkaar een ondeelbare mede
eigendom hebben willen tot stand bren· 
gen die aan derden niet kan tegengewor
pen worden, des te 1neer daar baron 
R. Gendebien van plan scheen achter de 
schermen op te treden zonder zich 1net 
het beheer van de vereniging in te laten ; 
dat, indien de deelgenoten deze onroe-

DE PAGE, c1. V, nrs. 9, 25, 65 en 66; LAURENT, 
cl. XXVI, nrs. 244 en vlg. ; CoLIN en CAPITANT, 
cl. II, nr. 779 ; PLANIOL en RIPERT, cl. XV, 
nr. 1010; VAN RYN, cl. I, nr. 453. 

(2) Cass., 15 oktober 1968 (A?'1'. cass., 1969, 
blz. 184); vgl. cass., 5 en 7 februari 1975 
(ibid., 1975, blz. 634 en 642) en 28 januari 1976, 
sttpm, blz. 623. 
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rende ondeelbaarheid tot stand hadden 
will en brengen, zij dit op ondub belzinnige 
wijze in hun verenigingscontract hadden 
moeten verduidelijken; dat de bewoor
dingen van dit contract met betrekking 
tot de inbreng door Egimo van de 
« rechten die zij op het blok grond bezit " 
dienen uitgelegd te worden in die zin dat 
de deelgenoten gewild hebben dat Egimo, 
al bleef zij eigenares van het onroerend 
goed, niet enkel het genotsrecht inbracht, 
doch een werkelijk beschikkingsrecht 
over de gronden waarvan de exploitatie in 
gemeenschap werd gebracht, teneinde ze 
te gebruiken en erover te beschikken als 
zaakvoerder in het belang van de vere
niging ; dat, met andere woorden, Egimo 
aile rechten die ze op de gronden bezat 
zou uitoefenen om ze in het gemeen
schappelijk belang te exploiteren ; dat 
het aldus uitgelegde contract betekent 
dat baron R. Gendebien, al bleef de 
vennootschap Egimo, zaakvoerder van 
de vereniging, eigenares van de bedoelde 
of te verkrijgen onroerende goederen, 
niet slechts zijn evenredig deel wilde 
ontvangen in de verdeling yan de hele 
winst of de nettv-opbrengst van de in 
het contract bedoelde immobilientrans
acties maar daarenboven, in _geval van 
verdeling, zijn aandeel wilde -krijgen in 
de opbrengst van de tegeldemaking of van 
de waarde van de onroerende goederen 
die, na de verrichtingen, in handen van 
de zaakvoerder bleven », 

terwijl aldus, enerzijds, het arrest de 
bewijskracht miskent van de overeen
komst waaruit ondubbelzim1ig bleek dat 
de V8lmootschap Egimo « de rechten die 
zij op voormelde blok grond bezat », dit 
wil zeggen de eigendom van deze goe
deren, had ingebracht (schending van 
de artikelen 1319, 1320, 1322 van het 
Burgerlijk Wetboek), zodat de gronden, 
tussen partijen, de ondeelbare eigendom 
van de deelgenoten waren geworden 
(schending van de aangehaalde bepalin
gen van de wetten op de hanclelsvennoot
schappen), anderzijds, de in het arrest 
opgegeven redenen mn van de gewone 
betekenis van de bewoordingen van de 
overeenkomst af te wijken, ofwel niet 
ter zake dienende zijn (zoals de over
wegingen dat baron Gendebien in het 
beheer niet mocht tussenkomen en dat 
de eigendomsinbreng niet uitdrukkelijk 
was bepaald), ofwel de beslissing van de 
feitenrechter afkeuren in plaats van ze 
te rechtvaardigen, omdat daaruit volgt 
dat de ve1mootschap Egimo de eigendom 
en niet het genot van het goed had in
gebracht (zoals de overwegingen dat de 

vereniging, via haar zaakvoerder, niet 
enkel het genot van het goed kon hebben, 
doch over het goed kon beschikken en 
dat, krachtens het contract, baron 
Gendebien recht had op een deel van de 
meerwaarde ten gevolge hetzij van de 
verkoop, hetzij van de onteigening van 
het goed, hetzij van de waardevermeer
dering tijdens de duur van de vereniging) 
(schending van de overige aangehaalde 
bepalingen van het Burgerlijk W etboek), 

en terwijl het arrest, derhalve, geen 
wettelijke verantwoording geeft voor de 
verwerping van de gevolgtrekkingen die 
de eisers hieruit afleidden dat hun rechts
voorganger medeeigenaar was van het 
goed, namelijk dat, aangezien dit goed 
omgebouwd was, zijn meerwaarde, lrrach
tens artikel 34 van het W etboek van de 
inkomstenbelastingen, belastingvrij was 
en dat, krachtens artikel 35 van het
zelfde wetboek, de meerwaarde uit een 
onteigeningsvergoeding slechts na ver
koop van de driejarige wederbeleggings
periode kan belast worden (schending 
van deze bepalingen en van artikel 97 
van de Grondwet) : 

Overwegende dat, in de veremgmgen 
in deelneming, elke deelgenoot in begin
sci de eigendom van zijn inbreng be
houdt, behalve indien deze nit contanten 
bestaat of indien de partijen anders over
eenkonlen ; 

Overwegende dat, enerzijds, het arrest 
in feite vaststelt dat het doel van het 
tussen partijen tot stand gekomen con
tract van vereniging in deelneming be
stand in de exploitatie en de tegelde
making niet aileen van de in de akte 
vermelde onroerende eigendommen, na
melijk gronden en een kasteel, maar 
eveneens van onroerende goederen welke 
de vennootschap Egimo met toestemming 
van baron R. Gendebien zou verwerven; 

Dat het arrest hierdoor te kennen geeft 
dat de vereniging een geheel van verrich
tingen beoogde, die betrekking hadden 
zowel op gebouwde als op ongebouwde 
eigendommen die reeds bestonden of nog 
zomJ_en verworven worden door de zaak
voerder van de vereniging, n1et name de 
vennootschap Egimo ; 

Overwegende dat het arrest, anderzijds, 
in antwoord op de conclusie van de eisers, 
beschouwt dat « de bewoordingen van 
het contract betreffende de inbreng, door 
Egimo, van de cc rechten die zij op de 
blok grand bezit » aldus dienen te worden 
uitgelegd dat de deelgenoten hebben 
gewild dat Egimo, al bleef zij eigenares 
van de onroerende goederen, niet enkel 
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het genotsrecht inbracht, doch een wer
kelijk beschikkingsrecht over de goede
ren waaTvan de exploitatie in gemeen
schap werd gebracht, teneinde ze te 
gebruiken en erover te beschikken als 
zaakvoerder in het belang van de vereni
ging »; 

Overwegende dat het arrest, op grand 
van al deze elementen, zonder het gezag 
van de overeenkomst te miskennen heeft 
kunnen beslissen dat, indien de deel
genoten een onroerende ondeelbaarheid 
hadden willen tot stand brengen, zij dit 
op ondubbelzinnige wijze in het vereni
gingscontract hadden moeten verduide
lijken; 

Dat het arrest aldus de conclusie van 
de eisers regelmatig beantwoordt en zijn 
beslissing wettelijk verantwoordt; 

Dat het middel niet kan worden aan
genomen; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schendi:ng van de artikelen 20, ~1, 
25 en 35 van het Wetboek van de m
komstenbelastingen (koninklijk besluit 
van 26 februari 1964), 

dooTdat, na vastgesteld te hebben dat 
de rechtsvoorganger van de eisers met de 
namnloze vemlootschap Egi1no een vere
niging in deelneming had opgericht, waar
in zij de rechten had ingebracht die zij 
op een blok grand bezat, dat luidens de 
bepalingen van dit contract « baron 
R. Gendebien, al bleef de vennootschap 
Egimo, zaakvoerder van de vereniging, 
eigenares van de bedoelde ofte verkrijgen 
onroerende goederen, niet enkel zijn 
evenredig deel in de verdeling van de 
hele winst of de netto-opbrengst van de 
in het contract bedoelde immobilien
transacties wilde ontvangen, maar daar
enboven, in geval van verdeling, zijn 
aandeel wou verkrijgen in de opbrengst 
van de tegeldemaking of van de waarde 
van de onroerende gronden die, na de 
verrichtingen, in handen van de zaak
voerder bleven "' dat het goed vervolgens 
onteigend werd, wat aan de vereniging 
een einde had gemaakt, en dat de erfge
nmnen van baron Gendebien van de 
vennootschap Egimo hun aandeel in de 
vergoeding hadden ontvangen, het arrest 
beslist « dat de door de verzoekers (thans 
de eisers) ontvangen aandelen in de ver
deling van de onteigeningsvergoeding die 
de deelgenote-zaakvoerder, eigenares van 
de onteigende onroerende goederen, had 
ontvangen, niet kunnen vrijgesteld wor
den als voortvloeiend uit onteigenings
vergoedingen ; dat de deelgenote; ont
eigende eigenares, wel degelijk aileen de 

gehele vergoeding plus de meerwaarde 
heeft ontvangen ; dat zij niet voor zich
zelfmaar in het gemeenschappelijk belang 
van de deelgenoten heeft ontvangen ; 
maar dat hetgeen de deelgenoten, niet
eigenaars, hebben ontvangen geen deel 
van de onteigeningsvergoeding is, maar 

rile rechten die zij in verhouding tot hun 
respectieve aandelen in een vereniging in 
deelneming hebben; dat de verzoekers 
(thans de eisers) hun aandeel in de vere
niging hebben ontvangen, welk aandeel 
was vermeerderd met een meerwaarde 
die, ingevolge het beheer van de deel
genoot Egimo, eigenares van de ont
eigende goederen, begrepen was in de 
ten bate van de vereniging verkregen 
onteigeni:ngsvergoeding ; dat de rechts
grond van de toewijzing van hun aandeel 
in de meerwaarde van de onteigende on
roerende goederen niet te vinden was in 
de onteigening waarvoor de eigenares 
Egimo werd vergoed, maar wel in het 
contract van de vereniging in deelneming, 
dat hun een evenredig aandeel in de door 
deze vereniging bekoinen winsten en 
meerwaarden waarborgde ; dat de ver
zoekers niet aanvoeren dat ze op eniger
lei wijze of uit welken hoofde ook in de 
onteigeningsprocedure zijn tussengeko
men ; dat de rechtsgrond van de ont
eigeningsvergoeding ligt in de gedwongen 
overdracht van het onroerend goed, ei
gendom van Egimo, in het patrimonium 
van de onteigenende overheid ; dat zo 
de verzoekers, die geen eigenaars zijn 
van dit onroerend goed, een deel van de 
meerwaarde genieten die in de onteige
ningsvergoedi:ng was vervat, zij zulks 
doen als deelgenoten krachtens het 
verenigingscontract en niet. als ont
eigende eigenaars », 

te1·wijl in de verenigingen in deel
neming, die in Belgie hun zetel van 
bestuur of beheer hebben en die de in 
artikel 20, 1° of 3°, van het Wetboek 
van de inkomstenbelastingen bepaalde 
inkomsten genieten, het deel van de 
vennoten in de winsten of baten, krach
tens artikel 25 van hetzelfde wetboek, 
als winsten of baten « ten nmne » van 
bedoelde vennoten ·wordt beschouwd, 
waaruit volgt dat de meerwaarde uit de 
door de vereniging ontvangen onteige
ningsvergoeding, ten deze, tot beloop 
van hun aandeel, moest ·worden be
schouwd en behandeld als een meer
waarde die, voor de erfgenmnen van 
baron Gendebien, uit een onteigenings
vergoeding voortvloeide en, derhalve, 
dat op deze meerwaarde het stelsel van 
vrijstelli:ng van artikel 35 van het Wet-
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boek van de inkomstenbelastingen m.oest 
worden toegepast, 

en tenvijl, in de veronderstelling dat 
de door de erfgenamen van baron Gende
bien ontvangen meerwaarde de Ineer
waarde van hun aandeel in de vereniging 
of van hun schuldvordering jegens de 
deelgenoot-zaakvoerder zou zijn, deze 
meerwaarde, die, zoals het arrest vast
stelt, uit een onteigening voortkomt, 
dan nog door voornoemd artikel 35 van 
belasting was vrijgesteld : 

Overwegende dat het arrest, terecht, 
er op wijst " dat de aandelen die de 
verzoekers, thans de eisers, ontvangen 
in de verdeling van de door de deelge
noot-zaakvoerder, eigenares van de ont
Bigende goederen, ontvangen onteige
ningsvergoeding niet van belasting kun
nen worden vrijgesteld als voortkomend 
uit onteigeningsvergoedingen ; dat de 
deelgenoot, onteigende eigenaar, inder
daad aileen de gehele vergoeding en de 
meerwaarde heeft ontvangen ; dat het
geen de deelgenoten die geen eigenaars 
zijn hebben ontvangen, niet een gedeelte 
van de onteigeningsvergoeding is, maar 
de aan hun respectieve aandelen even
redige rechten in een vereniging in deel
neming, vereniging waarin ze deelge
noten waren geworden als erfgenamen 
van hun overleden vader die stichtend 
deelgenoot van de vereniging was, zoals 
hierboven werd aangetoond ; dat de 
rechtsgrond waarop de toewijzing van 
hun aandeel in de meerwaarde van de 
onteigende onroerende goederen steunde, 
niet te vinden was in de onteigening 
waarvoor de eigenares Egimo werd ver
goed, maar wel in het contract van 
vereniging in deeh1eming, dat hun een 
evenredig aandeel in de door deze vereni
ging bekmn.en winsten en 1neerwaarden 
waarborgde "; 

Overwegende dat deze beschouvvingen 
de beslissingen verantwoorden die zegt 
dat " zo de verzoekers, thans de eisers, 
die geen eigenaar zijn van dit onroerend 
goed, gedeeltelijk de meerwaarden heb
ben genoten die in de onteigeningsver
goeding begrepen was, zij zulks deden 
als deelgenoten, krachtens het vereni
gingscontract, en niet als onteigende 
eigenaars " ; 

Dat het middel niet kan worden aan
genmnen; 

II. Wat de voorziening van de Bel
gische Staat betreft : 

Om die redenen, voegt de zaken F. 425 F 

en F. 426 F van de algemene rol samen; 
verwerpt de voorzieningen ; veroordeelt 
iedere eiser in de kosten van zijn voor
ziening. 

19 februari 1976. - l" kamer. -
Voot·zittet·, Ridder Rutsaert, eerste voor
zitter.- VeTBlaggeveT, de H. Trousse.
Gelijlclttidende concluBie, de H. Colard, 
advocaat-generaal. - Pleitet'8, de HH. 
Fally en Van Bastelaer (deze laatste van 
de balie te Brussel). 

Ie KAMER.- 20 februari 1976. 

1° KOOP.- VERBORGEN GEBREKEN VAN 
DE GEKOORTE ZAAK. - VERBORGEN· 
REID VAN RET GEBREK. - SOEVE· 
REINE BEOORDELING DOOR DE FElTEN· 
REORTER. 

2° KOOP. - REORTSVORDERING VAN DE 
KOPER OP GROND VAN KOOPVERNIETI· 
GENDE GEBREKEN.- lNSTELLEN BIN· 
NEN EEN KORTE TERMIJN. -HoE KORT 
DEZE TERMIJN IS WORDT DOOR DE 
FEITENREORTER BEOORDEELD. 

I 0 De m·aag of et' een zichtbaaT of verbo1•gen 
gebrelc beBtaat iB hoofdzalcelij lc een feite
lij lee lcweBtie wellce dam· de feitenrechtet· 
BoeveTein wonlt beoonleeld (1). (Art. 1643 
B.W.) 

2° De t•echtet· beooTdeelt in feite en deThalve 
BoeveTein of de TechtBvoTdet·ing op gTond 
van lcoopvet·nietigende gebTelcen binnen 
een lcot·te teTmijn wenl ingeBteld (2). 
(Art. 1648 B.W.) 

(KOOLS, T. LAOANTE 
EN PERSONENVENNOOTSORAP 

MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKREID 
« KORDEKOR ».) 

Met de notities overeenstennnend 
arrest. 

20 februari 1976. - 1e kamer. 
VooTzitteT, de H. de Vreese, raadsheer 

(1) Raaclpl. DE PAGE, cl. IV, blz. 207, 
nr. 177. 

(2) Raaclpl. DE PAGE, cl. IV, blz. 213, 
nr. 182, c. 
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waarnemend voorzitter. - V e1·slaggever, 
de H. Van Leckwijck. - Gelijklttidende 
conclusie, de H. Charles, aclvocaat.gene
raal.- Pleite1·s, de HH. Bayart en Fally. 

1e KAMER.- 20 februari 1976. 

ONTEIGENING TEN ALGEMENEN 
NUTTE. - VoNNrs VAN DE VREDE
REOHTER VOLGENS HETWELK DE BIJ 
DE WET VOORGESOHREVEN FORl\fALI
TEITEN VERVULD ZIJN. - GEVOLG. 

Het vonnis waa?·bij de vTede?·echter beslist 
dat de joTmaliteiten voo?·gescMeven bij 
de wet op de onteigening ten algemenen 
ntttte ve1·vuld zijn, heeft tot gevolg het 
eigendomsTecht oveT te dTagen en dm·
halve een einde te maken aan elke httU?'
ove?'eenkomst van de onteigende ( 1). 
(Artt. 7 en 8 wet van 17 april 1835.) 

(VAN DEN BORRE EN VAN ASBROEOK, 

T. DARVAUX.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 25 juni 1974 in hoger beroep 
gewezen door de Rechtbank van eerste 
aanleg te Brussel ; 

Over het middel afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 7, 11, 12, 19, 20 
van de wet van 17 april 1835 op de 
onteigening ten algemenen nutte, zoals 
gewijzigd door de wetten van 27 mei 1870 
en 9 september 1907, 1, 7, 8, 11, 17 
vervat in artikel 5 van de wet van 
26 juli 1962 betreffende de onteig~ningen 
ten algemenen nutte en de concessies 
voor de bouw van de autosnelwegen, 
1148, 1302, 1303 van het Burgerlijk 
Wetboek, ll en 97 van de Grondwet, 

(1) Cass., 21 oktober 1966 (Bttll. en Pas., 
1967, I, 240) en de noten 1 en 2; raadpl. 
BELVA en COENRAE'rs, Les Novelles, Lois 
politiques et aclministratives, IV, L'exprop?·ia
tion pot!?' cmtse d'tdilite pttbliqtte, nr. 190, en 
Rep. pmt. d?', belge, vo Exp?·op?'iation pott?' 
cause d'tttilite pttblique, nr. 297. 

dooTdat het vonnis, zonder te betwisten 
dat de eisers de door hen gehuurde lokalen 
op 25 januari 1972 hadden ontruimd, 
ze veroordeelt tot de betaling van 
45.662 frank met de gerechtelijke intres
ten en de kosten van beide aanleggen, op 
grond « dat zo het juist is dat de eigen
dornsoverdracht van de onteigende naar 
het onteigenend bestuur zich voordoet 
en bewerkstelligd wordt op de datum 
van het declaratief vonnis, hetzij ten 
deze op 22 maart 1972, het even juist is 
dat het onteigenend bestuur slechts in 
het bezit van de goederen wordt gesteld 
na voltooiing van de formaliteiten be
paald in artikel 11 van de wet van 
26 juli 1962, wat in de onderhavige zaak 
is gebeurd op 19 juli 1972; dat, tot dan 
toe, de onteigende het gebruik en het 
genot van de zaak behoudt, hetzij door 
persoonlijke bezetting, hetzij door ont
vangst van het huurgeld of een bezet
tingsvergoeding, gelijk aan het huurgeld; 
dat meteen, nu het onteigend bestuur 
slechts op 19 juli 1972, door de consigna
tie van de onteigeningsvergoeding, in het 
bezit werd gesteld van de goederen, bezit 
dat tot dan toe aan appellante, thans 
verweerster, de onteigende, behoorde, 
deze laatste gerechtigd is om vanwege 
de huurders van v66r de onteigening, 
te weten de ge'intimeerden, thans de 
eisers, betaling te vorderen van de huur
gelden vervallen na 22 maart 1972 tot 
19 juli 1972, zijnde het bedrag van 
45.662 frank in hoofdsom ,, 

tenoijl uit de gezamenlijke lezing van 
de in de aanhef van het middel aange
haalde artikelen van de wetten van 
17 april 1835 (19 en 20 in het bijzonder) 
en 26 juli 1962 (8 en 11 vervat in artikel 5 
in het bijzonder) blijkt dat het in arti
kel 8 bedoelde vonnis tot gevolg heeft dat 
alle vorderingsrechten die op het ont
eigende goed betrekking hebben, en meer 
in het bijzonder deze voortspruitend uit 
een huurovereenkmnst, over en weer ver
dwijnen ; bedoeld vonnis, ten deze, 
luidens de bestreden beslissing, op 
22 maart 1972 werd gewezen, 

zodat, em·ste ondenleel, het vonnis, 
door om de in het middel aangehaalde 
redenen en zonder te betwisten dat de 
eisers bedoelde onroerende goederen had
clen verlaten op 25 janu:ari 1972, hen 
niettemin te veroordelen tot de betaling 
van huurgelclen vervallen na het decla
ratief vom1is van 22 maart 1972, bij hen 
een verbintenis vaststelt die niet meer 
bestaat en aan bet vonnis van 22 maart 
1972 niet de gevolgen toekent die het 
heeft (schending van de aangehaalde 
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wetsbepalingen, de artikelen 19 en 20 
van de wet van 17 april 1835 en 8 en ll 
van de wet van 26 juli 1962 in het 
bijzonder) ; 

tweede onderdeel, het vonnis minstens 
geen antwoord verschaft op een van de 
redenen van het beroepen vonnis, waar
naar de eisers in hun conclusie in hoger 
beroep hadden verwezen, te weten : " dat 
het vonnis (dit is het declaratief vonnis 
van 22 maart 1972) niet enkel het eigen
domsrecht van aanlegster (thans ver
weerster) in het patrimonium van de 
gemeente Sint-J oost-ten-N oode heeft 
doen overgaan, doch bovendien aile 
bestaande huurcontracten en onderhuren 
heeft ontbonden "' waaruit de eisers met 
de eerste rechter afleidden dat zij niet 
gehouden waren tot de betaling van enig 
huurgeld na 22 maart 1972 (schending 
in het bijzonder van artikel 97 van de 
Grondwet): 

Overwegende dat het vmmis, waarbij 
de vrederechter oordeelt dat de door de 
wet betreffende de onteigening ten alge
menen nutte voorgeschreven formalitei
ten vervuld zijn, de overdracht van het 
recht van eigendom tot gevolg heeft en 
derhalve ook de ontbinding van de door 
de onteigende toegestane huurovereen
komsten; 

Overwegende dat zulk vonnis ten deze, 
luidens het bestreden vom1is, op 22 maart 
1972 werd gewezen; 

Overwegende dat, nu de huurovereen
komst was ontbonden, het vonnis door . 
de beschouwing dat verweerster tot aan 
de inbezitneming door de onteigenaar 
op 19 juli 1972, het bezit en het genot 
van het goed heeft behouden, het ver
schuldigd zijn van huurgelden na 
22 maart 1972 niet wettelijk rechtvaar
digt; 

Overwegende dat, in zoverre het vonnis 
met " huurgelden " een vergoeding we
gens bezetting van het goed bedoelt, het 
zijn beslissing evenmin wettelijk recht
vaardigt vermits niet werd betwist dat 
de eisers het goed reeds op 25 januari 
1972 hadden ontruimd; 

Dat het middel gegrond is ; 

Om die redenen, vernietigt het bestre
den vonnis, behalve in zoverre het de 
eisers, bij bevestiging van. het beroepen 
vonnis, veroordeelt tot betalen van 
49.176 fran];;: wegens huurgelclen tot 
22 maart 1972; beveelt dat van clit 
arrest melding zal worden gemaakt op 
de kant van de gedeeltelijk vernietigde 

beslissing; houdt de kosten aan opdat 
erover door de feitenrechter zou worden 
beslist ; verwijst de aldus beperkte zaak 
naar de Rechtbank van eerste aanleg te 
Leuven, zitting houdende in hoger 
beroep. 

20 februari 1976. - Je kamer. -
Voo?·zitte?', de H. de Vreese, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - Verslaggever, 
de H. Van Leckwijck. - Gelijlclnidende 
conclnsie, de H. Charles, advocaat
generaal. - Pleiter, de H. Hutzler. 

2e KAMER. - 23 februari 1976. 

1° VOORZIENING IN CASSATIE. 
PERSONEN BEVOEGD OM ZICH IN CAS
BATIE TE VOORZIEN. - STRAFZAKEN. 
- BURGERLIJKE RECHTSVORDERING -
- VOORZIENING VAN DE BEKLAAGDE 
TEGEN EEN ARREST DAT AAN EEN BUR
GERLIJKE P ARTIJ AKTE VAN HAAR 
AFSTAND HEEFT VERLEEND. VOOR-
ZIENING ZONDER BELANG. NIET-
ONTVANKELIJKHEID. 

20 OPLICHTING.- BESTANDDELEN.
BE GRIP. 

3o OPLICHTING.- MoREEL BESTAND
DEEL.- BEGRIP. 

4o CASSATIEMIDDELEN. - STRAF
ZAKEN. - STRAFVORDERING. - EEN 
ENKELE STRAF UITGESPROKEN WEGENS 
VERSCHEIDENE lVIISDRIJVEN. - MID
DEL DAT ENKEL BETREKKING HEEFT OP 
EEN VAN DEZE 1\USDRIJVEN.- STRAF 
WETTELIJK GERECHTVAARDIGD DOOR 
EEN ANDER MISDRIJF. - NIET-ONT
VANKELIJKHEID. 

5o BETICHTING VAN VALSHEID. 
- STRA]'ZAKEN. - CASSATIEGEDING. 
- BETICHTING VAN V ALSHEID TOT 
STAVING VAN EEN 1\UDDEL.- MIDDEL 
ONGEGROND, ZELFS IN DE ONDERSTEL
LING DAT VASTSTOND HET FElT WAAR
OP HET MIDDEL BERUST EN DAT DE 
VALSHEIDSVORDERING WIL BEWIJZEN. 
-- NIET ONTVANKELIJKE VORDERING. 

I 0 Niet ontvanlcelijlc, bij geb1·elc aan belang, 
is de voo1·ziening van de belclaagde tegen 
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een beslissing die aan de bu1·gerlijke 
pa1·tij akte ve1'leent van !war afstand (I). 

2o Oplichting wordt gepleegd do01· degene 
die, met het oogmerk om zich een zaak 
toe te eigenen die aan een ande1· toe
behoort, doo1· het aanwenden van listige 
kunstg1·epen de daadwe1·kelijke deel
neming bekomt van een persoon aan de 
kapitaalsve1·hoging van een vennoot
schap waa1·in hij 1'echtst1·eeks belang 
had, zelfs indien hij heejt geloofd dat 
de ve1·richting uiteindelijk voordelig 
leon zijn (2). (Art. 496 G.W.) 

3o Bed1·ieglijk opzet, dat het moreel element 
is van het misdTijj oplichting, bestaat 
uit het oogme1·k om zich een zaak toe te 
eigenen om e1'ove1' te beschikken ; het. is 
onde1·scheiden zowel van de listige Jcunst
g1·eep als van de d1·ijjveer• van de 
dade1· (3). (Art. 496 S.W.) 

4o ~Vanneer wegens veTscheidene mis
drijven een enlcele stTaj is uitgesp1·olcen, 
is niet ontvankelijk, wegens het ont
b1•eken van belang, de eis tot vernietiging 
van de beslissing op de st1·ajvo1·de1·ing, 
geg1·ond op een middel dat enkel betTek
king heejt op een van deze misdrijven, 
als de uitgesp1·oken stmf wettelijk ge-
1'echtvaar·digd blijjt doo1· een ande1· 
misd1·ijj (4). (Artt. 411 en 414 Sv.) 

5o In stmjzaken is niet ontvankelijlc, we
gens het ontb1·eken van belang, de vor
de1·ing tot betichting van valsheid van 
een ve1·melding in het proces-verbaal 
van een teTechtzitting van het hoj van 
assisen, wannee1' het cassatiemiddel tot 
staving waarvan de eiser deze vordering 
heeft ingediend, zeljs in de onderstelling 
dat het jeit dat zij wil bewijzen vaststond, 
hetzij naa1' 1·echt jaalt hetzij jeitelij ke 
g1·ondslag mist (5). 

(WYLOCKE EN OST, T. MAQUINAY, THOl\fAES 
J.-B. EN J., WILMART EN « AGRIPPINA 
RUCKVERSICHERUNG AKTIENGESELL
SCHAFT )),) 

ARREST (Ve1'taling). 

HET HOF;- Gelet op het bestreden 

(1) Raadpl. cass., 6 rnei 1974 (A1'1·. cass., 
1974, biz. 996). 

(2) en (3) Raadpl. cass,, 26 juni 1973 (Arr. 
cass., 1973, biz. 1053). 

arrest, op 19 juni 1975 door het Hof 
van beroep te Brussel gewezen ; 

A. In zoverre de voorzieningen gericht 
zijn tegen verweerster, de vennootschap 
naar Duits recht Agrippina Ruckver
sicherung Aktiengesellschaft, burgerlijke 
partij : 

Overwegende ·dat het arrest aan ver
weerster akte verleent van haar afstand ; 

Dat de voorzieningen niet ontvankelijk 
!llijn bij gebrek aan belang ; 

B. Over het overige van de voorzie
ningen: 

I. In zoverre de middelen gericht zijn 
tegen de beslissingen waarbij de eisers 
worden veroordeeld wegens oplichtingen 
gepleegd door het gebruik van de valse 
balans van 31 december 1968 en jegens 
de burgerlijke partijen worden veroor
deeld: 

Overwegende dat het arrest, uitspraak 
doende over de telastleggingen van vals
heid in geschriften, erop wijst " dat uit 
die verschillende vervalsingen en weg
latingen blijkt dat de balans van 31 de
cember 1968 een winst vermeldde van 
555.081 frank, terwijl zij in feite afge
sloten werd met een belangrijk verlies "• 
en, uitspraak doende over de telast
leggingen van oplichting, " dat de aan de 
nieuwe inschrijvers voorgelegde nota 
van 9 april 1969 ... voor het jaar 1968 
een winst van 555.081 frank vermeldt 
en dat dit gunstig resultaat voor de 
burgerlijke partijen Jeanne Thomaes, 
Jean-Baptiste Thomaes, Maquinay en 
Wilmart doorslaggevend was om in te 
schrijven "• dat de eisers " de nieuwe 
inschrijvers hebben bedrogen door hun 
inlichtingen te geven waarvan zij >visten 
dat zij vals waren >> ; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 496 van het Strafwetboek, 
207 en 208 van de gecoordineerde wetten 
op de handelsvennootschappen, 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 97 van 
de Grondwet, 196, 197 en 496 van het 
Strafwetboek, 207 en 208 van de ge-

(4) Cass., 6 oktober 1975, sttpr·a, biz. 158. 
(5) Cass., 17 rnaart 1975 (A1'1'. cass., 1975, 

biz. 794). 
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coiirdineerde wetten op de handels
vennootschappen, 

Overwegende dat het middel geen 
verband heeft met de veroordelingen 
wegens oplichtingen, gepleegd door het 
gebruik van de valse balans van 31 de
cember 1968 ; 

Over het derde, vierde en zesde middel 
sa1nen, 

het de1'de afgeleid uit de schending 
van de artikelen 196, 197, 496 van het 
Strafwetboek, 207, 208 van de gecoiir
dineerde wetten op de handelsvennoot
schappen, 154, 189 en 2II van het Wet
boek van strafvordering, 

Overwegende dat een oplichting pleegt 
hij die, met het oogmerk om zich een 
zaak toe te eigenen die aan een ander 
toebehoort, door het aanwenden van 
listige kunstgrepen de daadwerkelijke 
deelneming bekomt van een persoon aan 
de kapitaalverhoging van een vennoot
schap, en dit zelfs indien hij heeft geloofd 
dat de verrichting uiteindelijk voordelig 
kon zijn; dat uit het arrest volgt dat 
de eisers een voordeel op het oog hadden 
voor een vennootschap waarin zij recht
streeks belang hadden ; 

Dat het bedrieglijk opzet, dat het 
moreel element is van het misdrijf van 
oplichting, bestaat uit het oogmerk om 
zich een zaak toe te eigenen om erover 
te beschikken ; dat het onderscheiden is 
zowel van de listige kunstgreep als van 
de drijfveer van de dader ; 

Dat de middelen niet kunnen worden 
aangenmnen ; 

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

doorclat het bestreden arrest eiser Ost 
zowel strafrechtelijk als civielrechtelijk 
heeft veroordeeld wegens valsheid in de 
balansen, de winst- en verliesrekeningen 
en het journaal van de vennootschap 
C.B.A., wegens het gebruik van die 
dokumenten en oplichting ten nadele 
van de burgerlijke partijen, zonder te 
antwoorden op de conclusie waarin de 
genoemde eiser betoogde dat hij niet was 
tussengekomen bij het opstellen van de 
balansen, en in het bijzonder : 

te1·wijl dat gebrek aan antwoord op de 
aldus door eiser Ost voorgestelde ver-

weermiddelen gelijkstaat met een gebrek 
aan de bij artikel 97 van de Grondwet 
vereiste redengeving : 

Overwegende dat het middel, zelfs 
indien het gegrond was, niet ontvankelijk 
zou zijn bij gebrek aan belang, nu de 
vaststellingen van het arrest de veroor
deling van eiser Ost, als mededader, 
wegens oplichtingen gepleegd door het 
gebruik van een valse balans van 31 de
cember 1969, wettelijk verantwoorden; 

2. In zoverre de middelen tegen de 
andere beslissingen zijn gericht : 

Overwegende dat, nu de strafrechte
lijke en civielrechtelijke veroordelingen 
wettelijk zijn verantwoord door de 
veroordeling wegens oplichtingen ge
pleegd door het gebruik van de valse 
balans van 31 december 1968, de midde
len die vreemd zijn aan die veroordelingen 
niet ontvankelijk zijn bij gebrek aan 
belang; 

En overwegende dat, wat betreft de 
beslissing over de tegen de eisers inge
stelde strafvordering, de substantiiile of 
op straffe van nietigheid voorgeschreven 
rechtsvormen werden nageleefd en dat de 
beslissing overeenkomstig de wet is ; 

Overwegende, tenslotte, dat de ver
werping van de voorzieningen wegens 
de hoger vermelde redenen, die een ant
woord zijn op het derde, vierde en zesde 
middel, aile bestaansredenen ontneemt 
aan het door de eisers neergelegde ver
zoekschrift inzake valsheidsincident en 
hierop gegrond dat de eisers, in strijd met 
de vermelding van het arrest, bij pleidooi 
hebben betoogd dat uit de in de bijlagen 
van het Belgisch Staatsblad verschenen 
uittreksels van de statuten van de ven
nootschappen Dulock en Sopartibel bleek 
dat zij eigenaars waren van het kapitaal 
van die twee vennootschappen ; 

Om die redenen, verwerpt de voor
zieningen ; veroordeelt elke eiser in de 
kosten van zijn voorziening. 

23 februari 1976. - 2e kamer. 
Voorzitter, Baron Richard, raadsheer 
waarnemencl voorzitter. - Ve1·slaggever, 
de H. Legros.- Gelijkltddende conclusie, 
de H. Ballet, advocaat-generaal. 
Pleite1·s, de HH. Bayart en Fally. 
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2° KAlVIER. ~ 23 februari 1976. 

1° REDENEN VAN DE VONNISSEN 
EN ARRESTEN. ~ STRAFZAKEN. ~ 
TEGENSTRIJDIGHEID TUSSEN DE REDE
NEN EN H:ET BESCHIKKENDE GEDEELTE. 
~ SCHENDING VAN ARTIKEL 97 VAN DE 
GRONDWET. 

2° CASSATIE. ~ OlliVANG. ~ STRAF
ZAKEN. ~ VOORZIENING VAN HET 
OPENBAAR lVIINISTERIE TEG:EN DE BE

KLAAGDE EN DE VOOR DEZE BURGER
RECHTELIJK AANSPRAKELIJKE PARTIJ, 
~ V:ERNIETIGING VAN DE BESLISSING 

WAARBIJ DE BEKLAAGDE WORDT VER
DORD:EELD. ~ VERNIETIGING DIE D:E 

VERNIETIGING lVIEEBRENGT VAN HET 
BESCHIKKEND]J GEDEELTE lVI.B.T. DE 

BURGERRECHTELIJK AANSPRAKELlifKE 
PARTIJ. 

1° Tegenst1·ijdig is de beslissing van een 
co1'1'ectionele 1'echtbanlc die, 1'echtdoende 
op het hoge1· be1·oep tegeru een vonnis van 
de politie1·echtbank, eTop wijst dat de 
doo1· de beklaagde begane fottt niet is 
gest1'ajt naa1· ve1'houding van de zwaa~·te 
e1·van, alleen het hoge1· beToep van de 
p1'0CU1'ett1' des Konings geg1·ond ve1'klaa1·t 
het best1·eden vonnis bif eenpaTigheid 
wijzigt en ve1·volgens het bedrag van de 
geldboete en de dtttt1' van de ve1·vangende 
gevangenisst1·aj, wellce do01· de ee1·ste 
1·echte1' we1·den ttitgesproken, ve1·min
de1·t (1). (Art. 97 Grondwet.) 

2° Ve1·nietiging, op de voo1·ziening van het 
openbaa1· ministe1·ie tegen de beklaagde 
en de voo1' deze btwge1'1'echtelifk aan
spmlcelifke partij, van de ve1·oordeling 
van de beklaagde brengt ve1·nietiging 
mede van de beslissing waa1·bij deze 
paTti} bu1· ge1'1'echtelij k aansp1·akelij k 
wo1•dt ve1·klaanl voor de ve1·oo1'deling 
van de beklaagde (2). 

(PROCUREUR DES KONINGS 
TE VERVIERS, T. NICOSIA A. EN G.) 

ARREST (ve1'taling). 

RET HOF; ~ Gelet op het bestreden 
vonnis, op 23 oktober 1975 door de 
Correctionele Rechtbank te Verviers 
in hoger beroep gewezen ; 

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

do01·dat, na te hebben vastgesteld dat 
<< de fout van beklaagde (thans eerste 
verweerder) niet werd bestraft in ver
honding tot de zwaarte ervan ,, de 
rechtbank, die het vonnis a quo bij een
parigheid wijzigt, een geldboete nit
spreekt die lager is dan die welke de 
eerste rechter had uitgesproken : 

Overwegende dat de politierechtbank 
de eerste verweerder tot een geldboete 
van 150 frank had veroordeeld; 

Overwegende dat de correctionele 
rechtbank, op hoger beroep van de ver
weerders en van het openbaar ministerie, 
er op wijst dat de font van de eerste 
verweerder << niet werd bestraft in verhon
ding tot de zwaarte ervan ,, na te hebben 
vastgesteld dat beklaagde met een over
dreven snelheid reed<< die onvermijdelijk 
een ongeval 1noest veroorzaken vvaarvan 
de gevolgen veel erger hadden moeten 
zijn "; 

Overwegende dat de rechter die aldns 
zijn bedoeling had getoond om de straf 
te verzwaren, deze, zonder zichzelf tegen 
te spreken, niet kon verminderen door 
een geldboete van honderd frank nit te 
spreken; 

Dat het middel gegrond is ; 
Overwegende dat de vernietiging van 

de beslissing waarbij de eerste verweerder 
werd veroordeeld de vernietiging mee
brengt van de beslissing waarbij de tweee 
verweerder civielrechtelijk aansprakelijk 
werd verldaard voor de betaling van de 
geldboete en van de kosten ; 

Om die redenen, en zonder dat er aan
leiding bestaat tot het onderzoek van 
het eerste door verweerder aangevoerde 
middel, dat tot geen ruimere vernietiging 
kon leiden, vernietigt het bestreden von
nis, 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 Luik, 
zitting hondende in hoger beroep. 

23 februari 1976. ~ 2° kan1er. 
V oo1·zitte1·, Baron Richard, raadsheer 
waarnemend voorzitter. ~ VeTslaggever, 

(1) Vgl. in strafzaken, burgerlijke rechts
vordering, cass., 15 oktober 1974 (A1'1', cass., 
1975, blz. 225), en in burgerlijke zaken, 
cass., 21 juni 1974 (ibicl., 1974, blz. 1169). 

(2) Oass., 5 november 1973 (A1'1', cass., 
1974, blz. 265). 
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de H. Screvens. - Gelijkluidende con
clusie, de H. Ballet, advocaat-generaal. 

28 KAMER. - 24 februari 1976. 

EUROPESE GEMEENSOHAPPEN. 
PREJUDIOIEEL GESOHIL. - HOF VAN 
JUSTITIE VAN DE GEMEENSOHAPPEN.
GEZAG VAN DE ARRESTEN VAN DIT HoF. 

De nationale Techtm· is gebonden doo1' de 
uitlegging van het aan de ve1·m·dening 
van 28 juni 1968 van de Raad van de 
Ettmpese Gemeenschappen toegevoegd 
gerneenschappelij k douaneta1'ief ( 1), die, 
op zijn aanvmag (2), doo1' het Hof van 
Justitie van de Eu1·opese Gerneenschap
pen is gegeven (3). (Art. 177 Verdrag 
tot oprichting van de Europese Eco
nomische Gemeenschap, goedgekeurd 
bij handeling van de wetgevende 
macht van 2 december 1957.) (Impli
ciete oplossing.) 

(BELGISOHE STAAT, 
JVIINISTER VAN FINANOIEN, 

T. VANDERTAELEN EN MAES.) 

Met de notitie overeenstemmend 
arrest. 

24 februari 1976. - 28 kamer. -
Voo1·zitte1· en Ve1'slaggeve1·, de H. Wauters, 
raadsheer waarnemend voorzitter. -
Gelijkluidende conclusie, de H. Tillekaerts, 
advocaat-generaal.- Pleite1', de H. Boo
ken (van de balie te Brussel). 

(1) Publikatieblall van cle Etwopese Ge>neen· 
schappen, 22 juli 1968, Nr. L. 172. 

(2) Cass., 20 mei 1975 (A1'1', cass., 1975, 
blz. 1003). 

(3) Raadpl. cass., 16 februari 1970 (A1·r. 
cass., 1970, biz. 549) en 11 mei 1971 (ibid., 
1971, blz. 897). 

(4) CoNSTANT, Manuel de d1·oit penal, 
deel II-2, druk 1954, nr. 885; MARCHAL en 

28 KAMER. - 24 februari 1976. 

1° ONTUOHT EN PROSTITUTIE. 
HOUDER VAN EEN HUIS VAN ONTUOHT 
OF PROSTITUTIE.- MISDRIJF DAT EEN 
ZEKERE ORGANISATIE VAN BLIJVENDE 
AARD EN HERHALING VAN DE HANDE
LINGEN VAN ONTUOHT OF PROSTITUTIE 
ONDERSTELT. 

2° ONTUOHT EN PROSTITUTIE. -
HOUDER VAN EEN HUIS VAN ONTUOHT 
OF PROSTITUTIE. - MISDRIJF DAT EEN 
ZEKERE ORGANISATIE VAN BLIJVENDE 
AARD EN HERHALING VAN DE HANDE· 
LINGEN VAN ONTUOHT OF PROSTITUTIE 
ONDERSTELT. - BEOORDELING DOOR 
DE FEITENREOHTER. 

3° ONTUOHT EN PROSTITUTIE. -
HOUDEN VAN EEN HUIS VAN ONTUOHT 
OF PROSTITUTIE.- ZEDELIJK BESTAND
DEEL VAN RET l\'JTSDRIJF.- ALGEMEEN 
OPZET. 

1° Het rnisch·ijf van het houden van een 
huis van ontucht of p1·ostitutie onde1·stelt 
een zeke1·e organisatie van hlijvende aard 
en de he1·haling van de handelingen van 
ontucht of prostitutie in de imichting (4). 
(Art. 380bis, 2°, S.W.) 

2° De feitenTechte?' oo?'deelt soeve1·ein in 
feite of de herhaling van de handelingen 
van ontucht of prostitutie, ve1·eist voor 
het bestaan van het rnisdrijf van het 
ho·uden van een huis van ont~tcht of 
p1·ostittttie, van die aard is dat de in
im·ichting waar ze plaatshadden als een 
huis van ontucht of prostittttie kan wor
den beschowvd (5). (Art. 380bis, 2o, 
S.W.) 

3° Het rnisdrijf van het houden van een 
huis van ontucht of p1·ostitutie vereist 
geen bijzonde1· opzet; het volstaat dat de 
dader het voornemen had het feit te 
plegen en de gevolgen ervan te ve1·wezen
lijken, ongeacht de bedoeling die hem 
daa1·toe heeft aangezet (6). (Art. 380bis, 
2°, S.W.) 

JASPAR, D1·oit criminel, deel I, druk 1965, 
nr. 963; RIGAUX en TROUSSE, Les crimes et 
les delits dtt Code penal, deel V, druk 1968, 
blz. 380; VANHOUDT en 0ALEWAERT, Belgisch 
Straj1•echt, deel II, druk 1968, nr. 630. 

(5) Cass., 17 januari 1955 (A1'1', cass., 1955, 
blz. 377). 

(6) Cass., 16 maart 1953 (A1·r. cass., 1953, 
blz. 480). 
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( CRETEN EN MARIEN.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
.arrest, op 23 mei 1975 door het Hof van 
beroep te Antwerpen gewezen; 

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

Dat het middel feitelijke grondslag 
TI!ist; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van artikel 380bis, 2°, van 
het Strafwetboek, 

doordat het arrest beschouwt dat veel
eer de ontuchtige houding en ingesteld
heid moeten worden bestraft en niet 
enkele losstaande feiten en aldus iets 
strafbaar stelt dat geen strafbaar feit 
is en een verkeerde toepassing maakt van 
artikel 380bis, 2°, van het Strafwetboek, 
hetwelk het houden van een ontuchthuis 
strafbaar stelt als een gewoontemisdrijf; 
een gewoontemisdrijf bestaat uit ver
scheidene zelfde gedragingen, die elk op 
zichzelf niet strafbaar zijn, doch waar
van de herhaling, het gewoonlijk plegen, 
het misdrijf uitmaakt ; hoewel afkeurens
waardig, elk feit op zichzelf niet straf
baar is, doch wel de gewoonte dergelijke 
feiten te plegen, zoals het houden van een 
huis van ontucht of prostitutie, 

te1·wijl er ten deze geen " gewoonte >> is 
bewezen door de onvolkomen verklarin
gen van getuigen, noch bewezen werd 
dat het eiseres of eiser waren welke een 
huis hielden, waarvan zij wisten of moes
ten weten dat zekere diensters er " ge
woonlijk " ontucht pleegden ; 

er hoogstens een enkelmalig feit werd 
bewezen, doch dat niet werd voldaan 
aan de vereisten van de wet en er geen 
gewoonte was ontstaan ; 

bovendien artikel 380bis slechts van 
toepassing is voor zover bewezen is 
dat de feiten gebeurden teneinde eens 
anders driften te voldoen ; het houden 
van een huis van ontucht of prostitutie 
er in bestaat een huis te houden waarin 
aanslag tegen de zeden gebeurt of tot het 
voldoen van iemand anders driften wordt 
aangezet ; nu bewezen is dat er niet werd 
aangezet tot het voldoen van iemand 
anders driften, het arrest had moeten 
aannemen dat er geen ontuchthuis werd 
gehouden: 

Overwegende dat, zoals door het arrest 
aangestipt, het houden van een huis van 
ontucht of prostitutie een zekere organi
satie van blijvende aard en herhaling 
van de handelingen van ontucht of pros
titutie in de inrichting veronderstelt ; 
dat de rechter in feite en derhalve soe
verein oordeelt of de herhaling van die 
handelingen van die aard is dat de inrich
ting als een huis van ontucht of prosti
tutie kan worden beschomyd ; 

Overwegende dat het misdrijf geen 
bijzonder opzet vereist ; dat het volstaat 
dat de daders het voornemen hadden het 
feit te plegen en de gevolgen ervan te 
verwezenlijken, ongeacht de bedoeling 
die hen daartoe heeft aangezet ; 

Overwegende dat, door vast te stellen, 
zoals uit het antwoord op het eerste 
middel blijkt, dat de eisers " herhaal
delijk" aan de klanten toelieten ge
slachtsbetrekl{ingen met de diensters in 
hun herberg te onderhouden en dit tegen 
betaling, het arrest zijn beslissing wette
lijk verantwoordt ; 

Overwegende dat voor het overige 
het middel erop neerkomt de feitelijke 
appreciatie van de rechter te bekritiseren 
en derhalve niet ontvankelijk is ; 

Dat het middel niet kan worden aan
genomen; 

Over het derde middel, 

Dat het middel niet kan worden aan
genmnen; 

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 de eisers in de kos
ten. 

24 februari 1976. - 2e kamer. -
Voo1·zitte1·, de H. Wauters, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggeve1·, 
de H. Sury. - Gelijklttidende conclttsie, 
de H. Tillekaerts, advocaat-generaal. -
PleitM'8, de H. Cools en Mevr. Michielsen 
(van de balie te Hasselt). 
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2e KAlVIER. - 24 februari 1976. 

10 WEGVERKEER. - VERKEERSTE
KENS. - WEGVERKEERSREGLElVIENT. 
- ARTIKEL 95, 1 EN 3. - DRAAG
WIJDTE. 

2° WEGVERKEER.- VooRRANG. -
WEGVERKEERSREGLEMENT. - ARTI
KEL 16. - VAN RECHTS KOMENDE 
BESTUURDER DIE KOMT GEREDEN UIT 
EEN REGELMATIG VAN HET TEKEN 
NR. 1a VOORZIENE WEG. - ANDERE 
BESTUURDER DIE RIJDT OP DE OPGE
GANE WEG. - VOORRANG VAN DEZE 
BESTUURDER, ZELFS ZO DE DOOR HEM 
GEVOLGDE WEG NIET VAN HET TEKEN 
NR. 2 IS VOORZIEN. 

1° De vom·schrijten van a1·tikel 95, 1 en 3, 
van het wegve1·kee1·sreglernent, betreffende 
het plaatsen van de ve1·kee1·stekens nr. 1 
en m·. 2, hebben enkel betrekking op de 
openba1·e besturen die rnet het aanb1·engen 
van de ve1·keerstekens zijn belast (1). 

2° In ajwijking van a1·tikel 16-1 van het 
wegverkem·sreglernent is een bestuu1·der 
niet ve1·plicht de van 1'echts kornende 
bestu1tnle1· te laten voorgaan, wannee1· 
de weg waa1·op deze rijdt 1'egelrnatig is 
voo1·zien van een teken nr. 1a, zelfs in
dien de do01' de eerste best1turdm· gevolgde 
weg niet van het teken m·. 2 is vom·
zien (2). (Art. 16 - 2 - a Wegverkeers
reglement.) 

(STEEMANS, 
T. COPPENS R. EN COPPENS L.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 21 mei 1975 in hoger beroep 
gewezen door de Correctionele Recht
bank te Brussel ; 

I. In zoverre de voorziening gericht is 
tegen de beslissing op de vordering van 
het openbaar ministerie ingesteld : 

1° tegen eerste verweerder, mede
beklaagde, en tweede verweerder, civiel-

(1) Cass., 18 november 1963 en 20 augustus 
1964 (Bull. en Pas., 1964, I, 298 en 1186, 
motieven), en 10 maart 1969 (A1·1·. cass., 
1969, biz. 641). 

rechtelijk aansprakelijke partij voor 
eerste verweerder : 

Overwegende dat eiser, die als beklaag
de en burgerlijke partij in al de kosten 
van de strafvordering in beide aanleggen 
werd veroordeeld, enkel in die mate 
hoedanigheid heeft om zich in cassatie te 
voorzien; 

2° tegen eiser wegens de telastlegging a 
(inbreuk op artikel15-1 van het algemeen 
verkeersreglement) : 

Overwegende dat het vorn1is eiser van 
deze telastlegging vrijspreekt; 

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

II. In zoverre de voorziening gericht is 
tegen de beslissing op de tegen eiser 
ingestelde strafvordering wegens de te
lastlegging b (overtreding van artikel16-1 
van het algemeen verkeersreglement) en 
op de civielrechtelijke vordering van 
eerste verweerder tegen eiser en van eiser 
tegen beide verweerders : 

Over het middel afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 7-2, 16-2, a, 18, 93 
(en bijlage 1, gevaarteken 1a) en llO, 
alinea 4, van het koninldijk besluit van 
14 maart 1968 houdende algemeen regle
ment op de politie van het wegverkeer, 
29 van de wet van 16 maart 1968 be
treffende de politie van het wegverkeer, 
1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek 
en 97 van de Grondwet, 

doordat het vmmis eiser veroordeelt 
wegens inbreuk op de regel van de voor
rang rechts, eerste verweerder vrijspreekt 
van de telastleggingen wegens inbreuk 
op artikel 15-1 en 16-2 van de wegcode, 
de rechtbank onbevoegd verklaart om 
kennis te nemen van de civielrechtelijke 
vordering van eiser tegen eerste verweer
der en de voor deze laatste civielrechte
lijk aansprakelijke, en eiser veroordeelt 
tot de gehele schadeloosstelling van 
eerste verweerder, mn de reden dat het 
weigert eiser te beschouwen als een weg
gebruiker van de hoofdbaan wanneer hij 
met zijn wagen in aanraking kwam met de 
wagen van eerste verweerder, 

tenvijl artikel llO, alinea 4, van de 
wegcode bepaalt dat op een weg met 

(2) Cass., 18 november 1963 en 20 augustus 
1964, vermeld in noot 1, 2 februari 1970 
(A1·r. cass., 1970, blz. 501) en 23 september 
1974 (ibid., 1975, blz. 95). 
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het teken nr. 2 een dubbele gele streep 
op het aangekondigd kruispunt de werke
lijke of denkbeeldige rand van de rijbaan 
kan aangeven zodat eiser, die op het 
ogenblik van de aanraking zulke open
bare vveg volgde en erop reeds enkele 
1neter had afgelegd, de tegen hem aan
gehouden overtreding niet heeft gepleegd 
en eerste verweerder, als bestuurder die 
zulke openbare weg naderde, eiser, die 
op deze weg reed, 1noest laten voorgaan, 
ongeacht de afstand die eiser op deze 
weg had afgelegd, 

en tenvijl eerste verweerder door dit 
niet te doen de verplichtingen van arti
kelen 7-2, l6-2a en 93 van de wegcode 
niet eerbiedigde en ontegensprekelijk 
een fout beging in oorzakelijk verband 
met het ongeval : 

Overwegende dat uit de stukken 
waarop het Hof verrnag acht te slaan, 
onder meer de conclusies van partijen, 
blijkt dat de wagen van eiser, komende 
uit de Rubensstraat, en de wagen van 
eerste verweerder, komende uit de Kerk
hofstraat, met elkaar in de Brugstraat 
in aanrijding kwamen en dat de Rubens
straat en de Kerkhofstraat, bij hun 
uitmonding in de Brugstraat, van bet 
verkeersteken la voorzien zijn en op het 
aangekondigd kruispunt met de Brug
straat een dubbele gele streep vertonen ; 

Overwegende dat het vom1is, zonder 
van voormelde dubbele gele streep te 
gewagen, beschouwt dat het geval, waar 
twee weggebruikers, de ene ten opzichte 
van de andere, de voorrang zouden 
moeten eerbiedigen ingevolge de aan
wezigheid van een teken la, in de bij
zondere in artikel 16-2, a, bepaalde regel 
van voormeld regle1nent niet voorzien is 
en dat derhalve de algemene regel van 
artikel 16-l van dit reglement, luidens 
welke ieder bestuurder de doorgang moet 
vrijlaten voor de van rechts komende 
bestuurder, van toepassing blijft; dat 
het vonnis verder oordeelt dat eiser 
" ten onrechte voorhoudt dat hij reeds 
zou moeten beschouwd worden als een 
weggebruiker van de hoofdbaan », ten de
ze de Brugstraat, " dat hij zich inderdaad 
niet kan beroepen op het teken nr. 2 »; 

Overwegende dat de regel betreffende 
het gelijktijdig plaatsen van het teken 
nr. 2 op de door de bestuurder, aan wie 
de doorgang moet verleend worden, 
gevolgde openbare weg enkel de open
bare besturen aangaat die met het 
plaatsen van de verkeerstekens gelast 
zijn ; dat de afwezigheid van het teken 

CASSATIE, 1976. - 24 

nr. 2 op de door de bestuurder, aan wie 
de doorgang moet verleend worden, 
gevolgde weg niet wegneemt dat, zodra 
het teken nr. la geplaatst is rechts van 
de door een bestuurder gevolgde weg, 
dit teken moet beschouwd worden als 
geplaatst overeenkomstig de bepalingen 
van het algemeen verkeersreglement en 
derhalve door deze bestuurder, krachtens 
artikel 7-2 van dit reglement, in acht 
moet worden genmnen ; 

Overwegende dat daaruit volgt dat, 
door te oordelen dat eiser ten onrechte 
doet gelden dat hij reeds als een wegge
bruiker van de hoofdweg zou moeten 
beschouwd worden om de enige reden 
dat hij zich niet op het teken nr. 2 kan 
beroepen en dat hij dienvolgens de voor
rang van rechts aan eerste verweerder 
verschuldigd was, het vonnis zijn beslis
sing niet wettelijk verantwoordt en even
min regelmatig motiveert ; 

Dat het middel gegrond is ; 

Om die redenen, vernietigt het bestre
den vonnis in zoverre : I 0 het uitspraak 
doet over de tegen eiser ingestelde straf
vordering wegens de telastlegging b en 
eiser in al de kosten van de strafvorde
ring in beide aanleggen veroordeelt ; 
2° het uitspraak doet over de civielrech
telijke vordering van eerste verweerder 
tegen eiser en van eiser tegen beide ver
weerders, en over de kosten ervan ; ver
werpt de voorziening voor het overige ; 
beveelt dat melding van dit arrest zal 
worden gemaakt op de kant van de 
gedeeltelijk vernietigde beslissing; ver
oordeelt de verweerders in de vier vijfde 
van de kosten en eiser in de overige 
kosten; verwijst de aldus beperkte zaak 
naar de Oorrectionele Rechtbank te 
Mechelen, zitting houdend m hager 
beroep. 

24 februari 1976. - 28 kamer. -
V oo?·zitter, de H. Wauters, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - Ve?·slaggeve?·, 
de H. Sury. - Gelijkluidende conclusie, 
de H. Tillekaerts, advocaat-generaal. 
Pleiter, de H. DeBruyn. 

28 KAMER. - 24 februari 1976. 

SPELEN EN WEDDENSOHAPPEN. 
- KANSSPELEN. -WET VAN 24 OK· 
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TOBER 1902, ARTIKEL l.- VOORDEEL. 
- BEGRIP. 

De handelaa1· die door de ve1·koop, met 
gewone winst, van kansspelen en de 
e1·bij behorende p·ijzen, zijnde zijn 
eigen ve1·koopm·tikels, de omzet van zijn 
handel opd1·ijjt, vm"Bchaft zich een voor
deel in de zin van a1tikel 1 van de wet 
van 24 oktober 1902 op het spel (1). 

(DAS.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrBst, op 25 juni 1975 door het Hof 
van beroep te Antwerpen gewezen; 

Over de twee middelen samen, afge
leid uit de schending van de artikelen 1 
van de wet van 24 oktober 1902 op het 
spel en 97 van de Grondwet, 

het ee1·ste, doo1·dat het arrest niet ant
woordt op de door eiser bij conclusie 
voorgehouden stelling dat het voordeel 
hetwelk door eiser z_ou zijn behaald client 
getrokken te zijn uit het spel zelve, 

tenvijl eiser betoogd had dat hij in 
genen dele betrokken was bij de inrich
ting of exploitatie van het kwestieuze 
spel, 

en tenvijl eiser bij conclusie betoogd 
had dat de winst welke hij maakte door 
de verkoop van de zogenaamde prik
kaarten en fantasieartikelen ontstond, 
niet door de verkoop van deze artikelen 
aan de deelnemers van het spel doch aan 
de man welke het spel blijkbaar met deze 
voorwerpen heeft geexploiteerd ; 

het tweede, doordat het arrest overweegt 
dat eiser inderdaad de kwestieuze prik
borden met bijkomende te winnen prij
zen, zijnde zijn eigen verkoopartikel, 
verkocht heeft uitsluitend met de bedoe
ling om door de organisatie van het 
verboden kansspel zijn omzet te verhogen 
en dat hij zelf toegeeft dat zijn omzet 
inderdaad is gestegen, hetgeen nogal 
evident voorkomt omdat hij in de her
bergen aan een nonnaal niet te bereiken, 
noch kooplustig publiek toch zijn koop
waar aan de man kon brengen met ge
wone winst, hetgeen een voordeel op
levert, wat zijn beoogd doel was, 

(1) Raadpl. cass., 6 mei 1963 (B•tll. en Pas., 
1963, I, 948). 

te1·wijl het maken van een normale 
winst op zichzelf niet onder toepassing 
van artikel 1 van de wet van 24 oktober 
1902 valt, 

en tenvijl mser bij conclusie had 
betoogd dat het in genen dele bewezen 
was dat deze kaarten en artikelen uit
sluitend aan Beukeleers werden verkocht 
met het doel hem toe te laten er kans
spelen mede te organiseren : 

Overwegende dat, na crop gewezen 
te hebben dat er geen betwisting bestaat 
over het feit dat de exploitatie van de 
kwestieuze " prikborden " een verboden 
kansspel uitmaakt, en dat de wet van 
24 oktober 1902 de exploitatie van ver
boden kansspelen bElOogt waarvan een 
strafbare modaliteit bestaat in het recht
streeks of onrechtstreeks voordeel dat 
men zich hierdoor verschaft zodat dien
volgens het niet noodzakelijk vereist is 
bij het bedrijven van het spel zelf 
betrokken te zijn noch overdreven 
winsten te maken, het arrest vaststelt 
dat eiser, handelaar zijnde in sierstukken 
en geschenkartikelen, zelf de prikborden 
liet drukken m.n ze, eerst via een handels
reiziger en nadien persoonlijk, in te 
schakelen in zijn handelsactiviteit als 
middel tot verkooppromotie, dat hij 
inderdaad kwestieus prikbord met bij
horende te winnen prijzen, zijnde zijn 
eigen verkoopartikel, verkocht uitsluitend 
met de bedoeling om door de organisatie 
van dit verboden kansspel zijn omzet te 
verhogen, dat hij zelf toegeeft dat zijn 
omzet inderdaad gestegen is, hetgeen 
nogal evident voorkomt omdat hij in de 
herbergen aan een norn.mal niet te 
bereiken, noch kooplustig publiek toch 
zijn koop'Naar kon aan de man brengen, 
1net gewone winst, hetgeen een voordeel 
oplevert, wat zijn beoogd doel was ; 

Dat het arrest, door aldus crop te 
wijzen dat eiser, in verband met zijn 
handelsactiviteit, een voordeel getrokken 
heeft uit het verkopen, plaatsen en exploi
teren van verboden kansspelen in her
bergen, het bestaan van de elementen 
vaststelt die de veroordeling van eiser 
wegens exploitatie van kansspele~l wet
telijk rechtvaardigen ; 

Dat het meteen de in de middelen 
bedoelde conclusie passend beantwoordt ; 

Dat de middelen niet lnmnen aange
nmnen worden ; 

En overwegende dat de substantiele 
of op straffe van nietigheid voorgeschre
ven 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. 

24 februari 1976. - 2e kamer. -
Voorzitte1·, de H. Wauters, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - Verslaggeve1·, 
Baron Vingotte. - Gelijkltddende con
clttsie, de H. Tillekaerts, advocaat-gene
raal. - Pleite1·, de H. Verstraete (van 
de balie te Antwerpen). 

2e KAMER. - 24 februari 1976. 

1o RECHTERLIJKE ORGANISATIE. 
- SA:MENSTELLING VAN DE ZETEL.
STRAFZAKEN. - BURGERLIJKE RECHTS
VORDERING. - BESLISSING WAARBIJ, 
NA RET UITSPREKEN VAN EEN STRAF, 
EEN DESKUNDIGENONDERZOEK WORDT 
BEVOLEN lVIET BETREKKING TOT DE 
BURGERRECHTELIJKE GEVOLGEN VAN 
RET MISDRIJF. - _LATERE BESLISSING 
OVER DIE GEVOLGEN.- BESLISSINGEN 
DIE NIET DOOR DEZELFDE RECHTERS 
MOETEN Vi'ORDEN GEWEZEN. 

20 STEDEBOUW. - UITVOERING VAN 
BOUWWERKEN ZONDER VERGUNNING. 
- VEROORDELING TOT RET BETALEN 
VAN EEN GELDSOM, GELIJK AAN DE 
MEERWAARDE DIE RET GOED DOOR RET 
MISDRIJF HEEFT VERKREGEN.- VOR
DERING VAN DE GEMACHTIGDE AMBTE
NAAR OF VAN RET COLLEGE VAN BURGE
MEESTER EN SCHEPENEN, MET HUN 
GEZAMENLIJK AKKOORD, VEREIST. -
- NIET VEREIST DAT BEDOELDE OVER
HEDEN PARTIJ ZOUDEN ZIJN IN RET 
GEDING.- ZIENSWIJZE VAN DIE OVER
HEDEN, KENBAAR GEMAAKT IN DE 
STUKKEN VAN DE RECHTSPLEGING, VOL
STAAT. 

1° De beslissing waa1·bij, na het ttitsp1·eken 
van een st1·aj, met bet1·ekking tot de 
bur(JB1'1'echtelijke gevolgen van het 
misdrijj een deskttndigenonderzoek wordt 
bevolen, en die welke, na het deskttndigen
ondm·zoek, uitsp1·aak doet ove1· die ge-

(1) Raadpl. cass., 22 maart 1965 (Bttll. 
en Pas., 1965, I, 772} en 6 november 1967 
(.An·. cass., 1968, biz. 343). 

volgen moeten niet doo1· dezelfcle 1'echte1·s 
wonlen gewezen (1). (G.W. art. 779, 
lid l.) 

2° Hoewel, in geval van ve1·oordeling 
wegens de ttitvoe1·ing van bottwwerken 
zonde1· Ve?'gttnning, de 1·echter de betaling 
van een geldsom, gelijk aan de mee1·
waa1·de die het goed doo1· het miscl1·ijj 
heeft ve1·kregen, niet kan bevelen clan op 
vo1·de1·ing daa1·toe van de gemachtigcle 
ambtenaa1· of van het college van btwge
meester en schepenen, cloch met httn ge
zamenlijk akkoo1·d, is geenszins ve1·eist 
dat bedoelde ove1·heden pm·tij zouden zijn 
in het geding; het volstaat dat hun 
zienswijze, zij het bij eenvoudige b1·iej, 
dttidelijk kenbaar is gemaakt in de 
stttkken van de rechtspleging (2). (Art. 13 
wet van 29 maart 1912 gewijzigd bij 
art. 21 van de wet van 22 december 
1970.) 

(VANDER HEYDEN EN OOSTERLINCK, 
T. TACKAERT-DE VRIEZE.) 

ARREST. 

HET HOF;- Gelet op het bestreden 
arrest, op 30 juni 197 5 door het Hof van 
beroep te Gent gewezen; 

Over het eerste middel, afgeleid uit 
de schendi:ng van artikel 779, eerste lid, 
van het Gerechtelijk Wetboek, 

dooTdat de vonnissen, op straffe van 
nietigheid, moeten gewezen worden door 
rechters die aile zittingen over de zaak 
bijgewoond hebben, 

te1·wijl het vonnis " alvorens recht te 
doen" dat reeds op 5 april 1973 door de 
9e correctionele kamer van de Rechtbank 
van eerste aanleg te Dendermonde in 
deze zaak werd gewezen, werd verleend 
door de heer Ch. Hoorens, alleenrecht
sprekend rechter, en het eindvonnis dat 
op 19 december 197 4 door dezelfde kamer 
in dezelfde zaak werd verleend, zijnde 
het vonnis waartegen het hoger beroep 
gericht was, werd uitgesproken door 
de heer U. De Neve, ondervoorzitter 
zetelend als alleenrechtsprekend rechter 
in strafzaken, 

(2) Raadpl. cass., 17 september 1974 (.A1·r. 
cass., 1975, biz. 70}; zie Gedr. St., Senaat, 
1969-1970, nr. 525, biz. 73, en Pa1'l. Hande
lingen, Senaat, vergadering van 20 oktober 
1970, biz. 81 tot 83. 
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zodat het vonnis van 19 december 197 4 
dus nietig was en deze nietigheid zelfs 
ambtshalve door het Hof van beroep 
1noest worden uitgesproken : 

Overwegende dat de eisers bij het in 
het middel bedoelde vmmis van 5 april 
1973 veroordeeld werden tot een correc
tionele geldboete ; dat de beslissing ver
volgens '' vooraleer ten gronde uitspraak 
te doen over de meerwaarde van het 
gebouw en over de eis van de burgerlijke 
partij " een deskm1.digenonderzoek beval 
mn de 1neerwaarde te ra1nen, te zeggen 
of de burgerlijke partij door de weder
rechtelijk opgerichte bouwwerken schade 
geleden had, en zo ja, deze te ramen; 

Overwegende dat, nadat de aangestelde 
desktmdige zijn verslag had neergelegd, 
de procedure werd hernon1.en voor de
zelfde, maar anders samengestelde kamer 
van de Correctionele Rechtbank te Den
dermonde, die de zaak volledig behandel
de op de terechtzitting van 21 november 
1974 en ze voor uitspraak stelde op 
19 december 1974; 

Overwegende dat, enerzijds, de aan
wezigheid van de magistraten die een 
desktmdigenonderzoek hebben bevolen 
niet wettelijk vereist is voor de beslissing 
na de uitvoering van de onderzoeks
maatregel; 

Overwegende dat, anderzijds, het von
nis van 19 december 197 4 werd gewezen 
door de alleenrechtsprekende rechter die 
de zitting van 21 november 1974 bij
woonde, waarop de zaak volledig werd 
onderzocht, en uitsluitend op dit nieuw 
onderzoek steunt ; 

Dat het middel niet kan worden aan
genmnen; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van artikel 65, § 1, van de 
wet van 29 maart 1962, zoals gewijzigd 
bij artikel 21 van de wet van 22 december 
1970, 

doordat het beroepen vonnis van 19 de
cember 1974 de eisers veroordeelt tot 
betaling van de zogenaamde meerwaarde 
die door het te hmmen laste aangehouden 
misdrijf aan hlm eigendom werd gegeven, 

te1·wijl dergelijke veroordeling slechts 
kan worden uitgesproken op vraag van 
de gemachtigde ambtenaar (van het 
Ministerie van Openbare vV erken, dienst 
van de stedebouw en de ruimtelijke 
ordening) of van het college van bm·ge
Ineester en schepenen van de gemeente 
waarin het bedoelde onroerende goed 
gelegen is ; in het geding noch de bedoelde 
" gemachtigde ambtenaar ,, noch het 

genoemde " college van burgemeester en 
schepenen ,, of de publiekrechtelijke 
lichamen waarvan zij deel uitmaken, als 
partij aanwezig waren ; de genoemde 
instanties in dit geding dus ook geen 
vraag konden formuleren ; bijgevolg in 
het beoogde verband ten laste van de 
eisers ook geen veroordeling kon worden 
uitgesproken ; om dez;e reden het hof van 
beroep zelfs ambtshalve het aangevochten 
vonnis had moeten tenietdoen : 

Overwegende dat artikel 65 van de 
wet van 29 maart 1962 houdende organi
satie van de ruimtelijke ordening en van 
de stedebouw, zoals het werd gewijzigd 
bij artikel 21 van de wet van 22 decem
ber 1970, luidens hetwelk de rechtbank, 
benevens de straf, ofwel het herstel van 
de plaats in de vorige staat, ofwel het 
uitvoeren van bouwwerken of aanpas
singswerken, ofwel het betalen van een 
geldsom beveelt, er zich toe beperkt te 
bepalen dat zulks geschiedt " op vorde
ring " van de administratieve overheden 
die het aanwijst ; dat het geens?ins ver
eist dat bedoelde overheden partij zouden 
moeten zijn en hun vraag mondeling 
zoouden moeten doen gelden ter terecht
zitting; dat volstaat dat hun zienswijze 
op duidelijke manier, zij het bij eenvou
dige brief, kenbaar gemaakt is in de 
stukken van de rechtspleging die aan de 
rechter worden overgelegd ter beoordeling 
van de vervolging ; dat ten deze het von
nis van 5 april 1973, waartegen door geen 
enkele van de partijen hoger beroep werd 
ingesteld, vaststelt " dat krachtens de 
vordering van de gemachtigcle ambte
naar, geclaan in akkoorcl met het college 
van burgemeester en schepenen, de 
rechtbank, naast de toepassing van arti
kel 64 van de wet van 29 maart 1962 
waarbij straf client toegepast te worden, 
client te bevelen, bij toepassing van arti
kel 65, § 1, van zelfcle wet, clat de be
klaagden een gelclsom zullen betalen, 
gelijk aan de meerwaarcle die het goecl 
door het misclrijf verkregen heeft " ; 

Dat het miclclel naar recht faalt ; 

Over het clercle miclclel, afgeleicl uit de 
schencling van artikel 97 van de Groncl
wet, 

Dat het miclclel feitelijke gronclslag 
mist; 

Over het viercle midclel, afgeleid nit 
de schencling van artikel 1382 van het 
Burgerlijk Wetboek, 
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Dat het rniddel niet kan worden aan
genornen; 

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

24 februari 1976. - 2e kamer. -
Vom·zitte1·, de H. Wauters, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - Verslaggeve1·, 
de H. Versee. - Gelijkhticlencle conchtsie, 
de H. Tillekaerts, advocaat-generaal. 
Pleite1·, de H. Moors (van de balie te 
Gent). 

2e KAl\mR. - 24 februari 1976. 

Jo VERWIJZING VAN EEN RECHT
BANK NAAR EEN ANDERE. -
STRAFZAKEN. - GEWETTIGDE VER
DENKING. - VERZOEK VAN DE BE
KLAAGDE.- GEEN VERPLICHTING EEN 
BEROEP TE DOEN OP EEN ADVOCAAT 
BIJ HET HOF VAN CASSATIE. 

2o VERWIJZING VAN EEN RECHT
BANK NAAR EEN ANDERE. -
STRAFZAKEN.- GEWETTIGDE VERDEN
KING. - VERZOEK GEGROND OP FEITEN 
DIE AAN DE LEDEN VAN HET OPENBAAR 
MINISTERIE WORDEN TEN LASTE GE
LEGD. - NIET-ONTVANKELIJKHEID. 

3o VERWIJZING VAN EEN RECHT
BANK NAAR EEN ANDERE. -
STRAFZAKEN.- GEWETTIGDE VERDEN
KING. - VERZOEK GEGROND OP ON
NAUWKEURIGE GRIEVEN. - VERWER
PING. 

1° Het ve1·zoek van cle beklaagcle tot vM·wij
zing van een 1·echtbank naa1· een anclm·e 
wegens gewettigcle verclenking is ontvan
kelij k, zelfs inclien het niet is oncle?'
tekencl cloo1· een aclvocaat bij het Hoj van 
cassatie (1). (Art. 542, lid 2, Sv.) (Im
pliciete oplossing.) 

(1) Cass., 10 november 1975, st~p?'a, blz. 327; 
rrocureur-generaal Delange, " Optreclen van 
het Hof van cassatie bij onttrekking van cle 
zaak aan cle rechter en verwijzing van een 
rechtbank naar een andere ,, in R. W., 1974-
1975, kol. 449 tot 466, inzonclerheicl nr. 13, 
kol. 462. 

2° Niet ontvankelijk is het ve1·zoek tot 
ve1·wijzing van een 1·echtbank nam· een 
ancle1·e wegens gewettigcle ve1·clenking, 
geg1·oncl op feiten die aan leclen van het 
openbaar ministe1'ie wm·clen ten laste 
gelegcl (2). (Art. 542 Sv.) 

3° Het Hoj ve?'WM'pt een ve1·zoek tot VM'

wijzing van een 1·echtbank naa1· een 
andere wegens gewettigcle ve1·clenking, 
wannee1· cle aangevom·cle grieven te on
nattwkeu?·ig zijn om een g1·oncl tot ve?'
clenking te kunnen opleveren (3). (Arti
kelen 542, 545 en 546 Sv.) 

(LECOMPTE.) 

Met de notities overeenstemmend 
arrest. 

24 februari 1976. - 2e kamer. -
Voo?·zitte1·, de H. Wauters, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - Verslaggeve1·, 
de H. Delva. - Gelijklttidencle conchtsie, 
de H. Tillekaerts, advocaat-generaal. 

38 KAMER.- 25 februari 1976. 

10 WERKLOOSHEID. - RECHT OP 
WERKLOOSHEIDSUITKERING. lN
SCHRIJVING VAN EEN WERKLOZE ALS 
WERKZOEKENDE.- ARTIKEL 131 VAN 
HET KONINKLIJK BESLUIT VAN 20 DE
CElVIBER 1963 BETREFFENDE DE AR
BEIDSVOORZIENING EN WERKLOOSHEID. 
___: BESLISSING VAN DE GEWESTELIJK 
DIRECTEUR VAN DE RIJKSDIENST VOOR 
ARBEIDSVOORZIENING DAT DE ALS 
WERKZOEKENDE INGESCHREVEN WERK
LOZE GEEN AANSPRAAK KAN MAKEN OP 
WERKLOOSHEIDSUITKERING OMDAT HIJ 
NIET BEREID IS ELKE PASSENDE DIENST
BETREKKING TE AANVAARDEN. - BE
SLISSING WAAROP ARTIKEL 133, LID 4, 
VAN HETZELFDE KONINKLIJK BESLUIT 
NIET VAN TOEPASSING IS. 

(2) Cass., 7 januari 1975 (A?'?', cass., 1975, 
blz. 510); Procureur-generaal Delange, zie 
noot 1, R.W., 1974-1975, kol. 449 tot 466, 
inzonclerheicl nr. 10, kol. 458. 

(3) Cass., 2 september 1975, st~p?·a, blz. 14. 
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2o GERECHTSKOSTEN. - BURGER
LIJKE ZAKEN.- WERKLOOSHEIDSVER-
ZEKERING. 0ASSATIEGEDING. 
VOORZIENING VAN EEN GERECHTIGDE 
TEGEN DE BESLISSING OP EEN VORDE
RING INGESTELD DOOR OF TEGEN DE 
RIJKSDIENST VOOR ARBEIDSVOORZIE· 
NING.- VooRZIENING VERWORPEN.
- VEROORDELING VAN VERWEERDER 
IN DE KOSTEN. 

1 o De bepaling van a1·tikel 133, lid 4, van 
het koninklijk beshdt van 20 decembm· 
1963 betr·effende de arbeidsvoorziening 
en werkloosheid, hddens welke de be
slissing van de gewestelijk dir·ecte~w- van 
de Rijksdienst voor· ar·beidsvoor·ziening 
waanloor· aan een als werkzoekende in
gesclweven werkloze het r·echt op wer·k
loosheids~titkm·ing wordt ontzegd omdat 
hij onbeschikbaar· wonlt voor· de algemene 
ar·beidsmar·kt, eer·st ~dtwerking heejt 
vanaj cle maandag die volgt op de kennis
geving er·van indien de beslissing niet is 
genomen binnen de veertien werkdagen 
na de dag waarop de directem· kennis 
heejt van de toestand van onbeschikbaar
lwid, is vreemd aan het in artikel 131 
van hetzeljde koninklij k beshtit bedoelde 
geval waarin de directenr beslist dat de 
wer·kloze niet geldig als werkzoekende 
is ingeschr·even en, der·halve, geen aan
spmak lean maken op wer·kloosheids
nitkering, omdat hij niet ber·eid is elke 
passende dienstbetr·ekking te aanvaar·
den (1). 

2o Wanneer· het Hoj de voor·ziening van 
een ger·eahtigde tegen de beslissing over 
een vO?·dm·ing, gegr·ond op de wetgeving 
inzake wm·kloosheid en ingesteld door· 
of tegen de Rijksdienst voor· ar·beids
voorziening, ver·wer']Jt, ver·oordeelt het 
verweer·der in de kosten van het cassatie
geding (2). (Artt. 580, 2°, 1017, lid 2, 
en 1ll1, lid 4, G.W.) 

(COX, T. RIJKSDIENST 
VOOR ARBEIDSVOORZIENING.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Ge1et op het bestreden 
arrest, op 26 oktober 1972 door het 
Arbeidshof te Luik gewezen; 

(1) Zie, wat betreft het begrip " onbeschik
baarheicl voor cle aigemene arbeiclsmarkt », 
cass., 23 april1975 (Ar·1·. cass., 1975, biz. 935). 

Over het midde1 afge1eid nit de schen
ding van de artike1en 131, § 1, en 133 
van het konink1ijk bes1uit van 20 decem
ber 1963 betreffende arbeidsvoorziening 
en vver1doosheid, gezegd artikel 133 
zoals gewijzigd door de artikelen 3 van 
het koninklijk besluit van 24 oktober 
1967 en 1 van het koninklijk besluit van 
15 1nei 1970, 

door·dat, na geconstateerd te hebben 
dat de controlegeneesheer van het zieken
fonds verklaard had dat eiser vanaf 
15 maart 1971 bekwaam was tot werken, 
dat eiser op 16 maart 1971 als werk
zoekende ingeschreven werd doch ver- · 
klaarde dat hij klacht had ingediend bij 
de Klachtencommissie van het Rijks
instituut voor Ziekte- en Invaliditeits
verzekering, dat gezegde beslissing van 
bekwaamheid aan eiser op ll maart 1971 
werd betekend, dat eiser pas op 19 juli 
1971 beroep had ingesteld, en dat onder
tussen op 2 juli 1971 de gewestelijke 
directeur, die toen constateerde dat eiser 
geen k1acht had ingediend tegen de 
beslissing van de adviserende geneesheer, 
besliste dat eiser zich onbeschikbaar had 
geste1d op de algemene arbeidsmarkt en 
eiser van de werkloosheidsvergoeding 
uits1oot vanaf 16 maart 1971, datum van 
zijn inschrijving, het arrest de vordering 
van eiser tegen voormelde beslissing van 
2 juli 1971 ongegrond verklaart en de 
conolusie verwerpt waardoor eiser liet 
ge1den dat, krachtens de bepa1ingen van 
artikel 133 van voorme1d koninklijk 
besluit van 20 december 1963 en aan
gezien de clirectem· zijn beslissing niet 
had genomen binnen de 14 werkda.gen 
na de dag waarop hij kennis had van de 
toestand van onbeschikbaarheid van 
eiser, deze bes1issing eerst uitwerking had 
vanaf de maandag die vo1gde op de 
kennisgeving ervan, dit om de redenen 
dat deze directeur zijn bes1issing had 
genomen op grand van voorme1d arti
ke1 131, vo1gens hetwelk men a1s werk
zoekende ingeschreven moet zijn en 
b1ijven, en de werk1oze die niet bereid is 
elke passende dienstbetrekking te aan
vaarden, deze voorwaarde niet vervult, 
dat eiser vanaf zijn hager gepreciseerde 
ver1daring op 16 maart 1971 die voor
waarde niet vervu1de, en dat artikel 131 
de toestand bedoe1t bij de inschrijving 
en artike1 133 de toestand bij werkaan
bod, 

(2) Verg. cass., 18 clecember 1974 (A1·1•. 
cass., 1975, biz. 459). 
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terwijl de bepalingen van artikel 133, 
lid 4, van voormeld koninklijk besluit 
van 20 december 1963, gewijzigd zoals 
gezegd, niet aileen van toepassing zijn 
op het geval waar een ingeschreven 
werkloze een werkaanbod weigert, Inaar 
ook op het geval bedoeld door artikel13l, 
§ I, van gezegd koninklijk besluit, name
lijk wanneer op het ogenblik van zijn 
inschrijving de werkloze niet bereid is 
elke passende dienstbetrekking te aan
vaarden, waaruit volgt dat het arrest 
ten onrechte eiser het recht ontzegt de 
bepalingen van voormeld artikel 133, 
lid 4, in te roepen : 

Overwegende dat in het vierde lid 
van artikell33 van het koninklijk besluit 
van 20 december 1963 betreffende ar
beidsvoorziening en werldoosheid wordt 
bepaald dat, indien de beslissing waarbij 
het recht op uitkering wordt ontzegd, 
niet wordt genomen bimlCn veertien 
werkdagen na de dag waarop de direc
teur kennis heeft van de toestand van 
onbeschikbaarheid, zij eerst uitwerking 
heeft vanaf de maandag die volgt op 
de kennisgeving ervan; dat deze bepaling 
enkel het geval beoogt waarin de werk
loze als werkzoekende is ingeschreven 
en hem een dienstbetrekking wordt aan
geboden; 

Overwegende dat in het onderwerpelijk 
geval integendeel de directeur artikel 131 
heeft toegepast, omdat onderzocht werd 
of eiser geldig als werkzoekende was 
ingeschreven, meer bepaald op 16 Tnaart 
1971; dat de bovenvermelde bepaling 
van het vierde lid van artikel 133 vreemd 
is aan dit geval ; 

Dat het middel naar recht faalt ; 
Overwegende dat ingevolge de arti

kelen 580, 2°, 1017 en 1ll1 van het 
Gerechtelijk W etboek de kosten ten laste 
van verweerder vallen ; 

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

25 februari 1976. - 36 kamer. -
Voo1·zitte1· en Ve1·slaggever, de H. Nau
laerts, raadsheer waarne1nend voorzitter. 
- Gelijlclttidende conclttsie, de H. Tille
kaerts, advocaat-generaal. - Pleiters, 
de HH. Bayart en H. Simont. 

36 KAJYIER. - 25 februari 1976. 

BEWIJS. - BEWIJS DOOR GESOHRIFT.
BEWIJSKRAOHT VAN DE AKTEN. -BUR

GERLIJKE ZAK~N.- REOHTER DIE VAN 
EEN li'IEDISOH ATTEST EEN UITLEGGING 
GEEFT DIE ONVERENIGBAAR IS JYIET DE 
BEWOORDINGEN ERVAN. '- MISKEN
NING VAN DE BEWIJSKRAOHT VAN DIT 
ATTEST. 

De bewijslc1·acht van een medisch attest 
wordt mislcend dam· de 1'echte1· die hiervan 
een ttitlegging geeft wellce onverenig
baa1' is met de bewoo1·dingen ervan (1). 
(Artt. 1319, 1320 en 1322 B.W.) 

(VERENIGING ZONDER WINSTBEJAG 
« SINT-ELISABETH KLINIEK l>, 

T. li'IINNAERT.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 28 november 1973 door het 
Arbeidshof te Gent gewezen ; 

Over het middel afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 1319, 1320, 1322 
van het Burgerlijk vVetboek en voor 
zoveel als nodig 97 van de Grondwet, 

doo1·dat het arrest verweerders oor
spronkelijke vordering toe\vijst, op grand 
dat : « terzake blijkt echter niet dat de 
ingeroepen gezondheidsreden definitief 
of zelfs van lange duur zou zijn geweest; 
in dergelijke omstandigheden schorst 
overmacht de overeenkomst en stelt er 
geen einde aan ; door aan te nemen dat 
de toestand beschreven in het attest van 
Dr. S ... definitief het contract beiiindigde, 
heeft appellante (hem eiseres) een door 
de bewoordingen van het attest niet 
verantwoorde conclusie 'getrokken, inge
geven door haar begrijpelijke bezorgd
heid geen precedent te scheppen ten 
aanzien van de nachtdienst; ten onrechte 
echter heeft zij de overeenkomst als 
verbroken aangezien en aldus geintimeer
de belet haar dienst te hernemen, na 
opheffing van de oorzaak van de schorsing 
van de overeenkmnst "• 

te1·wijl dergelijke interpretatie van 

(1) Raadpl. cass., 10 september 1975, 
stt1n·a, blz. 55. 
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bedoeld attest onverenigbaar is met de 
termen ervan ; meer bepaald, naar het 
Nederlands taalgebruik, de bewoordingen 
" geen 1neer ,, zonder toevoeging van 
een tijdsbeperking, een definitieve toe
stand bedoelen ; zodat het arrest, dat 
uitsluitend steunt op een interpretatie 
van bedoeld attest die onverenigbaar is 
met de erin gebruikte bewoordingen, 
er de bewijskracht van miskent en dus de 
aangehaalde wetsbepalingen schendt : 

Overwegende clat, na aangenomen te 
hebben dat gezondheiclsredenen in som
mige ornstancligheclen, namelijk wanneer 
zij definitief of van lange duur zijn, een 
geval van over1nacht kcmnen uitmaken 
dat aan de overeenkom.st een clefinitief 
einde stelt, het arrest beslist clat uit het 
overgelegcl doktersattest, luidende : "Min
naert, Monique, Annoo, mag wegens 
gezondheidsredenen geen nachtdienst 
meer doen ,, niet blijkt dat de ingeroepen 
gezondheidsreclenen definitief of zelfs 
van lange duur zouden zijn ; 

Overwegende dat de termen "geen 
meer " of " niet m.eer ,, zonder toevoeging 
van een tijdsbeperking, aanduiden dat 
iets verloren of verdwenen is en, derhalve, 
een definitieve toestand bedoelen ; 

Overwegende dat, door zonder meer 
het tegendeel te beslissen, het arrest de 
bewijskracht van hogervermeld attest 
miskent; 

Dat het middel gegrond is ; 

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

25 februari I976. - 3e kamer. 
Voo1·zitte1· en Ve1·8laggeve1~, de H. Nau
laerts, raadsheer waarnemend voorzitter. 
- Gelijkhtidende concl~tBie, de H. Tille
kaerts, advocaat-generaal. - Pleite1·, de 
H. Biitzler. 

3e KAMER. - 25 februari 1976. 

VOORZIENING IN CASSATIE. - AF
STAND. - GEJ\'IEENTELIJKE BELASTIN
GEN. - DECRETEREN DOOR HET HOF. 

I-Vannee~·, inzake gemeentelijke belaBtingen, 
de belaBtingplichtige-ei861' ajBtand doet 
van zijn vooTziening, de01·etee~·t het Hof 
de ajBtand (I). 

(RICHARD, 
T. GEJ\'IEENTE GROOT-BIJGAARDEN.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op de bestreden 
beslissing, op I7 rnei I974 door de 
bestendige deputatie van de provincials 
raad van Brabant gewezen ; 

Overwegende clat bij akte van 23 fe
bruari I976, ter griffie neergelegd op 
24 februari I976, eiser verklaart afstancl 
te doen van zijn voorziening ; 

Om die redenen, decreteert de afstand 
van de voorziening ; veroorcleelt eiser 
in de kosten. 

25 februari 1976. - 3e kamer. -
Voo1'zitte1' en Ve1'8laggeve1·, de H. Nau
laerts, raadsheer waarnemend voorzitter. 
- Gelijkl~ddende concl~t8ie, de H. Tille
kaerts, advocaat-generaal. - Pleite1', de· 
H. Bayart. 

I e KAJ\'IER. - 26 februari 1976. 

VERGOEDINGSPENSIOEN. - ScHA
DE AAN MILITAIREN.- UITKERING VAN 
EEN VERGOEDINGSPENSIOEN DOOR DE 
STAAT. - FORFAITAIR BEDRAG. -
VORDERING TOT VRIJWARING TEGEN 
DE STAAT INGESTELD DOOR DE VER
ZEKERAAR VAN DEGENE DIE VOOR DE 
SCHADE MEDEAANSPRAKELIJK IS. -
- NIET-ONTVANKELIJKHEID. 

Alle penBioenen en toelagen welke doo1• 
de Staat wonlen toegekend tm· ~titvom·ing 
van de wetten op de veTgoedingBpen
Bioenen, gecoo1·dineenl bij het beBluit 

(1) Cass., 2 juni 1964 (.B11Zl. en Pas., 1964, 
I, 1045) en 22 febrnari 1966 (ibid., 1966, I, 
812); zie, inzake provinciale belastingen, cass., 
6 september 1960 (A1'1', cass., 1961, blz. 24). 
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van de Regent van 5 oktobe~· 1948, en 
van de aTtikelen. 1 en 4 van de wet van 
9 maaTt 1953 (1) zijn een j01jaitai1'e 
ve1·goeding en sl~titen ~tit dat V001' 
hetzelfde schadelij k feit een andeTe 
ve1·goeding ten laste van de Staat wo1·dt 
toegekend; niet ontvankelijk is d~ts de 
TechtsvoTde?·ing welke tegen de Staat 
wo1·dt ingesteld do01· de ve1·zekema1' van 
degene die vooT de schade medeaan
spmkelijk is om te1'~tgbetaling te bekomen 
van hetgeen hij boven zijn aandeel zo~t 
hebben betaald (2), (Art, 1, laatste lid, 
gecoord. wetten op de vergoedings
pensioenen; art. 4, § 1, wet van 
9 maart 1953.) 

(BELGISCHE STAAT, T, « SOCillJTE SUISSE 

D'ASSURANCES CONTRE LES ACCIDENTS 

A WINTERTHUR».) 

ARREST (VM'taling), 

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

Over het middel afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 1 van de gecoor
dineerde wetten op de vergoedingspen
sioenen waarvan de tekst werd goed
gekeurd bij artikel 1 van het besluit van 
de Regent van 5 oktober 1948, 1 en 4, 
§ 1, van de wet van 9 maart 1953 hou
dende sommige aanpassingen inzake 
militaire pensioenen en verlening van 
kosteloze genees- en artsenijkundige ver
zorging voor de militaire invaliden van 
vredestijd, 

dooTdat, na te hebben vastgesteld dat 
de militairen L,, en B,, gewond werden 
tijdens een ongeval dat op 26 september 
1969 te Balen plaatshad, en dat zij van 
de Belgische Staat de toekmming van 
een pensioen op basis van voornoe1nde 
wet van 9 maart 1953 gevraagd en ver
kregen hadden, na te hebben beslist dat 
wijlen Victor C ... , wiens civielrechtelijke 
aansprakelij kheid inzake motorrij tuigen 

(1) Ingevolge deze bepalingen zijn de 
gecoorclineercle wetten op de vergoedings
pensioenen van toepassing geworclen op de 
militaire invaliclen in vreclestijcl, 

(2) Raaclpl, cass., 11 maart 1968 (A1'1', cass,, 
1968, blz, 920) en 24 december 1974 (ibid,, 
1975, blz. 488), 

door verweerster werd verzekerd, en de 
Belgische Staat elk voor de helft aan
sprakelijk waren voor het ongeval, en na 
verweerster te hebben veroordeeld om 
de door de slachtoffers L,, enB,, geleden 
schade te vergoeden in zoverre ze nog 
niet was vergoed door de toelage van 
de Staat, het arrest eiser veroordeelt 
tot vrijwaring van verweerster in zoverre 
eisers bijdrage op basis van voornoemde 
wet van 9 maart 1953 minder zou bedra
gen dan de helft van de totale schade 
van voormelde slachtoffers, op grond 
dat verweerster, door zich, na de 
slachtoffers te hebben vergoed, tegen 
de andere voor het ongeval aanspra
kelijke te keren om de terugbetaling 
te eisen van hetgeen zij boven haar aan
deel had betaald, niet als gesubrogeerde 
in de rechten van het slachtoffer, maar 
op grond van de regels inzake de verrij
king zonder oorzaak en de aquiliaanse 
aansprakelijkheid, optrad, 

te1·wijl voornoemde artikelen van de 
gecoordineerde wetten op de vergoedings
pensioenen en van de wet van 9 maart 
1953 de gelijktijdige toekenning van een 
pensioen of toelage, als bepaald in deze 
wetten, voor hetzelfde schadelijk feit, 
alsmede van elke andere vergoeding ten 
laste van de Staat, zelfs aan een andere 
persoon dan de pensioen- of toelage
gerechtigde, en derhalve zelfs aan degene 
die anders dan op grond van een subro
gatie in de rechten van die gerechtigde 
optreedt, uitsluiten : 

Overwegende dat het arrest vaststelt 
dat de slachtoffers B., en L,, hebben 
bekomen dat eiser hun op basis van de 
wet van 9 maart 1953 een pensioen 
betaalt ; dat zij aldus genoegdoening 
kregen en gemeenrechtelijk helemaal 
niets meer van de Staat kunnen eisen ; 
dat zij dit trouwens niet hebben gedaan ; 

Overwegende dat het arrest niettemin 
beslist dat ver>veerster, wier verzekerde 
voor de helft van de schade aansprakelijk 
werd verldaard, de schade in totnm client 
te betalen en dat ze, na alles te hebben 
betaald, wegens deze betaling, het recht
streekse en persoonlijke recht heeft mn 
de Staat aan te spreken, die ook maar 
voor de helft aansprakelijk werd ver
klaard, en de terugbetaling te eisen van 
hetgeen zij boven haar aandeel heeft 
betaald, en dit ingevolge de regels inzake 
de verrijking zonder oorzaak en de aqui
liaanse aansprakelijld1eid ; 

Overwegende dat deze beslissing de 
bepalingen schendt van de artikelen 1, 
lid 3 (4), van de wetten op de vergoedings-
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pensioenen, gecoordineerd bij het besluit 
van de Regent van 5 oktober I948, 1 en 4, 
§ I, van de wet van 9 maart I953, die 
luiden als volgt : « al de krachtens deze 
wet verleende pensioenen en toelagen 
zijn een forfaitaire vergoeding, waardoor 
de toekenning van om het even welke 
andere vergoeding voor hetzelfde scha
delijk feit uitgesloten wordt. Deze bepa
ling dekt de verantwoordelijkheid van 
het Staatsorgaan, materiele verwekker 
van het invaliditeitspensioen " ; 

Dat uit deze bepaling immers voort
vloeit dat de Staat die het invaliditeits
pensioen heeft betaald alles heeft betaald 
waartoe hij ingevolge de veroorzaakte 
schade gehouden was, en clat de beslissing 
die de rechtsvordering tot vrijwaring 
principieel gegrond verklaart voor de 
terugbetaling door de Staat van hetgeen 
verweerster boven haar aandeel zou heb
ben betaald, noch door de regels inzake 
de verrijking zonder oorzaak noch door 
die inzake de aquiliaanse aansprakelijk
heid verantwoord wordt ; 

Dat het middel gegrond is ; 

Om die redenen, vernietigt het bestre
den arrest aileen in zoverre het de rechts
vordering tot vrijwaring gegrond ver
klaart en de Belgische Staat veroordeelt 
om de naamloze vennootschap Winter
thur te vrijwaren ten belope van de 
veroordelingen die deze vmmootschap bij 
de verdere behandeling van de zaak zou 
moeten betalen, voor zover de bijdrage 
van de Staat, op grond van de wet van 
9 maart I953, minder zou bedragen dan 
de helft van de totale schade van de 
slachtoffers B ... en L ... ; beveelt dat van 
dit arrest melding zal worden gemaakt 
op de kant van de gedeeltelijk vernietigde 
beslissing; houdt de kosten aan opdat 
hierover door de feitenrechter wordt 
beslist; verwijst de aldus beperkte zaak 
naar het Hof van beroep te Luik. 

26 februari I976. - I 6 kamer. -
Voorzitte1·, de H. Perrichon, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggeve1', 
de H. Trousse. - Gelijkhtidende conclu
sie, de H. Ballet, advocaat-generaal. -
Pleiters, de HH. Bayart en De Bruyn. 

I e KAMER. - 27 februari 1976. 

I° CASSATIE. - RECHTSPLEGING. 
GEMEENTE- OF PROVINCIEBELASTIN
GEN. - HoF DAT AMBTSHALVE EEN 
MIDDEL VAN NIET-ONTVANKELIJKHEID 
WIL ONDERZOEKEN. - GEEN VER
DAGING VAN DE ZAAK. 

2° VOORZIENING IN CASSATIE. -
TERMIJN.- GEMEENTE- OF PROVINCIE
BELASTINGEN.- DIRECTE GEMEENTE
EN PROVINCIEBELASTINGEN. - VoOR
ZIENING DIE, OP STRAFFE VAN VERVAL, 
l\10ET INGESTELD WORDEN BINNEN DE 
TERMIJN VAN E:EiN MAAND, TE REKENEN 
VANAF DE BETEKENING VAN DE BE
STREDEN BESLISSING. 

I 0 Het Hof dat ambtshalve een middel van 
niet-ontvanlcelijkheid wil ondeTzoeken 
betTeffende een vooTziening inzake di
?·ecte gemeente- of pTOvinciebelastingen, 
moet de venlaging van de zaak niet 
bevelen, clam· a1·tikel 1097 van het 
Ge1·echtelijk Wetboek te?' zake niet van 
toepassing is (1). (Impliciete oplossing.) 

2° De voorziening in cassatie tegen een 
beslissing van de bestenclige deputatie 
inzake directe gerneente- of p?'ovincie
belastingen rnoet, op st?'affe van veTval, 
ingesteld woTden binnen de te1·mijn 
van een maand, te 1·ekenen vanaf de be
tekening van de bestTeden beslissing (2). 
(Wet van 22 januari I849, art. 4 
gewijzigd bij artikel 53 vervat in 
artikel 3 van de wet van IO oktober 
I967 houdende het Gerechtelijk Wet
bock, wet van 22 juni I865, art. 2, 
wet van 18 maart 1874, art. 2, en 
wet van 22 juni 1877, art. I6.) 

( GRAAF D 'URSEL, 
T. GEMEENTE KONTICH.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op de bestreden 
beslissing, op II september I973 gewezen 
door de bestendige cleputatie van de 
provinciale raad van Antwerpen; uit
spraak cloende inzake gemeentebelasting 
op wegenis en rioleringswerken ; 

(1) Raaclpl. cass., 29 maart 1972 (An·. cass., 
1972, blz. 727), en noot. 

(2) Cass., 16 maart 1965, twee arresten 
(Bttll. en Pas., 1965, I, 750). 
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Overwegende dat, luidens de artike
len 4 van de wet van 22 januari 1849, 
zoals gewijzigd door artikel 53 vervat 
in artikel 3 van de wet van 10 oktober 
1967 houdende het Gerechtelijk Wet
hoek, 2 van de wet van 18 maart 1874, 
2 van de wet van 22 juni 1865 en 16 van 
de wet van 22 juni 1877, de voorziening 
tegen de beslissingen van de bestendige 
deputatie inzake directe provinciale en 
gemeentelijke belastingen gewezen, op 
straffe van -verval, binnen de termijn 
van een Inaand, te rekenen vanaf de 
betekening van de bestreden beslissing, 
moet worden ingesteld ; 

Overwegende dat uit de procedure
stukken blijkt dat de ter post aange
tekende zending houdende betekening 
van de bestreden beslissing op 25 sep
tember 1973 werd besteld aan de ge
naamde A ... L ... , die door eiser bij vol
macht was gelast hem ten deze bij alle 
instanties te vertegenwoordigen ; 

Overwegende dat de verldaring van 
voorziening op 28 oktober 1974 is ge
schied, dus na het verstrijken van een 
maand sinds de betekening van de bestre
den beslissing ; 

Dat de voorziening derhalve niet ont
vankelijk is ; 

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

27 februari 1976. - 18 kamer. -
Voo1·zitte1', de H. de Vreese, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggeve1·, 
de H. Gerniers. - Gelijkhtidende concln
sie, de H. Tillekaerts, advocaat-generaal. 
- Pleite~·, de H. De Baeck. 

2° KAMER.- 1 maart 1976. 

1° VOORZIENING IN CASSATIE. 
TERMIJN.- STRAFZAKEN.- BURGER
LUKE ZAKEN. - BESLISSING DIE ZIOH 

ERTOE BEPERKT DE HOGER BEROEPEN 
TE ONTVANGEN, TE BESLISSEN DAT DE 

EISER ALLE BURGERLIJ"KE GEVOLGEN 
VAN HET ONGEVAL J\'IOET DRAGEN, DE 
ZAAK TOT EEN LATERE DATUM UIT TE 
STELLEN EN DE KOSTEN AAN TE HOU-
DEN. - 0NMIDDELLIJKE VOORZIENING 

BATIE .TE VOORZIEN OF TEGEN WIE EEN 
CASSATIEBEROEP KAN WORDEN INGE
STELD. - STRAFZAKEN. - BURGER

LIJKE RECHTSVORDERING. - VOOR
ZIENING VAN DE BEKLAAGDE TEGEN 
DE VERZEKERAAR VAN ZIJN BURGER
RECHTE.LIJKE AANSPRAKELIJKHEID, 
VRIJWILLIG TUSSENGEKOMEN PARTIJ. 
- GEEN GEDING TUSSEN HEN EN GEEN 
VEROORDELING VAN DE BEKLAAGDE 
TEN GUNSTE VAN DEZE VERZEKERAAR. 
- NIET-ONTVANKELIJKHEID. 

I 0 Niet ontvankelijk in stmjzaken is de 
voo1·ziening welke v661· de eindbeslis
sing is ingestelcl tegen een beslissing op 
de btwge~·lijke rechtsvordm·ing die geen 
uitspmak doet ove1· een geschil inzake 
bevoegdheid en zich ertoe bepm·kt de 
hogere bm·oepen te ontvangen, te beslis
sen dat de eise1· alle bu1·gerlijke gevolgen 
van het ongeval moet d1·agen en de zaak 
tot een late1·e datttm ttit te stellen en de 
kosten aan te houden (1). (Art. 416 Sv.) 

2° De beklaagde is niet ontvankelijk om 
zich in cassatie te voo1·zien tegen de 
ve1·zeke1·aa1· van de btwgmTechtelijke aan
spmkelijkheid, die voor het stmjge1·echt 
vrijwillig is tussengekomen, als e1' 
tussen hen geen geding is gevoe1'd en er 
ten gunste van deze ve~·zel£e1·am· en ten 
laste van de beklaagde geen veroordeling 
is uitgesp1·olcen (2). 

(DEBRAS, T. HACKLANDER, « VEREINIGTE 
HAFTPLICHTVERSICHERUNG >>,«LANDES
VERSICHERUNGSANSTALT RHEINPRO
VINZ >>, « GARAGE DU ROND POINT >> EN 
VERZEKERINGSMAATSCHAPPIJ « GROEP 

JOSI "·) 

ARREST (ve1'taling). 

HET HOF;- Gelet op het bestreden 
arrest, op 16 december 197 5 door het 
Hof van beroep te Luik gewezen; 

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

IL In zoverre de voorziening gericht is 
tegen de beslissing op de door de eerste, 
tweede, derde en vierde verweerder tegen 

NIET ONTVANKELIJK. (1) Raac1pl. cass., 6 januari 1976, sup1•a, 
blz. 525. 

2° VOORZIENING IN CASSATIE. - (2) Cass., 16 december 1974 (A?T. cass., 
PERSONEN BEVOEGD OM ZIOH IN CAS- 1975, blz. 448). 
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eiser ingestelde civielrechtelijke vorde
ringen: 

Overwegende dat het arrest de hogere 
beroepen ontvangt, beslist dat eiser alle 
civielrechtelijke gevolgen van het onge
val zal moeten dragen, voor het overige 
de uitspraak over de rechtsvorderingen 
van die verweerders opschort, de zaak 
naar een latere datum verdaagt en de 
kosten aanhoudt ; 

Dat die beslissing geen eindbeslissing 
is in de zin van artikel 4I6 van het Wet
hoek van strafvordering en geen uit
spraak doet over een geschil inzake 
bevoegdheid ; 

Dat de voorziening voorbarig en der
halve niet ontvankelijk is ; 

III. In zoverre de voorziening gericht is 
tegen de vijfde verweerster, verzekeraar 
van eisers civielrechtelijke aansprake
lijkheid, vrijwillig tussengekomen partij : 

Overwegende dat er voor de feiten
rechter geen geding aanhangig was tussen 
eiser en die verweerster en dat het arrest 
ten voordele van deze laatste en ten Iaste 
van eiser geen veroordeling uitspreekt ; 

Dat de voorziening derhalve niet ont
vankelijk is; 

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

I maart I976. - 28 kamer. - Voo?'· 
zitter, de H. Delahaye, voorzitter. -
Vet·slaggevm·, Baron Vin<;otte. - Gelijk
luiclencle concl~tsie, de H. Declercq, advo
caat-generaal. 

28 RAJYIER. - 1 maart 1976. 

I o VOORZIENING IN CAS SA TIE. 
AFSTAND.- STRAFZAREN.- INTRER· 
RING VAN DE AFSTAND.- GEVOLGEN. 

2o CASSATIEMIDDELEN. - STRAF· 
ZAKEN. - MIDDEL TEN BETOGE DAT 
ER EEN REDEN BESTAAT TOT WRARING 
VAN EEN LID VAN DE 001\'[MISSIE TOT 
BESOHERJ\'IING VAN DE ll'i:AATSOHAPPIJ", 
DIE DE BESTREDEN BESLISSING HEEFT 
GEWEZEN.- MIDDEL VOOR HET EERST 
VOOR HET HoF VOORGEDRAGEN. -
N IET·ONTVANRELI.JRHEID. 

3° BESCHERMING VAN DE MAAT
SCHAPPIJ (WET TOT). - Con>rli'[IS· 

SIE TOT BESOHERlliiNG VAN DE li'[AAT· 
SOHAPPI.J. - VERZOER TOT INVR!d· 
HEIDSTELLING VAN EEN GEINTERNEER· 
DE. - VERPLIOHTING DE GEINTER· 
NEERDE TE HOREN.- AANWEZIGHEID 
VAN DE GEINTERNEERDE OP ALLE VER· 
GADERINGEN WELKE AAN DE BEHANDE· 
LING VAN ZI.JN VERZOER ZI.JN GEWI.JD. 
- GEEN VEREISTE. 

4° RECHTEN VAN DE VERDEDI
GING. - COMMISSIE TOT BESOHER· 
MING VAN DE MAATSOHAPPIJ". - VER· 
ZOEK TOT INVRI.JHEIDSTELLING VAN EEN 
GEINTERNEERDE. - GEINTERNEERDE 
NIET AANWEZIG OP ALLE VERGADERIN· 
GEN GEWI.JD AAN DE BEHANDELING VAN 
HET ONDERZOEK.- REOHTEN VAN DE 
VERDEDIGING, ZOALS ZIJ" DOOR DE WET 
WERDEN GEREGELD, NIET GESOHONDEN 
DOOR DIT ENKEL FElT. 

5° BESCHERMING VAN DE MAAT
SCHAPPIJ (WET TOT). - Commrssm 
TOT BESOHERMING VAN DE MAAT· 
SOHAPPIJ".- VORMEN VAN HET ONDER· 
ZOEK VOOR DE OOMMISSIE. - BEWIJ"S. 

l o rVanneer cle ge'interneenle, eism· tot 
cassatie, van zijn voot·ziening ajstancl 
heejt geclaan, doch vet·volgens cleze af
stancl intt·ekt, slaat het Hoj geen acht 
op cleze ajstand en oncleTzoekt cle ont
vankelij kheicl alsmecle event~teel cle ge
gronclheicl van cle vom·ziening (I). 

2° Het miclclel ten betoge dat er een 1·eden 
bestaat tot ~m·aking van een lid van cle 
commissie tot bescherming van cle 
maatschappij die de bestt·eden beslissing 
heejt gewezen kan, in de t·egel, niet voo1· 
het eet·st vom· het Hoj van cassatie 
wonlen voorgeclntgen (2). 

3° Al moet de commissie tot beschm·ming 
van de maatschappij waaTbij zijn vm·
zoek tot inm·ijheiclstelling aanhangig is 
cle ge'inten~eenle hm·en, tach schrijjt 
geen enkele wetsbepaling voot· dat hij 
aanwezig moet z~jn op alle vm·gadeTingen 
van cle commissie gewijcl aan cle behan
deling van dit vet·zoek (3). (Artt. I6 en 
IS wet tot bescherming van de maat
schappij). 

(1) Cass., 23 oktober 1973 (A?'1·. cass., 1974, 
biz. 225). 

(2) Cass., 16 september 1975, supm, biz. 78; 
vgl. cass., 13 oktober 1975, supm, biz. 190 
en noot get. J.Y. ; 10 november 1975, sup1·a, 
biz. 326. 

(3) Oass., 20 april 1970 (A1'1·. cc~•s., 1970, 
biz. 778). 
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4° De 1·echten van de ve1·dediging, zoals zij 
dom· de wet zijn ge1·egeld, woTden niet 
geschonden dom· het enkel feit dat een 
ge~nte1'nee1·de niet aanwezig was op alle 
ve1·gade1·ingen dooT de commissie tot 
besche1·ming van de maatschappij ge
wijd aan de behandeling van een ve1·zoek 
tot inm·ijheidstelling van die ge~nte1'
neerde (1). (Artt. 16 en 18 wet tot 
bescherming van de maatschappij.) 

5° Het bewijs dat de wettelijke bepalingen 
inzake de vo1·men van het onde1·zoek voor 
de cornrnissie tot besche1·rning van de 
rnaatschappij zijn in acht genomen, 
kan zowel blijken ttit de vaststellingen 
van de beslissing als uit de niet st1·ijdige 
ve1·rneldingen van het p1·oces-ve1·baal van 
de ve1·gade1·ingen (2). 

(OOMS.) 

ARREST (veTtaling). 

HET HOF;- Gelet op de bestreden 
beslissing, op 9 december 1975 gewezen 
door de commissie tot bescherming van 
de maatschappij bij de psychiatrische 
afdeling van de gevangenis te Luik ; 

Overwegende dat eiser, na afstand te 
hebben gedaan van zijn voorziening, die 
afstand heeft ingetrokken ; 

Over het eerste middel, 

Dat het middel feitelijke grondslag 
mist; 

Over het tweede middel, hientit afge
leid dat de geneesheer-psychiater, lid 
van de c01rnnissie tot bescherrning van 
de maatschappij, wegens een wraking van 
die geneesheer in 1968, op 2 en 9 decem
ber 197 5 niet als lid van die commissie 
kon optreden in een zaak die op eiser 
betrekking had : 

Overwegende dat nit de stukken waar
op het Hof vermag acht te slaan niet 
blijkt dat eiser die zogenaamde onregel
matigheid voor de commissie tot be-

(1) Oass., 20 april 1970 (A1'1'. cass., 1970, 
blz. 778). 

(2) Raadpl. cass., 8 april 1975 (Arr. cass., 
1975, blz. 860); vgl. cass., 19 september 1968 
(ibid., 1969, blz. 74); 27 oktober, 3 en 25 no
vember 1975, sttpm, blz. 265, 295 en 385. 

Raadpl. cass., 4 december 1973 (An·. cass., 
1974, blz. 384): bij gebreke van een regelmatig 
proces-verbaal van terechtzitting, moet de 

scherming van de maatschappij zou 
hebben opgeworpen; 

Overwegende dat het middel, gesteund 
op het bestaan van een grond tot wraking 
van de rechter, niet voor de eerste maal 
voor het Hof mag worden voorgesteld, 
tenzij de deelneming van deze rechter 
aan de beslissing een essentiele regel van 
de rechtsbedeling schendt; 

Dat het middel niet ontvankelijk is ; 

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

doo1·dat eiser tijdens de pleidooien 
van zijn advocaat niet voor de commissie 
tot bescherming van de maatschappij 
kon verschijnen : 

Overwegende dat artikel 16 van de wet 
tot bescherming van de maatschappij 
weliswaar bepaalt dat de gei:nterneerde 
moet worden gehoord, doch geen enkele 
wetsbepaling voorschrijft dat hij aan
wezig zou zijn bij elke fase van de proce
dure betreffende het onderzoek door de 
commissie tot bescherming van de maat
schappij van het verzoek tot invrijheid
stelling; 

Overwegende dat de beslissing vast
stelt dat eiser op 2 december 1975 werd 
gehoord tijdens de vergadering van de 
commissie tot bescherming van de maat
schappij te Merksplas en dat zijn raads
man op 9 december 197 5 werd gehoord 
tijdens de vergadering in de gevangenis 
te Luik; 

Dat daaruit volgt dat de rechten van 
de verdediging, zoals zij werden geregeld 
bij de wet tot bescherming van de n:mat
schappij, geeerbiedigd werden; 

Dat het middel niet kan worden aan
genolnen; 

Over het vierde middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 779, 783, 
784, 788 van het Gerechtelijk Wetboek 
en 97 van de Grondwet, 

dom·dat de commissie tot bescherming 
van de maatschappij eisers verzoek tot 
invrijheidstelling op proef verwerpt bij 
een beslissing tijdens haar vergadering 

beslissing de identiteit vaststellen van de 
leden van bet gerecht op aile terechtzittingen 
tijdens welke de zaak is onclerzocht. Een 
beslissing is nietig ingeval van tegenstrijdig
heid tussen de vern1eldingen van het proces
verbaal van de terechtzitting en van de 
beslissing over de smnenstelling van het 
gerecht. 
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van 9 december 1975 uitgesproken 
in haar lokaal in de gevangenis te 
Luik, nadat eiser en de directeur van 
de inrichting tot bescherming van de 
maatschappij, waar eiser ge'interneerd 
is, werden gehoord tijdens een vergade
ring van 2 december 1975 in de inrichting 
tot bescherming van de maatschappij 
te l\1erksplas, 

te1·wijl aileen van de vergadering van 
9 december 1975 een zittingsblad werd 
opgemaakt waarop de tekst van het 
vonnis en de sam ens telling van de com
missie tot bescherming van de maatschap
pij tijdens genoemde zitting werden ge
steld en van de vergadering van 2 de
cember 1975, waarvan in het zittingsblad 
van de vergadering van 9 december 197 5 
melding wordt gemaakt, geen zittings
blad werd opgemaakt, waaruit volgt dat 
de samensteiling van de commissie tijdens 
de vergadering van 2 december 1975 in 
de inrichting tot bescherming van de 
maatschappij te l\1erksplas niet werd 
vastgesteld overeenkomstig de vorm
voorschriften van de artikelen 783, 784, 
788 van het Gerechtelijk Wetboek; 
derhalve het Hof, op grand van het 
zittingsblad van 9 december 1975, dat 
de tekst van de bestreden beslissing 
bevat, niet kan controleren of die be
slissing werd gewezen door leden van 
de commissie tot bescherming van de 
maatschappij, die aile zittingen over de 
zaak hebben bijgewoond (schending van 
de artikelen 779 van het Gerechtelijk 
Wetboek en 97 van de Grondwet) : 

Overwegende dat de beslissing van 
9 december 1975, na erop te hebben 
gewezen dat de commissie tot bescher
ming van de maatschappij samengesteld 
was uit de heren Ludovic Ulrix, Charles 
Delree en Hubert Reintjens, de vermel
dingen bevat « Gehoord tijdens de Verga
dering van de commissie tot bescherming 
van de maatschappij op 2 december 1975 
in de inrichting tot bescherming van de 
maatschappij te l\1erksplas, de uitleg van 
de ge!nterneerde ; ... Gehoord de directeur 
van de inrichting tot bescherming van 
de maatschappij te l\1erksplas, op 2 de
cem.ber 197 5, de zaak voor verdere 
behandeling verdaagd zijnde naar de 
vergadering van de commissie in haar 
lokaal in de gevangenis te Luik ... " ; 

Overwegende dat de beslissing door die 
venneldingen, die niet worden tegen
gesproken door enig stuk waarop het Hof 
vermag acht te slaan, vaststelt dat de 
commissie op 2 december 1975 op 
dezelfde wijze was samengesteld als op 
9 december 1975; 

Dat het middel feitelijke grondslag 
mist; 

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

Om die redenen, verwerpt de voor
ziening. 

1 maart 1976. - 2e kamer. - Voor
zitte~·, de H. Delahaye, voorzitter. -
Ve1·slaggeve~·, de H. Screvens. - Gelijk
luidende conchtsie, de H. Declercq, advo
caat-generaal. - Pleite1·, de H. l\1arissens 
(van de balie te Brnssel). 

2e KAMER. - 2 maart 1976. 

1 o REDENEN VAN DE VONNISSEN 
EN ARRESTEN.- STRAFZAKEN.
MIDDELEN AANGEVOERD IN EEN 
BRIEF OF IN EEN NOTA. - GESOHRIFTEN 
NIET REGELMATIG VOORGELEGD TIJ
DENS DE DEBATTEN VAN DE TEREOHT
ZITTING. - GEEN VERPLIOHTING EROP 
TE ANTWOORDEN. 

2° WEGVERKEER. - WEGVERKEERS
REGLEMENT, ARTIKEL 2-20°. - STIL
STAAND OF STATIONEREND VOERTUIG. 
- VoERTUIG DAT NIET LANGER STIL
STAAT DAN NODIG IS VOOR HET IN- OF 
UITSTAPPEN VAN PERSONEN OF VOOR 
HET LADEN _OF LOSSEN VAN ZAKEN. -
BEOORDELING VAN DE NODIGE TIJD.
BEOORDELING DOOR DE FEITENREOH
TER. 

1° De rechte?' is niet ve1-plicht te antwoo?'
den op middelen die zijn vom·gedmgen 
in een brief of in een nota die, dam· zij 
hem niet ngelmatig zijn voorgelegd 
tijdens de debatten van de te?'echtzitting,' 
geen conclusie opleve1·en (1). (Art. 97 
Grondwet.) 

2° De ?'echte~· oo1·deelt in feite en de1·halve 
soeve1·ein of een vom·t1tig al dan niet 
lange?' stilstaat clan nodig is vom· het 
in- of 1titstappen van pm·sonen of voo?' 
het lade1'1, of lassen van zaken, als bepaald 
in de m·tikelen 2-20° en 2-21° van het 
wegve~· keersreglement. 

(1) Oass., 2 oktober 1973 (A1'1'. cass., 1974, 
biz. 123); raadpl. cass., 11 juni 1974 (ibid., 
1974, blz. 1125). 



- 751 

(DE COCK.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 9 oktober 1975 in hoger 
beroep gewezen door de Correctionele 
Rechtbank te Gent ; 

Over het middel afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 2-20°, 34-l-6° van 
het wegverkeersreglement van 14 maart 
1968 en 97 van de Grondwet, 

doo1·dat het vonnis eiser wegens het 
stationeren van zijn voertuig voor de 
inrij van een eigendom veroordeelt op 
grond hiervan dat uit de gegevens van 
het strafdossier en uit de behandeling van 
de zaak ter terechtzitting gebleken is 
dat eiser langer voor de inrij van een 
eigendom heeft stilgestaan dan strikt 
nodig was om te laden of te lossen en dat 
hij derhalve aldaar stationeerde, 

tenvijl uit artikel 2-20° van het weg
verkeersreglement blijkt dat iedere be
stuurder van een voertuig het recht heeft 
op de plaatsen, waar de stilstand van 
de voertuigen niet is verboden, zijn 
voertuig tot stilstand te brengen met de 
bedoeling zijn zaken op de plaatsen 
waarvoor deze bestemd zijn op te laden 
of te lossen, 

en terwijl eiser in zijn conclusie de 
" noodzakelijk nodige » tijd voor het 
lossen van zijn vrachtwagen als volgt 
rechtvaardigde : I 0 zijn persoonlijk uit
stappen uit zijn -;vagen, 2° het afnemen 
van zijn zaak van de wa.gen, waarvan 
de bestemde plaats zich op twee verschil
lende nabijgelegen adressen bevond, 
3o de overmaking van het gedeelte van 
deze zaak aan het eerste adres, en de 
aflevering van het passend vervoerdocu
ment of factuur, 4° het overnemen van 
de plastiek bak waaruit de eerste bestem
meling de voor hem bestemde zaak heeft 
genomen, en de overmaking van het 
overige gedeelte van de te lossen zaak 
alsmede het passend vervoerdocument 
op de tweede bestemde plaats, 5° na 
deze overmaking met de plastiek bak 
zich terug naar zijn wagen begeven, de 
bak in de wagen plaatsen en zich persoon
lijk terug aan het stuur plaatsen en ver
trekken : 

Overwegende dat de rechter wettelijk 
ertoe gehouden is de conclusie te be
antwoorden welke hem regelmatig op de 
terechtzitting wordt overgelegd, niet een 
geschrift dat hem, zoals ten deze, hmgs 
de post wordt opgestuurd ; 

Overwegende dat de rechter in feite en 
derhalve soeverein beoordeelt of een 
voertuig al dan niet langer stilstaat dan 
nodig is voor het in- of uitstappen van 
personen of voor het laden of lossen 
van zaken, zoals voorzien bij de artike
len 2-20° en 2-21° van het wegverkeers
reglement; 

Dat hij, ten deze, zijn beslissing wette
lijk rechtvaardigt op grond van het in 
het middel aangehaald motief; 

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. 

2 maart 1976. - 28 kamer. - Voo1'
zittm·, de H. Delahaye, voorzitter. -
Ve1·slaggevm•, Baron Vin<;otte. - Gelijk
lnidende conclttsie, de H. Charles, advo
caat-generaal. 

28 KAMER.- 2 maart 1976. 

VOORZIENING IN CASSATIE. 
VoRM.- STRAFZAKEN.- ARREST VAN 
DE KAl\1ER VAN INBESCHULDIGINGSTEL
LING WAARBIJ HET VERZET VAN DE 
BURGERLIJKE PARTIJ TEGEN EEN BE· 
SCHIKKING VAN DE RAADKAMER NIET 
GEGROND WORDT VERKLAARD. -BE
SCHIKKING VOLGENS WELKE GEEN 
GEVOLG MOET WORDEN GEGEVEN AAN 
DE STRAFVORDERING TEGEN EEN ON
BEKENDE. - VOORZIENING VAN DE 
BURGERLIJKE PARTIJ TEGEN HET AR
REST. - GEEN BETEKENING AAN HET 
OPENBAAR lYIINISTERIE. - NIET-ONT
VANKELIJKHEID. 

De btw·gm·lijke pm·tij die zich in cassatie 
voorziet tegen het arrest, waMbij de 
kamer van inbeschnldigingstelling het 
ve1·zet van deze pa1·tij tegen een beschik
king van de madkame1· dat geen gevolg 
moet wonlen gegeven aan de st1·ajvo1·
dering, n;iet geg1·ond ve1·klaa1·t, moet op 
st1·af!e van nietigheid van de vooTziening 
deze aan het openbaa1' ministe1·ie bete-
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lcenen, zeljB indien de Btmjvm·de1·ing 
werd ingeBteld tegen een onbelcende ( 1). 
(Art. 418 Sv.) 

(WAUTERS.) 

ARREST. 

RET HOF;- Gelet op het bestreden 
arrest, op 12 november 1975 gewezen 
door het Hof van beroep te Brussel, 
kamer van inbeschuldigingstelling ; 

Overwegende dat het arrest beslist 
enerzijds dat er geen voldoende aan
wijzingen bestaan waaruit zou blijken 
dat het weddenschapsbriefje werd afge
geven of afgeleverd tengevolge van het 
aanwenden van een van de listige mid
delen bepaald bij artikel 496 van het 
Strafwetboek en anderzijds dat het 
gebruik van dit briefje om de gewonnen 
som te innen slechts een 1naneuver zou 
kunnen uitmaken om de beoogde geldsom 
te bekomen, zodat het feit, waarvoor 
eiser zich tegen onbekenden wegens op
lichting burgerlijke partij heeft gesteld, 
slechts een niet strafbare paging zou 
opleveren ; dat het arrest dan ook het 
verzet van eiser tegen de beslissing van 
buitenvervolgingstelling van de raad
kamer ongegrond verklaart ; 

Overwegende dat uit geen stuk blijkt 
dat eiser zijn voorziening heeft laten 
betekenen aan het openbaar ministerie ; 

Dat de voorziening mitsdien niet 
ontvankelijk is ; 

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

2 maart 1976. - 2e kamer. - Voor
zitte1', de H. Delahaye, voorzitter. -
Ve1'Blaggeve1·, de H. Sury. - Gelijlcltti
dende concluBie, de H. Charles, advocaat
generaal. - Pleite1·, de H. R. Van Biese
broeck (van de balie te Brugge). 

(1) Cass., 15 februari 1965 (B"tll. en Pas., 
1965, I, 598). 

Over de niet-ontvankelijkheid van het 
rniddel tot staving van de voorziening van 
de burgerlijke partij tegen een arrest van 
buitenvervolgingstelling waarbij de beschik-

2e KAJYIER. - 2 maart 1976. 

BEWIJS. - STRAFZAKEN. - VERKLA
RING VAN DE BEKLAAGDE.- BEWI.JS· 
KRACHT.- SOEVEREINE BEOORDELING 
DOOR DE FEITENRECHTER. 

In Btmjzalcen beom·deelt de 1·echte1' Boeve
rein de 'bewijBwaarde en de dmagwijdte 
van een ve1·klaring van een belclaagde, 
alB hij de bewom·dingen eTvan niet miB
lcent (2). 

(DE JYIEULEMEESTER.) 

Met de notitie overeenstemmend 
arrest. 

2 maart 1976. - 2e kamer. - Voor
zitte1', de H. Delahaye, voorzitter. -
Ve1·Blaggeve1·, Baron Vin\(otte. - Gelijlc
lttidende conchtBie, de H. Charles, advo
caat-generaal.- Pleiter, de H. S. DeVos
De Groote (van de balie te Gent). 

28 KAMER. - 2 maart 1976. 

1° BEVOEGDHEID EN AANLEG. 
BEVOEGDHEID. STRAFZAKEN. 
GESCHIL INZAKE DE ONTVANKELI.JK
HEID VAN DE STRAFVORDERING. -
GEEN GESCHIL INZAKE BEVOEGDHEID. 

2° VOORZIENING IN CASSATIE. -
TERMI.JN. - STRAFZAKEN.- ARREST 
VAN HET HOF VAN BEROEP WAARBI.J 
ONTVANKELI.JK DOCH NIET GEGROND 
VERKLAARD WORDT HET HOGER BEROEP 
VAN DE BEKLAAGDE TEGEN EEN VONNIS 
VAN DE CORRECTIONELE REOHTBANK 
WAARBI.J DEZE ZIOH BEVOEGD VER· 
KLAART OM KENNIS TE NEMEN VAN DE 
STRAFVORDERING. -ARREST DAT GEEN 
UITSPRAAK DOET OVER EEN GESOHIL 
INZAKE DE BEVOEGDHEID VAN DE 
OORREOTIONELE RECHTBANK. - VooR-

king tot buitenvervolgingstelling weder ter 
sprake kornt, raadpl. cass., 18 juni 1973 
(A1'1', cass., 1973, biz. 1020) en 17 maart 1975 
(ibid., 1975, biz. 792). 

(2) Cass., 18 september 1967 (A1·r. cass., 
1968, biz. 89). 



-753-

ZIENING VAN DE BEKLAAGDE VOOR DE 
EINDBESLISSING. - NIET·ONTVANKE· 
LIJKHEID. 

1° Een geschil inzake de ontvankelij kheid 
van de strajv01·dering is geen geschil 
inzake de bevoegdheid van de 1'echte1· (1). 

2° Het arrest wam·bij het hof van be?'Oep 
ontvankelijk doch niet gegrond ve?·klam·t 
het hoge1· be1·oep van de beklaagde 
tegen een vonnis van de co?Tectionele 
rechtbank wam·bij deze zich bevoegd 
ve?·klaa?·t om kennis te nemen van de 
stmjv01·de1·ing van de beklaagde, doet 
geen ttitspraak ove1· een geschil inzake 
de bevoegdheid van de G01Tectionele 
1·echtbank en is dus vatbam· voo1· een 
onmiddellijk cassatiebe1·oep (2). 

(RYDAMS L., RYDAMS J. 
EN SEGARD.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Ge1et op het bestreden 
arrest, op 24 juli 1975 door het Hof van 
beroep te Brussel gewezen ; 

Overwegende dat uit het arrest en de 
procedurestukken blijkt dat eiser ver
volgd was wegens verduistering, om
schreven naar de bewoordingen van 
artikel Mil van het Strafwetboek, ten 
nadele van verweerster ; dat hij in zijn 
conclusie staande hield dat de hem ten 
laste gelegde feiten het wegmaken of 
verbergen van de goederen van een 
nalatenschap zouden uitmaken en slechts 
aanleicling zouden kumlen geven tot de 
civielrechtelijke sancties voorzien bij de 
artikelen 792, 801 en 953 van het Burger
lijk Wetboek, waarover er door de bur
gerlijke rechtbank moet worden beslist ; 
dat hij eruit afleidde dat de correctionele 
rechtbank onbevoegd moest worden ver
klaard; 

Overwegende dat het arrest, met beves
tiging van het beroepen vonnis en na te 
hebben vastgesteld dat de feiten van de 
telastlegging vatbaar zijn voor correc
tionele straffen krachtens artikel 491 
van het Strafwetboek, beslist dat de 
eerste rechter « bijgevolg terecht de 
kwestieuze exceptie van de hand heeft 
gewezen en zich derhalve bevoegd heeft 

(1) Cass., 21 juni 1971 (A1T. cass., 1971, 
biz. 1067). 

(2) Raadpl. het arrest waarvan sprake in 
noot 1. 

verklaard om kennis te nemen van de 
telastlegging ,, en de zaak voor verdere 
behandeling naar de eerste rechter ver
wijst; 

Overwegende dat, enerzijds, dit arrest 
geen eindarrest is in de zin van arti
kel 416 van het Wetboek van strafvorde
ring; dat, anderzijds, niettegenstaande de 
bewoordingen van eisers conclusie, van 
het beroepen vonnis en van het arrest, 
het hof van beroep geen uitspraak doet 
betreffende de bevoegdheid van de cor
rectionele rechter ; dat immers, in geval 
van aannemen van het enig verweer dat 
eiser heeft opgeworpen onder de bewoor
ding « bevoegdheid " en waarover deze 
gerechten hebben beslist, de rechter eiser 
van de telastlegging had moeten vrij. 
spreken en dat dit verweer op de grond 
van de zaak en niet op de bevoegdheid 
betrekking had ; 

Dat de bestreden beslissing niet vat
baar is voor een onmiddellijk beroep in 
cassatie en dat de voorziening derhalve 
niet ontvankelijk is ; 

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

2 maart 1976. - 2e kamer. - Voo?·· 
zitte?', de H. Delahaye, voorzitter. -
Ve1·slaggeve1·, Baron Vingotte. - Gelijk
luidende conclttsie, de H. Charles, advo
caat-generaal. - Pleite1·, de H. Coppin 
(van de balie te Antwerpen). 

3e KAMER.- 3 maart 1976. 

ONDERNEMINGSRAAD EN VEILIG
HEIDSCOMITE. - VERKIEZING VAN 
PERSONEELSAFGEVAARDIGDEN.- VER· 
KIEZING. - LEIDINGGEVEND PERSO
NEEL. - BESLISSING GEGROND OP DE 
STATUTEN VAN DE VENNOOTSCHAP 
WAARVAN DE ONDERNETh'IING AFHANGT 
EN OP EEN BESLISSING VAN DE RAAD 
VAN BEHEER VAN DEZE VENNOOTSCHAP. 
- BESLISSING ZONDER PRECISERING 
OVER DE ERIN OPGESOmDE WERK
NEmERS. - NIET REGEL]}fATIG GEMO
TIVEERDE BESLISSING. 

De beslissing over de samenstelling van 
de lijst van de kieze1·s voo1• de aanwijzing 
van de pe1·soneelsajgevaardigden in de 
onde1·nemingsraad en in het veiligheids-
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comite is niet r·egelmatig gemotiveerd 
door de arbeidsr·echtbank die, om te 
bepalen welke werknemer·s van een 
onderneming deel ~dtmaken van het 
leidinggevend per·soneel, steunt op de 
statuten van de vennootschap waarvan 
de ondm·neming ajhangt en op een be
slissing van de raad van beheer van 
deze vennootschap zonder· enige pr·eci
ser·ing te geven over· de junctie van de 
erin opgesomde werknemers (1). (Art. 97 
Grondwet.) 

(NAAMLOZE VENNOOTSCHAP « COCKERILL
OUGREE-PROVIDENCE ET ESPERANCE 
LONGDOZ [GROUPE DE MARCHIENNE] ll, 

T. LANDELIJKE BEDIENDENCENTRALE.) 

Met de notitie overeenstemmend 
arrest. 

3 maart 1976. - 3e kamer. - Voor
zittm·, de H. Polet, raadsheer waarnmnend 
voorzitter.- VeTslaggeve1·, de H. Clason. 
- Gelijkhtidende concl~tsie, de H. Ducha
telet, advocaat-generaal. - Pleiter·, de 
H. H. Simont. 

3e KAMER.- 3 maart 1976. 

1° ONDERNEMINGSRAAD EN VEI
LIGHEIDSCOMITE. ONDERNE-
1\HNGSRAAD. - VERKIEZING VAN DE 
PERSONEELSAFGEVAARDIGDEN.- VER
KIEZING. - LEIDINGGEVEND PERSO
NEEL.- PERSONEELSLEDEN DIE NIET 
MET HET DAGELIJKS BEHEER ZIJN 
BELAST. PERSONEELSLEDEN DIE 
KUNNEN BESCHOUWD WORDEN ALS 
LEDEN VAN HET LEIDINGGEVEND PER
SONEEL.- VOORWAARDEN. 

2° ONDERNEMINGSRAAD EN VEI
LIGHEIDSCOMITE. ONDERNE
MINGSRAAD. - VERKIEZING VAN DE 
PERSONEELSAFGEVAARDIGDEN.- VER
KIEZING. - LEIDINGGEVEND PERSO
NEEL. - PERSONEELSLEDEN BELAST 
MET OPDRACHTEN VAN DAGELIJKS BE
HEER, RECHTSTREEKS ONDERGESCHIKT 
AAN DE RAAD VAN BEHEER.- LEDEN 
DIE DEEL UITMAKEN VAN HET LEIDING
GEVEND PERSONEEL. 

(1) Vgi. cass., 25 juni 1975 (At'!', cass., 
1975, biz. 1143). 

1° Bij het opmaken van de kiezeTslijsten 
voor de aanwijzing van de per•soneels
ajgevaar·digden in de ondememings
raad, ,k~tnnen de per·soneelsleden van 
een onderneming, die niet zijn be last 
met het dagelijks beheet• van deze 
onde1·neming, slechts als leden van 
het leidinggevend personeel wot·den be
scho~twd wannee1· zij Techtstt·eeks onder
geschikt zijn aan personen die met het 
dagelijks behee1· belast zijn en opdrachten 
van dagelijks beheer· ve1·vullen (2). 
(Art. 1, lid 1, K.B. van 18 februari 
1971 tot regeling van de ondernemings
raden, gew., bij K.B. van 24 januari 
1975.) 

2° Bij het opmaken van de kiezer·slijsten
voot· de aanwijzing van de pet·soneels
ajgevaat·digden in de onder·1wmingsraad 
maken deel ~tit van het leidinggevend 
pe1·soneel, de personeelsleden die, zonde1· 
belast te zijn met het dagelijks behee1· van 
de ondet·neming, opdt·achten van dage
lijks beheet• vm·vullen tenvijl zij t•echt
stt•eeks ondergeschikt zijn aan de mad 
van beheer· van de vennootschap waar
van de ondet·neming ajhangt. (ATt. 6, 
lid 1, K.B. van 18 februari 1971 tot 
regeling van de ondernemingsraden, 
gew. bij K.B. van 24 januari 1975.) 

(NAAMLOZE VENNOOTSCHAP « LAINIERE 
DE SCLESSIN - ANCIENS ETABLISSE
MENTS BEGASSE ll, T. ALGEMEEN CHRIS
TELIJK VAKVERBOND.) 

ARREST (ve1·taling). 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 28 maart 1975 in laatste 
aanleg gewezen door de Arbeidsrecht
bank te Luik ; 

Over het middel afgeleid uit de schen
ding van de artikelen I, Ibis, 6, inzonder
heid lid 1, van het koninldijk besluit van 
18 februari 1971 tot regeling van de 
ondernemingsraden, zoals die artikelen 
werden gewijzigd bij de artikelen 2, 4 
en 7 van bet koninklijk besluit van 
24 januari 1!J75 tot wijziging van ge
noernd koninklijk besluit, 63 van de 
wetten op de handelsvennootschappen, 
gecoordineerd bij koninklijk besluit van 
30 november I935, en 97 van de Grand
wet, 

(2) Cass., 17 december 1975, st;pr·a, biz. 478. 
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dooTdat het vonnis beslist dat op de 
kiezerslijsten van de ondernemingsraad 
van eiseres zullen worden vermeld alle 
werknerners van de ondernmning, ver
bonden door een arbeidsovereenkomst of 
door een leerovereenkomst, met als enige 
uitzondering de huisarbeiders, op de 
gronden dat uit het onderzoek van de 
statuten van eiseres blijkt dat de raad 
van beheer, overeenkomstig de wet op 
de handelsvem1.ootschappen, alle be
voegdheden van het dagelijks beheer 
behoudt en dat geen enkele macht werd 
gedelegeerd hetzij aan een afgevaardigde 
beheerder hetzij aan een afgevaardigde 
directeur of aan een directeur-generaal 
niet-beheerder; dat het dagelijks beheer 
een elementair begrip is, dat het betrek
king heeft op de vennootschap, als juri
dische entiteit, of op de onderneming, 
als technische bedrijfseenheid; dat het 
in beide veronderstellingen een geheel 
blijft en verrichtingen van dagelijks 
beheer impliceert die identiek zijn voor 
min of meer uitgebreide vlakken en 
niveau's ; dat men ten deze feitelijk te 
maken heeft met een familiale onder
neming die de vorm van een naamloze 
vennootschap heeft aangenomen maar 
die verder familiaal wordt beheerd ; dat 
zij geen enkele bevoegdheid van dagelijks 
beheer aan een of ander van de leden 
van haar personeel heeft gedelegeerd ; 
dat men hoogstens kan aannemen dat 
zekere leden van het personeel voor wel
bepaalde sectoren opdrachten van dage
lijks beheer krijgen maar dat, zelfs in 
dergelijke veronderstelling, geen enkele, 
overeenkomstig het vereiste van artikel 6, 
lid l, van het organiek besluit, recht
streeks ondergeschikt is aan een met 
het dagelijks bestuur belast lid van het 
personeel, 

terwijl : l 0 lid 1 van genoemd artikel 
<< als leidinggevend personeel » beschouwt 
de leden van het personeel van de onder
neming die, rechtstreeks ondergeschikt 
aan de n'let het dagelijks beheer van de 
ondernmning belaste personen, eveneens 
opdrachten van dagelijks beheer uit
oefenen, zonder te eisen dat dezen per
soneelsleden zouden zijn, waaruit volgt 
dat het vonnis niet kon weigeren om als 
« leidinggevend personeel >> te beschou
wen de personeelsleden van de eisende 
vennootschap die voor bepaalde sec
toren, opdrachten van dagelijks beheer 
hebben gekregen, omdat zij niet recht
streeks ondergeschikt zouden zijn aan 
een met het dagelijks beheer belast per
soneelslid (schending van alle in het 
middel bedoelde wetsbepalingen); 2° het 

vonnis, door uitspraak te doen zoals het 
doet, op zijn minst in het onzekere laat 
of de rechtbarik oordeelt dat de perso
neelsleden van eiseres die voor bepaalde 
sectoren opdrachten van dagelijks beheer 
hebben gekregen, niet deel uitmaken van 
het « leidinggevend personeel >> omdat zij 
rechtstreeks ondergeschikt zijn aan per
sonen die, alhoewel met het dagelijks 
beheer van de vennootschap belast, geen 
deel uitmaken van haar personeel, of 
omdat zij niet rechtstreeks onderge
schikt zijn aan personen belast met het 
dagelijks beheer van de vennootschap, 
een onzekerheid die verhindert dat over 
de wettelijkheid van de beslissing con
trole wordt uitgeoefend (schending in
zonderheid van artikel 97 van de Grand
wet); 3° het vonnis in elk geval in het 
onzekere laat of de rechtbank oordeelt 
dat de beschrijving, in de conclusie van 
eiseres, van de functie van zijn leiding
gevend personeel feitelijk onjuist is, of, 
integendeel, juist is maar niet de be
voegdheid van leidinggevend personeel 
verleent, hetgeen de controle van de 
wettelijkheid van de beslissing verhindert 
(schending van alle in het middel bedoel
de wetsbepalingen) : 

Overwegende dat volgens artikel 6, 
lid 1, van het koninklijk besluit van 
18 februari 1971 tot regeling van de 
ondernemingsraden, vervangen bij arti
kel 7 van het koninklijk besluit van 
24 januari 1975, als leidinggevend perso
neel worden beschouwd .een eerste cate
gorie van werknemers, de personen belast 
met het dagelijks beheer van de onder
neming, en een tweede categorie, de per
soneelsleden rechtstreeks ondergeschikt 
aan die personen, wanneer zij opdrachten 
van dagelijks beheer vervullen ; 

Overwegende dat .de rechtbank vast
stelt dat de onderneming van eiseres 
geen personeelsleden van die eerste 
categorie heeft, omdat alle machten van 
het dagelijks beheer van de onderneming 
door de raad van beheer, zonder enige 
delegatie, worden uitgeoefend ; dat het 
vonnis eruit a:fleidt dat er geen werk
nelners van de tweede categorie kunnen 
bestaan, daar genoemd gewijzigd arti
kel 6, lid 1, vereist dat die werlmemers 
rechtstreeks ondergeschikt zouden zijn 
aan personen van de, ten deze onbe
staande, eerste categorie ; 

Overwegende dat het gewijzigde arti
kel 6, lid 1, als lid van het leidinggevend 
personeel beschouwt, de ·werknemer die 
opdrachten van dagelijks beheer vervult, 
die ondergeschikt is aan een andere 
werlmemer die zelf belast is met het 
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dagelijks beheer ; dat een werknemer die 
niet ondergeschikt is aan een andere 
werknemer, maar rechtstreeks onder
geschikt is aan de werkgever of aan zijn 
raad van beheer, des te meer moet worden 
besch:ouwd als lid van het leidinggevend 
personeel indien hij een opdracht van 
dagelijks beheer vervult ; 

Dat het middel gegrond is ; 

Om die redenen, vernietigt het bestre
den vonnis; beveelt dat van dit arrest 
melding zal worden gemaakt op de kant 
van de vernietigde beslissing ; houdt de 
kosten aan opdat erover door de feiten
rechter zou worden beslist ; verwijst de 
zaak naar de Arbeidsrechtbank te Hoei. 

3 maart 1976. - 38 h:amer. - VooT
zitteT, de H. Polet, raadsheer waarnemend 
voorzitter. - Ve1·slaggeve1·, de H. Jans
sens. Gelijklnidende conchtsie, de 
H. Duchatelet, advocaat-generaal. 
PleiteTB, de HH. Fally en Bayart. 

38 KAMER.- 3 maart 1976, 

1° SOCIALE ZEKERHEID.- SocrAAL 
STATUUT DER ZELFSTANDIGEN.- ON
DERWERPING. -HELPERS. - ECHT
GENOOT VAN EEN ZELFSTANDIGE. -
- GEEN ONDERWERPING. 

2° RUST- EN OVERLEVINGSPEN-
SIOENEN. ZELFSTANDIGEN. 
-HELPERS. - EcHTGENOOT VAN EEN 
ZELFSTANDIGE. - ECHTGENOOT DIE 
GEEN RUSTPENSIOEN VAN HELPER GE
NIET. 

3° HOGER BEROEP. - BURGERLIJKE 
ZAKEN. - DE RECHTER IN HOGER 
BEROEP RAN ENKEL UITSPRAAK DOEN 
OVER DE BESLISSING WELKE DOOR RET 
HOGER BEROEP VAN DE PARTIJEN VOOR 
HEJVI IS GEBRACHT. - BEGRIP. 

4° RECHTERLIJK GEWIJSDE. 
BURGERLIJKE ZAKEN. - GEZAG VAN 
GEWIJSDE.- BEGRIP. 

(1) De wet van 6 februari 1076 heeft de 
artikelen 6 en 7 van het koninklijk besluit 
nr. 38 van 27 juli 1967 en 1 van het koninklijk 
besluit nr. 72 van l 0 november 1967 gewijzigd, 
zonder evenwel afbreuk te c1oen aan het in het 
arrest gehulcligde beginsel. 

5o GERECHTSKOSTEN. - BURGER
LIJKE ZAKEN. - RUST- EN OVER
LEVINGSPENSIOEN DER ZELFSTANDIGEN. 
- CASSATIEGEDING. - VoORZIENING 
VAN RET RIJKSINSTITUUT VOOR DE 
SOCIALE VERZEKERINGEN DER ZELF
STANDIGEN TEGEN EEN BESLISSING 
OP EEN REOHTSVORDERING VAN EEN 
REOHTHEBBENDE. VOORZIENING 
AANGENOJVIEN. - VEROORDELING VAN 
DE ElSER IN DE KOSTEN. 

1 o en 2° De echtgenoot of de echtgenote van 
een zelfstandige lean niet woTden be
schonwd als helpeT, zelfs indien hem of 
haaT een deel van de bedTijfswinsten ove1'
eenkomstig de belastingwet wo1·dt toe
gekend en kan d~t8 noch ondenvmpen 
wm·den aan het sociaal stat~mt de1· zelf· 
standigen noch een Tnstpensioen van 
helpe1· genieten. (Artt. 6 en 7 K.B. 
nr. 38 van 27 juli 1967 houdende in
richting van het sociaal statuut der 
zelfstandigen; art. 1 K.B. nr. 72 van 
10 november 1967 betreffende het 
rust- en overlevingspensioen der zelf
standigen.) (1) 

30 en 4° yJ! annee~· de aTbeicl81'echtbank 
beslist heeft dat enkel bepaalcle activi
teitsja?·en in aanmeTking mogen genomen 
wm·den voor· cle beTekening van het ntst
pensioen van een zelfstandige en de 
Rij ksdienst vooT de sociale veTzekm·ingen 
de~· zelfstandigen alleen hoge1· bm·oep 
heeft ingesteld tegen dit vonnis, kan het 
a1·beidshof niet beslissen dat, buiten die 
ja1·en, ancle1·e JJe1·ioclen knnnen in aan
meTking komen vooT de beTekening van 
het pensioen, zoncleT de g1·enzen van het 
hogeT bemep te ove1·sch1·ijden of het gezag 
van gewijsde van de niet best1·eden 
bepalingen van het beToepen vonnis te 
schenclen (2). (Artt. 24 en 1068 G.W.) 

5° vVanneeT het Hof, op vom·ziening van 
het Rijlcsinstihtttt vom· de sociale ve~·
zeke?·ingen deT zelfstandigen, een beslis
sing ven~ietigt welke we1·d gewezen op een 
rechtsvm·cle~·ing geg1·oncl op de wetgeving 
inzake 1'ttst- en ovedevingspensioenen 
de1· zelfstandigen en ingesteld doo1· een 
Techthe b bende, veToonleelt het de ei8M' 
in de kosten van het cassatiegeding (3). 
(Artt. 580, 1°, 1017, lid 2, en lll1, 
lid 4, G.W.) 

(2) Raaclpl. cass., 10 :februari 1975 (A?T. 
cctss., 1975, blz. 650). 

(3) Vgl. cass., 28 januari 1976, sttp1'ct, 
blz. 624. 
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(RIJKSINSTITUUT 
VOOR DE SOOIALE VERZEKERINGEN 

DER ZELFSTANDIGEN, T. GUSS.) 

ARREST (ve1·taling). 

RET HOF;- Gelet op het bestreden 
arrest, op 10 januari 1975 (1) door het 
Arbeidshof te Brussel gewezen ; 

Over het eerste middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 2 van het 
Burgerlijk Wetboek, 1, 6, inzonderheid 
lid 1, 7, inzonderheid 1°, van het konink
lijk bes1uit nr. 38 van 27 juli 1967 hou
dende inrichting van het sociaal statuut 
der zelfstandigen, 1, § 2, lid 1, 52, 53 van 
het koninklijk besluit nr. 72 van 10 no
vember 1967 betreffende het rust- en 
overlevingspensioen der zelfstandigen, 1, 
lid 1 en 3, van de wet van 30 juni 1956 
betreffende het ouderdomspensioen der 
zelfstandigen, 1, 2, inzonderheid 2°, 72, 
73 van de wet van 28 maart 1960 
betreffende het rust- en overlevings
pensioen der zelfstandigen, 2, § 2, lid 1 
en 2, 75 en 76 van de wet van 31 augustus 
1963 betreffende het rust- en overlevings
pensioen der zelfstandigen, 

doo1·dat, na erop te hebben gewezen dat 
verweerder op 6 oktober 1972 een rust
pensioen had aangevraagd dat hem niet 
was toegekend, omdat hij enkel helper 
was geweest van zijn echtgenote, die zelf 
een zelfstandige was, het arrest de be
slissing van de eerste rechter bevestigt 
in de mate dat deze de jaren 1952 tot 
1956 inbegrepen in aamnerking had ge
nonl8n voor de berekening van verweer
ders rustpensioen, en eiser belast Inet de 
berekening van het bedrag ervan dat, 
bijgevolg, vanaf 1 juli 1972 aan ver
weerder .tnag worden toegekend, en dat 
er aldus over beslist om de reden dat het 
vaststaat dat sinds de wet van 28 lTlaart 
1960 betreffende het rust- en overlevings
pensioen van de zelfstandigen de echt
genoot-helper voor het eerst niet meer 
onder de toepassing valt van dat stelsel; 
dat, inderdaad, artikel 1, lid 3, van de 
wet van 30 juni 1956 betreffende het 
ouderdomspensioen der zelfstandigen en
kel de echtgenote-helpster en niet de 
echtgenoot ver>vijderde uit het kader 
van de wetgeving op de pensioenen ; dat 
die beslissing, wegens het uitzonderlijk 
karakter ervan, beperkend moet worden 
uitgelegd ; dat het aldus \verd begrepen 

(1) De voorziening wercl op 26 september 
1975 ingestelcl. 

door de Algemene Spaar- en Lijfrentekas 
die toen belast was met de opsporing 
van diegenen die zich niet lieten aan
sluiten en die verweerder ambtshalve 
had aangesloten en zijn aansluiting 
slechts had vernietigd op verzoek van 
de Rijksdienst voor de sociale verze
keringen der zelfstandigen, dat de ar
beidsrechtbank dus terecht de jaren 
1952-1956 in aanmerking had genomen, 
en doo1'dat, tot bevestiging van verweer
ders recht op een rustpensioen vanaf 
1 juli 1972, om reden van zijn activiteit 
als helper van zijn echtgenote vanaf 
1952 tot 1956, het arbeidshof hoofd
zakelijk hierop steunt dat onder voor
noemde wet van 30 juni 1956 de echt
genoot, die helper is van zijn echtgenote, 
moest worden beschouwd als een helper 
in de zin van de wet, 

te1·wijl, daar zoals blijkt uit artikel 7 
van het koninklijk besluit nr. 38 van 
27 juli 1967 houdende inrichting van het 
sociaal statuut van de zelfstandigen de 
echtgenoot die zijn echtgenote, die een 
zelfstanclige is, bijstaat of vervangt in de 
uitoefening van haar beroep, niet n.tag 
worden beschouwd als een helper en dus 
geen bij dat koninklijk besluit bedoelde 
beroepsbezigheid uitoefende, geen recht 
kan bekomen op een rustpensioen (schen
ding van de artikelen 1, § 2, lid 1, van 
het koninklijk besluit nr. 72 van 10 no
vember 1967 betreffende het rust- en 
overlevingspensioen cler zelfstandigen, 
1, 6, inzonderheid lid 1, 7, inzonder
heid 1°, van het koninklijk besluit nr. 38 
van 27 juli 1967 houdende de inrichting 
van het statuut der zelfstandigen) ; 

terwijl reeds de wet van 30 juni 1956 
betreffende het ouderdomspensioen der 
zelfstandigen, door als « helper » te be
schouwen elke persoon die, n.tet uit
sluiting van de echtgenote, een zelf
standige bijstaat of vervangt in de uit
oefening van zijn beroep en die alclus 
een fictief of een reeel inkomen bekomt 
zonder met hern door een arbeidsover
eenkomst te zijn verbonden, niet aileen 
de echtgenote-helpster heeft willen uit
sluiten maar in het algemeen elke persoon 
die een zelfstandige bijstaat of vervangt 
wanneer deze laatste zijn echtgenoot en 
bijgevolg de echtgenoot-helper is (schen
ding van artikel 1, lid 1 en 3, van de wet 
van 30 jtmi 1956 betreffende het oucler
clmnspensioen van de zelfstandigen) ; 

terwijl voornoernde >.vet van 30 juni 
1956 wercl opgeheven door de wet van 
28 maart 1960 betreffencle het rust- en 
overlevingspensioen van de zelfstandigen 
die, door « de echtgenoot » die een zelf-
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standige in de uitoefening van zijn 
beroep bijstaat ofvervangt, uitdrukkelijk 
te verwijderen uit de categorie van 
helpers, daaruit zonder enige twijfel de 
echtgenoot-helper heeft verwijderd zoals 
hij eveneens werd uitgesloten door de 
wet van 31 augustus 1963 betreffende het 
rust- en overlevingspensioen der zelf
standigen, die voornoemde wet van 
28 maart 1960 heeft opgeheven, en ten
slotte door voornoemd koninklijk besluit 
nr. 38 van 27 juli 1967 dat de wet van 
31 augustus 1963 heeft opgeheven, zodat 
zelfs in de veronderstelling dat verweer
der, wegens zijn bezigheid, kon worden 
beschouwd als helper, zolang de wet van 
30 juni 1956 van kracht was, die vroegere 
toestand hem in elk geval geen recht 
kon verlenen op een rustpensioen vanaf 
1 juli 1972, daar dergelijk gevolg werd 
uitgesloten wegens de onmiddellijke toe
passing van de nieuwe bepalingen die 
hem de hoedanigheid van helper niet 
verleenden en die het derhalve niet 
mogelijk maken hem een rustpensioen 
van zelfstandige toe te kennen (schending 
van al de in het middel bedoelde wets
bepalingen, behalve artikel 1 van de wet 
van 30 j"Lmi 1956 betreffende het ouder
domspensioen van de zelfstandigen) : 

Overwegende dat blijkt uit de artike
len 6 en 7 van het koninklijk besluit 
nr. 38 van 27 jcmi 1967 houdende inrich
ting van het sociaal statuut van de 
zelfstandigen, naar hetwelk artikel 1 
van het koninklijk besluit nr. 72 van 
10 november 1967 verwijst, dat de 
echtgenoot of de echtgenote van de onder
worpene niet kan worden beschouwd als 
helper, zelfs indien een deel van de 
bedrijfswinsten hem overeenkomstig de 
:fiscale wet wordt toegekend ; 

Overwegende dat in beginsel, elke 
nieuwe wet onmiddellijk van toepassing 
is op aile toekomstige gevolgen van 
toesta,nden ontstaan onder de vroegere 
wet; -

Overwegende, weliswaar, dat artikel 51 
van voornoemd koninklijk besluit nr. 72 
van 10 november 1967 in overgangs
bepalingen verklaart dat de toepassing 
van dit besluit niet tot gevolg mag 
·hebben dat aan de betrokkenen geringere 
rechten worden toegekend dan die welke 
verworven waren krachtens de vorige 
wetten betreffende het pensioen .der 
zelfstandigen ; 

Maar overwegende dat, in de periode 
waarin hij volgens het bestreden arrest 
kon worden gelijkgesteld met een helper, 
verweerder geen enkel vast recht had 
op een pensioen ; 

Overwegende dat het arrest, door uit
spraak te doen zoals het heeft gedaan, 
dus de artikelen 6 en 7 van het koninklijk 
besluit nr. 38 van 27 juli 1967 en de arti
kelen 52 en 53 van het koninklijk besluit 
nr. 72 van 10 november 1967 heeft ge
schonden; 

Dat het middel gegrond is ; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 1350, 3°, 
van het Burgerlijk Wetboek, 23, 24, 25, 
26 en 1068 van het Gerechtelijk Wetboek, 

dooTdat, daar de arbeidsrechtbank heeft 
beslist dat verweerder recht had op een 
rustpensioen, berekend in functie van 
een loopbaan die zich uitstrekte van 1952 
tot 1956, terwijl zij afwijzend beschikt 
over het overige van zijn aanvraag en 
daar eiser hoger beroep had ingesteld 
tegen dat vonnis, door aan te voeren dat 
aan verweerder geen enkel recht op een 
rustpensioen kan worden verleend en 
de eerste rechter geen rekening had 
gehouden met het onderzoek omtrent de 
bestaansmiddelen, het arrest, na beves
tiging van het beroepen vonnis, in de 
mate dat het, voor de berekening van 
verweerders pensioen, de jaren 1952 tot 
1956 had in acht genomen, vermeldt dat 
het arbeidshof, ingevolge het hoger 
beroep, bevoegd is om het dossier in zijn 
geheel te herzien, dat het nitspraak 
mag doen over de Oinvang van verweer
ders rechten, niet aileen in verband met 
de voornoemde betwiste jaren, maar ook 
met het overige \ran de loopbaan, dat 
moet worden geoordeeld dat indien 
verweerder, sinds 1957, in eigen naam 
geen bijdrage heeft betaald noch te 
gepaste tijde heeft gevraagd om in de 
plaats van zijn echtgenote te worden 
onderworpen, de reden daarvan is dat de 
administratie, door hem met name op 
II j"Lmi 1964 te laten weten dat hij niet 
kon worden onderworpen, zonder te 
preciseren dat hij zijn toestand voor de 
toek01nst kon regulariseren, hen1 voor 
een onoverkomelijke dwaling heeft ge
plaatst waarvan het onrechtvaardig zou 
zijn dat hij de gevolgen ervan moet 
dragen, en beslist dat bovendien het 
vierde trimester van het· jaar 1951 in 
aanmerking 1noet worden genomen, even
als de jaren 1957 tot 1967, 

tenvijl, aangezien de eerste rechter 
verweerders aanspraken op een pensioeiL, 
vastgesteld op grond van een loopbaan 
die andere jaren dan de jaren 1952 tot 
1956 omvatte, had verworpen en zijn 
beslissing dienaangaande niet werd be
streden, het arbeidshof niet bevoegd was 
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om te onderzoeken of verweerders loop
baan zich niet uitstrekte over een lan
gere periode en niet mocht peslissen dat 
zij bovendien het vierde trimester van 
het jaar 1951 omvatte, evenals de jaren 
1957 tot 1967, zonder het gezag van het 
gewijsde van de niet bestreden beschik
kingen van het beroepen vonnis te 
miskennen (schending van de artike
len 1350, 3°, van het Burgerlijk Wetboek, 
23, 24, 25 en 26 van het Gerechtelijk 
W etboek) en zonder de gevolgen van 
het ingestelde hoger beroep te miskennen 
(schending van artikel 1068 van genoemd 
wetboek): 

Overwegende dat uit de regelnmtig aan 
het hof overgelegde stukken blijkt dat, 
nadat verweerder beroep had ingesteld 
tegen de adrrtinistratieve beslissing waar
bij werd geweigerd hem een rustpensioen 
van zelfstandige toe te kennen, de ar
beidsrechtbank heeft beslist dat de 
jaren 1952 tot 1956 in aanmerking zouden 
k01nen voor de berekening van ver
weerders pensioen, en afwijzend heeft 
beschikt over het overige van zijn 
aanvraag; 

Dat eiser hoger beroep heeft ingesteld 
tegen dat vonnis, in zoverre daarin werd 
erkend dat verweerder recht had op een 
rustpensioen, berekend in functie van 
een beroepsbezigheid uitgeoefend tijdens 
de jaren 1952 tot 1956; 

Dat uit geen enkel van de overgelegde 
stukken, noch nit de vermeldingen van 
het arrest, blijkt dat verweerder tegen de 
beslissing van de eerste rechter een oor
spronkelijk hoger beroep of een tegen
beroep heeft ingesteld ; 

Overwegende dat door te beslissen dat, 
naast de jaren 1952 tot 1956, het vierde 
trimester van het jaar 1951 in aanmer
king moest worden gen01nen, evenals de 
jaren 1957 tot 1967, het arrest de gevol
gen van eisers beroep heeft Iniskend en 
het gezag van het gewijsde van de niet 
bestreden beschikkingen van het be
roepen vonnis heeft geschonden ; 

Dat het middel gegrond is ; 
Overwegende dat, bij toepassing van de 

artikelen 581-1°, 1017 en 1ll1 van het 
Gerechtelijk vVetboek, de Rijksdienst 
voor de sociale verzekeringen der zelf
standigen in de kosten moet worden 
veroordeeld ; 

Om die redenen, vernietigt het bestre
den arrest; beveelt dat van dit arrest 
melding zal worden gemaakt op de kant 
van de vernietigcle beslissing; veroorcleelt 
eiser in de kosten ; verwijst de zaak naar 
het Arbeidshof te Bergen. 

3 maart 1976. - 38 kamer. - Voor
zitter, de H. Polet, raadsheer waarnemend 
voorzitter.- Ve1·slaggeve1·, de H. Meeus. 
- Geli}kluidende conclusie, de H. Ducha
telet, advocaat-generaal. - Pleiter, de 
H. Fally. 

38 KAMER.- 3 maart 1976. 

RECHTERLIJK GEWIJSDE. 
DIENSTPLIOHTZAKEN.- GEWI.JSDE.
BEGRIP. 

l!Vanneer de aanvraag tot m·i}lating van 
dienst op mm·ele grand van een -dienst
plichtige door de militiemacl we1·cl ve?·
worpen en cleze clienstplichtige, voo1' 
clezelfcle lichting, een niettwe aanvmag 
inclient met hetzelfcle cloel en clezeljcle 
oo1·zaak, is wetteli}k vemntwoo1·cl de 
beslissing van het militiegerecht clat 
cleze tweede aanvmag ajst~tit op het 
gezag van gewi}scle van cle ee~·ste beslis
sing (1). (Impliciete qeslissing.) 

(CRISTEA.) 

ARREST (ve1·taling). 

RET HOF;- Gelet op de bestreclen 
beslissing, op 9 december 197 5 door de 
Hoge Militieraad gewezen ; 

Over het middel afgeleid nit de schen
ding van de artikelen 1319, 1320 en 1322 
van het Burgerlijk Wetboek, 

cloonlat de beslissing de bewijskracht 
van eisers verzoekschrift van 17 juni 197 5 
aan de Gouverneur van de provincie 
Brabant heeft geschonden door te beslis
sen dat dit verzoekschrift dezelfde be
staansreden en dezelfcle oorzaak heeft als 
datgene dat door eiser op 17 januari 1974 
werd ingediend, en dat het gezag van 
het gewijsde het inwilligen van het 
tweede verzoekschrift verhindert, 

(1) Raadpl. cass., 26 januari en 23 februari 
1959 (A1'1·. cass., 1959, blz. 4Hl en 484), en 
« Het rechterlijk gewijsde en het Gerechtelijk 
IV etboek "• rede uitgesproken door de eerste 
advocaat-generaal Mahaux, op de plechtige 
openingszitting van het Hof van 1 september 
1971, R. W., 1971-1972, kol. 129 en 130. 
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tenvijl eiser, bij verzoekschrift van 
17 juni 197 5, aanvoerde dat hij, in Israel, 
een tot I februari 1975 verlengd uitstel 
had bekomen ; daaruit volgt dat bij zijn 
verschijningen voor de militieraad op 
5 september 1975 en voor de Hoge Mili
tieraad op 9 december 1975, eiser moest 
worden beschouwd als iemand die, op 
8 mei 1975, in Israel van elke militaire 
dienst kon worden vrijgesteld : 

Overwegende dat uit de stukken waar
op het Hof vermag acht te slaan, name
lijk de twee door eiser ingediende ver
zoekschriften, het eerste op 17 januari 
1974 bij de gemeentelijke administratis 
van Brussel, het tweede op 17 jcmi 1975 
bij de Gouverneur van de provincie 
Brabant, blijkt dat eiser, die belwort tot 
de lichting van 1975, heeft verzocht om 
vrijlating van militaire dienst op morele 
grond bij toepassing van artikel 12, 6°, 
van de dienstplichtwetten, gecoordineerd 
bij koninklijk besluit van 30 april1962, en 
die verzoeken steunde op zijn hoedanig
heid van Belg geworden vreemdeling, 
die zijn militaire dienst heeft volbracht 
in zijn land van herkomst ; 

Overwegende dat de militieraad van 
de provincie Brabant, uitspraak doende 
over het eerste verzoekschrift van eiser, 
de vrijlating van dienst heeft geweigerd 
en zijn beslissing motiveert met de om
standigheid dat eiser zijn verplichtingen 
van actieve dienst niet volledig heeft 
volbracht in zijn land van herkomst ; 

Overwegende dat de Hoge Militieraad, 
waar eisers beroep tegen de beslissing dd. 
5 september 1975 van de militieraad van 
de provincie Brabant ingevolge zijn 
tweede verzoekschrift aanlmngig werd 
gemaakt, zonder schending van de 
bewijskracht van dat laatste verzoek
schrift, heeft kunnen oordelen dat dit 
dezelfde bestaansreden en dezelfde oor
zaak heeft als het verzoekschrift dat op 
17 januari 1975 werd ingediend, en dat, 
daar het betrekking heeft op dezelfde 
1ichting, " het gezag van het gewijscle 
verhindert clat het verzoekschrift wordt 
ingevvilligd '' ; 

Dat het rnicldel feitelijke grondslag 
mist; 

01n die redenen, verwerpt de voor
ziening. 

3 maart 1976. - 38 kamer. - Vom·
zitteT, de H. Polet, raadsheer waarnem.end 
voorzitter.- VeTslaggeve1·, de H. Closon. 
- Gelijklttidende conclttsie, de H. Ducha
te1et, advocaat-generaal. - PleiteT, de 
H. de Diesbach (van de balie te Brussel). 

1e KAMER.- 4 maart 1976. 

1° INKOMSTENBELASTINGEN. 
WETBOEK VAN DE INKOMSTENBELAS
TINGEN.- VENNOOTSOHAPSBELASTING. 
- GRONDSLAG VAN DE BELASTING.

VASTSTELLING VAN HET BEDRAG VAN 
DE BELASTBARE INKOMSTEN. - AF
TREK VAN DE VRIJGESTELDE INKOM
STEN.- WETBOEK VAN DE INKOMSTEN
BELASTINGEN, ARTIKEL ll0. - VAST
STELLING, IN FEITE, DOOR HET HOF 

VAN BEROEP DAT DE INKOMSTEN UIT 
HET BUITENLAND WERDEN VRIJGE
STELD OP GROND VAN EEN INTERNA

TIONALE OVEREENKOMST TOT HET VER
MIJDEN VAN DUBBELE BELASTING. 

SOEVEREINE VASTSTELLING. 

2° CASSATIE. - BEVOEGDHEID. 
DIREOTE BELASTINGEN. - V ASTSTEL

LING, IN FEITE, DOOR HET HOF VAN 
BEROEP DAT INKOMSTEN UIT HET 
BUITENLAND WERDEN VRIJGESTELD OP 
GROND VAN EEN INTERNATIONALE OVER
EENKOMST TOT HET VERMIJDEN VAN 

DUBBELE BELASTING. - HET HOF 
KAN HET BESTAAN VAN DIT FEIT NIET 
BEOORDELEN. 

3° INKOMSTENBELASTINGEN. 
WETBOEK VAN DE INKOMSTENBELAS· 

TINGEN.- VENNOOTSOHAPSBELASTING. 
- GRONDSLAG VAN DE BELASTING. -
VAN DE BELASTBARE WINSTEN AFTREK
BARE INKOMSTEN.- ARTIKEL ll3 VAN 

DIT WETBOEK. - INKOMSTEN GEAOHT 
VOOR TE KOMEN IN DE BELASTBARE 
WINSTEN. - BEGRIP. 

4° INKOMSTENBELASTINGEN. 
WETBOEK VAN DE INKOMSTENBELAS
TINGEN.- VENNOOTSOHAPSBELASTING. 
- GRONDSLAG VAN DE BELASTING. -
VAN DE BELASTBARE WINS TEN AFTREK
BARE INKOMSTEN. - ARTIKEL 111, 
§ 1, VAN DIT WETBOEK.- VRIJGESTEL
DE INKOJ\'ISTEN WAARVAN SPRAKE IN 
ARTIKEL ll0 VAN DIT WETBOEK. -
AFTREK VAN DEZE VRIJGESTELDE IN
KOMSTEN VOOR DE VERRIOHTING BE
DOELD IN ARTIKEL Ill. 

5° INKOMSTENBELASTINGEN. 
WETBOEK VAN DE INKOMSTENBELAS
TINGEN.- VENNOOTSOHAPSBELASTING. 
- GRONDSLAG VAN DE BELASTING. -
- VAN DE BELASTBARE WINSTEN AF-
TREKBARE INKOll'i:STEN. - WETBOEK 
VAN DE INKOMSTENBELASTINGEN, AR
TIKEL ll3. - INKOMSTEN DIE GEAOHT 
WORDEN IN DE BELASTBARE WINSTEN 
VOOR TE KOMEN TEN BELOPE VAN 
95 POT. - DOEL VAN DEZE BEPALING. 
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6° CASSATIEMIDDELEN.- DIREOTE 

BELASTINGEN. - MIDDEL VOLGENS 
HETWELK HET BESTREDEN ARREST EEN 

DIVIDEND ONWETTELIJK ALS WINST 
HEEFT GEKWALIFIOEERD. - REOHTS· 

DWALING ZONDER INVLOED OP DE 

WETTELIJKHEID VAN HET BESOHIKKEN • 
DE GEDEELTE. - MID DEL ZONDER 
BELANG. 

l 0 en 2° T•Vannee1· het hof van bemep, in 
feite, heeft vastgesteld dat de administm
tie, met toepassing van a1·tikel 110 van 
het vVetboek van de inkomstenbelastin
gen, inkomsten ·uit het bttitenlancl heeft 
m·ij gestelcl op g1·oncl van een intM'na
tionale ove1·eenkomst tot het ve1·mijclen 
van clttbbele belasting, is cleze vaststelling 
een soeve1·eine vaststelling en kan het 
Hof het bestaan van clit feit niet beoo1'· 
clelen. 

3° Onde1· cle wooTden " cle in a1·tikel 111, 
1°, ... ve1·melcle inkomsten WMclen geaeht 
in cle belastba1·e winsten voo1· te lwmen 
ten belope van 95 pet. van cle ge'incle 
nettobecl1·agen ... ,, worclt in artikel 113, 
§ 1, van het W etboelc van cle inkomsten
belastingen ( l) ve1·staan cle belastbm·e 
winst zoals zij is vastgestelcl n,a aft1·ek, 
overeenkomstig m·tikel 110 van clit-

(1) De aanslagen vielen onder de toepassing 
van artikel 113, zoals de tekst ervan luidde 
v66r de wijziging bij de wet van 25 juni 1973. 
Over deze wet zie men de noteP 2 en 3. 

(2) De tekst van artikel 110 werd door het 
weglaten van de woorden « in de rangorde 
en op de winstbestanddelen die de Koning 
bepaalt », gewijzigd bij de wet van 25 juni 
1973, welke ten deze niet van toepassing is. 

(3) De wet van 25 juni 1973 heeft aan 
artikel 113 van het Wetboek van de inkom· 
stenbelastingen een derde paragraaf toege
voegdluidend als volgt : " Een aftrek ingevolge 
artikel 111 wordt niet verricht ter zake van 
inkomsten nit activa die voor het uitoefenen 
van de beroepswerkzaamheid worden ge· 
bruikt in inrichtingen waarover de belasting
plichtige buitenlands beschikt en waarvan 
de winst krachtens internationale overeen
komsten tot het vermijden van dubbele 
belasting is vrijgesteld ». 

In de memorie van toelichting op het 
ontwerp dat de wet van 25 juni 1973 is ge
worden wordt daarover gezegcl : « om ter zake 
elke nieuwe betwisting te vermijclen, preci
seert artikel 113 (nieuw) W.I.B. : 1° in § 3, 
clat cle inkomsten die als in artikel 111 W.I.B. 
becloelde « vrijgestelcle " of « clefinitief belaste 
inkomsten » kunnen worden afgetrokken, niet 
als dusdanig zullen worden afgetrokken 

zelfcle wetboek, van cle v1·ijgestelde in
lcomsten. 

4° De m·ij gestelcle inlcomsten bedoelcl in 
m·tikel 110 van het W etboelc van cle 
inlcomstenbelastingen (2) wm·clen, met 
toepassing van deze bepaling en van 
a1·tikel 111 van hetzelfcle wetboek, afge
trolclcen van cle winst van het belastbaa1' 
tijclpe1·k v661· cle aft1·ek waa1·van spmke 
in deze laatste bepaling (3) (4); het zijn 
dtts geen inkomsten die, in de zin van 
a1·tikel 111, § 1, " in cle belastba1·e winst 
voo1·komen "· 

5° De bepaling van aTtikel 113 van het 
vVetboek van cle inkomstenbelastingen 
dat " de in de aTtikelen 111, § 1, ... 
bedoelde inkomsten (inkomsten ttit aan
delen of delen of ttit belegde kapitalen) 
worden geaeht in de belastbm·e winsten 
voor te komen ten belope van 95 pet. van 
de ge'inde nettobed1·agen ... " beoogt enkel 
de fo1jaitai1·e vaststelling, voo1· zove1· 
clergelijke inkomsten clam·in voorlcomen, 
van de finaneiele lasten en cle algemene 
kosten . . . die e1'0JJ 1'ttsten en wam·van 
ttitdntkkelijk spmlce was in artikel 52, 
§§ 2, 4 en 5, van de geeoi:h·dineerde 
wetten betreffende de inlcomstenbelas
tingen (5) (6), 

indien zij ingevolge artikel 110 vV.I.B. zijn 
afgetlookken als inkomsten vrijgesteld krach
tens internationale verdragen tot voorkoming 
van dubbele belasting "· Op blaclzijde 21 van 
hetzelfde stuk leest men ook : artikel 1l0 
(nieuw) W.I.B. stelt aileen het beginsel van 
de aftrek van de vrijgestelde inkomsten -
die niet speciaal in de volgende artikelen 
worden vermeld - en die in de winst van het 
belastbare tijdperk zijn begrepen ; de bepa
lingen van cle huiclige tekst, waarvan cle op
heffing worclt voorgestelcl, worden overge
cll·agen naar artikel 115 (nieuw) W.I.B. 
(Geclr. St. Kamer, zitt. 1972-1973, blz. 23). 

(4) Raadpl. J. KIRKPATRICK, L'imposition 
des 1·evenHs de societes belges pa1· actions et de 
leu1'8 actionnai1'es, obligatai1·es et o1·ganes, 
blz. 146, nr. 107. 

(5) Raaclpl. cle voorbereicling van cle wet 
van 20 november 1962 : a) cle memorie van 
toelichting op het wetsontwerp, Pasinomie 
1962, blz. 1313 en 1343; b) het verslag aan cle 
Kamercommissie van cle HH. Parisis en 
Detiege, ibid., blz. 1482; c) het verslag aan cle 
Senaat van cle HH. Van Houtte en Des1net, 
ibid., blz. 1732 en 1733. 

(6) Raaclpl. a) CLAEYS Boin)AERT, P1·in
cipes de !'imposition cles societes en Belgique, 
blz. 56; b) J. KIRKPATRICK, werk waarvan 
sprake in noot 4, blz. 144. 
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6° Niet ontvankelijk, wegens het ontb1·eken 
van belang, is het middel volgens hetwelk 
het arrest van het hof van beroep divi
denden ve1·keeTdelijk als winsten heeft 
gekwalificeeTd, hoewel zij slechts in
komsten zottden zijn in de betekenis van 
een wettelijke bepaling, als het beschik
kende gedeelte dooT deze ve1·wa1Ting niet 
onwettelijk is gewMden. 

(NAAMLOZE VENNOOTSCHAP « COMPAGNIE 
INTERNATIONALE DES WAGONS-LITS EN 
DES GRANDS EXPRESS EUROPEENS », T. 
BELGISCHE STAAT, MINISTER VAN FI

NANCIEN.) 

ARREST (ve1·taling). 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 18 juni 1973 door het Hof 
van beroep te Brussel gewezen ; 

Over het middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen ll 0, 111, 
ll3, 169, 2°, van het Wetboek van de 
inkomstenbelastingen, gevoegd bij het 
koninldijk besluit van 26 februari 1964 
tot coiirdinatie van de wetsbepalingen 
betreffende de inkmnstenbelastingen, en 
zoncler wijziging van kracht voor de 
litigieuze belastingjaren 1964, 1965 en 
1966, l, §§ l en 2, 2 van het koninldijk 
besluit van 19 april 1963 betreffende de 
bepaling van het belastbaar inkomen 
van vennootschappen op aandelen en 
van niet-verblijfhouclers die geennatuur
lijke personen zijn (die gewijzigcl zijn bij 
de artikelen 2 en 3 van het koninklijk 
besluit van 28 april 1964), 65, 66, 67 van 
het koninklijk besluit van 4 maart 1965 
tot uitvoering van het vVetboek van de 
inkomstenbelastingen die genoemcle be
palingen van het koninklijk besluit van 
I9 aprili963 overnemen, 5, 6, §§I, 2 en 3, 
van hetzelfcle koninklijk besluit van 
19 april I963 (die gevvijzigd zijn bij de 
artikelen 6 en 7 van het koninldijk besluit 
van 28 april 1964), 70 tot 73 van het 
koninldijk besluit tot uitvoeri:ng van het 
W etboek van de inkomstenbelastingen 
die deze bepalingen overnemen, 

doordat het arrest, clat vaststelt dat de 
door eiseres aan haar aandeelhouclers 
toegekende clividenden althans gedeel
telijk voortkwamen uit de diviclenden 
die zij van haar buitenlanclse filialen had 
ontvangen, zegt clat er, mn de roerende 

· voorheffing betreffencle de door eiseres 
toegekende diviclenden te berekenen, geen 
rekeni:ng client gehouclen te worden met 
de clividenden die zij had ontvangen 

van haar filialen in de landen waarmee 
Belgie een verclrag ter voorkoming van 
de dubbele belasting heeft gesloten, aan
gezien volgens het arrest artikel I69, 2o, 
van het Wetboek van de inkomsten
?elastingen in dit geval niet toepasselijk 
Is, daar de wegens clubbele belasting in 
artikel Ill, § l, 1°, vastgestelde aftrek 
en derhalve ook die van artikel 169, 2o, 
clat naar clit artikel Ill verwijst, de 
aftrek is van de belastbare winsten, clat 
wil zeggen van >vinsten waarvan, met 
name, vooraf de bij verdrag vrijgestelde 
inkomsten werden afgetrokken (de arti
kelen llO van het Wetboek van de in
komstenbelastingen, 65 tot 67 van het 
koninklijk besluit tot uitvoering van dit 
wetboek) ; clat het ten cleze zou vaststaan 
en niet zou betwist worden dat de 
litigieuze " winsten », die het arrest 
klaarblijkelijk met dividenden verwart, 
van de vennootschapsbelasting vrijge
steld zijn ingevolge de overeenkomsten 
die werclen gesloten met de landen waar 
de filialen van verzoekster, die haar cleze 
dividenden hebben toegekend, gevestigd 
zijn en dat, aldus, deze " winsten » niet 
konclen voorkomen in de maatschappe
lijke winsten van verzoekster die belast
baar waren in de ven:nootschapsbelasting 
en hieruit volgt dat de dividenden toe
gekend wegens deze « winsten » die 
werden verkregen uit vreemde lanclen 
waannee een overeenkomst werd gesloten 
aan de roerencle voorheffing 1noeten 
onderworpen worden, en het arrest eraan 
toevoegt dat het door eiseres aangevoerde 
artikel ll3 van het Wetboek van de 
inkomstenbelastingen « tot doel heeft de 
verwikkelingen te vermijden in verband 
met de vaststelling van de financiele 
lasten en van de algemene beheerskosten 
die drukken op de reeds belaste in
komsten welke een vennootschap heeft 
gei'nd », doch « geenszins betekent dat, 
door een wettelijk vermoeden, de in 
artikel Ill bedoelcle inkomsten geacht 
worden steeds in de belastbare winsten 
voor te kmr1en, dat wil zeggen, fictief, 
vermits zij zouden geacht worden erin 
voor te komen, zelfs indien zij er in 
werkelijld1eid niet in voorkwamen >>, « en 
het enige gevolg van dit artikelll3 is dat, 
wanneer de aftrekbare inkomsten in de 
belastbare inkomsten voorkomen, zij 
slechts geacht worden er in voor te komen 
ten belope van het >vettelijke percentage 
(85, 90 of 95 pet.), dat wil zeggen na 
aftrek van de forfaitair bepaalcle finan
ciele lasten, 

tM·wijl, ee1·ste oncle1·deel, de klare en 
duidelijke bewoorclingen van artikel ll3 
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van het Wetboek van de inkomsten
belastingen er geen twijfel over laten 
bestaan dat de wetgever in clit artikel 
tegelijkertijcl heeft willen regelen: 1° het 
probleem van de oorsprong van de kapi
talen die een Belgische vennootschap 
gebruikt om cliviclenclen aan haar aan
cleelhouclers uit te betalen, welk probleem 
hij heeft geregeld door vast te stellen dat 
die diviclenclen, in de mate die hij bepaalt, 
moeten worden beschon>vcl als cliviclenden 
die uit de cliviclenden voortkomen, voor 
zoveel er cliviclenden bestaan ; 2° h~t 
probleem van de berekening van de 
lasten die van de door een vennootschap 
gemcle cliviclenclen moeten afgetrokken 
worden om vast te stellen in welke mate 
cleze cliviclenclen beschouwcl n:weten wor
den voor te komen in haar in de vennoot
schapsbelasting belastbaar netto-inkomen 
op het eincle van het clienstj aar of in de 
cliviclenclen die zij aan haar aancleel
hciuclers heeft uitgekeercl, welk probleem 
hij heeft geregelcl door te beslissen clat 
de door een Belgische vennootschap 
geincle cliviclenclen moeten worden be
schouwcl als netto-diviclenclen die begre
pen zijn in haar belastbaar netto-inkomen 
of in de cliviclenden die zij aan haar eigen 
aancleelhouclers, naargelang van het ge
val, ten belope van 90 of 95 pet. heeft 
uitgekeercl, zodat de uitlegging die het 
arrest alclus aan dit artikel 113 geeft 
onwettelijk is, alsmecle clan ook zijn 
verldaring clat de artikelen 65 tot 67 van 
het koninklijk besluit tot uitvoering van 
het Wetboek van de inkomstenbelastin
gen niet onverenigbaar zouclen zijn met 
clit artikel 113 en wettelijk zijn, terwijl 
ze kennelijk onwettelijk zouclen zijn 
inclien ze de clraagwijclte haclclen die het 
arrest meent hun te kunnen toekennen 
(schencling van artikel 113 van het Wet
bock van de inkomstenbelastingen en 
van voornoemcle bepalingen van het 
koninklijk besluit tot uitvoering van het 
W etboek van de inkomstenbelastingen, 
en van het koninklijk besluit van 19 april 
1963 dat het overneemt); 

tweede onde1·deel, artikel llO van het 
W etboek van de inkomstenbelastingen, 
alsmede de artikelen 1 en 2 van voor
noemcl koninklijk besluit van 19 april 
1963 en de artikelen 65 tot 67 van het 
koninklijk besluit tot uitvoering van dit 
wetboek, geen betrekking hebben op de 
dividenden die aan een Belgische aan
cleelhoucler worden betaalcl door een 
buitenlanclse vennootschap, ongeacht of 
ze al clan niet zijn filiaal is en welke ook 
het land zij waar ze gevestigcl is, claar 
het fiscaal statuut van cleze clividenclen 

immers worclt geregelcl bij de artike
len 111 en 113 alsmede bij artikel169, 2o, 
van het Wetboek van de inkomsten
belastingen en eveneens bij de artike
len 70 tot 73 van het koninklijk besluit 
tot uitvoering van clit wetboek, en het 
bestreclen arrest de in het buitenlancl 
verkregen en bij verclrag vrijgestelcle 
« winsten », waarvan sprake in de arti
kelen 65 tot 67 van het koninklijk besluit 
tot uitvoering van het VVetboek van de 
inkomstenbelastingen, welke de baten 
zijn die de Belgische onclernemingen nit 
htm buiteri.lanclse vaste i:nrichtingen heb
ben gehaalcl, heeft verwarcl met de door 
een buitenlanclse vennootschap aan een 
Belgische aandeelhoucler toegekencle " cli
viclenclen '!> die geen in Belgie bij verclrag 
vrijgestelcle inkomsten zijn cloch, inte
gencleel, belastbare inkomsten zijn, zoclat 
het arrest niet zoncler gelijktijclige scherr
ding van de artikelen 110, 111, ll3 en 
169, 2°, van het Wetboek van de in
komstenbelastingen alsmecle van de arti
kelen 65 tot 67 en 70 tot 73 van het 
koninklijk besluit tot uitvoering van clit 
wetboek en het bepaalde in het konink
lijk besluit van 19 april 1963 clat door die 
bepalingen is overgenomen, kon zeggen 
clat de litigieuze cliviclenclen niet vrijge
stelcl zijn van de vennootschapsbelasting 
op groncl van artikel 111 cloch krachtens 
artikel 110 van het Wetboek en de arti
kelen 64 tot 67 van het koninklijk besluit 
tot uitvoering van clit wetboek, tervvijl 
ze vrijgestelcl worden luachtens de arti
kelen 111 tot 113 van het wetboek en 
de artikelen 70 tot 73 van het koninklijk 
besluit tot uitvoering van clit wetboek, 
zoclat, volgens de thesis van het arrest, 
artikel 169, 2°, betreffencle de roerende 
voorheffing, nooclzakelijkerwijze ook van 
toepassing is ; 

dm·de onderdeel, artikel 111 van het 
W etboek van de inkomstenbelastingen 
niet zegt clat van de belaste of belastbare 
« inkomsten >> worden afgetrokken 
maar clat van de belastbare « winsten >> 

worden afgetrokken ... , welke tekst ver
geleken moet worden met het onmiclclel
lijk voorafgaande artikel 110 en met 
het opschrift van de afcleling 2 waarin 
clit artikel 110 voorkomt, die beide een 
cluiclelijk onclerscheicl maken tussen de 
belastbare «·winsten », clat wil zeggen de 
totale maatschappelijke winst van het 
clienstjaar vermeerclercl met de niet
aftrekbare uitgaven, en het belastbaar 
« inkomen >>, waaroncler verstaan worclt 
de belastbare winst naclat de overeen
komstig artikel 110 vrijgestelde inkom
sten werclen afgetrokken, zoclat de 
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woorden i< belastbare winsten" in arti
kel Ill dienen begrepen te worden als in 
artikel llO, dat wil zeggen de maat
schappelijke winst na toevoeging van de 
verworpen uitgaven enz. maar v66r aftrek 
van de krachtens de artikelen llO en Ill 
vrijgestelde inkomsten ; de verklaring 
van het arrest dat onder belastbare « win
sten " in artikel Ill en dientengevolge in 
artikel 169, 2°, van het Wetboek van de 
inkomstenbelastingen « de winsten moe
ten worden verstaan waarvan met nalne 
vooraf de vrijgestelde inkomsten werden 
afgetrokken, waaronder de bij verclrag 
vrijgestelde winsten >>, dus niet enkel niet 
pertinent is, omdat dividenden van 
buitenlandse oorsprong geen « winsten " 
zijn in de zin van artikel ll 0 en van de 
koninldijke besluiten tot uitvoering van 
het Wetboek van de inkomstenbelastin
gen en ze niet bij verdrag vrijgesteld zijn, 
maar ook onwettelijk is en onverenigbaar 
met de draagwijdte die aan de artike
len llO, lll en ll3, en, clientengevolge, 
aan artikel 169, 2°, van het Wetboek 
van de inkomstenbelastingen client ge
geven te worden : 

Wat het tweecle onderdeel betreft: 

Overwegencle dat het arrest vaststelt 
« dat het ten deze vaststaat en niet wordt 
betwist dat de litigieuze winsten, voor 
de toepassing van de roerende voor
heffing bij hun uitkering, van de vennoot
schapsbelasting zijn vrijgesteld inge
volge de overeenkomsten die werden 
gesloten met de landen waar de filialen 
Val! verzoekster, die haar de wins ten 
hebben toegekend, gevestigd zijn, en dat 
deze winsten dus niet konden voorkomen 
in de vennootschapsbelasting belastbare 
maatschappelijke winsten van verzoek
ster ... "; 

Overwegende dat, enerzijds, eiseres 
de bestreden beslissing niet aanvalt, in 
zoverre deze aldus vaststelt dat ze niet 
heeft betwist dat genoemde « winsten ,, 
namelijk, ten deze, de nit voormelde 
filialen voortkomende diviclenden, van 
vennootschapsbelasting werden vrijge
steld krachtens verdragen ter voorkoming 
van dubbele belasting, zulks met toe
passing van artikel llO van het Wetboek 
van de inkomstenbelastingen ; 

Overwegende dat, anderzijds, het Hof 
niet kan nagaan of uit een vreemcl land 
voortkomende inkomsten in feite al dan 
niet van een belasting werden vrijge
steld; 

Overwegende tenslotte dat noch het 

arrest noch het middel zeggen welke 
internationals overeenkomsten het hof 
van beroep en eiseres in aanmerking 
nemen ; dat eiseres evenmin de schending 
van bepalingen van dergelijke interna
tionals overeenk01~nsten aanvoert ; 

vVat het eerste onderdeel betreft : 

Overwegende dat, enerzijds, artikelll3 
van het vVetboek van de inkomsten
belastingen, zoals het op de bedoelde 
belastingjaren toepasselijk was, door te 
bepalen dat « de in artikel Ill, § 1, 1 o, 
. . . bedoelde inkomsten geacht worden 
in de belastbare winsten voor te komen 
ten belope van 95 percent van de gei:nde 
nettobedragen ... ,, slechts kan doelen 
op de belastbare winsten, zoals zij na 
aftrek van de eventuele vrijgestelde 
inkomsten zijn vastgesteld overeenkom
stig artikel 10 van het Wetboek van de 
inkomstenbelastingen ; 

Dat, nu een dergelijke aftrek van 
vrijgestelde inkomsten heeft plaatsgehad, 
hieruit noodzakelijk volgt dat deze in
komsten niet « voork01nen ,, in de zin 
van artikel Ill, § 1, in de aftrekbare 
inkomsten als bedoeld in voornoemde 
artikelen lll, § 1, en ll3, § 1 ; 

Dat immers, de door artikel llO 
bedoelde vrijgestelde inkomsten waarvan 
sprake in artikel llO, van de winsten 
van het belastbare tijdperk worden af
getrokken voordat de bij artikel Ill van 
het vVetboek Vall de inkomstenbelas
tingen voorgeschreven aftrek kan toege
past worden en de « belastbare winsten " 
als bedoeld in deze laatste bepaling 
slechts die winsten km1nen zijn die in dit 
stadium van de aanslagprocedure « be
lastbaar " blijven, dat wil zeggen na 
eli1ninatie van de « inkomsten ·,, 1net 
name de vrijgestelde inkomsten waarvan 
sprake in artikel ll 0 ; 

Overwegende dat, anderzijds, door te 
vermelden dat de in de artikelen Ill, 
§ l, 1°, bedoelcle inkomsten (inkomsten 
uit aandelen of delen) en . . . worden 
geacht in de belastbare winsten voor te 
komen ten belope van 95 percent van de 
gei:nde nettobedragen ,, artikel ll3 van 
het vVetboek van de inkomstenbelastin
gen enkel de forfaitaire vaststelling be
oogt, in zoverre dergelijke inkomsten uit 
aandelen of delen erin voork01nen, van de 
financiele lasten en van de algemene 
kosten die erop drukken en vvaarvan 
uitdrukkelijk sprake was in artikel 52, 
§§ 2, 4 en 5, van de gecoordineerde wetten 
betreffende de inkomstenbelastingen ; 
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W at het derde onderdeel betreft ; 

Overwegende dat, in zoverre wordt 
aangevoerd dat de winsten van buiten
landse oorsprong waarover het bestreden 
arrest uitspraak doet, niet " bij verdrag 
vrijgesteld " zijn, dit onderdeel van het 
middel niet kan worden aangenomen om 
de in antwoord op het tweede onderdeel 
gegeven redenen ; 

Overwegende dat indien het arrest 
de buitenlandse dividenden weliswaar 
verkeerdelijk als « winsten " kwalificeert 
en niet als "inkomsten " die overeen
komstig artikel 110 van het Wetboek 
van de inkomstenbelastingen van de 
winsten van het belastbaar tijdperk 
1noeten worden afgetrokken, hieruit niet 
volgt dat zijn beslissing onwettelijk is val
gens welke de krachtens genoemd arti
kel ll 0 afgetrokken bedragen niet voor
komen in de in artikel 111, § 1, bedoelde 
belastbare winsten waarvan die bedragen 
zouden kunnen afgetrokken worden en 
dat, derhalve, artikel 169, 2°, van het 
W etboek van de inkomstenbelastingen 
niet toegepast kan worden ; 

Dat het middel niet kan worden aan
genomen; 

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

4 maart 1976. - 1e kamer. - Voo1'
zitte?' en Ve1·slaggeve1', de H. Perrichon, 
raadsheer waarnemend voorzitter. 
Gelijkluidencle conclusie, de H. Dumon, 
eerste advocaat-generaal. - Pleite1's, de 
HH. J. de Longueville, J. Maes, R. Van 
Rolleghem, R. Valentin (allen van de 
balie te Brussel) en Fally. 

(1) Raadpl. cass. 22 juli 1970 (A?'1', cass., 
1970, blz. 1029), 13 januari 1972 (ibid., 1972, 
blz. 468) alsmede de noot get. E.K., en 
6 december 1974 (ibid., 1975, blz. 408). 

(2) De vierde, vijfcle en zescle verweercler 
haclclen cle eiseressen voor cle burgerlijke 
rechtbank te Brussel geclagvaarcl. Deze 
eiseressen haclclen cle eerste clrie verweerders 
tot tussenkomst en vrijwaring opgeroepen. 

Bij vonnis van 8 april 1975 hacl genoemcle 
rechtbank, naclat cle eisers ten principale 
gevraagcl haclclen clat claclelijk uitspraak wercl 
geclaan, de hoofclvorclering gegroncl verklaarcl, 
cloch hacl m.b.t. cle vorclering tot tussenkomst 

1e KAMER.- 4 rnaart 1976. 

1° VONNISSEN EN ARRESTEN. 
BURGERLIJKE ZAKEN. - EINDVONNIS 
OP TUSSENGESCHIL. - BEGRIP. 

2° VOORZIENING IN CASSATIE. -
TERMIJN.- BURGERLIJKE ZAKEN. -
BESLISSING OF MAATREGEL VAN IN
WENDIGE AARD WAARVAN SPRAKE IN 
ARTIKEL 1046 VAN HET GERECHTELIJK 

WETBOEK. 

3° VOORZIENING IN CASSATIE. -
BESLISSINGEN WAARTEGEN EEN CAS
SATIEBEROEP KAN WORDEN INGESTELD. 
-BURGERLIJKE ZAKEN. -BESLISSING 

OF MAATREGEL VAN INWENDIGE AARD 
WAARVAN SPRAKE IN ARTIKEL 1046 VAN 
HET GERECHTELIJK WETBOEK. 

1° In btwgm·lij ke zaken is geen eindvonnis 
op tttssengeschil, in de zin van a1·tilcel 19 
van het Ge?·echtelijlc VV etboelc, de beslis
sing die, na de uitspmalc ave?' de hoofd
vonle?·ing, zich, wat de v01·dm·ing tot 
tussenlcomst en V1'ijwa1·ing bet1'ejt, e1·toe 
bepm·lct cle tbitspmak op te scho1·ten en 
cleze zaalc nam· de bijzonde?'e 1·ol te ve1'
wijzen, zelfs wannee?' zij hiemp is 
gegmnd clat cle clagvaa?·cling die cleze 
laatste vo?·dm·ing had ingeleicl in het 
Fmns was opgestelcl hoewel zij conjo?'?n 
cle wet op het geb?·tdlc de?' talen in 
ge1·echtszalcen in het N ecle1·lancls cliencle 
te woTden opgemaalct (I) (2). 

2° en 3° Een beslissing of maat1'egel van 
inwenclige am·d als becloelcl in a1'ti
lcel 1046 van het Ge?·echteli;jlc Wetboek, 
in de onde1·stelling clat e1·tegen een voo?'
ziening in cassatie lean Wo1'clen ingesteld, 
lean slechts, zoals een vonnis alva?' ens 
1·echt te doen, na het eindvonnis aan 
het Hoj Wo1'clen ove1'gelegcl (2). (Art. 1077 
G.W.) 

en vrijwaring, op groncl clat cle clagvaarcling 
voor laatstbecloelcle vorclering in het N eder
lancls was opgestelcl « hoewel cle oorspronke
lijke rechtspleging in het Frans was gevoercl, 
dat overeenkomstig artikel 37, licl 2, van cle 
wet van 15 juni 1935 ... cle tussenvorcleringen 
... vervolgcl en berecht worden in cle taal van 
de rechtspleging cler hoofclvorclering ,, beslist 
cle uitspraak op cle vorclering tot tussenkomst 
en vrijwaring op te schorten en cle zaak naa1• 
cle bijzonclere rol te verwijzen. 

De eiseressen haclclen zich enkel in cassatie 
voorzien tegen cle op clie motieven gegroncle 
beslissing tot opschorting van cle uitspraak, 
Zij waren van oorcleel clat cleze beslissing een 
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(PERSONENVENNOOTSOHAP ll'IET BEPERKTE 

AANSPRAKELIJKHEID « LOUWET-DE COS

TER ll EN LOUvVET, T. SEGERS, BOGAERT, 
TIELEMANS, WAUTY, BAUDOUX EN ll'IAR

LI:EJRE.) 

ARREST ( ve1·taling). 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 

maatregel van inwenclige aarcl was, in cle zin 
van artikel 1046 van bet Gerecbtelijk Wet
hoek, waartegen zij geen boger heroep, maar 
wel een cassatieheroep konclen instellen. 

De eerste clrie verweerclers enerzij cls en cle 
laatste clrie anclerzijcls wierpen een miclclel 
van niet-ontvankelijkbeicl op. 

Volgens bet eerste miclclel van niet-ontvan
kelijkheicl was cle hestreclen heslissing een eincl
heslissing op tussengeschil waartegen clus 
hoger heroep cloch geen voorziening in cas
satie kon worden ingestelcl. 

Volgens het tweecle miclclel van niet-ont
vankelijkheicl was de hestreclen heslissing 
ongetwijfelcl een maatregel van inwendige 
aarcl waartegen een voorziening in cassatie, 
cloch geen boger heroep kon worden ingesteld ; 
de voorziening was evenwel niet ontvankelijk 
wegens het onthreken van helang. 

Het openbaar ministerie had overeenkom
stig de hepalingen van artikel 1097 van het 
Gerechtelijk Wethoek amhtsbalve een ander 
midclel van niet-ontvankelijkbeicl opgeworpen 
clat bieruit was afgeleicl clat die heslissing met 
toepassing van artikel 1077 van clatzelfcle 
wethoek voor geen onmiclclellijke voorziening 
vathaar was. 

De heslissing welke door cle voorziening 
aan het Hof wercl voorgelegcl, was geen eind
heslissing op tussengescbil (was zulks bet geval 
geweest clan zou cle voorziening niet ontvan
kelijk geweest zijn nu zij voor hoger heroep 
vathaar was); bet vonnis vermelclt weliswaar 
in zijn motieven een recbtsregel cloch het 
beslecht niets ; het heperkt zich ertoe cle zaak 
uit te stellen en naar cle hijzonclere rol te ver
wijzen. 

Het Hof heeft op llmei 1956 (Bttll. en Pas., 
1956, I, 963) beslist clat niet ontvankelijk is 
cle voorziening welke voor cle einclheslissing 
worclt ingestelcl tegen een arrest clat, alvorens 
recht te cloen, enkel een cleskuncligenonder
zoek beveelt, " onafgezien of het arrest in 
zijn motieven een rechtsregel opgeeft, als het 
daarin een geschil tussen de partij en niet 
definitief heeft heslecht "· 

Dit was ten deze het geval. Het Gerechtelijk 
W ethoek heeft geen wijziging gehracht in cle 
regels waarvan het Hof op 11 mei 1956 
toepassing heeft gemaakt. 

In hun memorie van wederantwoord voer
den de eiseressen, met wijziging van hun 

vonnis, op 8 april 197 5 in eerste aanleg 
gewezen door de Rechtbank van eerste 
aanleg te Brussel ; 

Over het door het openbaar ministerie 
tegen de voorziening opgeworpen middel 
van niet-ontvankelijkheid, dat regelmatig 
aan de partijen werd betekend en is 

oorspronkelijke opvatting, aan dat zij voor 
de rechthank hadden hetoogd dat " hun 
vordering tot vrijwaring tegelijk met de
hoofdvordering moest worden beslecht " en 
dat de rechtbank zulks geweigerd had om 
taalredenen zodat het definitief uitspraak 
had gedaan over dit twistpunt tussen de 
partijen en dat het op clit stuk voor cassa.tie
heroep openstond. 

Zo werd natuurlijk uit het oog verloren 
dat indien het vonnis aldus definitief op 
tussengeschil had beslist - quod non -
daartegen hoger heroep en geen cassatieheroep 
kon worden ingesteld. 

Volgens de oorspronkelijke opvatting van 
de eiseressen was de hestreden heslissing dus 
een maatregel van inwendige aard, in de zin 
van artikel 1046 van het Gerechtelijk ·wet
hoek ; daar naar luid van dezelfcle wettelijke 
hepaling, die beslissing voor geen hoger 
heroep vathaar was, kon, volgens hen, daar
tegen een cassatieheroep worden ingesteld, 
zoals werd gezegd door de H. Van Reepinghen 
koninklijk commissaris voor de gerechtelijke 
hervor1ning (zie Verslag, hlz. 408; raadpl. 
ook LEPAIGE, P1·ecis de d1·oit judiciai1·e, " Les 
voies de recours ,, nr. 16). 

l'lfen kan zich afvragen of deze verklaring 
van de koninklijk commissaris voor de gerech
telijke hervorming te verenigen is met de 
artikelen 1046 en 608 van het Gerechtelijk 
Wetboek, althans wat hetreft de maatregelen 
en heslissingen waarvan sprake in het eerste 
van die hepalingen en waarin geen persoon
lijke verschijning van de partijen wordt 
bevolen. Immers, enerzijds, zou aan arti
kel 1046 het gevolg ontnomen worden dat 
men eraan heeft willen geven - nl. het uit
schakelen van rechtsmiddelen die hedoeld zijn 
om te heletten dat zaken worden afgedaan -
zo tegen deze maatregelen en heslissingen 
een omniddellijk cassatieheroep kon worden 
ingestelcl. Anderzijcls, rijst de vraag of maat
regelen als hepaling van rechtsclag, uitstel, 
weglating van de rol en cloorhaling (zie 
art. 1046) als beslissingen in de zin van arti
kel 608 G.W. kunnen heschouwd worden. 

Blijkhaar is het zo dat, indien volgens de 
koninklijk commissa1'is cassatieberoep kan 
worden ingesteld tegen cle heslissingen of 
maatregelen van inwendige aarcl becloelcl in 
artikel1046 G.W., zulks slechts kan geschieden 
na de eindheslissing ; het zou immers niet 
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afgeleid uit artikel 1077 van het Gerech
telijk Wetboek : 

Overwegende dat, na erop gewezen te 
hebben dat de dagvaarding tot tussen
komst en vrijwaring in het Nederlands is 
gesteld, terwijl zij, overeenkomstig arti
kel 37, lid 2, van de wet van 15 juni 1935 
op het gebruik der talen in gerechtszaken, 
in het Frans diende gesteld te worden, 
en dat de eisers in het hoofdgeding vragen 
dat over hun zaak onmiddellijk uitspraak 
zou worden gedaan, de bestreden beslis
sing uitspraak doet over de hoofdvor
dering, doch, wat de vordering tot tussen
komst , en vrijwaring betreft, zich ertoe 
beperkt de uitspraak op te schorten en 
deze zaak naar de bijzondere rol te ver
wijzen; 

Overwegende dat de eiseressen enkel 
kritiek uitoefenen op de vaststelling van 
het vonDis betreffende het gebruik der 
·talen en op de beslissing de uitspraak 
over de vordering tot tussenkomst en 
vrijwaring op te schorten ; 

Overwegende dat de aldus bestreden 
beslissing geen eindbeslissing op tussen
geschil is in de zin van artikel 19, lid 1, 
van het Gerechtelijk Wetboek; 

Overwegende dat inclien deze beslis
sing, zoals de eiseressen beweren, een be
slissing of maatregel van inwendige aard 
is als bedoeld in artikel 1046 van het 
Gerechtelijk Wetboek, en in de onder
stelling dat ertegen een voorziening in 
cassatie kan worden ingesteld, of indien 
zij een beslissing vormt alvorens recht 
te doen, die niet vatbaar is voor hager 
beroep, een voorziening in cassatie tegen 
deze beslissing, ingevolge artikel 1077 
van clit wetboek, slechts open staat na 
het , eindvonnis ; 

Dat de voorziening derhalve niet ont
vankelijk is ; 

mogelijk zijn dat de vonnissen alvorens recht 
te doen slechts na het eindvonnis aan het Hof 
konden worden overgelegd, maar dat een
voudige maatregelen van inwendige aard on
middellijk bi,i het Hof konden aanhangig 
gemaakt worden. 

Hieruit volgt dat welke de aarcl moge zijn 
van de bestreden beslissing, eindbeslissing op 
tussengeschil - wat zij kennelijk niet was -, 
beslissing alvorens recht te doen of beslissing 
of maatregel, waarvan sprake in artikel 1046 
van het Gerechtelijk W etboek, het cassatie
beroep niet ontvankelijk was. In het eerste 
en tweede geval was dat zo omdat de be
slissing slechts in eerste aanleg was gewezen. 
In het tweede en clerde geval, beslissing of 
maatregel waarvan sprake i'\'- artikel 1046 
(gesteld dat zij ooit voor cassatieberoep vat-

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

4 maart 1976. - Ie kamer. - Voor
zittM', de H. Perrichon, raadsheer waar
nemend voorzitter. - Vm·slaggeve1·, de 
H. Clason. - Gelijkluidende conclusie, 
de H. Duman, eerste advocaat-generaal. 
- Pleite1•s, de HR. Houtekier, Fally en 
Dassesse. 

re KAMER.- 4 maart 1976. 

1° ADOPTIE. WETTIGING DOOR 
ADOPTIE. - GROOTOUDERS VAN DE 
OORSPRONKELIJKE FAMILIE VAN RET 

DOOR ADOPTIE GEWETTIGDE KIND KUN

NEN IN BEGINSEL BEZOEKRECHT UIT
OEFENEN. 

2° RECHTSBEGINSELEN (ALGEME
NE).- BEZOEKRECHT VAN DE GROOT

OUDERS, O.M. TEN AANZIEN VAN DOOR 
ADOPTIE GEWETTIGDE KINDEREN. -

UIT EEN RECHTSBEGINSEL VOORT
VLOEIEND RECHT, 

1° en 2° De g1·ootottde1·s van een door 
adoptie gewettigd kind, met toepassing 
van de Mtikelen 368 tot 370 van het 
Btw·ge1·lijk Wetboek, hebben, in begin
sel, een bezoek1·echt t.a.v. dit kind; dat 
recht vloeit voo1·t ttit een 1'echtsbeginsel 
dat steunt op bet1·ekkingen van genegen
heid, ee1·bied en toewijding ten gevolge 
van de bloedgemeenschap (l) (2). 

baar was; met het gemaakte voorbehoud) of 
beslissing alvorens recht te doen waartegen 
geen hoger beroep kan worden ingesteld, was 
de voorziening niet ontvankelijk met toepas
sing van artikel 1077 van het Gerechtelijk 
Wetboek. 

Het onderhavige arrest heeft, met aanne
ming van het door het openbartr ministerie 
opgeworpen micldel van niet-ontvankelijkheicl, 
in die zin beslist. 

F. D. 

(1) Raadpl. cass., 22 september 1966 (An·. 
cass., 1967, blz. 83) en de noten. 

(2) Hoewel artikel 370, § 1, lid 2, in het 
Burgerlijk W etboek, ingevoegd bij de wet 
van 21 maart 1969, bepaalt dat « de kinderen 
die door adoptie gewettigd zijn ophouden tot 
hun oorspronkelijke familie te behoren n, heeft 
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(HORION EN TASSET, T. JACQUET.) 

ARREST (vertaling). 

HET HOF;- Gelet op bet bestreden 

de wetgever geen afbreuk willen doen aan de 
rechten, verplichtingen, verboden of beletsels 
vastgesteld of opgelegd door een rechts
beginsel gegrond op de banden van bet bloed 
waaruit betrekkingen van genegenheid en 
gevoelens van eerbied en toewijcling voort
vloeien o.a. tussen kleinkinderen en groot
ouders. 

Meer bepaald m.b.t. de natuurlijke kinderen 
- welk probleem werd behandeld in bet 
arrest van 22 september 1966 van het Hof, 
waarvan sprake in noot 1 - schreef TouL
LIER : « La maxime que les enfants naturels 
n'ont point de famille ne s'applique qu'aux 
rapports civils : les rapports naturels qui resell
tent de la liaison du sang entre les enfants 
naturels on leurs descendants et les parents 
des pere et Ulere sont les memes qu'entre 
les enfants legitimes et les parents de leurs 
pere et mere. Jw·a sang1tinis mtllo ju1·e civili 
di1·imi possttnt " (door .T. D ABIN aangehaald 
in noot 51, op biz. 389, Rev. crit. jtt1', belge, 
1966). 

Uit dit rechtsbeginsel volgen dus rechten, 
verplichtingen verboden en beletsels en o.m. 
het bezoekrecht van de grootouders. 

De wet maakt een paar maal uitdrukkelijk 
toepassing van dit beginsel hetzij om de ge
volgen van instellingen die zij invoert of 
vastlegt te verzachten of te wijzigen, hetzij 
eenvoudig om bepaalde gevolgen ervan te 
bevestigen. Aldus : 

a) artikel 370, § 1, lid 2, van bet Burgerlijk 
Wetboek beslist clat, hoewel de door adoptie 
gewettigde kinderen ophouden tot hun oor
spronkelijke familie te behoren, zij niet mogen 
huwen met hun wettige of natuurlijke bloecl
verwanten in de rechte opgaande lijn, wettige 
of natuurlijke broeders en zusters en de aan
verwanten in dezelfcle graacl (bet huwelijk is 
clan ook verboden - zie de artikelen 161 tot 
164 van het Burgerlijk Wetboek waarnaar 
wordt verwezen door artikel 370, § 1, lid 2 
van hetzelfde wetboek - met aanverwanten. 
wat aantoont dat bet verbod niet enkel steunt 
op fysiologische redenen) ; 

b) artikel 24 van de wet van 21 maart 1859 
( welke be paling reeds is vermeld in de noot 
onder het arrest van 22 september 1966) op 
de lijfsdwang bepaalt dat lijfsdwang verboclen 
is niet enkel t.a.v. personen nit eenzelfcle 
familie, overeenkomstig de bepalingen van 
het burgerlijk recht, doch ook t.a.v. andere 
personen die door banden van het bloecl of 

arrest, op 2 december 197 4 door de 
jeugdkamer van het Hof van beroep 
te Luik gewezen ; 

Over het m.iddel afgeleid nit de schen
ding van de artikelen 368 tot 370 van 

gevoelens of verplichtingen van eerbied of 
toewijcling gebonden zijn met diegene wie 
de veroordeling ten voordeel strekt. Impera
tieven van gemeenschapsmoraal verbieden 
zcllks eveneens t.a.v. personen die in het 
verleden tot dergelijke gevoelens of verplich
tingen waren gehouden (van tafel en bed 
gescheiden of nit de echt gescheiden echt
genoten); 

c) artikel 371 van het Burgerlijk Wetboek 
huldigt uitclrukkelijk dat rechtsbeginsel nl. 
door te zeggen dat een kind, van welke leeftijcl 
ook, aan zijn ouclers eerbied en ontzag ver
schuldigd is. 

Ditzelfde rechtsbeginsel vormt de grond
slag vom· andere rechten, verplichtingen, ver
binteuissen of beletsels zonder dat deze in~ 

een wetsbepaling zijn vastgelegd. Aldus : 

a) het Hof heeft op 18 januari 1924 beslist 
(Bull. en Pas., 1924, I, 137) dat, hoewel de 
wet in cleze verplichting niet voorziet, het 
wettig kind van een natuurlijk kind t.a.v. 
de ouders van zijn natuurlijke rechtsvoor
ganger - dus t.a.v. zijn natuurlijke groot
ouders - onderhoudsplichtig is. ( « De weder
zijdse onderhouclsverplichting van de arti
kelen 205 en 207 van het Burgerlijk w· etboek ... 
steunt op de natuurwet ... cleze wederzijdse 
verplichting moet dus worden toegepast op 
de vader en de moeder en op hun natuurlijke 
kinderen; dat zulks de wil is die door de op
stellers van het Burgerlijk W etboek in de 
voorbereidende werken werd uitgedrukt ... "); 

b) Het Hof heeft op 11 augustus 1841 (Bull. 
en Pas., 1841, I, 286, inz. biz. 288) beslist dat 
artikel 322 van het vV etboek van strafvor
dering betreffende het getuigenis van de erin 
bepaalde aanverwanten van de beschuldigde 
zonder onderscheicl tussen de wettige en de 
natuurlijke verwantschap op heiden toepas
selijk is : (Dat ... de bepaling van artikel 322 ... 
steunt op het vermoeclen van partijcligheid 
dat zelf gegrond is op natu1trlijlce gevoelens, 
waar de menselijke wetten geen invloed kun
nen op uitoefenen; clat i.p.v. de band van het 
bloecl die blijft bestaan, zelfs inclien hij on
wetteliilc is, te miskennen, onze wetgeving 
er 1·elcening mee houdt als een morele verplich
ting, zoals blijkt uit de artikelen 161 en 162 van 
het Burgerlijk Wetboek betreffencle de huwe
lijksbeletselen ... "); 

c) i) NYPELS en SERVAIS (Code penal intm·
prete, d. II, art. 376-377, biz. 499, nr. 2) 
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het Burgerlijk Wetboek en 97 van de 
Grondwet, 

doo1·dat de rechter, om aan verweerster 
een bezoekrecht toe te kennen, zich op 
algemene beschouwingen baseert, zoals 
« de banden van het bloed "• « de betrek
kingen van genegenheid, eerbied en toe
wijding ten gevolge van de bloedgemeen
schap " en aldus het statuut van de door 
adoptie gewettigde kinderen gelijkstelt 
met dat van de geadopteerde kinderen, 
of zelfs met dat van de natuurlijke 
kinderen, 

terwijl de wettekst duidelijk is en 
bepaalt dat « de kinderen die door adoptie 
gewettigd zijn ophouden tot hun oor-

schrijven dat de natumlijke grootouders bij 
artikel 377 van het Strafwetboek worden 
bedoeld; 

ii) CONSTANT (Manuel de droit penal, 
II• partie, d. II, nr. 861) schrijft dat deze 
grootouders verwanten in de opgaande lijn 
zijn, in de zin van artikel 372 van het Straf
wetboek. 

Meer bepaald wat betreft het bezoelc1·echt 
van de grootouders : 

Zowel voor de wettige familie als voor de 
natuurlijke familie steunt dat bezoekrecht 
op geen wettelijke bepaling, doch wel op het 
in deze noot besproken rechtsbeginsel. Het
zelfde geldt voor het bezoekrecht van de 
natuurlijke grootouders van door adoptie 
gewettigde kinderen. 

J. DABIN schrijft over de wettige familie dat 
« la justification du droit de visite doit etre 
cherchee au-dela des textes "· « Cette justifi
cation n'est autre que le lien du sang qui unit 
les petits-enfants a leurs grands-parents et 
le droit naturel qui, en vertu de ce lien, 
appartient aux grands-parents de communi
quer avec leurs petits-enfants. C'est done 
la parente au sens biologique qui, a defaut 
de texte, apporte son fondement au droit de 
visite ... La loi civile do it s 'y ranger sans 
pouvoir le supprimer ou le meconnaitre )) 
(lac. cit., blz. 384, nr. 10). 

Het Hof heeft op 14 oktober 1915 beslist 
(Bull. en Pas., 1915-1916, I, 455, inz. blz. 460) 
« dat deze verzoening tussen de rechten van 
de grootouders en die van, de ouders geen 
afbreuk kan doen aan de beginselen inzake 
de ouderlijke macht, omdat deze gebaseerd is 
op de natuurwetten welke door het Burgerlijk 
W etboek werden bevestigd en niet op een door 
de wetgever in het leven geroepen fictie, en 
omdat de rechten van de voo1·oude1'S ook op 
diezelfde nattttm•wet steunen en overeenstem
men met de vaststaande en gevestigde orde "· 

Het Hof van cassatie van Frankrijk erkent 
ook aan het bezoekrecht een autonoom be-

CASSATIE, 1976. - 25 

spronkelijke familie te behoren ,, zodat 
de gelijkstelling van het statuut van het 
door adoptie gewettigde kind met dat 
van het adoptief kind of dat van het 
natuurlijk kind onjuist is, en de rechter, 
tegen de zin van de wettige ouders, geen 
bezoekrecht mag toekennen aan derden 
die niet in de wet worden genoemd (schen
ding van alle in het middel aangehaalde 
bepalingen) : 

Overwegende dat artikel 370, § l, lid 2, 
van het Burgerlijk Wetboek weliswaar 
bepaalt dat : « behoudens de verbods
bepalingen van de artikelen 161 tot 164 
inzake huwelijk, de kinderen die door 
adoptie gewettigd zijn, ophouden tot hun 
oorspronkelijke familie te behoren ,, doch 
dat deze tekst niet kan leiden tot aan-

staan op grond van de banden van het bloed 
tussen het kind en de bloedverwanten in de 
opgaande lijn (arrest van 29 maart 1966, 
Dall., 1966, Jur., 369, en de noot get. RoUAST). 

Het arrest van 22 september 1966 van het 
Hof (waarvan melding wordt gemaakt in 
noot 1) beslist inzake de natuurlijke familie 
dat het bezoekrecht van de grootouders zijn 
grondslag en verantwoording vindt in het 
rechtsbeginsel dat wordt afgeleid uit de ver
plichtingen en gevoelens die zij hebben t.a.v. 
hun kleinkinderen « en dat het karakter van 
de afstamming dan ook geen beletsel kan 
vormen voor de uitoefening van (dit) recht 
dat uit de aard zelf der zaken spruit "· 

Het onderhavige arrest beslist dan ook dat 
de grootouders van door adoptie gewettigde 
kinderen eveneens een bezoekrecht hebben 
« dat voortvloeit uit een rechtsbeginsel dat 
steunt op betrekkingen van genegenheid, 
eerbied en toewijding ten gevolge van de 
bloedgemeenschap "· 

De uitoefening van het bezoekrecht mag 
echter niet aileen, zoals trouwens in de 
wettige of natuurlijke familie, in het belang 
van het kind, geen afbreuk doen aan de 
rechten van het ouderlijk gezag, maar de 
omvang ervan moet ook worden vastgesteld 
rekening houdende met de aard van de banden 
welke de wetgever heeft willen leggen tussen 
de adoptieve ouders en de kinderen die zij 
door adoptie hebben gewettigd. 

Het arrest van het Hof van beroep te Luik, 
jeugdkan1er, waartegen de voorziening was 
ingesteld en waarover het onderhavige arrest 
uitspraak doet, had deze vereisten in acht 
genomen door het bezoekrecht vast te stellen 
« rekening houdende met de nodige gematigd
heid en omzichtigheid teneinde stoornis en 
invloed te voorkomen bij de opvoeding ... 
en het gezinsleven van de kinderen "· 

F.D, 
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tasting van het bezoekrecht van de 
wettige grootouders, dat voortvloeit uit 
een rechtsbeginsel dat steunt op, betrek
kingen van genegenheid, eerbied en toe
wijding ten gevolge van de bloedgemeen
schap; 

Dat het middel naar recht faalt ; 

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

4 maart 1976. - 1e kamer. - Voor
zitter, de H. Perrichon, raadsheer waar
nemend voorzitter. - Ve1·slaggever·, de 
H. Trousse. - Gelijkluidende conclusie, 
de H. Duman, eerste advocaat-generaal. 
- Pleitm·s, de HH. L. Simont en Das
sesse. 

1 e KAMER. - 5 maart 1976. 

VERWIJZING VAN EEN RECHT
BANK NAAR EEN ANDERE. -
BuRGERLIJKE ZAKEN. WETTIGE 
VERDENKING. - EERSTE VORDERING 
NIET ONTVANKELIJK VERKLAARD. -
NIEUWE VORDERING OP DEZELFDE 
FElTEN GEGROND. - NIET-ONTVANKE
LIJKHEID. 

In bu1·ge1·lijke zaken is een nieuwe voq·de-
1'ing tot onttrekking van de zaak aan 
de r·echter wegens wettige ve1·denking, 
die niet steunt op jeiten die zich hebben 
voorgedaan sedert de uitspraak van het 
ar"Test tot venverping van een eerste 
vordering, niet ontvankelijk, zeljs indien 
deze niet ontvankelijk werd verklaa1·d 
omdat ze niet door een advocaat bij 
het Hoj van cassatie was voor·gedr·a
gen (1) (2). (Art. 659 Sv.) 

(DE OUBBER.) 

Met de notitie overeenstemmend 
arrest. 

(1) Een vorige vorclering wercl afgewezen 
bij arrest van 6 juni 1975 (A1T. cass., 1975, 
biz. 1065). 

(2) Raaclpl. cass., 26 november 1973 en 
23 april 1974 (A1'1". cass., 1974, biz. 349 en 
904); " De !'intervention cle Ia 0our cle cassa
tion cla.ns Ie clessaisissement clu juge et clans Ie 

5 maart 1976. - 1e kamer. - Voor
zitter en Vet·slaggever, de H. de Vreese, 
raadsheer waarnemend voorzitter. 
Gelijkhtidende conclusie, de H. Declercq, 
advocaat-generaal. - Pleitet·, de H. Hou
tekier. 

2e KAMER. - 8 maart 1976. 

VOORZIENING IN CASSATIE. 
VoRM. - STRAFZAKEN. - VooRZIE
NING VAN DE ADMINISTRATIE VAN 
FINANOIEN, VERVOLGENDE PARTIJ. -
GEEN BETEKENING. - NIET-ONTVAN
KELIJKHEID. 

Niet ontvankelijk is de voor·ziening van 
de administr·atie van financien, vervol
gende par·tij, die niet is betekend aan de 
par·tij tegen wie zij is ger·icht (3). 
(Art. 418 S.V.) 

(BELGISOHE STAAT, 
MINISTER VAN FINANOIEN, 

T. GILLARD.) 

ARREST (vertaling). 

RET HOF;- Gelet op het bestreden 
arrest, op 12 november 1975 door het 
Hof van beroep te Luik gewezen ; 

Overwegende dat uit de stukken waar
op het Hof vermag acht te slaan niet 
blijkt dat de Belgische Staat, Minister 
van Financien, vervolgende partij, zijn 
voorziening heeft laten betekenen aan 
de partij tegen wie zij is gericht ; 

Dat de voorziening niet ontvankelijk 
is; 

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

8 maart 1976. - 2e kamer. - Voor
zitter, de H. Delahaye, voorzitter. -
Ve1·slaggever·, de H. Screvens. - Gelijk
luidende conchtsie, de H. Colard, advo
caat-generaal. 

renvoi cl'un tribunal a un autre ,, recle cloor 
cle procureur-generaa.I Delange op cle plechtige 
openingszitting van het Hof van cassatie van 
2 september 1974, nr. 16, biz. 21. 

(3) 0ass., 24 december 1970 (A1'1'. cass., 
1971, biz. 381). 
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2e KAMER. - 8 maart 1976. 

1 o RECHTSBEGINSELEN (ALGEME
NE). - STRAFZAKEN. - TWEEDE 
VEROORDELING WEGENS EENZELFDE 
FElT.- SOHENDING VAN HET BEGINSEL 

«NoN BIS IN IDEM "· 

2o CASSATIE.- VooRZIENING OP BEVEL 
VAN, DE MINISTER VAN JUSTITIE. -
STRAFZAKEN.- VONNIS TOT VEROOR
DELING VAN EEN BEKLAAGDE DIE REEDS 
WEGENS EENZELFDE FElT IS VEROOR
DEELD.- VERNIETIGING ZONDER VER

WIJZING. 

1 o Een algemeen 1'echtsbeginsel is het 
verbod volgens hetwelk de rechter een 
beklaagde niet mag ve1'001'delen wegens 
een feit waarvoo1· hij reeds vroeger is 
veroordeeld (1). 

2° Op de voorziening in cassatie van de 
procureur-generaal, in gesteld op bevel 
van de minister van justitie, vernietigt 
het Hof zonder verwijzing het vonnis van 
de politierechtbank tot ve1·oordeling van 
een beklaagde wegens een jeit waarvoor 
deze reeds vroeger is veroordeeld (2). 
(Art. 441 Sv.) 

(PROOUREUR-GENERAAL 
IN HET HOF VAN OASSATIE,, 

IN ZAKE GOVAERTS.) 

ARREST (vertaling). 

RET HOF ; - Gelet op de 'vordering 
van de Procureur-generaal bij het Hof 
van cassatie, luidende als volgt : 

« Aan de tweede kamer van het Hof 
van cassatie, 

" De ondergetekende procureur-gene
raal heeft de eer uiteen te zetten dat de 
Minister van Justitie hem bij schrijven 
van 20 januari 1976, Bestuur der Wet
geving, nr. 130836/306/APJDIV - LV./ 
AV, bevel heeft gegeven bij het Hof, 
overeenkomstig artikel 441 van het 
W etboek van strafvordering, aangifte te 
doen van het in kracht van gewijsde 
gegane vonnis dat op 21 maart 1975 
werd gewezen door de Politierechtbank 
te Namen en waarbij Govaerts Roger, 
Ghislain, handlanger, geboren te Velaine 
op 5 februari 1948, woonachtig te Tami-

(1) en (2) Cass., 22 oktober 1973 (.A1·r. cass., 
1974, biz. 213). 

nes, allee de Belle-Vue nr. 35, wordt ver
oordeeld tot een geldboete van 500 frank 
om te Tamines, op 19 april 1974, nadat 
hij verval van het recht tot sturen had 
opgelopen, zonder geheel of gedeeltelijk 
van de voorgeschreven onderzoeken te 
zijn vrijgesteld, een voertuig van de 
categoric waarop de beslissing van ver
vallenverklaring sloeg te hebben ge
stuurd, zonder het bij artikel 4 7 van 
de wet betreffende de politie over het 
wegverkeer . voorziene onderzoek met 
goed gevolg te hebben ondergaan. 

" Deze veroordeling werd uitgesproken 
terwijl voornoemde persoon vroeger voor 
hetzelfde feit reeds was veroordeeld bij 
een op 12 maart 1975 door de Correctio
nele Rechtbank te Namen gewezen 
vonnis zodat het aangegeven vonnis het 
algemeen rechtsbeginsel Non bis in idem 
schendt en derhalve onwettelijk is ; 

ll Om die redenen, vordert de onder
getekende procureur-generaal dat het 
Hof gelieve het aangegeven vonnis te 
vernietigen, te bevelen dat van zijn 
arrest melding zal worden gemaakt op 
de kant van de vernietigde beslissing en 
te beschikken dat er geen grond is tot 
verwijzing. 

)) Brussel, 4 februari 1976. 
ll Voor de procureur-generaal, 

De advocaat-generaal, 
)) (get.) Colard ll; 

Gelet op artikel 441 van het Wetboek 
van strafvordering, met overneming van 
de redenen van de genoemde vordering, 
vernietigt het aangegeven vonnis, dat 
op 21 maart 1975 door de Politierecht
bank te N amen werd gewezen ; beveelt 
dat van dit arrest melding zal worden 
gemaakt op de kant van de vernietigde 
beslissing ; beschikt dat er geen grond is 
tot verwijzing. 

8 maart 1976. - 2e kamer. - Voor
zitter, de H. Delahaye, voorzitter. -
Verslaggever, Baron ViU<;otte. - Gelijk
luidende conclusie, de H. Colard, advo
caat-generaal. 

2e KAMER. - 8 maart 1976. 

VOORZIENING lN CASSATIE. 
STRAFZAKEN.- ARREST VAN DE KAMER 
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VAN INBESOHULDIGINGSTELLING WAAR
BIJ WORDT BESLIST DAT DE VOORLOPIGE 
HEOHTENIS VAN DE VERDACHTE WORDT 
GEHANDHAAFD. - LATERE INVRIJ
HEIDSTELLING. - VOORZIENING ZON• 
DER BESTAANSREDEN. 

De voo1·ziening van de ve1·dachte tegen een 
a?Test van de kamm· van inbesch~tldi
gingstelling, waa1·bij wonlt beslist dat 
zijn voo1'lopige hechtenis wo'i'dt gehand
haajd, heeft geen bestaans1·eden wannee1' 
achtm·aj aan deze hechtenis een einde is 
gemaakt (I). 

(SPADA.) 

ARREST (ver·taling). 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 9 januari 1976 gewezen door 
het Hof van beroep te Brussel, kamer van 
inbeschuldigingstelling; 

Overwegencle clat het arrest de be
schikking bevestigt waarbij het op 
24 december 197 5 tegen verdachte uit
gevaardigcle bevel tot aanhouding worclt 
gehancU1aafd ; 

Overwegende dat, bij beschikking van 
23 januari 1976, de raaclkamer van de 
Rechtbank van eerste aanleg te Brussel 
heeft beslist clat de verdachte onmicl
dellijk zal worden in vrijheid gesteld 
indien hij niet in hechtenis is wegens een 
andere oorzaak; dat de procureur des 
Konings tegen die beschikking niet in 
verzet is gekomen ; 

. Dat de voorziening bij gebrek aan 
bestaansreclen niet ontvankelijk is; 

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

8 maart 1976. - 28 kamer. - Voor
zitte1', de H. Delahaye, voorzitter. -
Vm•slaggeve1·, de H. Screvens. - Gelijk
luidende conchtsie, de H. Colarcl, aclvo
caat-generaal. 

(1) Cass., 22 april 1975 (A1·r. cass., 1975, 
biz. 932); raaclpl. cass., 2 september 1975, 
sup1·a, biz. 11. 

2e KAMER.- 8 maart 1976. 

STRAF. - BEKLAAGDE WEGENS EEN 
l\HSDRIJF NAAR DE POLITIEREOHTBANK 
VERWEZEN. - AANNEMING VAN VER
ZAOHTENDE OMSTANDIGHEDEN. - 00R
REOTIONELE STRAF. - 0NWETTELIJK
HEID. 

vVannee1· de beklaagde wegens een wan
bed?·ijf naa1· de politierechtbank is ve1'
wezen bij een beschikking van de mad
kame?' waarin vm·zachtende omstandig
heclen wm·den opgegeven, mag de politie-
1'echtbank of de C01'1'ectionele 1·echtbank 
in hoge1· be1·oep 1'echtdoende hem voo1' 
clit misd1·ijj geen con·ectionele stmj op
leggen (2). (Artt. 4 en 5 wet van 
4 oktober 1867.) 

(PROOUREUR DES KONINGS 
TE VERVIERS, T. RAUW.) 

ARREST (vertaling). 

HET HOF;- Gelet op het bestreden 
vonnis, op 4 september 1975 in hoger 
beroep gewezen door de Correctionele 
Rechtbank te Verviers; 

Overwegende dat de voorziening enkel 
gericht is tegen de beslissing op de straf
vorclering tegen verweercler ingesteld 
wegens inbreuk op de artikelen 392, 398 
en 399 van het Strafwetboek; 

Over het miclclel afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 38, 40 van het 
Strafwetboek, 4 en 5 van de wet van 
4 oktober 1867, 

doo1·dat het vonnis verweercler wegens 
opzettelijke slagen en verwondingen die 
een ziekte of een arbeiclsongeschiktheicl 
hebben V(;lroorzaakt, veroordeelt tot een 
geldboete van 50 frank en tot een ver
vangencle gevangenisstraf van acht da
gen, 

tm·wijl clat wanbedrijf, bij een beschik
king van de raadkamer bij de rechtbank 
van eerste aanleg te Verviers, gewezen 
op 27 september 1974, wercl gecon
traventionnaliseerd en clerhalve de uit
gesproken straffen, die hoger zijn clan het 
rnaxirnurn van de voor de overtreclingen 
bepaalcle straffen, onwettelijk zijn : 

Overwegencle clat, wanneer de clader 
van~ een wanbeclrijf, zoals ten deze, naar 

(2) Cass., 9 februari 1976, sttpm, biz. 675. 
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de politierechtbank werd verwezen door 
een beschikking van de raadkamer waar
in verzachtende omstandigheden nader 
worden omschreven, het vonnisgerecht 
geen straf mag cLitspreken die hoger is 
clan het maximum van de voor de over
tredingen bepaalde straf ; 

Dat, derhalve, door, voor het regel
matig gecontraventionaliseercl wanbe
clrijf, een geldboete van meer dan 25 frank 
en een vervangende gevangenisstraf van 
meer dan clrie dagen uit te spreken, het 
vonnis onwettelijke ·straffen heeft uit
gesproken; 

Om die redenen, vernietigt het bestre
clen vonnis inzoverre het verweerder 
veroorcleelt tot een straf wegens opzet
telijke slagen en verwondingen en in de 
helft van de kosten van de strafvordering ; 
beveelt clat van dit arrest melding zal 
worden gemaakt op de kant van de 
gecleeltelijk vernietigde beslissing; laat 
de kosten ten laste van de Staat ; verwijst 
de aldus beperkte zaak naar de Correc
tionele Rechtbank te Luik, zitting hou
dende in hoger beroep. 

8 maart 1976. - 2e kamer. - Voo?·
zitter, de H. Delahaye, voorzitter. -
Verslaggeve?', Baron Vingotte. - Gelijk
luidende conclusie, de H. Colard, advo
caat-generaal.. 

2e KAMER. - 8 maart 1976. 

RECHTEN VAN DE VERDEDIGING. 
- STRAFZAKEN. - ZEKERE STUKKEN 
BEVINDEN ZIOH NIET MEER IN HET 

DOSSIER. - BESLISSING DIE MET HUN 
VE,RDWIJNING REKENING HOUDT EN 
GEGROND IS. OP GEGEVENS DIE VRIJE

LIJK DOOR DE PARTIJEN WERDEN BE
SPROKEN.- GEEN SOHENDING VAN DE 

REOHTEN VAN DE VERDEDIGING. 

De 1·echten van de vm·dediging wo?·den niet 
geschonden dom· het feit dat zeke?'e stttk
ken zich niet mee?' in het dossier bevinden 
als met htm vm·dwijning 1·ekening is 
gehmtden om te oonlelen of de telastleg
ging geg1·oncl is en de gegevens waaTvan 
de 1·echte1' geoo?'cleeld heejt clat zij volstaan 
om zijn ove?'tttiging te g1·onden cloo?' de 
partijen vTijel~fk wm·clen besp1·oken (I). 
(Algemeen beginsel van de eerbiediging 
van de rechten van de verdediging.) 

(HOEBEKE, T. GURMAN H. EN M, ; 
GURMAN H., T. BEUJVIER 

EN LITISOONSORTEN.) 

ARREST (vm·taling). 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 10 april 1975 door het Hof 
van beroep te Brussel gewezen ; · 

A. Over de voorzieningen van Marc 
Hoebeke en van zijn echtgenote Marie
Therese Mettewie, burgerlijke partijen : 

Overwegende dat de eisers geen middel 
aanvoeren; 

B. Over de voorziening van Henri 
Gurman, beklaagde, tegen de beslissingen 

1° op de tegen hem ingestelde strafvor
dering : 

a) in zoverre het arrest eiser voor 
zekere telastleggingen vrijspreekt 

Overwegende dat de voorziening niet 
ontvankelijk is bij gebrek aan belang ; 

b) wat het overige betreft : 

Over het middel afgeleid uit de schen
ding van artikel 97 v~n de Grondwet, 
van het algemeen begmsel van de eer
biediging van de rechten van de verde
cliging en van a'rtikel 6 van het verdrag 
tot bescherming van de rechten van de 
mens en de fundamentele vrijheden, 
op 4 november 1950 te Rome ondertekend 
en goedgekeurd bij de wet van 13 mei 
1955, 

doordat het hof van beroep eisers ver
zoek om het onderzoek van de zaak op 
te schorten, de openbare partij te bevelen 
dat zij de verdwenen stukken laat zoeken 
en de zaak sine die te verclagen tot die 
documenten zouden zijn teruggevonden, 
heeft verworpen, op de gronden dat, ten 
eerste, beklaagcle Gurman Henri (thans 
eiser) voor het hof zowel als voor de 
eerste rechters heeft gevraagd om de 
zaak te verdagen tot zekere stukken, 
die het voorwerp uitm11akten van de 
neerlegging 443/473, werden terugge
vonden ; dat hij bovendien aan het hof 
vraagt dat het de openbare partij 
beveelt . de verdwenen stukken te laten 
zoeken; dat de gerechtelijke deskun-

(1) Raadpl. cass., 7 januari 1974 (A?'?', cass., 
1974, blz. 500) en de arresten waarvan sprake 
in noot 1. 
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dige heeft verklaard dat hij einde 
1970 of begin 1971 aan beklaagde docu
menten heeft overgemaakt ; dat, ander
zijds, genoemde deskundige in antwoord 
op een schrijven van 10 augustus 1972 
van de onderzoeksrechter, in een schrij
ven van 7 september 1972, over de neer
legging 433/71 liet weten dat hij dat 
dossier bij zijn schrijven voegde ; dat 
slechts schijnbaar een tegenstrijdigheid 
bestaat tussen de verklaring van de des
kundige en de inhoud van zijn schrijven 
van 7 september 1972; dat niet zeker kan 
worden afgeleid dat aile documenten van 
de neerlegging 443/71 op 7 september 
1972 aan de onderzoeksrechter zouden 
zijn teruggezonden ; dat men daarentegen 
uit dat schrijven logischerwijze kan af
leiden dat aileen de andere documenten 
dan die welke hij einde 1970 of begin 1971 
aan beklaagde had overgemaakt aan de 
onderzoeksrechter werden teruggezon
den ; dat, ten tweede, « in elk geval de 
openbare partij ter zitting van het hof 
heeft verklaard dat zij de ontbrekende 
documenten niet heeft kunnen terug
vinden ; dat men niet inziet welke maat
regel thans kan worden uitgevaardigd 
om ze terug te vinden " ; dat, ten derde, 
<< indien de verdwijning van zekere 
documenten van aard is om beklaagde 
schade te berokkenen namelijk inzake de 
uitoefening van zijn recht op verdediging, 
het hof daarmede rekening zal houden 
bij het onderzoek van de telastleggingen ; 
dat er geen aanleiding bestaat om het 
onderzoek van de zaak te verdagen "• 

terwijl, eerste onderdeel, uit de over
wegingen van het arrest betreffende eisers 
gevolgtrekkingen uit de inhoud van het 
schrijven van de deskundige van 7 sep
tember 1972 volgt dat de rechters in 
hoger beroep obrdelen dat die gevolg
trekkingen slechts onzeker zijn voor wat 
het geheel van de verdwenen stukken 
betreft ; aldus eisers interpretatie van 
dat schrijven in zijn conclusie en waar
op hij de opscho:rting van de tegen hem 
aangevoerde telastleggingen wou gran
den, door het hof van beroep geenszins 
als onjuist wordt gekwalificeerd voor 
wat het geheel van de ontbrekende 
stukken betreft en als gegrond wordt 
beschouwd voor de documenten waarvan 
de deskundige heeft verklaard dat hij ze 
aan eiser niet heeft overgemaakt ; een 
beslissing wettelijk niet mag worden 
gegrond op feiten waarvan aileen werd 
aangetoond dat zij waarschijnlijk zijn en 
waarvan de beperkte draagwijdte in 
verhouding tot de in conclusie ontwik
kelde middelen daarop geen passend 

antwoord is ; daaruit ,volgt dat het hof 
van beroep, door zijn beslissing om de ' 
zaak te onderzoeken, ondanks de niet 
betwiste verdwijning van de in beslag 
genomen stukken, te gronden op over
wegingen waaruit niet blijkt dat met 
zekerheid wordt vastgesteld dat al die 
documenten aan eiser zijn overgemaakt, 
artikel 97 van de Grondwet heeft 
geschonden ; 

tweede onderdeel, het feit dat geen enkele 
onderzoeksmaatregel zou kunnen worden 
bevolen voor de hersteiling of de voor
lmming van de schending van de rechten 
van de verdediging van eiser, die buiten 
zijn schuld de documenten van het 
dossier van zijn zaak, die voor zijn 
verdediging nodig zijn, geheel of ten 
dele is kwijt geraakt, geen wettelijke 
grondslag is voor de beslissing om de 
zaak desondanks te onderzoeken ; in het 
geval dat een beklaagde die de stukken, 
die moeten dienen om te bewijzen dat 
de tegen hem aangevoerde telastleggin
gen ongegrond zijn is kwijt geraakt, de 
rechten van de verdediging slechts kun
nen worden geeerbiedigd door de ver-

- daging sine die van de zaak of door een 
beslissing van buitenvervolgingstelling ; 
daaruit volgt dat, door te steunen op de 
onmogelijkheid om een schending van de 
rechten van de verdediging van de 
beklaagde te verhelpen, om tot het on
derzoek van zijn zaak over te gaan, zelfs 
indien die aangetast is door een schen
ding van die rechten, het hof van beroep 
het algemeen beginsel van de eerbiediging 
van de rechten van de verdediging en 
artikel 6 van het Verdrag tot bescher
ming van de rechten van de mens en 
de fundamentele vrijheden, op 4 no
vember 1950 te Rome ondertekend en 
goedgekeurd bij de wet van 30 mei 1955, 
heeft geschonden ; 

derde onderdeel, door te beslissen « dat 
indien de verdwijning van zekere docu
menten van aard is om beklaagde schade 
te berokkenen, met name inzake de uit
oefening van zijn recht op verdediging, 
daarmede door het hof rekening zal 
worden gehouden bij het onderzoek van 
de telastleggingen "• het hof de funda
mentele aard van het algemeen beginsel 
van de eerbiediging van de rechten van 
de verdediging ernstig heeft miskend ; 
inderdaad bet algemeen beginsel van het 
recht op verdediging dat voortspruit uit 
de bescherming van het individu, dat 
aan de grondslag ligt van ons rechts
systeem en dat, aldus, de strafrechts
pleging beheerst, niet toelaat dat een 
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schending van de rechten van de ver
dediging op welke wijze ook zou worden 
gedekt; een dergelijke schending slechts 
zou kunnen worden hersteld door op
nieuw rekening te houden met de rechten 
van verdediging van beklaagde, en in
dien dit niet gebeurt de strafvordering 
verder niet zou kunnen worden uitge
oefend voor de strafrechters ; het hof van 
beroep, door voor te stellen <<om bij het 
onderzoek van de telastleggingen reke
ning te houden " met eventuele schen
dingen van de rechten van de verdediging 
van eiser, beklaagde, zijn beslissing om 
dat onderzoek niet te verdagen grondt 
op de miskenning van genoemde rechten, 
die door geen andere maatregelen kunnen 
worden in acht genomen dan door de 
volledige herstelli:ng van de beklaagde 
daarin; waaruit volgt dat het hof van 
beroep, dat heeft vastgesteld dat het 
niet mogelijk was een maatregel uit te 
vaardigen om de verdwenen documenten 
terug te vinden en derhalve, om beklaag
de in de rechten van zijn verdediging te 
herstellen, het algemeen beginsel van 
de eerbiediging van de rechten van de 
verdediging en artikel 6 van het Verdrag 
tot bescherming van de rechten van de 
mens en de fundamentele vrijheden, 
op 4 november 1950 -te Rome onder
tekend en goedgekeurd bij de wet van 
30 mei 1955, heeft geschonden door 
desondanks te beslissen zijn onderzoek 
voort te zetten : 

"\Vat het eerste onderdeel betreft : 

Overwegende dat het hof van beroep, 
door de in het middel overgenomen over
wegingen, ondubbelzinnig beslist dat 
zekere van de documenten van de neer
legging nummer 443/71 door de deskun
dige aan eiser werden overgemaakt ter
wijl 'andere aan de onderzoeksrechter 
werden teruggestuurd maar dat deze 
laatste verdwenen zijn en dat geen 
enkele nuttige maatregel kan worden 
bevolen ·om ze terug te vinden ; 

Dat het arrest aldus zijn beslissing 
grondt op feiten die het bewezen ver
klaart en passend antwoordt op eisers 
conclusie; 

W at het tweede en het derde onderdeel 
samen betreft : 

Overwegende dat de rechten van de 
verdediging ni:et worden geschonden door 
het feit dat zekere verloren stukken zich 
niet meer in het dossier bevinden, op 
voorwaarde dat de elementen, waarvan 
de rechter heeft geoordeeld dat zij vol-

staan om zijn overtuiging te gronden, 
door de partijen vrijelijk werden be
sproken; 

Dat, derhalve, de onmogelijkheid om 
de verdwenen stukken terug te vinden 
het hof van beroep niet verplichtte om 
het onderzoek van de zaak te verdagen ; 

Overwegende dat, verre van de in het 
middel aangevoerde bepalingen en het 
algemeen beginsel van de eerbiediging 
va;n de rechten van de verdediging te 
m1skennen, het hof van beroep ze juist 
toepast door te beslissen dat, indien de 
verdwijning. van zekere stukken van 
aard is om de uitoefening van het recht 
op verdediging van beldaagde te belem
meren, het daarmede rekening zal houden 
bij het onderzoek van de telastleggingen ; 

Dat geen enkel onderdeel van het 
middel kan worden aangenomen ; 

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

2° op de tege:ri hem ingestelde civiel
rechtelijke vorderingen : 

a) door de verweerders Rene Wuillame 
Henri Smeesters, Eugene Spaut en zij~ 
echtgenote Christiane Renson, Marc Hoe
helm en zijn echtgenote Marie-Therese 
Mettewie, Pierre Asselbourg en Lucien 
Bouillon: 

Overwegende dat het hof van beroep 
zich onbevoegd verklaart om over de 
rechtsvorderingen van die burgerlijke 
partijen uitspraak te doen en de kosten 
van de twee instanties in verband met 
hun rechtsvorderingen ten laste van 
dezen laat; 

Dat de voorziening niet ontvankelijk 
is bij gebrek aan belang ; 

b) door de andere verweerders 
Overwegende dat eiser geen enkel 

middel aanvoert ; 

Om die redenen, verwerpt de voor
zieningen; veroordeelt de eisers Mark 
Hoebeke en Marie-Therese Mettewie 
~nerzijds, en Henri Gurman, anderzijds: 
m de kosten van hun voorzieningen. 

8 maart 1976. - 2e kamer. - Voor
zitter, de H. Delahaye, voorzitter. ~ 
Ve1·slaggevm·, de H. Meeus. - Gelijk
luidende concl~tsie, de H. Colard, advo
caat-generaal. - Pleite1·, de H. Biitzler. 
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28 KAMER.- 8 maart 1976. 

1° AANSPRAKELIJKHEID (BUITEN 
OVEREENKOMST). - OMVANG VAN 
DE SCHADE. - BEOORDELING DOOR DE 
FEITENRECHTER. 

2o AANSPRAKELIJKHEID (BUITEN 
OVEREENKOMST). - MATERIELE 
SCHADE TEN GEVOLGE VAN DE AANTAS· 
TING VAN DE LICHAMELIJKE GAAFHEID 
EN DE ARBEIDSGESCHIKTHEID VAN HET 
SLACHTOFFER.- BEGRIP. 

3o AANSPRAKELIJKHEID (BUITEN 
OVEREENKOMST).- VERGOEDING 
VAN DE MATERIELE SCHADE TEN GE
VOLGE VAN EEN ONGEVAL. - BETALING 
AAN HET SLACHTOFFER VAN HET ONGE
VAL, VAN ZIJN CONTRACTUELE OF STA· 
TUTAIRE BEZOLDIGING GEDURENDE DE 
TIJD VAN ZIJN ARBEIDSONGESCHIKT· 
HEID. 0MSTANDIGHEID ZONDER 
GEVOLG OP DE VERGOEDING DIE VER
SCHULDIGD IS DOOR DE DADER VAN 
DE SCHADE. 

1° De ?'echte~· beoordeelt soeve~·ein in feite 
de omvang van de door een ongeoo1·loofd 
feit veroo1·zaakte schade ( 1). 

2o De materiele schade ten gevolge van de 
aantasting van de lichamelij ke gaafheid 
en de arbeidsgeschiktheid van de get?·of
fene komt niet alleen tot ttiting in de 
verminde1·ing van diens economische 
waarde op de m·beidsma1·kt maar oak 
in de noodzakelijkheid van een g1·otere 
kmchtsinspanning bij het volbrengen 
van zijn normale taak (2). (Artt. 1382 
en 1383 B.W.) 

3o De ve~·goeding welke door de dader van 
de schade aan het slachtojfe?' van een 
ongeval ve~-schuldigd is voor het mate
riele nadeel ten gevolge van de aantasting 
van zijn m·beidsgeschiktheid wm·dt niet 
uitgesloten of bepe1·kt dam· het feit dat 
het slachtoffe?' ve1·de1· zijn contmctuele 
of stattttaire bezoldiging heeft ontvan
gen (3). (Artt. 1382 en 1383 B.W.) 

(1) Gass., 18 april 1973 (A1'1', cass., 1973, 
blz. 823) en 2 mei 1974 (ibid., 1974, blz. 963). 

(2) Gass., 30 november 1970 (AlT. cass., 
1971, blz. 307) en de arresten waarvan sprake 
in de noot. 

(3) Gass., 10 april 1972 (AlT. cass., 1972, 
blz. 736) en de arresten waarvan sprake in 
noot 2, blz. 737. 

(DEWILDE, NAAlVILOZE VENNOOTSCHAP 
<< SOGEMA EN NAAMLOZE VENNOOT
SCHAP «LA CONCORDE », T. TALLOEN.) 

ARREST (vertaling). 

RET HOF;- Gelet op het bestreden 
arrest, op 27 maart 1975 door het Hof 
van beroep te Brussel gewezen ; 

Overwegende dat het arrest enkel over 
de civielrechtelijke belangen uitspraak 
doet; 

Over het middel afgeleid uit de 
schending van de artikelen 1165, 1382 
van het Burgerlijk W etboek en 97 van 
de Grondwet, 

doo1·dat hot hof van beroep aan het 
slachtoffer van een verkeersongeval, voor 
de perioden van tijdelijke arbeidsonge
schiktheid tijdens welke zij geen loon
verlies had, een deel van haar brutoloon 
toekent dat evenredig is aan de graad 
van de verschillende tijdelijke arbeids
ongeschiktheden, door te beslissen << dat 
de reclamatie van de burgerlijke partij 
niet de recuperatie van een eigenlijke 
loonverlies beoogt maar de vergoeding 
van een vermindering van de arbeids
ongeschiktheid die haar economische 
waarde vermindert en die te wijten is aan 
de aantasting van haar lichamelijke in
tegriteit, hetgeen wel degelijk een mate
riele schade is ; dat in dergelijk geval, 
vanzelfsprekend, een blijvende arbeids
ongeschiktheid van 18 pet., hoofdzakelijk 
bestaande uit hoofdpijn, lumbo-dorsale 
pijnen, stoornissen van het gehoor
geheugen, verschijnselen van duizelig
heid, voor een secretaresse-stenotypiste 
een zeer zware handicap is; dat elke aan
tasting van de lichamelijke 'integriteit 
van een persoon hem niet alleen materiele 
maar ook morele schade toebrengt wan
neer in aanmerking wordt genomen dat 
het slachtoffer voor haar werk, wat het 
ook is, een grotere inspanning moet 
leveren », 

terwijl de materiele schade wegens de 
aantasting van de lichamelijke integriteit 
en de arbeidsgeschiktheid van het slacht
offer, schade die door de dader van de 
onrechtmatige handeling moet worden 
vergoed, ongetwijfeld niet alleen volgt 
uit de vermindering van de economische 
waarde op de arbeidsmarkt maar ook uit 
de noodzaak om een grotere inspanning 
te leveren bij het vervullen van de 
normale taak; de feitenrechter, voor de 
periode na de consolidatie, aldus, voor 
de vaststelling van het bedrag van de 
schade die volgt uit de noodzaak van 
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een grotere inspanning, met name naar 
het loon kan verwijzen indien hij soe
vereirr oordeelt dat die supplementaire 
inspanning, die tijdens de rest van het 
actieve leven van het slachtoffer nodig 
zal zijn, zowel haar arbeidsgeschiktheid 
als haar waarde op de arbeidsmarkt zal 
aantasten en derhalve een weerslag zal 
hebben op haar toekomstige inkomsten; 
daarentegen voor de aan de consolidatie 
voorafgaande perioden van ongeschikt
heid, de omstandigheid dat het slacht
offer verder haar normaal loon heeft 
oritvangen, noodzakelijk impliceert dat 
haar economische waarde, tijdens die 
duidelijk bepaalde en afgescheiden pe
riode van haar leven, geenszins is ver
minderd daar de noodzaak van een 
grotere inspanning geen invloed heeft 
gehad op haar inkomsten ; inderdaad, 
indien de gevolgen van een contract of 
van een statuut, krachtens hetwelk het 
slachtoffer geen enkele inkomstenderving 
heeft tijdens de periode van tijdelijke 
ongeschiktheid, door de aansprakelijke 
derde niet mogen worden aangevoerd 
om te kunnen beweren dater geen enkele 
materiele schade is, vermits de noodzaak 
van het leveren van een grotere inspan
ning zulke schade is, het beginsel van 
de relativiteit van de overeenkomsten 
de rechter niet mag verhinderen om, 
voor de vaststelling van de schade en van 
de wijze van vergoeding, rekening te 
houden met het feit dat het slachtoffer 
door een contract en een statuut is ge
bonden en om daaruit de wettelijke 
gevolgen af te leiden ; uit het verband 
tussen de periode na de consolidatie, 
waarvan feitelijk kan worden geoordeeld 
dat zij voor het slachtoffer een lagere 
economische waarde zal meebrengen, 
hetgeen een relatief verlies van inkomsten 1 

betekent, te wijten aan de noodzaak om 
een hogere inspanning te leveren, ener
zijds, en de periode voor de conso
lidatie, waarvan vaststaat dat zij voor 
het slachtoffer geen vermindering van 
haar inkomsten heeft meegebracht, an
derzijds, volgt dat de noodzaak van een 
grotere inspanning verschillend is, naar
gelang zij zich tijdens de ene of de andere 
periode voordoet ; aldus de noodzaak van 
een hogere inspanning voor normaal 
werk, ingevolge de aantasting van de 
lichamelijke integriteit, een materiele 
schade van economische aard is indien 
soeverein wordt geoordeeld dat de in
komsten tijdens die periode zullen ver
minderen en een gewone materiele schade 
tijdens de tijdelijke ongeschiktheid, dit 
is v66r de consolidatie van de kwetsuren 
van het slachtoffer, in de gevallen dat 

deze laatste verder haar gewoon loon 
ontvangt, daar de afwezigheid van in
komstenverlies in dat geval vaststaat en 
niet voor uitlegging vatbaar is ; het 
criterium voor de vaststelling van de 
schadelijke gevolgen van de grotere 
inspanning die het slachtoffer van een 
ongeval bij haar normaal werk moet 
leveren en van een met de artikelen 1382 
en 1383 van het Burgerlijk Wetboek 
overeenstemmende wijze van vergoeding, 
niet haar loon kan zijn dat, met uitslui
ting van elke andere, overeenstemt met 
haar economische waarde op de arbeids
markt, in de gevallen van tijdelijke on
geschiktheid waarin, rekening houdende 
met het bestaan van een contract of een 
statuut, het vaststaat dat die econo
mische waarde niet is veranderd, daar 
zij haar loon verder ontvangt; door, der
halve op dat loon te steunen voor de 
vaststelling van de materiele schade die 
het gevolg is van voorgenoemde grotere 
inspanning tijdens de periode van tijde
lijke ongeschiktheid, tijdens welke zij 
geen inkomstenverlies had, de rechters 
in hoger beroep een louter economisch 
criterium hebben toegepast op een mate
riele schade die dat helemaal niet is en 
derhalve de artikelen 1382 en 1383 van 
het Burgerlijk Wetboek, artikel 1165 van 
hetzelfde wetboek en artikel 97 van de 
Grondwet hebben geschonden ; de rech
ters in hoger beroep, inderdaad, door 
geen rekening te houden met een contrac
tueel of een statutair feit waarmede zij 
moesten rekening houden en dat niet 
wordt betwist, het tijdelijk verlies van 
arbeidsgeschiktheid van het slachtoffer 
hebben geraamd overeenkomstig een 
criterium dat geen logisch verband heeft 
met de essentiele aard van het contract 
of van het statuut en dat derhalve niet 
kan leiden tot de volledige vergoeding 
van de enige schade die werkelijk was 
geleden: 

Overwegende dat, om aan verweerster 
schadevergoeding toe te kennen voor ·de 
materiele schade wegens de, door haar 
gel eden, tij delij ke ar beidsongeschikthe
den alhoewel zij tijdens die perioden van 
tijdelijke ongeschiktheid verder haar 
volle loon heeft ontvangen, het arrest 
hierop steunt " dat elke aantasting van 
de lichamelijke integriteit van een per
soon hem niet alleen een morele maar ook 
materiele schade doet lijden, in aanmer
king genomen dat het slachtoffer voor 
haar werk, wat dit ook weze, een grotere 
inspanning moet leveren "• 

Overwegende dat het middel het arrest 
niet bekritiseert in zoverre het aan ver-
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weerster voor haar tijdelijke volledige 
ongeschiktheid schadevergoeding toekent, 
omdat zij voor haar werk een grotere 
inspanning moest leveren; dat het enkel 
betoogt dat, bij gebrek aan vermindering 
van het loon van verweerster en van elke 
invloed, tijdens de periode van tijdelijke 
ongeschiktheid, op haar economische 
waarde op de arbeidsnmrkt, de materiele 
schade die het gevolg is yan haar arbeids
ongeschiktheid, waarvan het middel de 
werkelijkheid niet betwist, door de 
rechter niet mocht worden beoordeeld 
in functie van verweersters loon, dat 
juist die economische waarde vertegen
woordigt en zonder rekening te houden 
met de bepalingen van de overeenkomst 
en van het statuut krachtens welke ver
weerster verder haar volle loon heeft 
ontvangen, waaruit zou volgen dat de 
rechter heeft gesteund op een criterium 
van raming dat geen. logisch verband 
heeft met de essentiele aard van het 
contract of van het statuut ; 

Overwegende, enerzijds, dat de feiten
rechter in feite en derhalve soeverein 
oordeelt over de omvang van de mate
riele schade, veroorzaakt door een onge
oorloofd feit en met name over de omvang 
van de schade die hieruit voortspruit 
dat voor het werk een grotere inspanning 
nodig is; 

Dat de rechter, ten deze, zonder te 
steunen op met de logica onverenigbare 
redenen, het loon voor de beroepsbezig
heid van het slachtoffer op het ogenblik 
van het ongeoorloofd feit heeft kunnen 
in aanmerking nemen als element van 
die beoordeling ; 

Overwegende, anderzijds, dat de ver
goeding aan het slachtoffer van een 
ongeval, verschuldigd voor de materiele 
schade die het gevolg is van de aantasting 
van zijn arbeidsgeschiktheid, noch uit
gesloten nocli beperkt wordt omdat het 
slachtoffer tijdens zijn ongeschiktheid 
verder zijn contractueel of statutair 
loon heeft ontvangen ; 

Dat het middel niet kan worden aan
genomen; 

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

8 maart 1976. - 2e kamer. - Voor-

(1) Cass., 12 november 1973 (Arr. cass., 
1974, biz. 291). 

(2) Raadpl. cass., 27 september 1965 (Bull. 
en Pas., 1966, I, 126); 28 maart 1972 (AI'I', 

zitter, de H. Delahaye, voorzitter. -
Verslaggevel', de H. Meeus. - Gelijk
l1tidende concl1tsie, de H. Colard, advo
caat-generaal. - Pleiter, de H. Biitzler. 

2e KAMER.- 9 maart 1976. 

l o VOORZIENING IN CAS SA TIE. 
VoRJ\'I. - STRAFZAKEN. - VooRZIE· 
NING VAN DE BURGERLIJKE PARTIJ 
TEGEN DE BESLISSING TOT VEROOR· 
DELING IN DE KOSTEN VAN DE STRAF· 
VORDERING. - VOORZIENING NIET 
BETEKEND AAN RET OPENBAAR 1\'!INIS· 
TERIE.- NIET·ONTVANKELIJKREID. 

2o V ALSHEID EN GEBRUIK VAN 
VALSE STUKKEN.- VALSREID IN 
PRIVATE GESORRIFTEN. - AFREKE· 
NINGSSTAAT EENZIJDIG OPGEMAAKT TER 
UITVOERING VAN EEN OVEREENKOMST. 
- AKTE DIE EEN VALSREID IN GE· 
SORRIFTEN KAN OPLEVEREN. 

3° CASSATIEMIDDELEN.- STRAFZA· 
KEN.- MID DEL GEGROND OP EEN DOOR 
DE REORTER BEGANE REORTSDWALING. 
- DWALING ZONDER i:NVLOED OP DE 
WETTIGREID VAN RET BESORIKKENDE 
GEDEELTE. - MIDDEL ZONDER BE· 
LANG. 

4° MISBRUIK VAN VERTROUWEN. 
- VERDUISTERING. - BEDRIEGLIJK 
OPZET. lNGEBREKESTELLING. 
GEVOLGEN. 

l 0 N iet ontvankelij k is de niet aan het 
openbaar ministerie betekende voo1'· 
z·iening van een bu1·ge1'lijke pa1·tij tegen 
de beslissing wam·bij zij wm·dt vei'001'· 
deeld in de kosten van de stmjvoTde
Ting (1). (Art. 418 Sv.) 

2° Een afrekeningsstaat, door een pa1·tij 
eenzijdig opgemaakt te1' uitvoe~·ing van 
een ovel'eenkomst, kan een valsheid in 
geschTijten opleve1•en (2). (Art. 196 
S.W.) 

3° Niet ontvankelijk bij geb1·ek aan belang 
is het middel dat aan de 1·echter verwijt 

cass., 1972, biz. 715); 29 oktober 1973 (ibid., 
1974, biz. 237), met conciusie van eerste 
advocaat-generaai Baron Mahaux in Bull. 
en Pas., 1974, I, 222. 
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een rechtsdwaling te hebben begaan, 
wanneer deze zonder invloed is op de 
wettigheid van het bestreden beschik
kende gedeelte (1). 

4° Een ingebrelcestelling houdt niet nood
zakelijlc in dat door het niet betalen van 
de schuld de gelden bedrieglijk we1·den 
VM'duisterd, mam· zij lean door de jeiten
rechte1' wel in aanme1·king worden ge
nomen om het bedrieglijk opzet te 
beom·delen (2). (Art. 491 S.W.). 

(NAAMLOZE VENNOOTSCHAP <e COMPAGNIE 
D'ASSURANCES L'OCCIDENT », NAAM
LOZE VENNOOTSCHAP <e UNION ET PHE
NIX ESPAGNOL » EN NAAMLOZE VEN· 

NOOTSCHAP NAAR SPAANS RECHT <C UNION 
ET PHENIX ESPAGNOL », T. VERDYCK.) 

ARREST. 

HET HOF;- Gelet <ip het bestreden 
arrest, op 25 september 1974 gewezen 
door het Hof van beroep te Brussel ; 

I. In zoverre de voorzieningen gericht 
zijn tegen de beslissing op de strafvorde
ring : 

Overwegende dat de eiseressen, burger
lijke partijen, die in de kosten van de 
strafvordering worden veroordeeld, enkel 
in die mate hoedanigheid hebben om zich 
in cassatie te voorzien ; 

Overwegende echter dat uit geen stuk, 
waarop het Hof vermag acht te slaan, 
blijkt dat de eiseressen hun voorziening 
aan het openbaar ministerie hebben laten 
betekenen ; dat de voorzieningen mits
dien niet ontvankelijk zijn ; 

II. In zoverre de voorzieningen gericht 
zijn tegen de beslissing op de civielrech
telijke vorderingen van de eiseressen : 

A. Op de voorziening van eiseres naam
loze vennootschap "Compagnie d'Assu
rances L'Occident » in faillissement : 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 196, 197 van 

(1) Cass., 13 januari 1976, sttpra, biz. 539; 
raadpl. cass., 19 januari 1970 (Bull. en Pas., 
1970, biz. 439). 

(2) Raadpl. cass., 2 oktober 1967 (A1'1·. 
cass., 1968, biz. 151); Repm·toi1·e p1·atique du 
d1•oit belge, Compl. III, vo Abus de confiance, 
nr. 91. 

het Strafwetboek, 15, 16, 19 van de wet 
van 17 april 1878 houdende de vooraf
gaande titel van het W etboek van straf
vordering, 1134, 1315, 1329, 1330, 1382, 
1984, 1993 van het Burgerlijk Wetboek, 
16 tot 25 van het Wetboek van koop
handel en 97 van de Grondwet, 

doo1·dat, na in herim1ering te hebben 
gebracht dat de betrekkingen tussen de 
naamloze vennootschap Continental Un
derwriters, waarvan verweerder de af
gevaardigde-beheerder was, en eiseres 
beheerst worden door drie overeenkom
sten, gedagtekend 11 mei 1967, 2 mei 1969 
en 22 november 1969, en na te hebben 
vastgesteld, aangaande de eerste over
eenkomst, dat Continental Underwriters 
een gevolmachtigde vertegenwoordiger 
van eiseres was en, aangaande de derde 
overeenkomst, dat zij de eerste per 
17 oktober 1969 vernietigt en voor de 
periode van 30 september 1969 tot 31 de
cember 1970 stipuleert" dat tot 31 decem
ber 1970 de trimestriele afrekening van 
de naamloze vennootschap. Continental 
Underwriters v66r het einde van de 
maand volgend op haar afsluiting, naar 
de naamloze vennootschap L'Occident 
zal gestuurd worden, dat deze laatste 
dan over een maand beschikt voor 
gebeurlijke opmerkingen en dat het 
definitief saldo zal geregeld worden 
binnen de volgende maand », het arrest 
niet bewezen verklaart de tegen ver
weerder ingebrachte feiten van de telast
legging van valsheid in geschriften en 
gebruik van valse stukken voor de af
rekeningsstaat over het laatste trimester 
van 1969 waarvoor hij regelmatig in 
gebreke was gesteld, en voor die over de 
eerste twee trimesters van 1970, en zich 
onbevoegd verklaart om van de burger
lijke rechtsvordering van eiseres kennis 
te nemen op de gronden <e dat ook deze 
afrekeningen door V erdyck opgesteld 
worden in functie van zijn stelling en 
interpretatie betreffende de contractuele 
verhouding tussen beide vennootschap
pen; dat de naamloze vennootschap 
L'Occident door de begeleidende brief 
van 17 juli 1970 kennis kreeg van het 
eenzijdig karakter van deze afrekeningen, 
zodat zij tegenover haar niet als bewijs 
kunnen golden », 

tM·wijl, ee1•ste onderdeel, wanneer het 
misdrijf in verband staat, zoals ten deze, 
met de uitvoering van een contract, in 
casu een lastgeving met de overeen
gekomen verbintenis rekening te doen 
binnen een zekere termijn, de straf
rechter zich bij de uitspraak over die 
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uitvoering voegt naar de regels van het 
Burgerlijk W etboek, ten deze naar de 
regels van de bewijslevering (artikels 15, 
16 en 19 van de wet van 17 april 1878); 
uit het enkele feit van het eenzijclige 
kenmerk van de afrekeningen, door de 
beklaagde opgemaakt tot nakoming van 
een contract dat tussen de partijen als 
wet gold en hem de verplichting oplegde 
rekening te doen door het opmaken van 
trimestriiile afrekeningen, niet voort
vloeit dat deze rekeningstukken niet in 
zekere mate een bewijs voor of tegen 
eiseres konden opleveren (schending van 
de genoemcle artikelen van de wet van 
17 april 1878 en van de artikelen ll34, 
1315, 1329, 1330, 1984, 1993 van het 
Bm·gerlijk Wetboek en 16 tot 25 van 
het Wetboek van koophandel); het 
arrest derhalve niet wettelijk zijn stelling 
rechtvaardigt dat bedoelde rekeningstuk
ken, die in de telastlegging als vals waren 
aangeduid, niet onder de artikelen 196 
en 197 van het Strafwetboek vielen 
(schending van deze bepalingen van het 
Strafwetboek en van de artikelen 1382 
van het Burgerlijk Wetboek en 97 van 
de Grondwet); 

tweede onde1•deel, het arrest vaststelt, 
bij het onderzoek van de telastlegging 
van misbruik van vertrouwen, eveneens 
tegen verweerder ingebracht en met 
betrekking tot de afrekening over het 
laatste trimester van 1969, dat "welis
waar, zelfs in de stelling van beklaagde, 
de schadegevallen Hames en Exoma 
eerst op 2 en 10 januari 1970 eisbaar 
werden en derhalve respectievelijk 2 en 
10 dagen te vroeg in rekening werden 
gebracht" en dat "dit ontegensprekelijk 
wijst op de bedoeling de betalingen te 
vertragen " ; het arrest aldus impliciet 
doch noodzakelijk ten aanzien van be
wuste afrekening het bestaan van een 
valsheid in geschriften en van gebruik 
van valse stukken vaststelt ; het arrest 
mitsdien de telastlegging van valsheid en 
gebruik van valse stukken niet wettelijk 
onbewezen kon verklaren (schending van 
de artikelen 196 en 197 van het Straf
wetboek en 1382 van het Bnrgerlijk 
Wetboek); het arrest althans aangetast is 
door tegenstrijdigheid in zijn gronden, 
hetgeen met het ontbreken van reden
geving gelijkstaat (schending van arti
kel 97 van de Grondwet) : 

Wat het eerste onderdeel betreft : 

Overwegende dat het arrest vaststelt 
dat de contractuele verhoudingen tussen 
eiseres en de naamloze vennootschap 

Continental Underwriters, waarvan ver
weerder de afgevaardigde-beheerder was, 
door de in het middel aangehaalcle over
eenkomsten werden bepaald, dat de 
interpretatie van zekere teksten voor 
betwisting vatbaar was, dat zonder nit 
te maken welke thesis, die van eiseres 
of die van verweerder, de juiste is, de 
thesis van verweerster al even verdedig
baar is als die van eiseres, dat de afreke
ningen over het laatste kwartaal 1969 en 
over de eerste twee kwartalen 1970 door 
verweerder aan eiseres op 17 juli 1970 
werden overgernaakt, dat zij door ver
weerder werden opgesteld << in fmlctie van 
zijn stelling en interpretatie betreffende 
de contractuele verhouding tussen beide 
vennootschappen " en dat eiseres door 
de begeleidende brief van 17 juli 1970 
kennis kreeg van het eenzijdige kenmerk 
van deze afrekeningen, << zodat zij tegen
over haar niet als bewijs konden gelden " ; 

Overwegende dat, zo de omstandigheid 
dat voormelde afrekeningen een eenzijdig 
kenmerk vertoonden, weliswaar geenszins 
belet dat die bescheiden, op grand van 
de contractuele verplichtingen, het be
wijs van hun inhoud konden leveren, het 
arrest echter door voormelde vaststellin
gen meteen te kennen geeft dat, nu de 
interpretatie van verweerder over de 
contractuele verhouding tussen de ven
nootschappen verdedigbaar was en dat hij 
de afrekeningen opstelde in functie van 
die interpretatie, waarvan eiseres door 
de begeleidende brief van 17 juli 1970 
kennis kreeg, verweerder zonder bedrieg
lijk opzet of oogmerk om te schaden heeft 
gehandeld; 

Overwegende dat daaruit volgt dat, 
al was het onderdeel van het middel 
gegrond, het zonder invloed blijft op de 
wettelijkheid van de beslissing en derhal
ve, bij gebrek aan belang, niet ontvan
kelijk is; 

W at het tweede onderdeel betreft : 

Overwegende dat het onderdeel enkel 
verband houdt met de telast.legging van 
valsheid in geschriften en gebruik ervan 
met betrekking tot de opneming in de 
afrekening over het laatste kwartaal1969 
van de schadegevallen Hames en Exoma· 
voor een bedrag van respectievelijk 
536.834 frank en 243.267 frank; 

Overwegende dat, zoals nit het ant
woord op het eerste onderdeel blijkt, het 
arrest beschouwt dat verweerder, gelet 
op zijn verdedigbare stelling en inter
pretatie, waarvan eiseres met de afre
keningen kennis kreeg, zonder bedrieg-
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lijk opzet of oogmerk om te schaden heeft 
gehandeld; 

Overwegende dat het arrest daarna, 
bij het onderzoek van de telastlegging 
van misbruik van vertrouwen, oordeelt 
dat zelfs in de stelli:ng van verweerder 
de schadegevallen Hames en Exoma eerst 
op 2 en 10 januari 1970 eisbaar werden 
en derhalve respectievelijk 2 en 10 dagen 
te vroeg in rekening werden gebracht 
en dat dit ontegensprekelijk wijst op 
de bedoeling de betalingen te vertragen ; 
dat die beschouwing, in strijd met de 
vroegere vaststellingen van het arrest, 
wijst op een niet verantwoorde opneming 
van die bedragen in de afrekening en 
voor deze onjuiste opneming. een opzet 
aanduidt dat kan bedrieglijk zijn, zodat 
het arrest met tegenstrij digheid is be
hept; 

Dat het onderdeel van het middel 
gegrond is; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 491 van 
het Strafwetboek, 1.382 van het Burger
lijk Wetboek en 97 van de Grondwet, 

doordat, uitspraak doende over de 
telastlegging van misbruik van ver
trouwen, door verweerder ten nadele van 
eiseres gepleegd voor een bedrag van 
1.903.717 frank, dat een deel uitmaakt 
van de rekening-courant per 30 septem
ber 1969 en door het opzeggingscontract 
van 22 november 1969 betaalbaar werd 
gesteld op 31 december 1969,. het arrest, 
na te hebben gezegd '' dat zelfs wanneer 
een agentenrekening als rekening-cou
rant wordt beschouwd, de gevolmachtig
de zich, door achterhouding van het 
saldo, plichtig kan maken aan een in
brenk op artikel 491 van het Strafwet
boek, doch dan op voorwaarde dat de 
elementen van deze wetsbepaling voor
handen zijn ,, beslist dat " evenmin de 
bedrieglijke verduistering van dit bedrag 
bewezen is " op de gronden dat " zelfs het 
bestaan van een bewezen schuld en van 
de weigering ze te betalen, niet zonder 
meer strafbaar opzet impliceren " en dat 
beklaagdes stelling omtrent de uitleg
ging van de overeenkomsten van 11 mei 
1967 en 22 november 1969 verdedigbaar 
is met het gevolg dat hij tegenover de 
betaling van het saldo van de rekening
courant heeft kunnen stellen het saldo 
van de premies van het laatste kwartaal 
1969 dat onder meer de bedragen van 
536.834 frank en van 243.267 frank voor 
de hangende schadegevallen Hames en 
Exoma omvat, 

te?'Wijl het arrest van de andere kant 

uitdrukkelijk constateert enerzijds dat 
" de naamloze vennootschap Continental 
Underwriters, waarvan ver-vveerder de 
afgevaardigde-beheerder was, vruchte
loos op 19 december 1969 en op 2 februari 
1970 in gebreke gesteld werd respectie
velijk het be drag van l. 903. 7l 7 frank 
te betalen en de vierde kwartaalafreke
ning 1969 te laten geworden" en ander
zijds dat de bovenvermelde schadege
vallen te vroeg in rekening werden ge
bracht met de bedoeling de betalingen 
te vertragen ; uit deze constateringen 
noodzakelijk verweerders bedrieglijk oog
merk is af te leiden zich de sommen die 
hij onder zich had, toe te eigenen en 
mitsdien het dispositief van vrijspraak 
en van onbevoegdverldaring om van 
de civielrechtelijke vordering van eiseres 
kennis te nemen niet wettelijk gerecht
vaardigd is (schending van de artike
len 491 van het Strafwetboek en 1382 
van het Burgerlijk Wetboek); althans 
de bestreden beslissing aldt1s door tegen
strijdigheid aangetast en niet voldoe:ride 
met redenen omkleed is (schending van 
artikel 97 van de Grondwet) : 

Overwegende dat, in strijd met de 
aanvoering van het middel, de omstan
digheid dat de schuldenaar in gebreke 
wordt gesteld, al kan ze door de feiten
rechter in aanmerking worden genomen 
om, met betrekking tot een telastlegging 
van misbruik van vertrouwen, het be
drieglijk opzet van de schuldenaar te 
beoordelen, niet noodzakelijk dit opzet 
impliceert ; 

Overwegende dat het arrest vaststelt 
dat bij brieven van 2 en 10 december 1969 
aan eiseres betali:ng werd gevraagd 
respectievelijk van de schadegevallen 
Hames en Exoma en dat in de verdedig
bare stelling van verweerder over de 
contractuele verhoudingen tussen de 
vennootschappen die schadegevallen door 
eiseres aan verweerder respectievelijk op 
2 en 10 januari 1970 dienden te worden 
betaald; 

Overwegende dat het arrest, op grond 
van voormelde vaststellingen, zonder 
tegenstrijdigheid of schending van arti
kel 491 van het Strafwetboek, kon oor
delen dat, hoewel verweerder in zijn 
eigen stelling bedoelde schadegevallen 
2 en 10 dagen te vroeg in rekening bracht 
met de bedoeling de betaling van de op 
31 december 1969 bestaande schuld te 
vertragen, dit niet volstond om het 
bedrieglijk opzet van verweerder te 
bewijzen zich deze gelden, die in zijn 
stelling hem enige dagen later contrac-
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tueel moesten betaald worden, te ver
duisteren; 

Dat het middel niet kan worden aan
genomen; 

B. Op de voorziening van de eiseressen, 
naamloze vennootschap Union et Phenix 
Espagnol en naamloze vennootschap 
naar Spaans recht "Union et Phenix 
Espagnol >> : 

Om die redenen, vernietigt het bestre
den arrest in zoverre het uitspraak doet 
over de civielrechtelijke vordering van 
de naamloze vennootschap Compagnie 
d'assurances L'Occident met betrekking 
tot de telastlegging A-2 in zoverre deze 
telastlegging verband houdt met de 
schadegevallen Hames en Exoma ; yer
werpt de voorzieningen voor het over1ge ; 
beveelt dat melding van dit arrest zal 
gemaakt worden op de kant van de 
gedeeltelijk vernietigde beslissing; ver
oordeelt verweerder en de eiseres onder 
A ieder in de helft van de kosten gerezen 
op de voorziening van deze eiseres ; ver
oordeelt de ~eiseressen onder B in de 
kosten van hun voorziening; verwijst 
de aldus beperkte zaak naar het Hof 
van beroep te Gent. 

9 maart 1976. - 2e kamer. - Voor
zitte1·, de H. Wauters, raadsheer waar
nemend voorzitter. - Verslaggever, de 
H. Sury. - Gedeeltelijk eensluidende 
conclusie (1), de H. Lenaerts, advocaat
generaal. - PleitM·s, de HR. Dassesse 
en H. De Bruyn. 

2e KAMER. - 9 rnaart 1976. 

1 o AANSPRAKELIJKHEID (BUITEN 
OVEREENKOMST). FoUT. 
NOODZAKELIJK VEREISTE. 

20 CASSATIE. - OMVANG. - STRAF-

(1) Ret openbaar ministerie besloot even
eens tot vernietiging op het tweede middel 
van de voorziening van « Compagnie d'assu
rances L'Occident » wegens tegenstrijdigheid 
in de redengeving. 

(2) Raadpl. cass., 25 juni 1953 (Arr. cass., 
1953, biz. 743), 6 december 1971 (ibid., 1972, 

ZAKEN. - BURGERLIJKE RECHTSVOR
DERINGEN.- VooRZIENINGEN VAN DE 
BURGERLIJKE PARTIJEN. EIND· 
BESLISSING OP EEN RECHTSVORDERING 
EN GEEN EINDBESLISSING OP DE AN
DERE. - BESLISSINGEN DOOR DEZELF
DE ONWETTIGHEID AANGETAST.- VER· 
NIETIGING VAN DE EINDBESLISSING.
BRENGT DE VERNIETIGING MEE VAN 
DE NIET DEFINITIEVE BESLISSING, NIET· 
TEGENSTAANDE DE AFSTAND VAN DE 
VOORZIENING TEGEN DEZE BESLISSING 
ZONDER BERUSTING. 

3° CASSATIE. - OMVANG. - STRAF
ZAKEN. - BURGERLIJKE RECHTSVOR
DERINGEN.- BESLISSING WAARBIJ DE 
AANSPRAKELIJKHEID VOOR EEN ON
GEVAL TUSSEN DE BEKLAAGDE EN DE 
GETROFFENE WORDT VERDEELD. -
VERNIETIGING VAN DE BESLISSING 
BETREFFENDE DE AANSPRAKELIJKHEID 
VAN DE GETROFFENE.- BRENGT NIET 
DE VERNIETIGING MET ZIOH VAN DE 
BESLISSING BETREFFENDE DE AAN • 
SPRAKELIJKHEID VAN DE BEKLAAGDE 
EN DE VASTSTELLING VAN DE SCHADE. 

1 o Niet wettig gerechtvaardigd is d(! be
aliasing van de 1·echter die de door een 
ongeval get1·ojJene gedeeltelijk aanspra
kelij k stelt zonder vast te stellen dat deze 
een fout heeft begaan (2). (Artt. 1382 
en 1383 B.W.) 

2o Wanneer twee burgerlijke partijen een 
voo1·ziening hebben ingesteld, brengt de 
vernietigi'(bg op de voorziening van een 
b~trge?'lijlce pm·tij van de eindbeslissing 
op de door deze ingestelde burgerlijke 
rechtsvordering de vernietiging mede van 
de niet dejinitieve beslissing op de door 
de andere bu?·ge?'lijke partij ingestelde 
rechtsvorde1·ing die door dezelfde on
wettigheid is aangetast, zelfs indien deze 
laatste burge?'lijlce pa?·tij ajstand van 
haa?' voo1·ziening heeft gedaan zonder 
in de beslissing te be1·usten (3). 

3o Wanneer de ?'echter de aansprakelijkheid 
voor een ongeval tussen de beklaagde 
en de get?·offene verdeelt, b1·engt de 
vernietiging van de beslissing dat de 
get?'offene medeaanspmkelijlc is de ver-

biz. 335) en 4 oktober 1973 (ibid., 1974, 
biz. 135). 

(3) Raadpi. cass., 3 december 1973 (Arr. 
cass., 1974, biz. 379), 14 en 15 oktober 1974 
en 21 april 1975 (ibid., 1975, biz. 201, 221 
en 923). 
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nietiging niet met zich van de beschik
king clie de beklaagde voo1· ten minste 
de helft aanspmkelijk ve1·klaaTt, . het 
bedmg van de schade bepaalt en een 
ondeTzoeksmaat1·egel beveelt ( 1). 

(AERTBELIEN EN MAES, T. TUYAERTS.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 15 oktober 1975 in hoger 
beroep door de Correctione1e Rechtbank 
te Brussel gewezen ; 

I. In zoverre de voorzieningen zijn 
gericht tegen de beslissing op de ten 
laste van verweerder ingestelde straf
vordering : 

Overwegende dat de eisers, burgerlijke 
partijen die niet in de kosten van de 
strafvordering werden veroordeeld, geen 
hoedanigheid hebben om· tegen zodanige 
beslissing cassatieberoep in te stellen ; 

II. In zoverre de voorzieningen gericht 
zijn tegen de beslissingen op de tegen 
verweerder ingestelde civielrechtelijke 
vordering, 

A) van eiser : 

Over het middel afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 1382 en 1383 van 
het Burgerlijk Wetboek, 3 en 4 van de 
wet van 17 april 1878 houdende de voor
afgaande titel van het W etboek van straf
vordering, 161, 17 4, 17 6 van het W etboek 
van strafvordering en, voor zoveel als 
nodig, 97 van de Grondwet, 

dooTdat het bestreden vonnis, dat het 
vonnis waartegen hoger beroep teniet 
doet en hervormt op civielrechtelijk 
gebied, na vastgesteld te hebben dat het 
misdrijf waaraan de beklaagde schuldig 
werd bevonden « ontegensprekelijk een 
oorzakelijk verband vertoont met de 
schade geleden door de burgerlijke 
partij en ,, niettemin beslist de burger
lijke aansprakelijkheid voor het litigieus 
verkeersongeval slechts voor de helft 
ten laste te leggen van de beklaagde 
onder voorwendsel dat « Mevrouw Maes 

(1) Raadpl. cass., 14 december 1970 (An·. 
cass., 1971, biz. 371), 27 maart 1973 (ibid., 
1973, biz. 754), 13 mei 1974 (ibid., 1974, 
biz. 1017) en 3 februari 1975 (ibid., 1975, 
biz. 630). 

E., echtgenote Aertbelien, nochtans haar 
schade had kunnen beperken door haar 
zwenking naar links uit te voeren op de 
wijze van getuige Baguet, dit wil zeggen 
door even halt te houden in het midden 
van de weg ,, 

tet·wijl, eeTste onde1·cleel, de rechter zijn 
beslissing fundeert op hypothetische en 
dubbelzinnige motieven, zodat het von
nis niet naar behoren met redenen is 
omkleed (schending van artikel 97 van 
de Grondwet); 

tweede ondeTdeel, de feitenrechter aldus 
geenszins vaststelt dat een fout werd 
begaan door het slachtoffer van het 
ongeval, zodat het bestreden vonnis niet 
wettelijk kon beslissen dat de burgerlijke 
aansprakelijkheid slechts voor de helft 
kon ten laste gelegd worden van de 
beklaagde (schending van alle andere 
in het middel aangehaalde bepalingen) 

W at het tweede onderdeel betreft : 

Overwegende da t het vonnis, om de 
beslissing waarbij de burgerlijke partij, 
Maes Eliane (thans eiseres), voor de 
helft medeaansprakelijk wordt gesteld 
voor kwestieus ongeval en de schadelijke 
gevolgen ervan, te motiveren, zich be
perkt tot de enkele in het middel aange
vochten beschouwing ; dat het zodoende 
niet vaststelt dat het voornoemde slacht
offer (eiseres) een met het ongeval oor
zakelijk verbonden fout heeft begaan 
in de zin van de artikelen 1382 en 1383 
van het Burgerlijk Wetboek; 

Dat de beslissing op de rechtsvordering 
van eiser derhalve niet wettelijk verant
woord is; 

Dat het onderdeel gegrond is ; 

B) van eiseres : 

Overwegende dat eiseres verldaard 
heeft afstand te doen van haar voor
ziening, onder voorbehoud na eind
beslissing op haar rechtsvordering op
nieuw cassatieberoep in te stellen; 

Dat dergelijke afstand geen berusting 
inhoudt en dat derhalve de vernietiging 
van de beslissing op de door eiser inge
stelde civielrechtelijke vordering met 
betrekking tot de medeaansprakelijkheid 
van eiseres, de vernietiging van de 
beslissing op haar eigen rechtsvordering 
ten gevolge heeft, vermits deze beslissing, 
behalve voor zover zij een onderzoeks
maatregel beveelt, op dezelfde onwette
lijkheid steunt, en dit ook al is ze geen 
eindbeslissing in de zin van artikel 416 
van het W etboek van strafvordering ; 
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Om die redenen, en zonder acht te 
slaan op · het eerste onderdeel van het 
middel, dat niet van die aard is dat een 
ruimere cassatie eruit volgen zou, decre
teert de afstand van de voorziening van 
eiseres ; vernietigt het bestreden vonnis, 
voor zover het uitspraak doet over de 
door de eisers ingestelde civielrechtelijke 
vorderingen, behalve wat betreft de 
beschikkingen waarbij wordt beslist dat 
verweerder voor ten minste de helft 
aansprakelijk is voor het ongeval, het 
bedrag van eisers schade wordt bepaald 
en een onderzoeksmaatregel wordt bevo
len ; verwerpt de voorzieningen voor het 
overige ; beveelt dat van dit arrest 
melding zal worden gemaakt op de kant 
van de gedeeltelijk vernietigde beslis
sing ; veroordeelt eiseres in de kosten van 
haar afstand en in de helft van de kosten 
van haar voorziening ; veroordeelt ver
weerder in de overige kosten ; verwijst 
de aldus beperkte zaak naar de Correc
tionele Rechtbank te Leuven, zitting 
houdend in hoger beroep. 

9 maart I976. - 28 kamer. - Voor
zitte?', de H. Wauters, raadsheer waar
nemend voorzitter. - Verslaggeve1·, de 
H. Delva. - Gelijkluidende conclusie, 
de H. Lenaerts, advocaat-generaal. 
Pleiters, de HH. Van Ryn en A. De 
Bruyn. 

28 KAMER. - 9 maart 1976. 

VOORZIENING IN CASSATIE. 
TERMIJN.- STRAFZAKEN.- VEROOR
DELING BIJ VERSTEK. - VONNIS IN 
HOGER BEROEP WAARBIJ RET VERZET 
ONGEDAAN WORDT VERKLAARD. 
VOORZIENING VAN DE BEKLAAGDE IN
GESTELD NA RET VERSTRIJKEN VAN 
DE TERMIJN BEPAALD BIJ ARTIKEL 373 
VAN RET WETBOEK VAN STRAFVOR
DERING EN DIE BEGINT TE LOPEN DE 
DAG NA DE BETERENING VAN DIT 
VONNIS. -NIET ONTVANKELIJKE VOOR
ZIENING. 

Niet ontvankelijk is de voorziening van 
de beklaagde tegen het in hoge1· bemep 
gewezen vonnis waa1·bij ongeclaan wo1'dt 
verklaanl het ve1·zet dat hij heejt aange
tekend tegen een vonnis in hoge?' be1·oep 
dat hem bij verstek ve1'001'deelt, als 

ze is ingesteld na het ve1'strijken van 
de termijn bepaald bij artikel 373 van 
het Wetboek van st1·ajvorde1·ing, die 
begint te lopen de dag na de betekening 
van het bestreden vonnis (I). 

(VAN DE VOORDE.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 3 september 197 5 in hoger 
beroep gewezen door de Correctionele 
Rechtbank te Brussel ; 

Overwegende dat de voorziening ge
richt is tegen een in hoger beroep gewezen 
vonnis waarbij ongedaan wordt ver
ldaard het verzet door eiser aangetekend 
tegen een vorig vonnis dat hem bij ver
stek had veroordeeld ; 

Overwegende dat het bestreden vonnis, 
dat hem betekend werd op I4 oktober 
I975, niet vatbaar was voor verzet zodat 
de termijn om cassatievoorziening in 
te dienen op I5 oktober I975 een aanvang 
heeft genomen ; 

Dat de verklaring tot cassatieberoep 
gedaan op 3I oktober I975 laattijdig 
en derhalve niet ontvankelijk is ; 

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

9 maart I976. - 28 kamer. - Voor
zitter en Verslaggever, de H. Wauters, 
raadsheer waarnemend voorzitter. -
Gelijkluidende conclusie, de H. Lenaerts, 
advocaat-generaal. 

28 KAMER.- 9 maart 1976. 

I 0 STEDEBOUW. -WET VAN 29 MAART 
I962, ARTIKEL 65. - VORDERING TOT 
HERSTEL.- AARD VAN DE BESLISSING. 

2° VOORZIENING IN CASSATIE. -
TERMIJN. - STRAFZAKEN. - STRAF-

(1) Cass., 8 juni 1970 (A1'1', cass., 1970, 
blz. 942); raadpl. cass., 9 november 1971 
(ibid., 1972, blz. 255), 10 april 1973 (ibid., 
1973, blz. 797) en 4 juni 1974 (ibid., 1974, 
blz. 1090). 
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VORDERING. - STEDEBOUW. - AR
REST DAT DE BEKLAAGDE TOT EEN 
GELDBOETE VEROORDEELT EN DE UIT
SPRAAK OVER DE VORDERING TOT 
HERSTEL UITSTELT. - GEEN GESCHIL 
OVER DE BEVOEGDHEID. - VoORZIE
NING VAN DE BEKLAAGDE VOOR RET 
EINDARREST. - NIET-ONTVANKELIJK
HEID. 

1° De beslissing ove1· de vordering tot 
he1•stel bedoeld in a1·tikel 65, § 1, van 
de wet van 29 maa1·t 1962 behoort tot 
de uitoefening van de stmjvo1·de1·ing (1). 
(Impliciete oplossing.) 

2° Niet ontvankelijk is de door de beklaagde 
v661· het eindar1·est ingestelde voo1·ziening 
tegen een ar1•est dat, . zonder ove~· een 
geschil bet1·effende de bevoegdheid ttit
spraak te doen, hem tot een geldboete 
ve~·oo1·deelt wegens inbreuk op de wet 
van 29 maa1·t 1962 houdende organisatie 
van de ruimtelijke o1·dening en van de 
stedebouw en de uitspmak over de vor
dering tot herstel bedoeld in a1·tikel 65, 
§ 1, van die wet uitstelt (2). (Art. 416 Sv.) 

(VERKOEYEN.) 

De Advocaat-genemal Lenaerts heeft 
in substantie het volgende gezegd : 

Eiser werd vervolgd wegens het bou
wen van een waning zonder vergunning. 
Met toepassing van artikel 65 van de wet 
op de ruimtelijke ordening en de stede
bouw vorderde de gemachtigde ambte
naar van het Ministerie van Openbare 
Werken, met het akkoord van het 
college van burgemeester en schepenen, 
de betaling van 480.000 frank als meer
waarde die het goed door het misdrijf 
heeft verkregen. Bovendien stelde de 
Belgische Staat zich burgerlijke partij 
en vorderde in die hoedanigheid een 
schadevergoeding van eveneens 480.000 fr. 

Op strafgebied veroordeelt het arrest 
eiser. tot een geldboete van 50 frank en 

(1) Raadpl. cass., 21 november 1972 en 
6 maart 1973 (A1'1'. cass., 1973, blz. 285 en 
655) en 14 mei 1974 (ibid., 1974, blz. 1020); 
Senaat, 1970-1971, Hand., 20 oktober 1970, 
blz. 82. Zie de conclusie van het openbaar 
ministerie. Dat de beslissing over de vorde
ring tot herstel tot de uitoefening van de 
strafvordering behoort, betekent evenwel 
niet dat de bevolen herstelmaatregel een 
straf is, 

beveelt een onderzoeksmaatregel " al
vorens uitspraak te doen betreffende de 
door de bevoegde besturen voorgestelde 
maatregel tot herstel ». 

Op burgerlijk gebied beslist het arrest 
dat de eis " pas in staat zal zijn om ten 
grande berecht te worden na uitvoering 
van de hager omschreven onderzoeks
maatregel ». 

Het is zeer de vraag of de Staat met 
zijn stelling als burgerlijke partij iets 
anders beoogt dan de vordering tot 
betaling van de meerwaarde als herstel. 
Maar hij heeft nu eenmaal en een vor
dering op grand van artikel 65 ingesteld 
en zich burgerlijke partij gesteld, zodat 
het arrest over beide vorderingen uit
spraak moest doen. En vermits de uit
spraak over beide werd uitgesteld inge
volge de bevolen onderzoeksmaatregel, 
is geen van beide beslissingen een eind
beslissing, zodat de voorziening in die 
mate voorbarig en derhalve niet ont
vankelijk is. 

Vraag is echter of daardoor ook de 
voorziening tegen de veroordeling tot de 
geldboete voorbarig en niet ontvankelijk 
wordt, zoals bijvoorbeeld een voorziening 
tegen een arrest dat de beklaagde tot een 
geldboete veroordeelt maar de beslissing 
over het stuurverbod uitstelt, niet ont
vankelijk is (3). 

In dit laatste geval is de oplossing 
duidelijk, aangezien het stuurverbod een 
bestanddeel van de straf is (4). 

Kan nu hetzelfde worden gezegd van 
de vordering tot herstel op grand van 
artikel 65 ? Of kan deze vordering 
minstens worden beschouwd als behorend 
tot de uitoefening van de strafvordering 
of moet zij integendeel als een burger
lijke rechtsvordering worden aange
merkt? 

Artikel 65, § 1, bepaalt dat de recht
bank het herstel beveelt "benevens de 
straf ». En het laatste lid van § 1 bepaalt 
dat de rechten van de burgerlijke partij 
in geval van rechtstreeks herstel beperkt 
zijn tot de door de bevoegde overheid 
gekozen wijze van herstel, onverminderd 
het recht om vergoeding van schade te 

(2) Vgl. cass., 13 oktober 1952 (A1'1'. cass., 
1953, blz. 51), 26 november 1956 (Bnll. en 
Pas., 1957, I, 317) en 26 maart 1962 (ibid., 
1962, I, 825). 

(3) Cass., 13 oktober 1952 (Ar1·. cass., 1953, 
blz. 51); 26 november 1956 (Bt!ll. en Pas., 
1957, I, 317). 

(4) Cass., 2 juni 1975 (A1'1·. cass., 1975, 
blz. 1043). 
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eisen van de veroordeelde. De wet onder
scheidt de vordering tot herstel dus 
duidelijk van enerzijcls de eigenlijke straf 
en anderzijcls de eventuele vordering 
van de benacleelde burgerlijke partij. 

Maar hiermee is de ware juriclische aarcl 
van de vorclering tot herstel nog niet 
klaar bepaald. 

Het Senaatsverslag bij de wet van 
22 december 1970 noemt het herstel een 
<< burgerlijke straf )) (3), en geen << eigen
lijke bestraffing )) ( 4). Duiclelijk oncler
scheid wordt clan gemaakt tussen het 
algemeen belang, dat de vordering tot 
herstel op het oog heeft, en " de civiele 
belangen van de particulieren >l (5). In 
de openbare vergaclering van de Senaat 
noe11:1t verslaggever Hambye de herstel
vergoecling "une sorte d'amencle ci
vile )) (6). 

In dezelfde vergaclering haalt de 
minister het werk van Marcotti " De la 
voirie par terre )) aan. V olgens cleze 
auteur is de verplichting tot afbreken 
geen " peine proprement elite l> en ook 
geen " reparation civile )), " Ce qui est 
en jeu, ce n'est pas un simple interet 
civil, mais un interet de police et d'orclre 
public auquel les travaux litigieux por
tent atteinte )), 

V oorts steunt de minister op een 
arrest van het Hof van 25 april 1854, clat 
ik echter niet in de Pasic1·isie heb 
gevonden, en dat zou beslist hebben : 
" on ne peut la considerer que comme 
une consequence necessaire de la contra
vention constatee et punie, un accessoire 
de la peine comminee faisant essentielle
ment partie de la repression de la con
damnation l> (7). Waarop verslaggever 
Hambye in zijn antwoord repliceert : 
<< Il ne s'agit pas d'une peine, mais cl'un 
accessoire de la peine l> (8). 

Deze beschouwingen van de minister 
brengen de herstelbepalingen van arti
kel 65 cluidelijk in de sfeer van de straf
vorclering en wijzen tevens op de reclenen 
welke die opvatting naar mijn oorcleel 
rechtvaardigen. 

De strafvordering is fundamenteel 
gericht op de bescherming van de gemeen
schap tegen rechtsovertredingen. Deze 
bescherming bestaat primorcliaal in het 
opleggen van straffen. Maar in bijkomen
de orde kan die bescherming van de 

(3) Senaat, 1969-1970, Gedr. St., nr. 525, 
biz. 66 en 67. 

( 4) Ibid., biz. 68. 
(5) Ibid., biz. 69. 
(6) Senaat, 1970-1971, Hand., 15 oktober 

1970, biz. 75. 

gemeenschap ook andere maatregelen 
tot herstel van de wettigheid vereisen. 

Zo beslist de rechter, overeenkomstig 
artikel 161 van het Wetboek van straf
vorclering, ook over de vorclering tot 
teruggave, waaroncler, volgens uw arrest 
van 9 juni 1913 (9), verstaan worden alle 
maatregelen die van zulke aarcl zijn 
dat zij de door de overtreding gestoorde 
wettelijke orde kunnen herstellen, zoals 
het afbreken van een onwettig opgericht 
gebouw, clat de rechter desnoocls ambts
halve, buiten elke vorclering van een 
burgerlijke partij om, moet bevelen. 

In tegenstelling tot de strafvorclering, 
die gericht is op de bescherming van de 
gemeenschap, dus het algemeen belang, 
beoogt de burgerlijke rechtsvordering 
het herstel van de schade die het misclrijf 
heeft veroorzaakt, en die luidens artikel 3 
van de wet van 17 avril 1878 "behoort 
aan hen die de schacle hebben geleden )), 
Hier gaat het niet meer om het algemeen 
belang, maar om de particuliere belangen 
van de benadeelden. Daarom hoort cleze 
vorclering principieel thuis brj de burger
lijke rechtbank, maar artikel 4 van de
zelfde wet laat toe clat zij tezelfdertijd 
en voor clezelfde rechters vervolgd wordt 
als de strafvordering. 

Nu is het wel clenkbaar clat een over
heidsinstantie, die met de behartiging 
van het algemeen belang is belast, op
treedt in naam van de gemeenschap om 
het herstel van de wettigheid te vorderen. 
Alsdan wordt de gestoorcle rechtsorde 
geconstrueerd als een door de gemeen
schap geleden schade, waarvan het her
stel gevordercl wordt door de overheid 
die zich met dit cloel burgerlijke partij 
stelt voor de strafrechter of een vorde
ring voor de burgerlijke rechtbank in
stelt. 

Doch in wezen gaat het clan niet om 
een eigenlijk herstel van geleden schade, 
maar om de beveiliging van het algemeen 
belang dat door de verstoring van de 
objectieve rechtsorcle in het gedrang 
is gekomen. 

Wanneer bijvoorbeeld een werkgever 
de sociale zekerheiclsbijdragen niet be
taalt, kan de Rijksclienst voor Maat
schappelijke Zekerheid de betaling vor
deren voor de arbeidsrechtbank. Maar 
de strafrechter die deze werkgever ver
oordeelt, is verplicht hem ambtshalve 

(7) Senaat, 1970-1971, Hand., 20 oktober 
1970, blz. 82. 

(8) Ibid. 
(9) Bull. en Pas., 1913, I, 308. 
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ook te veroordelen tot betaling van de 
achterstallige bijdragen (10). In wezen 
gaat het niet om de door de R.M.Z. 
geleden schade, maar om de verdediging 
van de sociale zekerheid, die een openbare 
dienst is en waarvan de financiering in 
het gedrang komt door de niet-betaling 
van de bij drag en. En de bescherming van 
dat algemeen belang verantwoordt de 
ambtshalve veroordeling door de straf
rechter, ook al heeft de R.M.Z. zich geen 
burgerlijke partij gesteld. 

Het criterium ter onderscheiding van 
de strafvordering en de burgerlijke 
rechtsvordering dient dus principieel 
te worden gezocht in de aard van het 
door de vordering beschermde belang. 
Gaat het om een particulier belang, dan 
betreft het de burgerlijke rechtsvordering. 
W ordt daarentegen de bescherming van 
de gemeenschap of het algemeen belang 
beoogd, dan maakt de vordering deel uit 
van de strafvordering (II) ook al is de 
door de rechter bevolen maatregel geen 
eigenlijke straf. Wanneer de wetgever 
dan het oordeel over die maatregel uit
sluitend aan de strafrechter heeft toe-

' vertr;ouwd, blijkt hieruit duidelijk dat 
hij de regeling heeft uitgevaardigd in 
het algemeen belang ter bescherming van 
de gemeenschap. 

En dit is het geval met artikel 65 van 
de wet op de stedebouw die het herstel 
van de wettigheid door het afbreken van 
het gebouw, het uitvoeren van werken 
of het betalen van de meerwaarde uit
sluitend aan de strafrechter toevertrouwt, 
ook al is het dan op verzoek van een 
administratieve overheid, maar in elk 
geval los van de mogelijke burgerlijke 
rechtsvordering van een benadeelde bur
gerlij ke partij. 

En het beoogde algemeen belang is 
duidelijk, zoals o.m. in de memorie van 
toelichting wordt gesteld (12), de vrij
waring van een goede ruimtelijke orde
ning, die door een onwettig opgerichte 
constructie in het gedrang komt. Die 

(10) Wet van 27 juni 1969, art. 35. 
(11) Vorderingen tot herstel van de aan 

het patrimonium van de overheid toegebrachte 
schade zijn burgerlijke rechtsvorderingen ; 
zij strekken immers tot vrijwaring van sub
jectieve rechten, die zowel aan de overheid 
als aan de particulieren toekomen. Eigen aan 
de overheid is daarentegen de bevoegdheid 
het algemeen belang te behartigen. Ter uit
oefening van die specifieke bevoegdheid in
gesteide rechtsvorderingen behoren tot de 
strafvordering. 

goede ruimtelijke ordening is geen eigen 
belang van de Staat of de gemeente, 
maar het belang van de gemeenschap, 
dat door de aangewezen overheidsinstan
ties weliswaar moet behartigd worden, 
wat verklaart waarom de meest adekwate 
wijze van herstel door hen moet worden 
gekozen. 

Doordat het herstel van de wettigheid 
de belangen van de gemeenschap be
schermt, behoort de beslissing daarover 
tot de strafvordering, ook al is de bevolen 
maatregel dan geen eigenlijke straf. 

Terecht heeft uw rechtspraak de toe
passing van artikel 65 dan ook regel
matig onderzocht in het raam van de 
strafvordering (13) en de schending 
ervan zelfs ambtshalve ingeroepen (14). 

W anneer de beslissing over de vorde
ring tot herstel zoals in onderhavige zaak, 
wordt uitgesteld ingevolge een bevolen 
onderzoeksmaatregel, heeft de rechter 
zijn rechtsmacht wat de strafvordering 
betreft niet uitgeput en is de beslissing 
op die vordering derhalve geen eind
beslissing. 

De voorziening is dan ook in haar 
geheel niet ontvankelijk, om welke reden 
ik besluit tot de verwerping. 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 5 november 197 5 door het 
Hof van beroep te Antwerpen gewezen ; 

Overwegende dat na eiser te hebben 
schuldig verklaard aan en veroordeeld 
wegens de hem ten laste gelegde feiten 
van het oprichten en in stand houden van 
een woning en het voortzetten van dit 
bouwwerk in strijd met het bevel tot 
staking van de politieoommissaris en de 
bekrachtigingsbeslissing van de burge
meester, bij inbreuk respectievelijk op de 
artikelen 64 en 68 van de stedebouwwet 
van 29 maart 1962, zoals gewijzigd door 
de wet van 22 december 1970, het arrest, 
alvorens over de door de bevoegde over
heid gevorderde herstelmaatregel, be
doeld in artikel 65 van dezelfde wet, te 

(12) Senaat, 1968-1969, Gedr. St., nr. 559, 
biz. 20. 

(13) Zie bijv. cass., 11 december 1967 
(A1'1". cass., 1968, blz. 522) ; 13 april 1970 
(ibid., 1970, blz. 737); 8 december 1970 
(ibid., 1971, biz. 348); 21 november 1972 
(ibid., 1973, blz. 285); 14 mei 1974 (ibid., 
1974, blz. 1020). 

(14) Cass., 6 maart 1973 (A1·1·. cass., 1973, 
biz. 655). 
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beslissen, een deskundigenonderzoek be
veelt; 

Dat het arrest, anderzijds, de tegen 
eiser ingestelde civielrechtelijke vordering 
ontvankelijk verklaart en zegt dat deze 
vordering pas in staat zal zijn om ten 
grande te worden berecht, na uitvoerin,s 
van voormeld deskundigenonderzoek ; 

Overwegende dat dientengevolge het 
arrest, dat geen uitspraak doet over een 
geschil inzake bevoegclileid, noch op de 
strafvordering, noch op de civielrechte
lijke vordering de rechtsmacht van de 
rechter over de grond van de zaak uitput 
en derhalve geen eindbeslissing is in de 
zin van artikel 416 van het Wetboel~ van 
strafvordering ; 

Dat de vordering mitsdien voorbarig 
en niet ontvankelijk is ; 

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

9 maart 1976. - 2• kamer. - Voo1'
zitte1' de H. Wauters, raadsheer waar
nemend voorzitter. - Ve1·slaggeve1', de 
H. Delva. - Gelijkhtidende conclusie, 
de H. Lenaerts, advocaat-generaal. 

2• KAl'IIER. - 9 maart 1976. 

1° ARBEID. - ALGEMEEN REGLEl'IIENT 
VOOR DE ARBEIDSBESCHERMING OF 
BESLISSINGEN EN BESLUITEN GENOMEN 
TER UITVOERING VAN DIT REGLEMENT. 
- 0VERTREDING DOOR EEN WERK
GEVER. - STRAFVORDERING. - BE
VOEGD OPENBAAR MINISTERIE. - LE
DEN VAN HET ARBEIDSAUDITORAAT EN 
VAN HET ARBEIDSAUDITORAAT-GENE
RAAL. 

2° OPENBAAR MINISTERIE. 
STRAFZAKEN. - ALGEMEEN REGLE
MENT VOOR DE ARBEIDSBESCHERMING 
OF BESLISSINGEN EN BESLUITEN GENO
MEN TER UITVOERING VAN DIT ALGE
MEEN REGLEMENT. - 0VERTREDING 
DOOR EEN WERKGEVER. - STRAFVOR
DERING. - BEVOEGD OPENBAAR MI
NISTERIE.- LEDEN VAN HET ARBEIDS
AUDITORAAT EN VAN HET ARBEIDS
AUDITORAAT-GENERAAL. 

3° STRAFVORDERING. - ALGEMEEN 
REGLEMENT VOOR DE ARBEIDSBESCHER
MING OF BESLISSINGEN EN BESLUITEN 

GENOMEN TER UITVOERING VAN DIT 
ALGEl'IIEEN REGLEl'IIENT. - 0VERTRE
DING DOOR EEN WERKGEVER. - UIT
OEFENING VAN DE STRAFVORDERING. 
- BEVOEGD OPENBAAR MINISTERIE. -
- LEDEN VAN HET ARBEIDSAUDITO-
RAAT EN VAN HET ARBEIDSAUDITO
RAAT-GENERAAL. 

4° SAMENHANG. - STRAFZAKEN. -
GERECHTELIJK WETBOEK. - ARTI
KEL 155, LID 2. - SAMENHANG TE 
BEOORDELEN OP GROND VAN DE ARTI
KELEN 226 EN 227 VAN HET VVETBOEK 
VAN STRAFVORDERING EN NIET OP 
GROND VAN ARTIKEL 30 VAN HET 
GERECHTELIJK WETBOEK. 

5° CASSATIE. - 0l'IIVANG. - STRAF
ZAKEN. - STRAFVORDERING. -
BESLISSING DIE DE BEKLAAGDE VER
OORDEELT OF SCHULDIG VERKLAART 
WEGENS EEN EERSTE REEKS TELAST
LEGGINGEN EN VOOR EEN TWEEDE 
REEKS DE STRAFVORDERING NIET TOE
LAATBAAR VERKLAART WEGENS GEBREK 
AAN SAl'IIENHANG TUSSEN DE FElTEN 
VAN DE TWEE REEKSEN TELASTLEGGIN
GEN. - VERNIETIGING, OP DE NiET 
BEPERKTE VOORZIENING VAN HET OPEN
BAAR MINISTERIE, VAN DE BESLISSING 
OP DE TWEEDE TELASTLEGGINGEN. -
BRENGT DE VERNIETIGING MEE VAN DE 
BESLISSING OP DE EERSTE TELASTLEG
GINGEN. 

6° HOGER BEROEP. - STRAFZAKEN. 
- VERSCHEIDENE TELASTLEGGINGEN. 
- BESLISSING VAN DE EERSTE RECHTER 
DIE DE OPSCHORTING VAN DE UIT
SPRAAK VAN DE VEROORDELING GELAST 
VOOR BEPAALDE TELASTLEGGINGEN IN 
DE BEKLAAGDE VAN VERVOLGINGEN 
ONTSLAAT VOOR ANDERE TELASTLEG
GINGEN. -HOGER BEROEP VAN DE BE
KLAAGDE EN VAN HET OPENBAAR 
l'IIINISTERIE BEPERKT TOT DE EERSTE 
TELASTLEGGINGEN. - BESLISSING IN 
HOGER BEROEP DIE DE STRAFVORDE
RING NIET TOELAATBAAR VERKLAART 
WAT BETREFT DE TWEEDE TELAST
LEGGINGEN. - 0NWETTELIJKHEID. 

7° CASSATIE. - 0l'IIVANG. - STRAF
ZAKEN. - CASSATIEBEROEP VAN HET 
OPENBAAR l'IIINISTERIE EN VAN DE BE
KLAAGDE. - VERNIETIGING, OP DE 
VOORZIENING VAN HET OPENBAAR MI
NISTERIE, VAN DE BESLISSING OP DE 
STRAFVORDERING. VERNIETIGING 
DIE ZICH UITSTREKT TOT DE BESLIS
SINGEN OP DE BURGERLIJKE RECHTS
VORDERINGEN DIE HET GEVOLG VAN 
DE EERSTGENOEMDE BESLISSING ZIJN. 
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I 0 , 2° en 3° De ttitoefening van de st1'af
vo1'de1·ing wegens de enkele ove1·t1·eding, 
doo1' een we1'kgeve1·, van de bepalingen 
van het algemeen 1'eglement voo1· de 
Mbeidsbesche1·ming, goedgeketwd bij de 
besluiten van de Regent van 11 feb1'tta1'i 
1946 en 27 septembe1· 1947, of van de 
beslissingen en besltdten genomen tm· 
uitvoe1'ing van dit Teglement, behoo1·t 
voo1· de politie1·echtbanken en de co1'1'ec
tionele Techtbanken tot de bevoegdheid 
van de leden van het arbeidsauditoraat 
en voo1' de hoven van be1·oep tot de be
voegdheid van de leden van het m·beids
attditoraat-genemal (I). (Artt. I55, 
lid I, en 583 G.W. ; artt. I, 23°, 4, 5 
en I9 wet van 30 juni I97l betreffende 
de administratieve geldboeten toepas
selijk in geval van inbreuk op sommige 
sociale wetten.) 

4° De in artikel155, lid 2, van het Get·ech
telij k W etboek bedoelde samenhang moet 
beo01·deeld w01·den op gTond van de 
a1·tikelen 226 en 227 van het W etboek 
van strafv01·de1'ing en niet op gTOnd 
van a1·tikel 30 van het Get·echtelijk Wet
boek (2). (Art. 2 G.W.) 

5° W annee1· de bestreden beslissing de 
beklaagde ve1·oo1·deelt of schttldig ve1·
klaa1·t wegens een of mee1' telastleggingen 
en voo1· ande1·e telastleggingen de straf
vordM·ing niet toelaatbaa1· ve1·klaa1·t on} 
de 1•eden dat tussen die twee 1·eeksen 
telastleggingen geen samenhang bestaat, 
bTengt de ve1·nietiging van de beslissing 
op de st1'afvorde1·ing met bet1·ekking tot 
de laatstve1·melde telastleggingen op de 
niet bepet·kte voo1·ziening van het open
bam· ministe1·ie, de vernietiging mee 
van de beslissing op de ee1·ste telastleg
gingen (3). 

6° W annee1' de ee1·ste 1'echtet• de opschoTting 
van de uitspmak van de vet·oo1·deling 
heeft gelast voo1· bepaalde telastleggingen 
en de beklaagde voo1· ande1·e telastleg
gingen heeft ontslagen van de ve1·volgin
gen, en de beklaagde en het openbaar 
ministe1·ie ·hun hoge1·e be1•oepen hebben 
bepe1·kt tot de ee1•ste beslissing, mogen 
de 1·echte~·s in hoge1· be1·oep niet de 

(1) Raadpl. cass., 28 januari 1975, voltallige 
terechtzitting (A?'!', cass., 1975, blz. 594). 

(2) Raadpl. cass., 12 september 1974 (A1-r. 
cass., 1975, blz. 49) wat betreft het in die arti
kelen 226 en 227 bedoelde begrip . « samen
hang >>, 

(3) Vergel. cass., 4 november 1974 (Ar1•. 
cass., 1975, blz. 288). 

strafvo1'de1'ing ontoelaatbaa1' ve1·klaren 
in zovm'1'e de ee1·ste 1·echte1· de beklaagde 
van de ve1·volgingen heeft ontslagen ( 4). 
(Art. 202 Sv.) 

7° De ve1·nietiging van de beslissing op 
de strafvonle1·ing, op de voo1·ziening van 
het openbaa1' ministe1·ie, bTengt de ver
nietiging mee van de beslissingen op de 
civielrechtelijke v01·de1·ingen, die het 
gevolg zij van de ee1·stgenoemde beslissing 
en waa1·tegen de beklaagde Tegelmatig 
cassatiebe1·oep heeft ingesteld (5). 

(PROCUREUR-GENERAAL IN HET HOF VAN 
BEROEP TE GENT, T. DE CLERCQ; DE 

CLERCQ, T. VAN HECKE, VAN OMME
SLAEGHE EN VANDER SCHELDE.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 30 oktober I974 door het Hof 
van beroep te Gent gewezen ; 

Overwegende dat het Hof van beroep 
uitspraak doet over de volgende telast
leggingen: 

I. (notitie 28862/69) : 

A: inbreuk op de artikelen I, I9 en 849 
van het algemeen reglement voor de 
arbeidsbescherming wegens exploitatie 
van een gevaarlijke, ongezonde of hin
derlijke inrichting, met name een vet
smelterij en beenderstapelplaats, zonder 
stipte naleving van de reglementaire 
voorschriften en van de bijzondere voor
waarden bij de vergunningsbesluiten 
opgelegd; 

B tot en met J : inbreuken op het 
algemeen reglement voor de arbeids
bescherming, op de wet van IO juni I952 
betreffende de gezondheid en de veilig
heid van de arbeiders alsmede de salu
briteit van het werk en van de werk
plaatsen, en op de ter uitvoering van 
deze wet genomen koninklijke besluiten; 

K : inbreuk op koninklijke besluiten 
genomen ter uitvoering van de wet van 
II maart 1950 op de bescherming van 
de wateren tegen verontreiniging ; 

(4) Raadpl. cass., 13 mei 1957 (A1'1', cass., 
1957, blz. 762), 22 juli 1969 (ibid., 1969, 
blz. 1064) en 23 mei 1972 (ibid., 1972, blz. 884). 

(5) Zie noot 2, getekend P.M., onder cass., 
29 mei 1973 (A1~·. cass., 1973, blz. 945); 
vergel. voormeld arrest, alsook cass., 16 ok
tober 1973 (ibid., 1974, biz. 189). 
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II (notitie 8611/72) : inbreuk op de 
artikelen I, 19 en 849 van het algemeen 
reglement voor de arbeidsbescherming 
wegens oprichting, verandering of ver
plaatsing van een gevaarlijke, ongezonde 
of hinderlijke inrichting, met name een 
vetsmelterij en beenderopslagplaats, zon
der vergunning van de bestuursoverheid ; 

Overwegende dat de feiten van de 
reeks I ingevolge verwijzing door de 
kamer van inbeschuldigingstelling bij de 
correctionele rechtbank aanhangig waren 
gemaakt en het feit II door dagvaarding 
op verzoek van de procureur des Konings ; 
dat het ambt van openbaar ministerie in 
eerste aanleg door een magistraat van 
het parket van de procureur des Konings 
werd waargenomen en voor het hof van 
beroep door een magistraat van het 
parket-generaal bij dit hof; 

Overwegende dat het arrest, op grond 
van artikel 155, lid 1, van het Gerech
telijk W etboek, beslist, althans impliciet, 
dat met be~rekking tot aile ten laste 
gelegde feiten, met uitzondering van het 
feit I-K, de uitoefening van de straf
vordering, principieel en naar gelang 
van de aanleg, in de bevoegdheid lag 
van de !eden van het arbeidsauditoraat 
of van het arbeidsauditoraat-generaal, 
terwijl, met betrekking tot het feit I-K, 
de uitoefening van de strafvordering in 
de bevoegdheid lag van respectievelijk 
de procureur des Konings en zijn substi
tuten en de !eden van het parket-gene
raal; 

Overwegende dat het arrest vervolgens 
onderzoekt of er samenloop of samen
hang bestaat tussen de ten laste gelegde 
feiten, wat ingevolge artikel 155, lid 2, 
van het Gerechtelijk Wetboek de toe
passing van de rege1 door lid 1 van het 
zelfde artikel gesteld, zou uitsluiten ; 

Overwegende dat, na vastgesteld te 
hebben dat er van (( eendaadse samen
loop >> geen sprake is, het hof van beroep 
beschouwt : « wat nu de samenhang 
betreft, verldaart artikel 30 van het 
Gerechtelijk Wetboek welke rechtsvor
deringen als « samenhangende zaken >> 

kunnen beschouwd worden, namelijk 
« wanneer zij onderling zo nauw verbon
den zijn dat het wenselijk is ze samen 
te behandelen en te berechten ten einde 
oplossingen te vermijden die onverenig
baar kunnen zijn wanneer de zaken 
afzonderlijk worden berecht >> ; door deze 
bepaling beoogt de wetgever het ver
mijden van tegenstrijdige uitspraken >>; 

Overwegende dat het arrest op grond 
van het aldus aangenomen criterium 
vaststelt dat aileen samenhang bestaat 

tussen de telastleggingen I-A en I-K, 
en dienvolgens, met betrekking tot de 
overige telastleggingen, het beroepen 
vonnis dat er anders over had geoordeeld, 
teniet doet en voor recht zegt « dat de 
openbare rechtsvordering van de procu
reur des Konings, wat deze feiten betreft, 
ontoelaatbaar is bij ontstentenis van 
hoedanigheid >> ; 

Overwegende dat het arrest tenslotte 
beklaagde De Clercq schuldig verklaart 
aan de feiten I-A en I-K, de opschorting 
van de uitspraak van de veroordeling 
beveelt, hem veroordeelt in de helft van 
de kosten van beide aanleggen, invorder
baar door middel van lijfsdwang waarvan 
de duur wordt bepaald op drie maanden, 
en de overige kosten ten laste van de 
Staat laat; 

I. N opens de voorziening van de 
Procureur-generaal bij het Hof van 
beroep te Gent : 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 155 en 578-7° van het Gerech
telijk Wetboek, 1, 2, 3, 19 en 849 van 
het algemeen reglement voor de arbeids
bescherming, 

doordat het arrest de bevoegdheid van 
de leden van het arbeidsauditoraat en 
de onbevoegdheid van de procureur des 
Konings aanhoudt om strafvervolgingen 
in te steilen wegens de de beklaagde ten 
laste gelegde misdrijven, met name de 
overtreding van de artikelen 1, 2, 3, 19 
en 849 van het algemeen reglement voor 
de arbeidsbescherming, om de reden dat 
krachtens ai'tikel 578-7° van het Gerech
telijk Wetboek de arbeidsrechtbank ken
nis neemt van de geschillen van burger
lijke aard die het gevolg zijn van de 
overtreding van de bepalingen van het 
algemeen reglement voor de arbeids-. 
bescherming, en meer bepaald die welke 
voorzien worden bij titel I betreffende 
het regime van de als gevaarlijk, onge
zond of hinderlijk ingedeelde inrichtingen 
waarop de strafvordering stoelt wat de 
telastleggingen betreft voorzien bij A van 
notitie 28862/69 en die van notitie 
8611/72, 

terwijl, eerste onde1·deel, noch uit de 
omstandigheid dat de bevoegdheid toe
gekend door artikel155 van het Gerechte
lijk W etboek aan de leden van het 
arbeidsauditoraat, beperkt is tot de 
strafvordering wegens een overtreding 
van de wetten en de verordeningen over 
een van de aangelegenheden die behoren 
tot de bevoegdheid van de arbeids-
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gerechten, noch uit de omstandigheid 
dat sommige bepalingen van het alge
meen reglement voor de arbeidsbescher
ming· uiteraard kunnen ondergebracht 
worden onder de wetten en besluiten 
betreffende de arbeidsreglementering en 
onder de aangelegenheden behorende tot 
de bevoegdheid van de arbeidsgerechten, 
zoals bedoeld bij artikel 578-7° van het 
Gerechtelijk W etboek, volgt dat aile 
overtredingen van bedoeld algemeen 
reglement een overtreding uitmaken van 
een bij artikel 578-7° bedoelde wet of 
besluit ; dat het arrest dan ook niet 
naar eis van de wet is gemotiveerd ; 

tweede onderdeel, het algemeen regle
ment voor de arbeidsbescherming deels 
regelen stelt ter bescherming van de 
veiligheid en de gezondheid van de 
werknemers (titel II), deels bepalingen 
inhoudt die uitsluitend administratieve 
en reglementaire voorschriften uitmaken 
met het oog op de beveiliging van de 
openbare gezondheid, veiligheid en buren
hinder ; laatstvermelde bepalingen, ver
vat in titel I van het algemeen reglement, 
geen reglementering uitmaken van de 
arbeid, noch een aangelegenheid welke 
tot de bevoegdheid behoort van de 
arbeidsgerechten ; de uitoefening van de 
strafvordering wegens een overtreding 
van deze bepalingen dan ook buiten de 
bevoegdheid valt van de leden van het 
arbeidsauditoraat ; 

Overwegende dat, nu verweerder schul
dig werd verklaard aan het feit I-A (noti
tie 28.862/69), het middel voor eiser 
principieel slechts belang vertoont in 
zoverre het arrest met betrekking tot 
de telastlegging II (notitie 86llf72), ove
rigens een inbreuk op dezelfde wets
bepalingen, de door de procureur des 
Konings ingestelde strafvordering on
toelaatbaar verldaart; 

Overwegende dat, luidens artikel 155, 
lid 1, van het Gerechtelijk Wetboek, de 
strafvordering wegens een overtreding 
van de wetten en verordeningen over 
een van de aangelegenheden die behoren 
tot de bevoegdheid van de arbeidsgerech
ten, voor de politierechtbanken en voor 
de rechtbanken van eerste aanleg uit
geoefend 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 bevoegdheid behoren van de 
arbeidsrechtbanken bepaald worden in 
de artikelen 578 tot 583 van het Gerech
telijk W etboek, laatstvermeld artikel 

zoals vervangen bij artikel 19 van de wet 
van 30 juni 1971 betreffende de adminis
tratieve geldboeten toepasselijk in geval 
van inbreuk op sommige sociale wetten ; 

Overwegende dat, overeenl~omstig deze 
laatste wettelijke bepaling, de arbeids
auditeur, krachtens de artikelen 4 en 5 
van evengenoemde wet, de strafvordering 
uitoefent ten laste van de in artikel 1 
van dezelfde wet vermelde personen 
wegens de overtredingen in hetzelfde 
artikel opgesomd ; 

Overwegende dat uit artikel 1, 23°; van 
de wet van 30 juni 1971 blijkt dat de 
werkgever die, zoals ten deze, ervan 
verdacht wordt zich schuldig te hebben 
gemaakt aan overtreding van de bepa
lingen van het algemeen reglement voor 
de arbeidsbescherming, goedgekeurd bij 
de besruiten van de Regent van 11 februa. 
ri 1946 en 27 september 1947, of van de 
beslissingen en besluiten genomen ter 
uitvoering van dit algemeen reglement, 
een administratieve geldboete kan op
lopen; 

Overwegende dat hieruit volgt dat, 
wanneer de strafvordering aileen betrek
king heeft op zodanige overtreding, enkel 

' de leden van het openbaar ministerie bij 
de arbeidsgerechten bevoegd zijn om ze 
uit te oefenen ; 

Overwegende derhalve dat, in zoverre 
zij oordeelt dat de uitoefening van de 
strafvordering wegens de enkele over
treding van de bepalingen van het alge
meen reglement voor de arbeidsbescher
ming (telastlegging II) in de bevoegdheid 
ligt van de arbeidsauditeur, de beslissing, 
om bovengemelde redenen, wettig ver
antwoord is ; 

Dat het middel naar recht faalt ; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 2, 30 en 
155, lid 2, van het Gerechtelijk Wetboek, 
alsmede van de artikelen 226 en 227 van 
het Wetboek van strafvordering, 

doordat het hof van beroep, om te 
beslissen dat er geen samenhang bestaat 
tussen de telastleggingen I-K van notitie 
28862/69 aan de ene kant en de overige 
telastleggingen van voormelde zaak aan 
de andere kant, uitsluitend steunt op de 
bewoordingen van artikel 30 van het 
Gerechtelijk W etboek, 

terwijl de " samenhang ,, vermeld in 
artikel 155, lid 2, van het Gerechtelijk 
W etboek, in strafzaken dient beoordeeld 
te worden op grond van de artikelen 226 
en 227 van het Wetboek van strafvor
dering ; inderdaad krachtens artikel 2 
van het Gerechtelijk W etboek de regels 
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van dit W etboek niet van toepassing zijn 
op de rechtsplegingen geregeld door niet 
uitdrukkelijk opgeheven wetsbepalingen 
of door rechtsbeginselen, waarvan de 
toepassing niet verenigbaar is met de 
toepassing van de bepalingen van het 
Gerechtelijk W etboek; dienvolgens het 
begrip « samenhang " niet beoordeeld 
mag worden volgens de bepaling van 
artikel 30 van het Gerechtelijk Wetboek, 
maar volgens de nog geldende beginselen 
van de artikelen 226 en 227 van het 
W etboek van strafvordering naar luid 
waarvan er samenhang bestaat zodra, 
in het belang van een goede rechtsbede
ling, het wenselijk voorkomt dat de ver
schillende misdrijven die het voorwerp 
uitmaken van gelijktijdige strafvervol
gingen samen zouden berecht worden: 

Overwegende dat ingevolge de vernie
tiging die hierna, met betrekking tot de 
beslissing over de feiten I-B en I-0, om 
de redenen vermeld in het antwoord op 
het derde middel, zal worden uitgespro
ken, het middel enkel moet worden 
onderzocht in zoverre het arrest, wegens 
het ontbreken van samenhang, de straf
vordering door de procureur des Konings 
uitgeoefend wegens de feiten I-D tot en 
met J en II ontoelaatbaar verklaart ; 

Overwegende dat luidens artikel 2 van 
het Gerechtelijk Wetboek de in dit wet
hoek gestelde regels geen toepassing 
vinden in de procedures die geregeld zijn 
door niet uitdrukkelijk opgeheven wets
bepalingen of door rechtsbeginselen waar
van de toepassing niet verenigbaar is met 
de toepassing van de bepalingen van het 
Gerechtelijk Wetboek; 

Overwegende dat in strafzaken, krach
tens de niet opgeheven bepalingen van 
de artikelen 226 en 227 van het Wetboek 
van strafvordering, er samenhang bestaat 
wanneer de band tussen verscheidene 
misdrijven van zodanige aard is dat hij, 
met het oog op een goede rechtsbedeling, 
vereist dat zij samen door dezelfde 
rechter worden beslecht ; 

Overwegende dat, door ten deze de 
samenhang tussen de verscheidene aan 
verweerder ten laste gelegde feiten te 
verwerpen zonder het mogelijk bestaan 
van zodanige band na te gaan maar om 
de enkele reden, geput uit artikel 30 van 
het Gerechtelijk Wetboek, dat een af
zonderlijke berechting geen aanleiding 
zou kunnen geven tot tegenstrijdige uit
spraken, de rechter de in het middel 
aangehaalde wetsbepalingen schendt ; 

Dat het middel gegrond is ; 
En overwegende dat de onwettelijk

heid van de beslissing over de telast-

leggingen I-D tot en met J en II zich 
uitstrekt tot de beslissing over de telast
leggingen I-A en I-K, vermits, zelfs 
indien er geen eendaadse samenloop 
Btricto BenBn zou bestaan, zoals de rechter 
in hoger beroep, ingevolge zijn interpre
tatie van artikel 155 van het Gerechtelijk 
Wetboek, heeft gemeend te moeten vast
stellen, de beoordeling van de telastleg
gingen I-A en I-K alleszins op onwette
lijke wijze van die van de eerstvermelde 
feiten werd afgescheiden ; 

Over het derde middel, afgeleid uit de 
schending van de wettelijke regelen in
zake hoger beroep en van het advies van 
de Raad van State van 12 november 
1806, 

doonlat het hof van beroep, als rechter 
in hoger beroep wiens bevoegdheid be
perkt is door de akten van hoger beroep, 
uitspraak doet over de telastleggingen 
B en 0 van notitie 28862/69, door te 
beslissen dat de door de heer procureur 
des Konings nit hoofde van deze feiten 
ingestelde strafvordering, bij ontstentenis 
van hoedanigheid, ontoelaatbaar was, 

tm·wijl tegen de vrijspraak van de eerste 
rechter geen hoger beroep was ingesteld 
door het openbaar ministerie, zodat die 
beslissing in kracht van gewijsde was 
gegaan en het hof van beroep geen macht 
had om over deze feiten uitspraak te 
doen : 

Overwegende dat het beroepen vonnis 
vastgesteld had dat de strafvordering 
wegens de feiten omschreven in de 
telastlegging I-B, voor zover gepleegd 
v66r de inwerkingtreding van het konink
lijk besluit van 3 december 1969, inge
volge verjaring was vervallen en dat 
diezelfde feiten, voor zover gepleegd na 
bedoelde inwerkingtreding, evenmin als 
de feiten omschreven in telastlegging I-0, 
bewezen waren ; dat het vonnis dien
volgens besliste verweerder « wat deze 
feiten betreft, van vervolging te ont
slaan zonder kosten " ; 

Overwegende dat tegen dit vonnis 
hoger beroep werd ingesteld, enerzijds, 
door de beklaagde, thans verweerder, en 
dit zowel op strafrechtelijk als op civiel
rechtelijk gebied, doch enkel ten op
zichte van de beslissingen te zijnen laste 
uitgesproken, en, anderzijds, door het 
openbaar ministerie tegen alle beschik
kingen « behalve die wegens de telast
leggingen B en 0 van notitie 28862/69 » 
(telastleggingen I-B en I-0); 

Overwegende dat het arrest ook met 
betrekking tot de telastleggingen I-B 
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en I-0 het beroepen vonnis teniet doet en 
« voor recht zegt dat de openbare rechts
vordering van de procureur des Konings, 
wat deze feiten betreft, ontoelaatbaar is" ; 

Overwegende dat, bij gemis van hoger 
beroep tegen de beslissing van de eerste 
rechter met betrekking tot de telast
leggingen I-B en I-0, deze beslissing in 
kracht van gewijsde was gegaan en het 
hof van beroep geen macht had om over 
deze feiten uitspraak te doen; 

Dat het middel gegrond is ; 

II. N opens de voorziening van mser 
Gaston De Clercq, beklaagde : 

Overwegende dat ingevolge de hierna 
uitgesproken algemene vernietiging van 
de beslissing op de strafvordering, eisers 
voorziening nog · enkel dient te worden 
onderzocht in zoverre ze gericht is tegen 
de beslissingen op de civielrechtelijke 
vorderingen van de verweerders ; 

Overwegende dat de vernietiging van 
de beslissing op de strafvordering, zelfs 
wanneer ze uitgesproken wordt op een 
middel aangevoerd door het openbaar 
ministerie bij het gerecht dat die beslis
sing heeft gewezen, de vernietiging met 
zich brengt van de beslissingen op de 
civielrechtelijke vorderingen die het ge
volg zijn van eerstgenoemde beslissing, 
en waartegen de beklaagde, zoals ten 
deze, regelmatig cassatieberoep heeft 
ingesteld; 

Om die redenen, vernietigt de beslis
sing op de strafvordering met betrekking 
tot de telastleggingen I-B en 0 ; zegt dat 
er desaangaande geen aanleiding bestaat 
tot verwijzing ; vernietigt tevens de 
overige beslissingen van het bestreden 
arrest ; beveelt dat van het thans gewezen 
arrest melding zal worden gemaakt op 
de kant van de vernietigde beslissing ; 
laat de kosten ten laste van de Staat ; 
verwijst de aldus beperkte zaak naar het 
Hof van beroep te Brussel. 

9 .maart 1976. - 2e kamer. - Vom·
zitte?', de H. Wauters, raadsheer waar
nemend voorzitter. - Verslaggever, de 
H. Chatel. - Gelijkluidende conclttsie, 

. de H. Tillekaerts, advocaat-generaal. 

38 KAMER. - 10 maart 1976. 

ARBEIDSOVEREENKOMST. - BE
DIENDE.- KWIJTING VOOR SALDO VAN 
REKENING. - AFSTAND VAN REOHTEN 
IN DE KWIJTING GEDAAN. - GELDIG
HEID. 

De bediende die bij de beeindiging van de 
arbeidsove1·eenkomst kwijting voo?' saldo 
van ?'ekening geejt, kan tegelijkeTtijd 
uitdrukkelij k af stand van ?'echten doen ( 1) 
(W etten betre:ffende het bedienden
contract, gecoordineerd op 20 juli 1955, 
art. 23.) 

(DESMET, T. TRACHEZ EN DEKENS.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 18 januari 1974 door het 
Arbeidshof te Gent gewezen; 

Over het middel, afgeleid uit de scherr
ding van artikel 23 van de bij koninklijk 
besluit van 20 juli 1955 gecoordineerde 
wetten betreffende het bediendencon
tract, 

doordat het arrest de vordering van 
eiser ongegrond verklaart, welke ertoe 
strekte betaling te bekomen van achter
stallige lonen en het daaraan beantwoor
dende vakantiegeld hem nog verschul
digd, rekening houdend met het feit dat 
de verweerders, toen eiser bij hen als 
handelsvertegenwoordiger in dienst was, 
hem beneden het wettelijk minimum 
hadden betaald zoals dit bepaald werd 
door het bevoegde nationaal paritair 
comite, zulks op grond dat de overeen
komst tussen de partij en bij wederzij ds 
akkoord op 25 september 1970 werd 
beeindigd, dat eiser op 14 oktober ver
klaarde de som van 20.138 frank ont
vangen te hebben tot slot van alle 
rekeningen, hiervan kwijting te geven en 
afstand te doen van alle welkdanige 
rechten en aanspraken die hij eventueel 
nog · zou kunnen laten gelden, en dat 
niets zich ertegen verzet dat de bediende 
ria het beeindigen van het contract af
stand doet van rechten die van openbare 
orde zijn, 

(1) Raadpl. cass., 27 juni 1973 (An·. cass., 
1973, biz. 1062). De conclusie van het open
baar ministerie bij onderhavig arrest werd 
gepubliceerd in J otw•nal des tn·i bttnattx dtt 
t1'avail, 1976, biz. 290. 
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terwijl, nu het arrest aanneemt dat de 
door eiser gegeven kwijting voor slot 
van alle rekeningen, ook al werd ze gege
ven meer dan veertien dagen na het 
beeindigen van de overeenkomst, over
eenkomstig voormeld artikel 23 van de 
wetten betreffende het bediendencontract 
niet betekende dat eiser afzag van zijn 
rechten, en nu het arrest aldus impliciet 
doch duidelijk constateert dat de door de 
verweerders ingeroepen hoger vermelde 
verldaring van eiser deel uitmaakte van 
een afrekening welke opgesteld werd toen 
de overeenkomst een einde nam, hieruit 
volgt dat, overeenkomstig de bepalingen 
van gezegd artikel 23, de hoger bedoelde 
verklaring van eiser geen verzaking van 
enig recht inhield : 

Overwegende dat het arrest vaststelt 
dat in zijn verklaring van 14 oktober 
1970 eiser niet aileen erkende 20.138 frank 
tot slot van alle rekeningen ontvangen 
te hebben en hiervan kwijting gaf, doch 
bovendien afstand deed van alle welk
danige rechten en aanspraken die hij 
eventueel nog zou kunnen laten gelden ; 

Overwegende dat. het in het middel 
ingeroepen artikel 23 voorschrijft dat 
aan de kwijting voor saldo van rekening 
door de werknemer afgeleverd op het 
ogenblik dat het contract een einde 
neemt, de betekenis niet mag gehecht 
worden dat hij hierdoor afziet van de 
aanspraken die hij zou kunnen doen 
gelden op bedragen die de ontvangen 
som zouden overtreffen ; dat dit artikel 
echter niet ongeldig verldaart de afstand 
van dergelijke aanspraken die de werk
nemer, benevens de kwijting voor saldo 
van rekening, tegelijkertijd uitdrukkelijk 
doet; 

Dat het middel naar recht faa}t; 

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

10 maart 1976. - 3e kamer. - Voor
zitter, de H. Naulaerts, raadsheer waar
nemend voorzitter. - Ve1'8laggever, de 
H. Van Leckwijck. - Gelijklttidende 
concl~tsie, de H. Lenaerts, advocaat-gene
raal. - Pleiters, de HH. Bayart en 
Houtekier. 

3e KAMER.- 10 maart 1976. 

WERKLOOSHEID. - GERECRTIGDEN 
OP WERKLOOSREIDSUITKERING. - JON
GE WERKNEMERS DIE SECUNDAIRE 
STUDIES BEEINDIGD REBBEN. - AAN
VRAAG BINNEN RET JAAR NA DE BE
EINDIGING. - VERLENGING VAN DE 
TERMIJN INGEVOLGE RET VOLGEN VAN 
CUBSUSSEN VAN EEN ROGERE CYCLUS 
OF NIVEAU. - VAKANTIE. - VOOR
WAARDEN VAN VERLENGING. 

De vakantie die volgt op een periode gedu-
1'ende welke jonge werknemm·s geen 
ctws·ussen van een hoge1·e cyclus of 
nivea~t hebben gevolgd, leidt niet tot 
verlenging van de tm·mijn van een jaar 
binnen welke zij na het beiiindigen van 
sec~mdai1·e st~tdies hun aanvmag om 
we1'kloosheids~titkering moeten indienen 
met toepassing van a1·tikel 124 van het 
koninklijk beslttit van 20 december 1963 
betreifende a1'beidsvom'ziening en werk
loosheid ( 1). 

(LEMMENS, T. RIJKSDIENST 
VOOR ARBEIDSVOORZIENING.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 10 januari 1974 door het 
Arbeidshof te Luik gewezen ; 

Over het eerste middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet en 124 van het koninklijk 
besluit van 20 december 1963 betreffende 
arbeidsvoorziening en werkloosheid, 

doordat, na geconstateerd te hebben 
dat eiseres haar middelbaar onderwijs 
op 30 juni 1969 had beeindigd, dat zij 
vanaf 1 oktober tot 1 maart 1970 lessen 
volgde aan een «Hoger Technisch Insti-. 
tuut », dat zij vanaf 2 maart 1970 tot 
30 juni 1971 ingeschreven was in de 
Arbeidshogeschool te Brussel, dat zij 
aldaar van 2 maart 1970 tot 30 juni 
1970 was ingeschreven als vrije leerlinge, 
en van 1 oktober 1970 tot 30 juni 1971 
er de lessen had gevolgd, en dat zij haar 
aanvraag om werkloosheidsuitkering op 
15 december 1971 had ingediend, het 
arrest beslist dat verweerder terecht deze 

(1) Raadpl. cass., 21 februari 1973 (A1'1·. 
cass., 1973, biz. 616). 
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aanvraag heeft verworpen, om de rede
nen : dat tussen het beiiindigen van de 
studies van eiseres op 30 juni 1969 en 
haar voorme1de aanvraag meer dan een 
jaar, en namelijk 29 en een halve maand 
waren verlopen, dat die periode van een 
jaar niet kon verlengd worden met de 
tijd gedurende welke eiseres van 2 maart 
1970 tot 30 juni 1970 ingeschreven was 
als vrije leerlinge in de Arbeidshogeschool 
te Brussel, dat een inschrijving als vrije 
student geen verplichtingen oplegt, zelfs 
niet van aanwezig te zijn, en dat het 
attest van de school een onderscheid 
maakte, door een periode te vermelden 
tijdens welke eiseres ingeschreven was 
en een periode tijdens welke zij de lessen 
had gevolgd, 

terwijl deze beschouwingen van het 
arrest dubbelzinnig zijn en het niet 
mogelijk maken te weten of de rechters 
in rechte doch verkeerdelijk hebben 
beslist dat de periode van 2 maart 1970 
tot 30 juni 1970 niet in aanmerking komt 
voor de verlenging van de periode van 
een jaar bepaald d()or voormeld arti
kel 124 van het koninklijk besluit van 
20 december 1963, om de reden dat ei
seres, ook indien zij in werkelijkheid de 
lessen had gevolgd, daartoe als vrije 
leerlinge niet verplicht was, dan wel in 
feite hebben willen beslissen dat het 
niet bewezen is dat eiseres gedurende 
deze periode lessen had gevolgd, waaruit 
volgt dat de motivering van het arrest 
het Hof niet in de mogelijkheid stelt de 
wettelijkheid te onderzoeken van de 
beslissing betreffende de hier bedoelde 
periode en dat derhalve het arrest niet 
naar behoren gemotiveerd is zoals ver
eist wordt door artikel 97 van de Grand
wet: 

Overwegende dat het arbeidshof de 
feitelijke aanwezigheid in de lessen niet 
onderzoekt, maar in rechte beslist dat 
een inschrijving als vrije leerling niet 
beantwoordt aan het vereiste van het 
volgen van cursussen dat vermeld staat 
in het derde lid van artikel 124 van het 
koninklijk besluit van 20 december 1963 
betreffende arbeidsvoorziening en werk
loosheid; 

Dat . het middel feitelijke grondslag 
mist; 

Over het tweede middel, afgeleid uit de 
schending van artikel124 van het konink
lijk besluit van 20 december 1963 betref
fende arbeidsvoorziening en werkloos
heid, 

doordat, na geconstateerd te hebben 

dat eiseres haar middelbaar onderwijs 
op 30 juni 1969 had beiiindigd, dat zij 
vanaf 1 oktober 1969 tot 1 maart 1970 
lessen volgde in een " Hoger Technisch 
Instituut n, dat zij vanaf 2 maart 1970 
tot 30 juni 1971 ingeschreven was in de 
Arbeidshogeschool te Brussel, dat zij 
aldaar van 2 maart 1970 tot 30 juni 1970 
was ingeschreven 3;ls vrije leerlinge, en 
van l oktober 1970 tot 30 juni 1971 er 
de lessen had gevolgd, en dat zij haar aan
vraag om werldoosheidsuitkering op 
15 december 1971 had ingediend, het 
arrest beslist dat verweerder terecht deze 
aanvraag heeft verworpen, om de rede
nen : dat tussen het beiiindigen van de 
studies van eiseres op 30 juni 1969 en 
haar voormelde aanvraag meer dan een 
jaar, en namelijk 29 en een halve maand, 
waren verlopen en dat die periode van 
een jaar niet kon verlengd worden met 
de zes maanden voor de vakanties, ver
mits artikel 124 van voormeld koninklijk 
besluit van 20 december 1963 de periode 
bedoelt gedurende welke men cursussen 
heeft gevolgd, 

te1·wijl, wanneer de belanghebbende, 
na het beiiindigen van de studies bedoeld 
in lid 1 van artikel 124 van voormeld 
koninklijk besluit van 20 december 1963, 
cursuss·en volgt behorende tot een hogere 
cyclus in een onderwijsinstelling welke 
door de Staat is ingericht, erkend of ge
subsidieerd, de in lid 1 van gezegd arti
kel 124 bedoelde periode van een jaar 
verlengd wordt met de tijd gedurende 
welke de belanghebbende die hogere 
cyclus volgt, daarin begrepen al de 
vakantieperiodes tussen het beiiindigen 
van de in lid l van gezegd artikel bedoelde 
studies en het beiiindigen van de in lid 2 
van gezegd artikel bedoelde studies in de 
hogere cyclus : 

Overwegende dat ingevolge de ver
werping van het eerste middel vaststaat 
dat de periode gedurende welke eiseres, 
van 2 maart tot 30 juni 1970, als vrije 
leerlinge was ingeschreven, de aanvraag
termijn van een jaar, bedoeld in arti
kel 124, eerste lid, 2°, van het koninklijk 
besluit van 20 december 1963 betreffende 
arbeidsvoorziening en werkloosheid, niet 
verlengt; 

Overwegende dat de vakantie van 
1 juli 1970 tot 30 september 1970, welke 
volgt op die periode gedurende welke 
eiseres geacht wordt geen cursussen te 
hebben gevolgd, evenmin voor verlenging 
van de aanvraagtermijn in aanmerking 
komt; 

Overwegende dat eiseres voor verlen-
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ging van de aimvraagtermijn geen aan
spraaJ{ maakt op de vaJmntie van I juli 
tot 30 september I97l bij het verlaten 
van de Arbeidshogeschool ; 

Overwegende dat dus, zelfs indien, 
overeenkomstig de stelling van eiseres, 
de aanvangstermijn van een jaar ver
lengd zou zijn met de vakantieperiode 
tussen het eindigen van het middelbaar 
onderwijs op 30 juni I969 en het aan
vatten van de studies aan het Hoger 
Teclmisch Instituut op I oktober I969, 
dan toch meer dan de in artikel I24, 
tweede lid, gestelde termijn zou verlopen 
zijn tussen de beeindiging van de studies 
van middelbaar onderwijs en de vraag 
tot werldoosheidsuitkering op I5 de
cember I97I; 

Dat het middel niet kan aangenomen 
worden; 

Om die redenen, verwerpt de voor
ziening; gelet op artikel IOI7 van het 
Gerechtelijk Wetboek, veroordeelt ver
weerder in de kosten. 

IO maart I976. - 3e kamer. - Voor
zitte?', de H. Naulaerts, raadsheer waar
nemend voorzitter. - Ve1·slaggeve1·, de 
H. Janssens. - Gelijklniclencle concl~tsie, 
de H. Lenaerts, advocaat-generaal. 
Pleite1·s, de HH. Bayart en Simont. 

3e KAMER.- 10 maart 1976. 

ARBEIDSOVEREENKOMST.-WERK
LIEDEN.- WERKMAN WEGENS ZIEKTE 
ARBEIDSONGESCHIKT. - RECHT OP 
LOON.- VERPLICHTING EEN GENEES
KUNDIGE VERKLARiNG OVER TE LEG
GEN AAN DE DOOR DE WERKGEVER GE
lVIACHTIGDE GENEESHEER. VER
PLlCHTING OPGELEGD DOOR RET AR
BEIDSREGLEllfENT, - WETTIGHEID. 

De ve1·plichting voo1· cle we1·kman om in 
geval van m·beiclsongeschiktheicl wegens 
ziekte een geneesknnclige verkla1·ing over 
te leggen aan een cloo1' cle we1·kgeve1· ge
machtigcle geneesheer, kan wettig worclen 
opgelegcl clam· het arbeicls1·eglement (I). 
(Art. 29bis, lid 2, wet van IO 1naart 
I900). 

(1) Cass., 19 maart 1975 (A1'1', cass., 1975, 
blz. 816). 

(NAAMLOZE VENNOOTSCHAP 
<< ETERNIT "' T. HUSKE.) 

ARREST. 

HET HOF;- Gelet op het bestreden 
vonnis, op IO januari I975 in laatste 
aanleg gewezen door de Arbeidsrechtbank 
te Brussel; 

Over het middel afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 29, inzonderheid § l, 
29bis van de wet van 10 nmart 1900 op de 
arbeidsovereenkomst, gewijzigd en aan
gevuld wat artikel 29 betreft door arti
kel I7 van de wet van IO december I962 
en door de artikelen 26, I 0 en 2o, en 29, 
3°, van de wet van 2I november I969, 
en wat artikel29bis betreft door artikell8 
van de wet van IO december 1962 en 
artikel 27, 1°, 2o en 3o, van de wet van 
21 november 1969, 4, 10 van de wet van 
8 april 1965 tot instelling van de arbeids
reglementen, 51 van de wet van 5 decem
ber l 968 betreffende de collectieve ar
beidsovereenkomsten en de , paritaire 
comites, ll34, 1319, I320, I322 van het 
Burgerlijk Wetboek en 97 van de Grand
wet, 

clom·clat, hoewel het vaststaat dat ver
weerder, afwezig wegens ziekte van 15 
tot 23 september I972, zich niet heeft 
gehouden aan de bepalingen van het 
arbeidsreglement, dat regelmatig van 
toepassing is in de onderneming, en dat 
hij, in plaats van het geneeskundig ge
tuigschrift als bedoeld in dat reglement 
naar de daarin vermelde instelling voor 
medische controle te zenden, het. recht
streeks aan eiseres heeft toegezonden, het 
vonnis eiseres niettemin veroordeelt tot 
betaling van het bedrag van 2.448 frank 
zijnde het gewaarborgd week- en maand
loon voor de ziekteperiode van I5 tot 
23 september 1912, vermeerderd met de 
wettelijke interesten sinds 24 september 
I972, 

terwijl de verplichting, opgelegd door 
het arbeidsreglement, in geval van ziekte, 
het geneesktmdig getuigschrift dat de 
afwezigheid rechtvaardigt, over te maken 
aan een geneesheer, afgevaardigd door 
de werkgever, een toepassingsmodaJiteit 
vormt van artikel 29bis, alinea 2, van de 
hogervermelde wet van 10 maart 1900, 
waaruit volgt : dat, door aan verweerder 
het recht op een gewaarborgd week- en 
maandloon toe te kennen, het vonnis het 
algemeen beginsel inzake de hierarchie 
van de bronnen der verbintenissen tussen 
werknen.ters en werkgevers schendt 
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(schending van aile in het middel ver
melde wetsbepalingen), de verbindende 
kracht van de tussen partijen gesloten 
overeenkomsten miskent (schending van 
artikel 1134 van het Burgerlijk Wetboek) 
alsook de bewijskracht ervan (schending 
van de artikelen 1319, 1320, 1322 van 
het Burgerlijk Wetboek) en het derhalve 
niet wettelijk gemotiveerd is (schending 
van aile in het middel vermelde wets
bepalingen) : 

Overwegende dat, op een vordering 
tot betaling van het gewaarborgd week
en maandloon, de arbeidsrechtbank, 
zonder deswege te worden bekritiseerd, 
vaststelt dat het arbeidsreglement van 
eiseres de werknemer in geval van ziekte 
de verplichting oplegt om een genees
kundig getuigschrift van een bepaald 
model (model A) aan een controleinstel
ling te zenden, en dat verweerder deze 
verplichting niet is nagekomen, doch een 
geneeskcmdig getuigschrift aan de werk
gever heeft gestuurd ; 

Overwegende dat artikel 29bis, lid 2, 
'van de wet van 10 maart 1900 op de 
arbeidsovereenkomst, die gewijzigd is 
bij de wet van 21 november 1969, bepaalt 
dat « indien een coilectieve arbeidsover
eenkomst of het arbeidsreglement zulks 
voorschrijft, of bij ontstentenis van zo
danig 'voorschrift, op verzoek van de 
werkgever de werkman een geneeskcmdig 
getuigschrift overlegt '' ; 

Dat uit deze bepaling blijkt dat de 
door het arbeidsreglement opgelegde ver
plichting tot overlegging van een genees
kundig getuigschrift, krachtens de wet, 
een van de voorwaarden kan zijn om het 
gewaarborgd loon toe te kennen ; 

Overwegende dat het arbeidsreglement 
geldig kan bepalen dat het geneeskundig 
getuigschrift aan de door de werkgever 
gemachtigde geneesheer moet worden 
gezonden ; dat het zodoende geen bij
komende voorwaarde aan voormeld arti
kel 29bis heeft toegevoegd, maar een 
loutere toepassingsmodaliteit ervan heeft 
voorgeschreven, welke modaliteit met de 
arbeidsovereenkomst een geheel vormt 
en voor de partijen verbindend is ; 

· Dat het middel gegrond is ; 

Om die redenen, vernietigt het bestre
den vonnis; beveelt dat van dit arrest 
melding zal worden gemaakt op de kant 
van de vernietigde beslissing ; houdt de 
kosten aan opdat erover door de feiten
rechter zou worden beslist ; verwijst de 
zaak naar de Arbeidsrechtbank te Leu
ven. 

10 maart·1976.- 3e kamer.- Voor
zitte1' en Verslaggeve1·, de H. Nau1aerts, 
raadsheer waarnemend voorzitter. -
Gelijklttidende conclttsie, de H. Lenaerts, 
advocaat-generaal. - Pleite1·, de H. Si
mont. 

3e KAMER.- 10 maart 1976. 

1° DIENSTPLICHT. - UITSTEL EN 
VRI.JLATING VAN DIENST OP MORELE 
GROND.- TE LAAT INGEDIENDE AAN
VRAAG.- 0PHEFFING VAN HET VERVAL 
OM UITZONDERLI.JKE REDENEN.- ON
AANTASTBARE BEOORDELING DOOR DE 
l\HLITIEREOHTSOOLLEGES. 

2° CASSATIEMIDDELEN. -DIENST
PLIOHT. - AANVRAAG OM UITSTEL NIET 
ONTVANKELI.JK. - MIDDEL BETREF
FENDE DE GEGRONDHEID VAN DE AAN
VRAAG. - MIDDEL ZONDER BELANG. 

1° De militie1·echtscolleges oordelen op 
onaantastba1·e wijze ove~· de uitzonder
lijke 1·edenen aangevoe1·d tot ophejjing 
van het ve~·val van een te laat ingediende 
aanvmag om ttitstel of vTijlating van 
dienst op mo1·ele g1·ond ( 1). (Dienstplicht
wetten, gecoordineerd op 30 april 
1962, art. 20, § 3). 

2° Zander belang en de~·halve niet ontvan
kelijk is het middel bet1·ejJende de ge
g1'0ndheid van een aanv1·aag van een 
dienstplichtige om ttitstel, wanneeT de 
aanvmag niet ontvankelijk is (2). 

(VAN INGELGEM.) 

Met de notities overeenstemmend 
arrest. 

10 maart 1976. - 3e kamer. - Voo1·
zitte1: en Ve1·slaggeve1·, de H. Naulaerts, 
raadsheer waarnemend voorzitter. -
Gelijkhticlende conclttsie, de H. Lenaerts, 
advocaat-generaal. - Pleite~·s, de H. De
puydt en Mevr. Van Cauwelaert (van de 
balie te Brussel). 

(1) Cass., 22 juli 1975 (A1'1·. cass., 1975, 
blz. 1184). 

(2) Cass., 19 juni 1974 (A>'>'. cass., 1974, 
blz. 1158). 



798-

3e KAMER.- 10 maart 1976. 

1° VOORZIENING IN CAS SA TIE. 
VoRM, - DIRECTE GEMEENTEBELAS· 
TING. - 0VERLEGGING VAN STUKKEN 
DOOR ElSER.- VOORWAARDEN. 

2o VOORZIENING IN CASSATIE. -
VORM. - DIRECTE GEMEENTEBELAS· 
TING.- GEMEENTE EISERES.- VOOR· 
ZIENING INGESTELD DOOR RET COLLEGE 
VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN.
MACHTIGING VAN DE GEMEENTERAAD 
NIET VOORGELEGD BINNEN DE TERMIJN 
BEPAALD BIJ ARTIKEL 420bis VAN RET 
WETBOEK VAN STRAFVORDERING. -
VOORZIENING NIET ONTVANKELIJK. 

1° De eiser tot cassatie tegen een besluit 
van de bestendige deputatie van de 
p1·ovincieraad inzake directe gemeente
belasting mag geen andere stukken dan 
akten van afstand of hm·vatting van het 
geding of akten waaruit blijkt dat de 
voorziening doelloos is gew01·den, meer 
indienen na verloop van twee maanden 
sede1·t de dag waarop de zaak op de alge
mene rol is ingeschreven (1). (Art. 420bis 
Sv.) 

2° Niet ontvankelijk is de namens de 
gemeente door het college van burge
meester en schepenen ingediende voor
ziening, tegen een besluit van de besten
dige deputatie van de provincieraad 
inzake directe gemeentebelasting, wan
neer de machtiging van de gemeenteraad 
aan het Hof niet is voorgelegd binnen 
de termijn bepaald bij artikel 420bis 
van het Wetboek van strafvordering (2). 
(Art. 90, 9° en 10°, en 148 Gemeente
wet.) 

(STAD KORTRIJK, T. MESTDACH.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op de bestreden 
beslissing, op 28 april 197 5 door de 
bestendige deputatie van de provincie
raad van , West-Vlaanderen gewezen ; 

Over het middel van niet-ontvanke
lijkheid ambtshalve tegen de voorziening 
opgeworpen en hieruit afgeleid dat het 

(1) Cass., 12 oktober 1973 (A1'1', cass., 1974, 
biz. 176). 

(2) Cass., 1 april 1971 (A1'1'. cass., 1971, 
biz. 730); vgi. cass., 22 augustus 1973 (A'1'1', 
cass., 1973, biz. 1082). 

college van burgemeester en schepenen 
niet overeenkomstig artikel 148 van de 
gemeentewet werd gemachtigd om het 
cassatieberoep in te stellen: 

Overwegende dat, met toepassing van 
artikel 420bis van het W etboek van 
strafvordering, het Hof, na verloop van 
twee maanden sedert de dag waarop de 
zaak op de algemene rol is ingeschreven, 
geen acht vermag te slaan op stukken, 
andere dan akten van afstand of hervat
ting van het geding of akten waaruit 
blijkt dat de voorziening doelloos is 
geworden; 

Overwegende dat de machtiging ten 
deze slechts op 22 september 197 5 , ter 
griffie werd neergelegd nadat meer dan 
twee maanden verstreken waren sedert 
27 juni 197 5, dag waarop de zaak door 
de griffier op de algemene rol werd 
gebracht; 

Dat de voorziening dienvolgens niet 
ontvankelijk is ; 

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

10 maart 1976. -- 3e kamer. - Voor
zitte?· en Verslaggever, de H. Naulaerts, 
raadsheer waarnemend voorzitter. -
Gelijkluidende conclusie, de H. Lenaerts, 
advocaat-generaal.- Pleiter, de H. Ley
sen (van de balie te Kortrijk). 

Op dezelfde dag werden twee dezelfde 
arresten gewezen op de voorzieningen 
van dezelfde eiseres tegen Sabbe en Van 
Assche. 

1 e KAMER. - 11 maart 1976. 

VERJARING.- BURGERLIJKE ZAKEN. 
- ERKENNING VAN RET RECHT VAN 
HEM TEGEN WIE DE VERJARING LOOPT. 
- VERVANGING VAN DE GESTUITE 
VERJARING DOOR EEN VERJARING WAAR· 
VAN DE AARD OF DE TERMIJN VER· 
SCHILT. - VOORWAARDEN. 

Onder voorbehoud van de bepalingen van 
de artikelen 2271 tot 2274 van het Bur
gerl~jk Wetboek heeft de bij a1·tikel 2248 
van hetzeljde wetboek bedoelde erkenning 
doo1· de schttldenaa?' van het 1·echt van 
hem tegen wie de verja1·ing loopt, niet 
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tot gevolg de aldus gestuite ve1·J"aring 
te ve1·vangen door een ve1jaring waa1·van 
de aa1·d of de te1·1niin ve1·schilt, tenzii 
het om een schttldve1·nieuwing gaat (1). 

(NAAMLOZE VENNOOTSCHAP 
« GROEP JOSI 1909 », T. DE RYCKE.) 

ARREST (vertaling). 

RET HOF;- Gelet op het bestreden 
arrest, op 7 juni 1974 door het Hof van 
beroep te Luik gewezen ; 

Over het middel afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 1273, 2248 van 
het Burgerlijk W etboek en 97 van de 
Grondwet, 

do01·dat, ter afwijzing van de exceptie 
door eiseres hieruit afgeleid dat de rechts-. 
vordering van verweerster tot betaling 
van een bedrag van 650.000 frank strekte 
tot de betaling van het saldo van een 
vergoeding die uit een verzekeringspolis 
voortvloeide en dat, aangezien deze vor
dering werd ingesteld meer dan drie jaar 
na de laatste verjaringstuitende daad die 
dateerde van de maand augustus 1964, 
daarop de driejarige verjaring van arti
kel 32 van de wet van ll juni 1874 van 
t~~passing was, het bestreden arrest erop 
WIJSt da~, op grond van een stuk getiteld 
«expertise proces-verbaal » waarin het 
b~~rag van de sc~ade forfaitair en bij 
WIJZe van transactie op 1.950.000 frank 
~erd vastgesteld, « appellante, thans 
e1seres, aan ge!ntimeerde twee voorschot
ten van 650.000 frank betaalde » en cc dat 
zij aldus noodzakelijk het recht van ge
intimeerde heeft erkend, dat deze erken
ning een nieuwe verbintenis van appel
lante vormt, die verjaart door verloop 
van 30 jaren », 

te1·wiJ"l, eerste onde1·deel, eiseres er in 
haar conclusie op wees dat de raming 
van het bedrag van de schade in genoemd 
expertise proces-verbaal haar helemaal 
niet verplichtte « dit bedrag noodzake
lijk aan haar verzekerde te betalen '' 
omdat, naar luid van artikel 15 van d~ 
v.erzekeringspolis, deze raming « geens
zms de rechten en excepties vermindert 
welke de maatschappij tegen de verze
kerde ~ou hebben i_n te roepen », en dat, 
aangez1~n de regelmg van de eigenlijke 
vergoedmg volled1g onderworpen bleef 

(1) Cass., 9 maart 1972 (A1·1·. cass., 1972, 
blz. 647). 

aan de . bepalingen van de verzekerings
pohs, e1seres dm·halve het recht behield 
niettegenstaande de betaling van voor: 
schotten aan haar verzekerde, zich met 
nall?-e . te beroepen op de exceptie van 
verprmg als bedoeld in artikel 32 van 
de wet van ll juni 1874 betreffende de 
verzekeringen in het algemeen ; het 
bestreden arrest, door niet te antwoorden 
op deze argu~~ntatie die gesteund is op 
de ~uss~~ part1~e~ gesloten verzekerings
poliS, ZIJn beshssmg niet wettelijk met 
redenen heeft omkleed (schending van 
artikel 97 van de Grondwet) ; 

tweede onde1·deel, onder voorbehoud van 
de artikelen 2271 en 2274 van het 
Burgerlijk Wetboek, die ten deze niet 
van toepassing zijn, de in artikel 2248 
van het Burgerlijk Wetboek bedoelde 
erkenning door de schuldenaar van het 
recht v~n hem tegen wie de verjaring 
loopt, met tot gevolg kan hebben in de 
plaats van de aldus gestuite verjaring 
een door !1a~r aard of termijn verschil
lende verJarmg te stellen, tenzij ze een 
schuldvernieuwing inhoudt, welke schuld
vernieuwing niet vermoed wordt maar 
duidelijk uit de wil der partijen moet 
volgen ; ten deze, het enkele feit dat 
eiseres aan haar verzekerde twee voor
schotten had betaald op het bedrao· van 
de bij . exp~rtis~ vastgestelde vergo~ding 
geenszms 1mphceerde dat eiseres zou 
hebben willen afstand doen van de 
rechten en excepties waarop zij zich 
krachtens de verzekeringspolis tegen ver
weerster kon beroepen en derhalve 
een nieuwe verbintenis zou h~bben wille~ 
aangaan die in de plaats kwam van de 
verbintenis waartoe zij als verzekeraar 
gehouden was (schending van de arti
kelen 1273 en 2248 van het Burgerlijk 
Wetboek) : 

Wat het eerste onderdeel betreft 

Overwegende dat, door in hoofdzaak 
t~ overwegen dat bij de instemming van 
mseres met de besluiten van het expertise
verslag tot raming van de schade een 
transactie tussen partijen was ontstaan 
en d.a~ d~ze tran.sa~tie de termijn van de 
dertigJange verJarmg had doen lopen, 
het arrest passend antwoordt op de 
cm~clusie van eiseres die, op grond van 
art1kel 15 van de verzekeringsovereen
komst, d~ driejarige verjaring aanvoerde ; 

Dat d1t onderdeel van het middel 
feitelijke grondslag mist ; . 

W at het tweede onderdeel betreft 

Overwegende dat het arrest, om de 
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door eiseres aangevoerde exceptie van 
de driejarige verjaring te verwerpen, er 
ni~t enkel op wijst dat zij twee gedeel
telijke betalingen aan verweerster heeft 
verricht; 

Dat het vaststelt dat de partijen na het 
schadegeval "elk een deskundige hebben 
aangesteld om het bedrag van de schade 
vast te stellen ; dat de desktmdigen in 
een stuk getiteld " expertise proces-ver
baal » het bedrag van de schade forfaitair 
en bij wijze van transactie op 1.950.000 fr. 
vaststelden » ; dat de voorschotten wer
den betaald << op grond van dit stuk ,,, 
dat volgens het arrest niet een eenvou
dige contradictoire raming van de schade 
is, zoals eiseres in haar conclusie betoog
de, maar " een tussen partijen gesloten 
transactie '' ter uitvoering waarvan de 
voorschotten dus werden betaald ; 

Overwegende dat het arrest uit al deze 
vaststellingen en overwegingen wettelijk 
heeft kmmen afleiden niet aileen dat 
eiseres " aldus ... noodzakelijk het recht 
heeft erkend van gei':ntimeerde », thans 
verweerster, maar ook dat het expertise 
proces-verbaal, ten deze, bevat "een 
nieuwe verbintenis ... die door verloop 
van dertig jaren verjaart ,,, en daardoor, 
impliciet maar zeker, van oordeel is dat 
in de omstandigheden die het preciseert, 
de erkenning door eiseres van de rechten 
van verweerster gepaard ging met de wil 
een nieuwe verbintenis aan te gaan, die 
in: de plaats kwam van de verbintenis 
waartoe ze als verzekeraar gehouden 
was· 
D~t het tweede onderdeel van het 

middel niet kan worden aangenomen ; 

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

II maart 1976.- 1e kamer.- Voo?'
zitter, Ridder Rutsaert, eerste voor
zitter. - Verslaggever·, de H. Capelle. -
Gelijkluidende conclusie, de H. Delange, 
procureur-generaal.- Pleite1·, de H. Van 
Ryn. 

1e KAMER. -11 maart 1976. 

1°BEWIJS. -BEWI.TS DOOR GESCHRIFT. 
- BEWI.JSKRACHT VAN DE AKTEN.
BURGERLI.JKE ZAKEN. - BESTEK. -
UITLEGGING DOOR DE FEITENRECHTER. 
- UITLEGGING VERENIGBAAR MET DE 

BEWOORDINGEN VAN DE AKTE.- GEEN 
MISKENNING VAN DE BEWI.JSKRAOHT 
ERVAN. 

2° TUSSENKOMST. - BURGERLI.TKE 
ZAKEN. - 0ASSATIEGEDING. - VoR
DERING TOT VERBINDENDVERKLARING 
VAN HET ARREST DOOR DE ElSER TOT 
CASSATIE INGESTELD. - VERWERPING 
VAN DE VOORZIENING. - VORDERING 
ZONDER BELANG. 

1° De bewijskracht van de alcten wordt niet 
miskend door de ?'echter die aan een 
bestek een ttitlegging geeft welke ver·enig
baar is met de bewo01·dingen er·van ( 1). 
(Artt. 1319, 1320 en 1322 B.W.) 

2° Ve1·werping van de voo1·ziening ontneemt 
alle belang aan de vonle1·ing tot verbin
dendve?·klaring welke de eiser tot cassatie 
heejt ingesteld (2). 

(NAAMLOZE VENNOOTSCHAP « MATAGNE ll, 

T. STAD LUIK, IN TEGENWOORDIGHEID 
VAN DE NAAli'ILOZE VENNOOTSOHAP 
«MEUBLES DE FRANCE ll.) 

ARREST (vertaling). 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 20 februari 197 5 door het Hof 
van beroep te Luik gewezen ; 

Over het middel afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen ll34, ll35, 1319, 
1320, 1322 van het Burgerlijk Wetboek 
en 97 van de Grondwet,, 

doo?·dat, na de vaststelling, om de 
hoofdvordering toe te wijzen, dat de fout 
van verweerster, de stad Luik, er in de 
eerste plaats in ber>tond nagelaten te 
hebben rekening te houden met de moge
lijkheid van een onweer zoals dat op de 
dag der feiten en dat in verband met dit 
verzuim een andere fout gelegen is in de 
slechte conceptie van de geplande werken, 
omdat ze tegelijkertijd voorzag in de 
verwijdering van de drempel van het 
panel, de vermindering van de helling 
van de stoep, het buiten gebruik stellen 
van de meeste straatkolken en tenslotte 
de verhoging van de parkeerruimte, het 

(1) Cass., 14 december 1962 (Bull. en Pas., 
1963, I, 463), 16 november 1967 (A1•r, cass., 
1968, biz. 386) en 17 mei 1974 (ibid., 1974, 
biz. 1045); raaclpl. cass., 31 oktobel' 1975, 
sup1·a, biz. 285 en noot 2. 

(2) Cass., 1 oktober 1975, supm, biz. 141. 
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arrest, om eiseres te veroordelen tot vrij
waring van genoemde verweerster, ver
klaart dat « de aannemer volgens het 
bestek in alle gevallen aansprakelijk is 
voor de schade die de uitvoering van zijn 
werken kan veroorzaken ... ; ... voormelde 
clausule duidelijk is ; ... ze derhalve niet 
dient uitgelegd te worden ; ze bovendien 
algemeen is ; ... de in vrijwaring opgeroe
pen partij ( eiseres) niet kan worden 
gevolgd wanneer zij een onderscheid 
voorstelt tussen, enerzijds, hetgeen tot 
de conceptie behoort en, anderzijds, de 
eigenlijke uitvoering ; ... voor de aan
sprakelijklleid van de aannemer niet 
wordt vereist dat hij in de uitvoering 
van de werken een fout heeft begaan ; 
. . . niet ernstig kan worden be twist dat 
de overstroming van de lokalen ·van de 
naamloze vennootschap Meubles de 
France verband hield met de uitvoering 
van de werken door de naamloze ven
nootschap Matagne en Mievis "• 

te1·wijl het arrest, door de verwerping 
van het onderscheid tussen hetgeen tot 
de conceptie van de werken behoort en 
hetgeen onder hun uitvoering valt, de 
bewijskracht miskent van de clausule 
van het bestek, waarnaar het verwijst, 
daar volgens deze clausule de aannemer 
enkel aansprakelijk is voor de schade ten 
gevolge van de uitvoering van de werken, 
wat de aansprakelijkheid van de aan
nemer uitsluit wanneer, zoals in het 
onderhavige geval, de schade veroor
zaakt wordt door de diverse fouten van 
verweerster, de stad Luik, opdrachtgever 
van het werk, die heeft nagelaten reke
ning te houden met de mogelijkheid van 
een hevig onweer en de geplande werken 
slecht heeft opgevat ; waaruit volgt dat 
het arrest niet aileen de bewijskracht van 
voormelde clatisule van het bestek mis
kent (schending van de artikelen 1319, 
1320 en 1322 van het Burgerlijk Wet
hoek), doch in elk geval de bindende 
gevolgen ervan niet in acht neemt 
(schending van de artikelen 1134 en 
1135 van het Burgerlijk Wetboek); 

en terwijl uit het verband tussen de 
overstroming en de uitvoering van de 
werken niet kan worden afgeleid dat de 
uitvoering van de werken daarvan, zoals 
genoemde clausule het bepaalt, de aan
leiding of meer bepaald de oorzaak is 
geweest (schending van artikel 97 van 
de Grondwet en ook van de artikelen 1134 
en 1135 van het Burgerlijk Wetboek) : 

W at het eerste onderdeel betreft : 

Overwegende dat het arrest heeft 
kunnen oordelen dat, door de « duide-

CASSATIE, 1976. - 26 

lijke " en « algemene " clausule van het 
bestek, luidens welke « de aannemer in 
alle gevallen aansprakelijk is voor de 
schade die de uitvoering van zijn werken 
kan veroorzalwn "• eiseres zich « contrac
tueel " had verbonden tot vrijwaring van 
verweerster voor de gevolgen van alle 
vorderingen die tegen haar zouden wor
den ingesteld wegens de schade die derden 
bij genoemde werken zouden lijden, ook 
al was er in de uitvoering van die werken 
geen enkele fout en ook al werd de schade 
veroorzaakt door een aan de diensten 
van verweerster toe te schrijven gebrek 
in de conceptie van de werken ; 

Dat deze uitlegging niet onverenigbaar 
is met de bewoordingen van genoemde 
clausule en de bindende kracht van de 
overeenkomst tussen de partijen niet 
miskent; 

W at het tweede onderdeel betreft : 

Overwegende dat, volgens zijn context, 
de grond volgens welke « ..• de overstro
ming van de lokalen van de naamloze 
vennootschap « Meubles de France '' ver
band hield met de uitvoering van de 
werken ... ,,, betekent dat, zonder die 
werken, de overstromingen die de goe
deren van de naamloze vennootschap 
« Meubles de France '' beschadigden, zich 
niet zouden voorgedaan hebben, hetgeen 
de vaststelling impliceert dat de werken 
tenslotte de schade hebben veroorzaakt; 

Dat de beide onderdelen van het mid
del feitelijke grondslag missen ; 

En overwegende dat de verwerping 
van de voorziening gericht tegen de stad 
Luik alle belang ontneemt aan de door 
eiseres tegen de naamloze vennootschap 
'' Meubles de France '' ingestelde vorde
ring tot tussenkomst en tot verbindend
verklaring van het arrest; 

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

11 maart 1976.- 1e kamer.- Vom·
zitter, Ridder Rutsaert, eerste voorzitter. 

Ve1·slaggeve1·, de H. Capelle. 
Gelijkluidende conclusie, de H. Delange, 
procureur-generaal. - Pleiters, de HH. 
Fally en Biitzler. 
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1e KAMER.- 12 maart 1976. 

10 BEWIJS. - BEWIJS DOOR GESOHRIFT. 
- BURGERLIJKE ZAKEN. - vVEDER

KERIGE OVEREENXOJVIST. - VERZUIM 
VAN DE VORMVOORSOHRIFTEN VAN AR
TIKEL 1325 VAN HET BURGERLIJK 
WETBOEK. - UITVOERING VAN DE 
OVEREENKOMST. - NIETIGHEID VAN 

DE AKTE GEDEKT. 

2o BEvVIJS. - BEWIJS DOOR GESOHRIFT. 
- BURGERLIJKE ZAKEN. - 0NDER
HANDSE AKTE TOT VASTSTELLING VAN 

EEN WEDERKERIGE OVEREENKOMST.
VERZUIM VAN DE VORMVOORSOHRIFTEN 
VAN ARTIKEL 1325 VAN HET BURGER

LIJK vVETBOEK. - VooRWAARDEN 
WAARONDER HET BEWIJS VAN DE GE

DEELTELIJKE UITVOERING VAN DE 
OVEREENKOJVIST UIT DE VERJVIELDINGEN 
VAN DE AKTEN KAN WORDEN AFGELEID. 

1° Hij clie, al was het gecleeltelijk, een 
weclerkerige overeenkomst heeft ~titge
voenl, kan zich niet mem· beroepen op 
cle nietigheicl van cle akte clie ze vaststelt, 
ook al we1·cl cleze akte niet opgemaakt in 
zoveel originelen als e1· pm·tijen zijn clie 
ee.n oncle1·scheiclen belang hebben of al 
vermelclt ze niet hoeveel o1·iginelen m·van 
wenlen opgemaakt (1). (Art. 1325 B.W.) 

2° W annem· een oncle1·hanclse akte tot 
vaststelling van een weclerkerige overeen
komst niet is gemaakt in zoveel origine
len als er partijen zijn die een oncler
scheiclen belang hebben of geen melding 
maakt van het aantal o1·iginelen welke 
ervan zijn opgemaakt, kan het bewijs, 
clat hij clie cle nietigheicl van cle akte 
aanvoert cle overeenkomst gecleeltelij k 
heeft ~titgevoercl, voortvloeien ~tit cle ver
melclingen van cle akte, inclien ~tit de 
gegevens van cle zaak blijkt clat cle erin 
opgegeven prestatie zeke1· impliceert clat 
cle overeenkomst erkencl is (2). (Ar.t. 1325 
B.W.) 

·(NAGELS, T. DEMAER.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 29 november 1973 door het 
Hof van beroep te Brussel gewezen ; 

(1) Cass., 1 februari 1973 (Arr. cass., 1973, 
blz. 554) en cle noot. 

(2) naadpl. cass., 25 maart 1880 (Bttll. en 
.Pas., 1880, I, 107), 7 juni 1951 (ibid., 1951, 

Over het middel afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 1315, 1316, 1319, 
1320, 1322, 1325, 1350, 4°, 1352 van het 
Burgerlijk Wetboek en 97 van de Grond
wet, 

cloorclat het arrest eisers vordering 
ontzegt om de redenen dat eiser slechts 
een in een enkel exemplaar opgemaakt 
bescheid voorlegt, dat bedoelde door 
verweerder getekende onderhandse akte, 
die een wederkerige overeenkomst bevat, 
tegen de ontkenning van verweerder in, 
geen geldig bewijs van de overeenkomst 
uitmaakt, dat eiser bijgevolg uit de 
bewoordingen van een als bewijs niet 
geldende akte tevergeefs het bestaan wil 
afieiden van een, vvegens akkoord over 
voorwerp en prijs, volwaardig verkoop
contract, dat dezelfde krachteloosheid 
van de onderhandse akte belet de daarin 
als " voorschot » vernoemde betaling te 
beschouwen als een minstens gedeeltelijke 
uitvoering of als een bewijs van het 
bestaan van de ontkende overeenkomst 
en dat de eerste rechter derhalve ten 
onrechte bewuste alde als een bewijs 
van de overeenkmnst heeft aangenomen, 

tm·wijl het arrest, door in dier voege 
uitspraak te doen, de regel miskent dat, 
indien een onderhandse akte niet kan 
gelden ten bewijze van de wederkerige 
overeenkomst die de alde bevat, bij 
gebreke onder meer van de vermelding 
dat zij is opgemaakt in zoveel originelen 
als er partijen zijn die een onderscheiden 
belang hebben, de daaruit voortvloeiende 
nietigheid niet kan worden ingeroepen 
door de partij die harerzijds de overeen
komst, al was het gedeeltelijk, heeft uit
gevoerd (schending van de artikelen 1319, 
1320, 1322 en 1325, lid 4, van het 
Burgerlijk Wetboek), en tevens zowel 
de bewijskracht miskent verschuldigd aan 
de vermelding van de onderhandse liti
gieuze akte, die de betaling vaststelt, 
aan eiser door verweerder gedaan, van 
een voorschot op de prijs welke laatst
genoemde luachtens de in de akte ver
vatte wederkerige overeenkomst ver
schuldigd was, als de " bewijskracht » 
(de bewijswaarde) jegens verweerder, 
van die vermelding welke in elk geval 
het bewijs oplevert, als een van verweer
der uitgaande erkenning of bekentenis, 
van de betaling die hij tot uitvoering van 
bedoelde wederkerige overeenkomst aan 

I, 683) en 1 februari 1973 (A1T. ca8s., 1973, 
blz. 554) ; AUBRY en RAu, Droit civil franrais, 
6cle uitg., cl. XII, 1958, blz. 164 en noot 55; 
Dalloz, Encycl. d1·. civil, V 0 .Preuve, nr. 682. 
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eiser heeft gedaan (schending van de 
artikelen 1315, 1316, 1319, 1320, 1322, 
1325, 1350, 4°, 1352 van het Burgerlijk 
Wetboek en 97 van de Grondwet) 

Overwegende dat degene die de over
eenkomst, al was het gedeeltelijk, heeft 
uitgevoerd, zich niet meer kan beroepen 
op de nietigheid van de akte die ze vast
stelt, ook al werd deze alde niet opge
maakt in zoveel originelen als er partijen 
zijn die een onderscheiden belang hebben 
of al vermeldde zij niet hoeveel originelen 
werden gemaakt ; 

Overwegende dat het bewijs van de 
gedeeltelijke uitvoering van de overeen
komst uit de vermeldingen van de onder
handse akte zelf kan voortvloeien, wan
neer uit de elementen van de zaak blijkt 
dat de aldaar vermelde prestatie met 
zekerheid de erkenning van de gesloten 
overeenkomst in zich sluit ; 

Dat, nu het oordeelt dat « de krachte
loosheid van de onderhandse akte belet 
de daarin als voorschot vernoemde beta
ling te beschouwen als een minstens 
gedeeltelijke uitvoering of als een bewijs 
van het bestaan van de ontkende over
eenkomst ,, zonder te onderzoeken of 
uit de elementen van de zaak blijkt dat 
de luidens de akte gedane prestatie een 
impliciete erkenning van het bestaan 
van de overeenkomst uitmaakt, het arrest 
de artikelen 1325 en 1350, 4°, van het 
Burgerlijk W etboek schendt ; 

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 Gent. 

12 maart 1976. ~ 1e kamer. ~ Voor
zitter, de H. de Vreese, raadsheer waar
nemend voorzitter. ~ Vm·slaggever, de 
H. Van Leckwijck. ~ Gelijkluidende 
conclusie, de H. Velu, advocaat-generaal. 
~ Pleiters, de HH. H. De Bruyn en 
Bay art. 

1e KAMER.~ 12 rn.aart 1976. 

1° GENEESKUNST. 0RDE DER 
GENEESHEREN. ~ PROVINCIALE RAAD 
DIE GEEN BESLISSING HEEFT GENOMEN 

BINNEN EEN TERMIJN VAN ZES MAAN
DEN VANAF DE INDIENING VAN DE 
KLACHT OF VAN HET VERZOEKSCHRIFT. 

VoORWAARDEN WAARONDER DE 
ZAAK BIJ DE RAAD VAN BEROEP AAN
HANGIG KAN WORDEN GEMAAKT. 

2° GENEESKUNST. 0RDE DER 
GENEESHEREN. RECHTSPLEGING 
VOOR DE RAAD VAN BEROEP. ~RECHT 
VAN DE GENEESHEER EN VAN ZIJN 
RAADSLIEDEN OP INZAGE VAN HET 
DOSSIER ALSMEDE VAN DE STUKKEN 
DIE VOOR HET SLUITEN VAN DE DEBAT
TEN BIJ HET DOSSIER WORDEN GE
VOEGD. ~ 0MVANG. 

3° GENEESKUNST. ~ 0RDE DER GE
NEESHEREN. ~ RECHTSPLEGING VOOR 
DE RAAD VAN BEROEP. ~ STUK DAT 
TIJDENS HET GEDING IN HOGER BEROEP 
VOOR HET SLUITEN VAN DE DEBATTEN 
BIJ HET DOSSIER IS GEVOEGD. 
GENEESHEER DIE ER INZAGE HEEFT 
KUNNEN VAN NEMEN. ~ GEEN SCHEN
DING VAN DE RECHTEN VAN DE VERDE
DIGING. 

4° RECHTEN VAN DE VERDEDI
GING. ~ TUCHTZAKEN. ~ 0RDE VAN 
GENEESHEREN. RECHTSPLEGING 
VOOR DE RAAD VAN BEROEP. ~ STUK 
DAT TIJDENS HET GEDING IN HOGER 
BEROEP VOOR HET SLUITEN VAN DE 
DEBATTEN BIJ HET DOSSIER IS GE
VOEGD. ~ GENEESHEER DIE ER INZAGE 
HEEFT KUNNEN VAN NEMEN. ~ GEEN 
SCHENDING VAN DE RECHTEN VAN DE 
VERDEDIGING. 

1° W anneer de p1·ovinciale raad van de 
01·de der geneesheren geen beslissing 
heeft kunnen nemen binnen een termijn 
van zes maanden vanaf de indiening 
van de klacht of van het verzoek, kan de 
?'aad van beroep, zelfs zonder uitzonde?'
lijke redenen, op verzoek van de bet?·olclcen 
geneeshee?' of van de assessor van de 
pmvinciale raad of nag van de voorzitter 
van de nationale ?'aad samen met een 
vice-voo1·zittm· van de hele zaak kennis 
nemen. (Artt. 20 en 24 K.B. nr. 79 van 
10 november 1967 betreffende de Orde 
der geneesheren ; art. 28 K.B. van 
6 februari 1970 tot regeling van de 
organisatie en de Werking der raden 
van de Orde der geneesheren.) 

2° K1·achtens artilcel 31, lid 2, van het 
koninklijk besluit van 6 februm·i 1970 
tot ?'egeling van de organisatie en de 
we1·king de1· mden van de Orde de1· 
geneeshe1·en, kunnen de voor de 1·aad 
van be1·oep van de 01·de de1· geneesheren 
opge1·oepen geneeshee1· en zijn raadslie-
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den weliswaar vom· de terechtzitting 
inzage nemen van het dossie1· van de 
1·echtspleging, dock geen wettelijke of 
ve1'01'denende bepaling ve1·plicht de 1·aad 
van be1·oep aan de bet1·okken geneesheer 
op een ande1·e wijze kennis te geven van 
de stnkken die v66r het shtiten van de 
debatten bij het dossier worden gevoegd. 

3° en 4° De 1·echten van de ve1·dediging van 
de vom· de 1·aad van beroep van de 01•de 
van geneeshe1·en opge1·oepen geneesheer 
wm·den niet geschonden, wannee1· tijdens 
het geding in hager be1·oep v661· het 
shtiten van de debatten een stnk bij het 
dossie1· is gevoegd, als ~tit geen gegeven 
van de rechtspleging blijkt dat de 
bet1·okken geneeshee1· van dit stuk geen 
kennis heeft km~nen nemen of dat hem 
de inzage ervan werd geweigerd (1). 

(G ... , T. ORDE DER GENEESHEREN.) 

ARREST. 

RET HOF ; - Gelet op de bestreden 
beslissing, op 9 juni 1975 gewezen door 
de raad van beroep, rrl8t het N ederlands 
als voertaal, van de Orde der genees
heren; 

Over het eerste middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 97 van 
de. Grondwet, 24, § 2, van het koninklijk 
besluit nr. 79 van 10 november 1967 
betreffende de Orde der geneesheren, 
28, 30 van het koninklijk besluit van 
6 februari 1970 tot regeling van de orga
nisatie en de werking der raden van de 
Orde der geneesheren, 2, 770, 860, 861, 
862, 863 van het Gerechtelijk Wetboek 
en van het algemeen rechtsbeginsel van 
de eerbied voor de rechten van de ver
dediging, 

doordat de beslissing, ingaande op het 
verzoek van de magistraat-assessor bij 
de provincials raad te Antwerpen tot 
behandeling van de zaak, deze tot zich 
neemt, de telastleggingen A en 0 be
wezen verklaart en tegen eiser de tucht
sanctie van de censuur uitspreekt, 

te1·wijl, ee1·ste onderdeel, eiser staande 
hield dat door deze behandeling hem ten 
onrechte een graad van jurisdictie werd 
ontnomen, er nooit enige disciplinaire 
behandeling voor de provincials raad 

(1) Raaclpl. cass., 5 november 1962 (Bttll. 
en Pas., 1063, I, 297), 0 september 1063 (ibicl., 
1964, I, 32), 3 februari en 6 april 1964 (ibicl., 
1964, I, 587 en 835) en 18 april 1966 (ibicl., 
1966, I, 1046). 

was geweest, nooit enig onderzoek tegen 
hein was ingesteld geworden en geen te· 
lastleggingen tegen hem waren geformu
leerd en de beslissing daarop niet 
antwoordt, zodat de beslissing niet 
regelmatig is gemotiveerd (schending 
van artikel 97 van de Grondwet); 

tweede onde1·deel, de beslissing geenszins 
de uitzonderlijke redenen vaststelt waar
om aan eiser een aanleg onttrokken werd 
en de termijn van zes maanden binnen 
welke de provinciale raad uitspraak moet 
doen niet op straffe van nietigheid is 
voorgeschreven, zodat het louter verloop 
ervan onvoldoende is om de verwijzing 
naar de raad van beroep te rechtvaar
digen, en de rechten van de verdediging 
van eiser werden miskend (schending van 
de artikelen 24, § 2, van het koninklijk 
besluit van 10 november 1967, 28, 30 van 
het koninklijk besluit van 6 februari 1970, 
2, 770, 860, 861, 862, 863 van het Gerech
telijk W etboek en van voormeld alge
meen rechtsbeginsel) : 

Overwegende dat de beslissing vaststelt 
dat op het verzoek van de plaatsvervan
gende magistraat-assessor bij de provin
ciale raad van de Orde der geneesheren 
te Antwerpen, bij aangetekende brief van 
5 augustus 1974 gericht aan de voor
zitter van de N ederlandstalige raad van 
beroep van de Orde der geneesheren, 
overeenkomstig artikel 28 van het ko
ninklijk besluit van 6 februari 1970, 
onderhavige zaak in haar geheel aan
hangig werd gemaakt bij de raad van 
beroep, daar de provincials raad << geen 
beslissing had getroffen )), binnen zes 
maanden, << over de hlachten >> bij brief 
van 30 .januari 1974 door Dr. D ... B ... 
uit Antwerpen tegen eiser ingediend ; 

Overwegende dat de beslissing, door 
aldus vast te stellen dat de wettelijke 
voorwaarden die vereist zijn opdat een 
zaak rechtstreeks door de raad van 
beroep zou worden behandeld en een 
graad van jurisdictie zou wegvallen 
waren vervuld, meteen de conclusie 
beantwoordt luidens welke die graad van 
jurisdictie ten onrechte aan eiser zou 
zijn ontnomen en impliciet doch zeker 
beslist dat de overige door eiser aange
voerde voorwaarden niet wettelijk zijn 
vereist, aldus de conclusie ook op dat 
plmt beantwoordend ; 

Overwegende dat geen enkele \-vets
bepaling voorschrijft dat uitzonderlijke 
redenen zijn vereist opdat de zaak recht
streeks door de raad van beroep zou 
worden behandeld, gesteld dat, zoals de 
raad van beroep ten deze vaststelt, de 
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door voormeld artikel 28 bepaalde voor
waarden zijn vervuld ; 

Dat zulke uitzonderlijke redenen nog 
minder in de beslissing dienen te worden 
vermeld; 

Overwegende dat het middel niet aan
toont waardoor de raad van beroep, die 
de zaak in de door de wet bepaalde voor
waarden rechtstreeks heeft behandeld, 
eisers rechten van verdediging zou heb
ben miskend ; 

Dat het middel niet kan worden aan
genomen; 

Over het tweede 1niddel, afgeleid uit 
de schending van artikel 31 van het 
koninklijk besluit van 6 februari 1970 
tot regeling van de organisatie en de 
werking der raden van de Orde der ge
neesheren en van het algemeen rechts
beginsel van de eerbied voor de rechten 
van de verdediging, 

d.o.onlat de beslissing de telastleggingen 
A en 0 bewezen verklaart en tegenover 
eiser de tuchtsanctie van de censuur uit
spreekt en de raad van beroep in af
wezigheid van eiser op de terechtzitting 
van 7 april 1975 kennis heeft genomen 
van de brieven van 3 maart 1975 en 
7 maart 1975, 

terwijl de zaak tegensprekelijk behan
deld was geworden op de terechtzitting 
van 24 februari 1975 en alsdan in voort
zetting gesteld op die van 7 april 197 5 ; 
desniettemin aan eiser had moeten kennis 
worden gegeven van de ondertussen 
neergelegde nieuwe stukken, zodat de 
rechten van de verdediging werden 
geschonden : 

Overwegende dat uit het zittingsblad 
van 7 april 197 5 blijkt dat de voorzitter 
van de raad van beroep op die dag, 
waarop de zaak in voortzetting was 
gesteld, lezing heeft gegeven aan de 
raad van beroep van de hmn toegezonden 
brieven; 

Overwegende dat artikel 31, lid 2, 
van het koninklijk besluit van 6 februari 
1970 enkel bepaalt dat de geneesheer en 
zijn raadslieden inzage nemen van het 
dossier; dat geen wetsbepaling de raad 
van beroep verplicht aan de belang
hebbende geneesheer op een andere wijze 
kennis te geven van stukken die v66r 
het sluiten van de debatten bij het 
dossier ~worden gevoegd of hem verbiedt 
van zulke stukken kennis te nemen ; 

Overwegende dat uit geen elernent 
van de rechtspleging blijkt dat eiser de 
gelegenheid niet heeft gehad van de 
kwestieuze stukken inzage te nmnen en 

de inhoud en draagwijdte ervan te be
spreken, of dat de mededeling ervan hem 
werd geweigerd ; 

Dat de rechten van de verdediging van 
eiser derhalve niet werden geschonden ; 

Dat het middel niet kan worden aan
genomen; 

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

12 maart 1976.- 1e kamer.- Voo?'
zitte1' en Ve1·slaggeve~·, de H. de Vreese, 
raadsheer waarnemend voorzitter. 
Gelijkluidende conclusie, de H. Velu, 
advocaat-generaal. - Pleite~·, de H. Hou
tekier. 

1e KAJVIER.- 12 maart 1976. 

1° EOHTSOHEIDING EN SOHEIDING 
VAN TAFEL EN BED. - EoHT
SOHEIDING OP GROND VAN BEPAALDE 
FElTEN. - FElTEN VAN NA DE INDIE
NING VAN HET VERZOEKSOHRIFT, -
VOORWAARDE WAARONDER DE REOHTER 
DEZE IN AANMERKING NEEMT. 

2° OASSATIE. - OMVANG. - BURGER· 
LIJKE ZAKEN. - VERNIETIGING VAN 
EEN BESOHIKKING VAN DE BESTREDEN 
BESLISSING. - VERNIETIGING DIE DE 
VERNIETIGING MEEBRENGT VAN EEN 
ANDERE BESOHIKKING WELKE SLEOHTS 
HET GEVOLG IS VAN DE EERSTE. 

1° De ?'echte?' kan ande1·e jeitim in aan
me1·king nemen dan die welke in het 
verzoeksch1·ijt tot echtscheiding worden 
aangevoe1·d, op voorwaa1·de dat hij de 
nieuwe feiten slechts in overweging 
neemt om een ve1·band te leggen met een 
of mee1· jeiten wellce in het ve~·zoekschTijt 
omstandig zijn omsclweven, zondeT ze 
te beschouwen als zijnde op zichzelf een 
g1·ond tot echtscheiding (1). (Artt. 1254 
en vlg. G.W.) 

2° Ve1·nietiging van een beschikking van 
de best?·eden beslissing b1·engt vM·nieti
ging mede van een tweede beschikking 
wellce het gevolg is van de ee1•ste (2). 

(1) Cass., 4 april 1974 (A1·r. cass., 1974, 
biz. 863), 6 februari 1976, sup1·a, biz. 669. 

(2) Cass., 30 april 1975 (A1'1'. cass., 1975, 
biz. 954). 
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(D ... , T.V ... ) 

ARREST. 

RET HOF ; - Ge1et op het bestreden 
arrest, op 17 apri11975 door het Hofvan 
beroep te Gent gewezen ; 

Over het eerste midde1, afge1eid uit 
de schending van de artike1en 1319, 
1320, 1322 van het Burgerlijk Wetboek 
en 97 van de Grondwet, 

doordat het arrest de tegen verweerster 
aangevoerde grieven a1s vo1gt samenvat : 
« ver1aten van de echte1ijke woonst met 
medenemen van goederen en geld, ver
wijtingen, verwaarlozing van echtgenoot 
en huishouden, zich verdoven door ge
neesmiddelen "• en deze feiten enkel 
onderzoekt naar het beledigend karakter 
ervan om te beslissen dat de door eiser 
aangehaalde grieven niet zwaarwichtig 
zijn en bijgevolg eisers oorspronkelijke 
hoofdeis tot echtscheiding af te wijzen, 

terwijl eiser in conc1usie, zowel in die 
voor de eerste rechter als in deze voor 
het hof van beroep, naast de in het 
verzoekschrift gedetailleerde feiten, even
eens als grief deed gelden dat hij door 
zijn echtgenote in het publiek in het 
aangezicht werd geslagen, zodat het arrest 
de tegen verweerster aangehaalde grieven 
niet kon samenvatten zoals hager aange
haald, zonder de bewijskracht van eisers 
conclusie te miskennen (schending van 
de artike1en 1319, 1320 en 1322 van het 
Burgerlijk Wetboek); door, wat betreft 
de grieven die in de door het arrest 
gemaakte samenvatting worden weer
gegeven, enkel in aanmerking te nemen 
dat ze niet zwaarwichtig waren, om de 
beslissing te staven en de oorspronkelijke 
hoofdeis van eiser af te wijzen, het arrest 
niet antwoordt op het in eisers conclusie 
opgeworpen midde1 waarbij als grief 
eveneens werd aangevoerd dat verweer
ster eiser in het publiek in het aangezicht 
had geslagen (schending van artikel 97 
van de Grondwet); indien deze slagen, 
a1s nieuw feit, niet op zichzelf konden in 
aanmerking worden genomen als grand 
tot echtscheiding, het arrest in ieder 
geval ermede rekening diende te houden 
in verband met de in het verzoekschrift 
aangevoerde feiten, zodat het arrest, door 
te beslissen dat de in het verzoekschrift 
geformu1eerde feiten niet zwaarwichtig 
waren, zonder zich uit te spreken over 
de inv1oed die dit in conclusie aange
voerde feit kon hebben op de zwaar
wichtigheid van de in het verzoekschrift 

geformu1eerde feiten, niet voldoende 
naar recht is gemotiveerd (schending 
van artikel 97 van de Grondwet) : 

Overwegende dat eiser, benevens de 
in het verzoekschrift tot echtscheiding · 
omschreven feiten, in conclusie stelde 
dat hij in het publiek door verweerster 
in het aangezicht werd geslagen ; 

Overwegende dat, ook indien voor
melde slag, als nieuw feit, niet in aan
merking kon worden genomen als grand 
tot echtscheiding, het arrest ermede 
rekening diende te houden in verband 
met de in het verzoekschrift aangehaalde 
grieven, inzonderheid met het oog op 
het bepalen van de zwaarwichtigheid van 
deze grieven ; 

Overwegende dat, na erop gewezen 
te hebben dat de tegen verweerster aan
gevoerde grieven kunnen worden samen
gevat als volgt : verlaten van echtelijke 
woonst n:1et 1nedenemen van goederen en 
geld, verwijtingen, verwaarlozing van 
echtgenoot en huishouden en zich ver
doven door geneesmiddelen, het arrest 
de hoofdeis afwijst, op grand dat de door 
eiser aangehaalde grieven niet zwaar
wichtig zijn om de volgende redenen : 
« het is normaal dat verweerster dergelijk 
leven niet langer op prijs stelde en dat 
zij af en toe tegenover kennissen uiting 
gaf aan haar ontgoocheling over het 
huwelijksleven en over haar man. Hoe 
zou men een vrouw in dergelijke om
standigheden willen beletten eens haar 
hart uit te storten ? En is het niet begrij
pelijk dat zij dit leven tenslotte ontv1ucht 
is ? Dat zij daarbij een en ander meege
nomen heeft om in haar dringende be
hoeften te voorzien is zeker geen grand 
tot echtscheiding. Ret is ook het gedrag 
van eiser dat de verwijtingen l1eeft uit
gelokt die verweerster zich in haar ver
bittering heeft laten ontvallen, zoals het 
ook wel aan ditzelfde gedrag zal te wijten 
zijn dat zij veel ziek was, kalmerende 
middelen nodig had en vanzelfsprekend 
noch de moed noch de kracht had om 
zich veel met haar huishouden in te laten. 
Ret geneeskundig attest van Dr. De G ... 
die het heeft over vijf jaar huwelijks
moeilijkheden waardoor verweerster het 
echtelijk huis heeft moeten verlaten, 
is in dit verband zeer leerrijk " ; 

Dat het arrest zodoende de conclusie 
niet beantwoordt waarbij eiser stelde 
dat hij in het publiek door verweerster 
in het aangezicht werd geslagen; 

Dat het middel gegrond is ; 
Overwegende dat de vernietiging van 

de beslissing waarbij eise!'s hoofdvorde-
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ring tot echtscheiding als ongegrond 
wordt afgewezen de vernietiging met zich 
brengt van de beslissing waarbij aan 
verweerster een onderhoudsgeld wordt 
toegekend, welke beslissing immers het 
gevolg is van het feit dat de echtschei
ding, ingevolge het verwerpen van eisers 
hoofdvordering, aileen in het voordeel 
van verweerster werd uitgesproken ; 

Om die redenen, en zonder acht te slaan 
op het tweede middel, dat tot geen rui
mere vernietiging kan leiden, vernietigt 
het bestreden arrest, doch aileen in 
zoverre het hoger beroep van verweerster 
gegrond wordt verklaard en eisers hoofd
vordering tot echtscheiding als ongegrond 
wordt afgewezen en aan verweerster een 
onderhoudsgeld wordt toegekend en in 
zoverre het arrest uitspraak doet 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 feitenrechter zou worden beslist ; ver
·wijst de aldus beperkte zaak naar het 
Hof van beroep te Antwerpen. 

I2 maart I976.- Ie kamer.- Voo1'
zittm·, de H. de Vreese, raadsheer waar
nemend voorzitter. - VeTslaggevM·, de 
H. Gerniers. - Gelijkluidende conclusie, 
de H. Velu, advocaat-generaal. - Plei
te1'8, de HH. Dassesse en Biitzler. 

Ie KAMER.- 12 rnaart 1976. 

I 0 BEWIJS. - BEWIJS DOOR GESCHRIFT. 
- BEWIJSKRACHT VAN DE AKTEN.-
- BURGERLIJKE ZAKEN.- VERZEKE-
RINGSOVEREENKOMST. - BESLISSING 
WAARBIJ AAN EEN BEPALING VAN DE 
OVEREENKOMST EEN DRAAGWIJDTE 
WORDT GEGEVEN VVELKE VERENIGBAAR 
IS MET DE BEWOORDINGEN ERVAN. -
- GEEN lVIISKENNING VAN DE BEWJ:JS
KRACHT VAN DE AKTEN. 

20 VERZEKERINGEN.- ARTIKEL 22 
VAN DE WET VAN ll JUNI I874. -
VERZEKERINGSOVEREENKOMST TOT 
DEKKING VAN DE :MATERIELE SCHADE 
VAN EEN VOERTUIG. - RECHTER DIE 
AAN DE BESTUURDER DIE RET VOERTUIG 
:MAG GEBRUIKEN DE HOEDANIGHEID 
VAN VERZEKERDE TOEKENT. - BE
SLISSING DAT DE VERZEKERAAR GEEN 

SUBROGATOIR VERHAAL TEGEN DEZE 
BESTUURDER RAN INSTELLEN. - WET
TELIJK VERANTWOORDE BESLISSING. 

3° VERZEKERINGEN. - ARTIKEL 4 
VAN DE WET VAN ll JUNI I874.- VER
ZEKERING TEGEN :MATERIELE SCHADE. 

- BESTUURDER DIE :MET TOESTE:M:MING 
VAN DE EIGENAAR EEN VOERTUIG GE
BRUIKT W AAROP HIJ GEEN ZAKELIJK 
RECHT HEEFT. - BESTUDRDER DIE 
BELANG HEEFT BIJ RET BEHOUD VAN 

RET VOERTUIG. - BESTUURDER DIE 
DE HOEDANIGHEID VAN VERZEKERDE 
RAN HEBBEN. 

4° REDENEN VAN DE VONNISSEN 
EN ARRESTEN. - BURGERLIJKE 
ZAKEN. - CONCLUSIE. - BESLISSING 
DIE GEEN ANTWOORD VERSTREKT OP 
EEN REGEL:MATIG VOORGEDRAGEN VER· 
WEER. - NIET GE:MOTIVEERDE. BESLIS

SING. 

I 0 De bewijskmcht van een veTzekeTings
ove1·eenkomst wo1·dt niet miskend doo?" 
de 1'echte1· die aan een bepaling van de 
oveTeenlcomst een dmagwijdte toelcent 
welke ve1·enigbaaT is met de bewoo?"' 
dingen m·van (I). (Artt. I3I9, I320 en 
I322 B.W.) 

2° De beslissing dat de ve1·zeke1·aa?" geen 
sub1·ogatoi1· ve1·haal, als bedoeld in 
aTtileel 22 van de wet van 11 juni 1874, 
lean instellen tegen de bestuu?"de?" die 
van de veTzekeTingneme1' toestemming 
heejt om het ve1'Zeke1·de voe1·tuig te ge
b1·uilcen, wo1·dt wettelijk ve1·antwooTd 
doo?' de 1'echtM' die, in de uitlegging 
welke hij geeft aan een veTzekeTings
ove1'eenlcomst tot dekking van de mate
Tiele schade aan dit voe1·tuig, aan deze 
bestuu1·de1· niet de hoedanigheid van 
deTde maa1· van veTzelee1·de toelcent (2). 

3° Hij die met toestemming van de eigenaa1· 
een voe1·tuig geb1·uikt waa?"op hij geen 
zalcelijlc 1"echt heeft, lean als bestuu?"de1' 
belang hebben bij het behoud van het 
voe?"tttig, in de zin van a1·tileel 4 van de 
wet van 11 juni 1874, en lean de1·halve 
inzalce ve1·zekeTing tegen de mateTiele 
schade, de hoedanigheid van veTzelce1·de 
hebben, (3). 

4° Niet 1'egelmatig gemotivee1·d is de be-

(1) Raadpl. cass., 13 december 1974, 7 fe
bruari, 6 maart en 27 juni 1975 (A1'1·. cass., 
1975, blz. 443, 642, 760 en 1163). 

(2) en (3) Raadpl. cass., 28 november 1975, 
supra, blz. 401 en de noot get. E.K. 
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slissing die geen antwoord VM'st1·ekt op 
een bij conclusie voorged1·agen ver
weer (1). (Art. 97 Grondwet.) 

(NAAlVILOZE VENNOOTSOHAP 
<<UNION ET PHENIX ESPAGNOL » 

EN VAN ZIELEGHEM, T. DURLET.) 

ARREST. 

RET HOF;- Gelet op het bestreden 
arrest, op 28 juni 1974 door het Hof van 
beroep te Gent gewezen ; 

Over het door eiseres voorgedragen 
middel, afgeleid uit de schending van de 
artikelen 4, 5, 6, 22 van de wet van 11 juni 
1874 op de verzekeringen in het algemeen, 
vormend titel X van boek I van het 
Wetboek van koophandel, 1121, 1163, 
1249, 1250, 1°, 1319, 1320, 1322, 1349, 
1353 van het Burgerlijk Wetboek, 1045 
van het Gerechtelijk Wetboek, 1045 van 
het Gerechtelijk Wetboek en 97 van de 
Grondwet, 

doordat het arrest, na te hebben vast
gesteld dat de verzekerde Vanzieleghem 
gerechtigd was de door hem geleden 
materiele schade ten laste van verweerder 
Durlet terug te vorderen, de subrogatoire 
vordering van eiseres, die een gedeelte 
van deze schade in haar hoedanigheid van 
verzekeraar van materiele schade van 
Vanzieleghem betaald had, afwijst om de 
redenen : dat de verzekeringen van de 
materiele schade en van de civielrechte
lijke aansprakelijkheid in een zelfde polis 
zijn vervat en luidens de algemene voor
waarden van de verzekering van de 
civielrechtelijke aansprakelijkheid als 
verzekerde wordt beschouwd << iedere 
per~.oon. wiens civielrechtelijke aanspra
kehJkheid door het contract gedekt is >> ; 

dat deze bepaling ook toepasselijk is op 
de schadeverzekering daar ze niet door 
de bijzondere bedingen van deze ver
zekering wordt tegengesproken en daar 
ze overeenkomt met de bedoeling van 
de partijen; dat derhalve tegenover 
Durlet, die het voertuig bestuurde zonder 
er de eigenaar van te zijn, het contract 
n.eerkomt op een verzaking vanwege 
e1seres van haar subrogatoire vordering ; 
dat voor het behoud van deze vordering 
eiseres zulks uitdrukkelijk in het contract 
had moeten bedingen; dat eiseres het 
ten deze ook zo verstaan heeft zoals blijkt 
uit de tekst van artikel 12 van de bij
zondere voorwaarden waarin de dekking 
onder meer uitgesloten wordt voor de 

(1) Cass., 17 september 1975, sup1·a, 
blz. 80. 

ongevallen opzettelijk veroorzaakt door 
de bestuurders ( << conducteurs >> in de 
Franse tekst), waaruit volgt dat de 
ongevallen die opzettelijk door andere 
dan voormelde personen veroorzaakt 
zijn, door de verzekering wel gedekt zijn 
zodat de maatschappij ook een bestuur
der die niet de eigenaar van de wagen is 
niet als derde heeft beschouwd ; 

terwijl, ee1·ste ondM·deel, verweerder, die 
geen enkel recht van eigendom of enig 
ander zakelijk recht op de wagen bezat, 
geen enkel belang had bij het behoud 
van de wagen zodat hij, inzake ver
zekering van stoffelijke schade, geen 
verzekerbaar belang had en niet als 
verzekerde kan beschouwd worden (schen
ding van de artikelen 4, 5 en 6 van de 
wet van 11 j1mi 1874); 

tweede onde1·deel, de subrogatoire vor
dering van eiseres, tot beloop van het 
bedrag van de schade die zij aan haar 
verzekerde Vanzieleghem heeft betaald, 
door de wet zelf is ingesteld, zodat, in een 
verzekering van stoffelijke schade, dit 
v:rhaal rechtens bestaat en het voorwerp 
met moet uitmaken van een bijzonder 
beding ; de verzaking van dit subrogatoir 
verhaal integendeel uitdrukkelijk moet 
worden bepaald (schending van de arti
kelen 22 van de wet van 11 juni 1874, 
1121, 1249 en 1250, 1°, van het Burgerlijk 
Wetboek); 

derde onderdeel, uit het feit dat in de 
algemene voorwaarden de verzekerde 
bepaald wordt als degene wiens civiel
rechtelijke aansprakelijkheid door het 
contract gedekt is, niet regelmatig kan 
afgeleid worden dat eiseres daardoor, 
inzake de verzekering van stoffelijke 
schade, zou afgezien hebben van haar 
subrogatoir verhaal tegen verweerder en 
deze laatste niet als derde maar als ver
zekerde zou hebben beschouwd; het 
immers gaat om twee verschillende 
verzekeringen en de kwestieuze bepaling 
uitdrukkelijk slaat op de civielrechtelijke 
aansprakelijkheid, zodat deze niet tot 
gevolg heeft de principes van de ver
zekering van stoffelijke schade auto
matisch uit te sluiten; verzakingen 
overigens niet worden vermoed (schen
ding van de artikelen 1163, 1319, 1320, 
1322, 1349, 1353 van het Burgerlijk 
Wetboek, 22 van de wet van 11 juni 1874 
en 1045 van het Gerechtelijk Wetboek); 

vie1·de onderdeel, de door het arrest 
gegeven interpretat.ie van artikel 12 van 
de bijzondere voorwaarden van de polis 
duister, dubbelzinnig en tegenstrijdig 
is en de bewijskracht ervan miskent; 
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immers uit deze conventionele bepaling 
niet kan afgeleid worden dat ongevallen 
die opzettelijk door niet-conducteurs 
zouden worden veroorzaakt gedekt zijn ; 
men evenmin uit deze bewoordingen kan 
besluiten dat de ongevallen, niet-opzet
telijk veroorzaakt door conducteurs van 
de wagen, buiten de kwestieuze uitzon
dering, automatisch zijn gedekt (scherr
ding van de artikelen 97 van de Grand
wet, 1163, 1319, 1320, 1322 van het 
Burgerlijk W etboek, 4 en 22 van de wet 
van 11 juni 1874) : 

W at het derde onderdeel betreft : 

Overwegende dat de door eiseres, ver
zekeringsmaatschappij, en eiser, verze. 
keringnemer, ondertekende polis, bene· 
vens. de verzekering van brand, diefstal 
en " verdediging en verhaal "• in hoofd. 
zaak twee verzekeringen bevat, met name 
een verzekering civielrechtelijke aan
sprakelijkheid en een verzekering stoffe
lijke schade van het voertuig ; 

Overwegende dat, luidens de polis, de 
bijzondere voorwaarden die onder meer 
de verzekering van de stoffelijke schade 
beheersen, " de algemene voorwaarden 
voorafgaan , ; 

Dat het arrest, door daaruit af te leiden 
dat de algemene voorwaarden ook voor 
de verzekering van de stoffelijke schade 
gelden voor zover zij met de bijzondere 
voorwaarden niet strijdig zijn, van de 
bepalingen van de polis een interpretatie 
geeft die met de bewoordingen ervan niet 
onverenigbaar is ; 

Overwegende dat, luidens de in die 
algemene voorwaarden opgenomen be
gripsomschrijving van de verzekerde, 
verzekerd is : " ieder persoon wiens civiel
rechtelijke aansprakelijkheid door het 
contract is gedekt "• dit is, overeen
komstig artikel 3 van diezelfde algemene 
voorwaarden, ook iedere bestuurder van 
de verzekerde wagen die zich niet door 
diefstal of geweld de macht over het 
voertuig heeft verschaft ; 

Dat in de bijzondere voorwaarden van 
de verzekering van de stoffelijke schade 
geen van de algemene voonvaarden af. 
wijkende bepaling van de verzekerde 
voorkomt; 

Overwegende dat, nu voormelde be
gripsomschrijving van de verzekerde ook 
toepasselijk is op de verzekering van de 
stoffelijke schade, en nu artikel 12 c van 
de bijzondere voorwaarden met betrek
king tot de stoffelijke schade, de schade 
veroorzaakt door de zware fout van 
" de bestuurder >> of de verzekerde van 
de verzekering uitsluit, het arrest, zonder 

de in het onderdeel aangehaalde wets. 
bepalingen te schenden, heeft kunnen 
aannemen dat, niettegenstaande de ver
schillende principes die de verzekering 
van de civielrechtelijke aansprakelijkheid 
en de verzekering van de stoffelijke scha
de beheersen, ieder toegelaten bestuurder 
van de verzekerde wagen normaal ge
rechtigd is te onderstellen dat niet 
slechts zijn civielrechtelijke aansprake
lijkheid gedekt is, maar dat hij ook voor 
het herstel van de stoffelijke schade aan 
de wagen niet met zijn eigen patrimonium 
zal moeten instaan, terwijl de verzeke
ringnemer van zijn kant gerechtigd is te 
onderstellen dat hij ook voor de eigen 
schade gedekt is, zelfs wanneer hij het 
voertuig aan een andere bestuurder toe
vertrouwt; 

Dat de rechter heeft kunnen oordelen 
dat de betekenis die de partijen, ook 
« eiseres "• vermits anders de goede trouw 
van de verzekeringnemer zou verschalkt 
worden, aan de bewoordingen van de 
polis hebben gegeven, is dat, in geval van 
schade aan het verzekerde voertuig zelf, 
de bestuurder aan wie het voertuig werd 
toevertrouwd en wiens civielrechtelijke 
aansprakelijkheid door het contract ge
dekt is, tevens gedekt is wat betreft de 
schade die aan het voertuig zelf kan 
overkomen, met het gevolg dat deze 
bestuurder, ook ten aanzien van de 
verzekering van de stoffelijke schade, 
verzekerde is van eiseres en geen derde ; 

Overwegende dat het arrest zodoende 
zijn beslissing, luidens welke eiseres het 
bij artikel 22 van de wet van 11 juni 1874 
bepaalde verhaal tegen derden niet tegen 
verweerder kan instellen, wettelijk recht
vaardigt; 

Dat het arrest, zonder de in het onder
deel aangehaalde wetsbepalingen te 
schenden, heeft kunnen oordelen dat het 
contract louter " in feite >> " neerkomt 
op een verzaking "• door eiseres, van elk 
verhaal tegen de bestuurder van het 
voertuig; 

W at het eerste onderdeel betreft ; 

Overwegende dat verweerder, ook al 
had hij geen recht van eigendom noch 
enig ander zakelijk recht op de wagen 
van eiser, niettemin als bestuurder van 
die wagen een economisch belang had 
bij het behoud ervan, weze het maar 
omdat hij civielrechtelijk aansprakelijk 
zou kunnen zijn voor schade aan die 
wagen door zijn font ontstaan ; 

Dat zulk economisch belang volstaat 
opdat verweerder een persoon zou zijn 
die bij het behoud van de zaak belang 
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heeft in de zin van artikel 4 van de wet 
van II juni 1874 en dienvolgens verze
kerde kan zijn; 

W at het tweede onderdeel betreft : 

Overwegende dat, krachtens artikel 22 
van de wet van ll juni 1874, de verzeke
raar die de schade betaald heeft, enkel in 
de rechten treedt van de verzekerde 
tegenover derden ; 

Dat, nu uit het antwoord op het derde 
onderdeel blijkt dat verweerder ten deze 
verzekerde en geen derde is ten aanzien 
van eiseres, de " verzaking " van dit 
subrogatoir verhaal niet uitdrukkelijk 
moest worden bepaald ; 

W at het vierde onderdeel betreft : 

Overwegende dat het arrest aan de 
in het antwoord op het derde onderdeel 
vermelde redenering, die zijn beslissing 
wettelijk rechtvaardigt, weliswaar toe
voegt dat bovenvermelde bedoeling van 
de partijen ook blijkt uit de tekst van 
artikel 12-a van de bijzondere voorwaar
den; 

Overwegende echter dat deze toevoe
ging een overtollige beschouwing is, zo
dat, ook indien de luitiek die het onder
dee! ertegen aanvoert gegrond was, dit 
onderdeel bij gebrek aan belang niet ont
vankelijk is ; 

Dat het middel ingeen van zijn onder
delen kan worden aangenomen ; 

Over het door eiser voorgedragen 
middel, afgeleid uit de schending van de 
artikelen 4 van de wet van 17 april 1878 
houdende de voorafgaande titel van het 
Wetboek van strafvordering, 65, 418, 420, 
421 van het Strafwetboek, 1382 van het 
Burgerlijk Wetboek, 35 van het konink
lijk besluit van 16 maart 1968 tot 
coordinatie van de wetten betreffende 
de politie over het wegverkeer, 97 van 
de Grondwet, en van het algemeen 
rechtsbeginsel van het absolute gezag 
van gewijsde van strafrechtelijke von
nissen, 

doordat het arrest, na vastgesteld te 
hebben dat ten laste van verweerder door 
de strafrechter afzonderlijke straffen uit
gesproken waren voor de onopzettelijke 
slagen en voor de dronkenschap, de door 
eiser tegen verweerder ingestelde vor
dering tot schadevergoeding niettemin 
slechts voor de helft gegrond verklaart 
om de reden dat eiser zelf een onvoor
zichtigheid begaan heeft door zijn wagen 
ter beschikking te stellen van zijn zoon en 
van verweerder, die het ongeval veroor
zaakt heeft wegens zijn door het drinken 
en fuiven veroorzaakte vermoeidheid 

en vermindering van stuurcapaciteit 
waarvan eiser bewust was, alhoewel 
de dronkenschap als dusdanig niet de 
oorzaak van het gebeurde is, 

tenvijl, ee1·ste onderdeel, het arrest het 
absoluut gezag van gewijsde miskent, 
dat gehecht is aan het strafrechtelijk 
vmmis van 19 januari 1966 van de Cor
rectionele Rechtbank te Kortrijk volgens 
hetwelk er geen oorzakelijk verband 
was tussen, enerzijds, het veroorzaken 
van het ongeval door het toebrengen van 
onopzettelijke slagen en verwondingen 
en anderzijds de dronkenschap van de 
bestuurder (schending van voormeld 
algemeen rechtsbeginsel en van de arti
kelen 4 van de wet van 17 april 1878, 
1382 van het Burgerlijk Wetboek, 65, 
418, 420, 421 van het Strafwetboek en 
35 van het koninldijk besluit van 
16 maart 1968); 

tweede onderdeel, de vermoeidheid en 
de onbekwaamheid van verweerder, val
gens het door de rechters zelf gegeven 
feitenrelaas, niet te scheiden zijn van zijn 
drankmisbruik en daaruit voortspruiten, 
zodat het ertussen gemaakte onderscheid 
willekeurig is en niet van die aard dat 
het de beslissing rechtvaardigt (schending 
van de artikelen 97 van de Grondwet, 
65 van het Strafwetboek, 4 van de wet 
van 17 april 1878, en van voormeld 
algemeen rechtsbeginse1); 

de1·de onderdeel, eiser in conclusie staan
de hield dat het hof van beroep niet meer 
bevoegd was om te onderzoeken of hij 
een fout begaan had door zijn auto aan 
zijn zoon en aan verweerder toe te ver
trouwen, daar dit feit tegenover hem 
zowel op burgerlijk als op strafgebied 
verjaard was, en het arrest op deze 
conclusie niet antwoordt (schending van 
artikel 97 van de Grondwet) : 

W at het derde onderdeel betreft : 

Overwegende dat eiser in conclusie 
stelde dat het niet tot de bevoegclheid 
van het hof van beroep behoort na te 
gaan of eiser niet zelf zou aansprakelijk 
zijn voor de schade wegens de fout die 
hij beging zijn wagen voor de kwestieuze 
fuifpartij ter beschikking te stellen; dat, 
bij toepassing van de artikelen 21 en 26 
van de voorafgaande titel van het Wet
boek van strafvordering, zowel de civiel
rechtelijke als de strafrechtelijke verde
ring tegenover eiser verjaard was zodat 
niet meer kan worden onderzocht of hij 
zich schuldig zou hebben gemaakt aan 
onopzettelijke slagen en verwondingen ; 
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Overwegende dat het arrest deze con
clusie niet beantwoordt ; 

Dat het onderdeel gegrond is ; 

Om die redenen, en zonder acht te slaan 
op de eerste twee onderdelen van het door 
eiser voorgedragen middel, die tot geen 
meer uitgebreide cassatie kunnen leiden, 
uitspraak doende op de voorziening van 
eiseres : verwerpt de voorziening ; en 
uitspraak doende op de voorziening van 
eiser : vernietigt het bestreden arrest in 
zoverre het beslist dat eiser zelf voor een 
deel aansprakelijk is en verweerder 
slecllts veroordeelt tot betaling aan eiser 
van de helft van de door het arrest op 
9.500 frank geraamde schade en in zover
re het uitspraak doet over de kosten van 
eisers vordering ; beveelt dat van ·dit 
arrest melding zal worden gemaakt op de 
kant van de gedeeltelijk vernietigde 
beslissing ; veroordeelt eiseres in de helft 
van de kosten van de voorziening; houdt 
de overige kosten aan opdat erover door 
de feitenrechter zou worden beslist ; ver
wijst de aldus beperkte zaak naar het 
Hof van beroep te Brussel. 

12 maart 1976. - 1e kamer.- Voor
zitter en Verslaggeve1·, de H. de Vreese, 
raadsheer waarnemend voorzitter. -
Gelijkluidende conclusie, de H. Velu, 
advocaat-generaal. - Pleiters, de HH. 
Houtekier en Biitzler. 

2e KAMER.- 15 maart 1976. 

1 o VONNISSEN EN ARRESTEN. 
STRAFZAKEN. - COMMISSIE TOT BE
SCHERMING VAN DE MAATSCHAPPIJ.
BESLISSING DOOR GEEN VAN DE LEDEN 
VAN DE COMMISSIE ONDERTEKEND. -
GEVOLG OP DE GELDIGHEID VAN DE 
BESLISSING. 

2° BESCHERMING VAN DE MAAT
SCHAPPIJ (WET TOT). - BESLIS
SING VAN DE COMMISSIE TOT BESCHER
MING VAN DE MAATSCHAPPIJ. -BESLIS
SING DOOR GEEN VAN DE LEDEN VAN 
DE COMMISSIE ONDERTEKEND. - GE
VOLG OP DE GELDIGHEID VAN DE BE
SLISSING. 

1 o en 2° Nietig, we gens het ontbreken van 
een attthentiek kenmerk, is de beslissing 

van een commissie tot beschm·ming van 
de maatschappij die dam· geen van de 
leden, die de beslissing hebben gewezen, 
doch wel dam· de sec?'eta?·is is onder
tekend (1). (Artt. 12, 16 en 31 wet tot 
bescherming van de maatschappij ; 
artt. 782 en 785 G.W.) 

(LEONARD.) 

ARREST (vertaling). 

RET HOF;- Gelet op de bestreden 
beslissing, op 30 januari 1976 gewezen 
door de commissie tot bescherming van 
de maatschappij bij de psychiatrische 
afdeling van de gevangenis te Charleroi ; 

Over het middel afgeleid uit de scherr
ding vande artikelen 12, 16, 31 van de 
wej; tot bescherming van de maatschap
pij, 193bis van het Wetboek van straf
vordering en 782 van het Gerechtelijk 
wetboek, 

doordat de beslissing van c).e commissie 
tot bescherming van de maatschappij 
enkel door haar secretaris is ondertekend : 

Overwegende dat de bestreden beslis
sing die bij het dossier is gevoegd enkel 
door de secretaris van de commissie tot 
bescherming van de maatschappij is 
ondertekend ; 

Overwegende dat nietig is, wegens het 
ontbreken van een authentiek kenmerk, 
de beslissing van een commissie tot 
bescherming van de maatschappij die 
niet voorzien is van de handtekening 
van een van de leden die ze hebben 
gewezen, als niet is vastgesteld dat de 
leden in de onmogelijkheid verkeerden 
om de beslissing te ondertekenen ; 

Dat het middel gegrond is ; 

Om die redenen, vernietigt 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 bescherming van de maat
schappij bij de psychiatrische afdeling 
van de gevangenis te Charleroi. 

15 maart 1976.- 2e kamer.- Vom·
zittm·, Baron Richard, raadsheer waar-

(1) Raadpl. cass., 3 september, 2 en 9 de
cember 1974, 21 en 26 augustus 1975 (A1'1'. 
cass.,. 1975, blz. 7, 388, 427, 568 en 1193); 
10 november 1975, sup1·a, blz. 329. 
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nemend voorzitter. - Vet•slaggeve1', de 
H. Screvens. - Gelijkluidende conclttsie, 
de H. Velu, advocaat-generaal.- Pleitet•, 
de H. Huisman (van de balie te Brussel). 

2e KAMER.- 15 maart 1976. 

1° SAMENHANG. - STRAFZAKEN. 
EEGRIP. 

2° JEUGDBESCHERMING. - WET 
VAN 8 APRIL 1965, ARTIKEL 36bis. 
SAMENHANG. - BEGRIP. 

30 SAMENHANG. - STRAFZAKEN. 
SAMENVOEGING OF SPLITSING VAN GE
DINGEN.- VEREISTE VAN EEN GOEDE 
REOHTSBEDELING. - EEOORDELINGS
BEVOEGDHEID VAN DE FEITENREOHTER. 
-GRENZEN. 

4° JEUGDBESCHERMING. - VER
VOLGINGEN VOOR DE POLITIEREOHT
BANK TEGEN EEN MINDERJARIGE VAN 
MEER DAN ZESTIEN EN MINDER DAN 
AOHTTIEN JAAR OP HET OGENBLIK VAN 
DE FElTEN, WEGENS OVERTREDING VAN 
DE ARTIKELEN 418 EN 419 OF 420 VAN 
HET STRAFWETBOEK EN TEGEN EEN 
MEERDERJARIGE WEGENS OVERTREDING 
VAN DE WETTEN EN REGLEMENTEN 
BETREFFENDE DE POLITIE OVER HET 
WEGVERKEER. - POLITIEREOHTER DIE 
EROP WIJST DAT DE OVERTREDINGEN 
SAMENHANGEND ZIJN EN DE ZAKEN 
SAMENVOEGT. GEEN OONOLUSIE 
DIENAANGAANDE IN HOGER BEROEP.
- CORREOTIONELE REOHTBANK DIE 
IMPLIOIET DE NOODZAAK OM DE ZAKEN 
SAMEN TE VOEGEN BEVESTIGT. 
REOHTBANK DIE ZODOENDE HAAR BE-
VOEGDHEID 
WOORDT. 

WETTELIJK VERANT-

5° WEGVERKEER. - WEGVERKEERS
REGLEMENT, ARTIKEL 27-1. - ROOK
WOLK DIE PLOTSELING NAAR BENEDEN 
TOE OP DE OPENBARE WEG IS TEREOHT
GEKOMEN. - NIET TE VOORZIENE 
OMSTANDIGHEID. - SOEVEREINE BE
OORDELING DOOR DE FEITENREOHTER. 

1° Samenhang tussen vet•scheidene mis
dTijven vloeit voot·t uit het vet·band tus
sen deze misdTijven dat van die aaTd is 
dat zij voot• een goede t•echtsbedeling 
samen en doot· dezelfde 1'echte1' moeten 
wm·den bet·echt (1). (Artt. 226 en 227 Sv.) 

2° De samenhang waat·van sp1'ake in 
at·tikel 36bis van de wet van 8 april 
1965 op de jettgdbescheTming moet in 
de gebTttikelijke betekenis woTden vet·
staan : hij vloeit vom·t uit het veTband 
tussen veTscheidene misdt·ijven dat van 
die aat·d is dat zij voot· een goede t·echts
bedeling samen en dom· dezelfde t•echtet• 
moeten wot·den bet·echt (2). 

3° De feiten1'echte1' beom·deelt soevet·ein, 
ondet• vom·behottd van de eeTbiediging 
van de Techten van de vet·dediging, of 
voot• een goede t•echtsbedeling gedingen 
moeten samengevoegd of gesplitst wot·
den (3) (Artt. 226 en 227 Sv.) 

4° W anneet· de politie1'echtbanlc, waaTbij 
vet·volgingen tegen een mindetjat•ige van 
meeT dan zestien en mindet· dan achttien 
jaa1' op het ogenblik van de feiten we gens 
oveTtt·eding van de m·tikelen 418 en 419 
of 420 van de Stmfwetboek en tegen een 
meeTdetjat·ige wegens ovet'tTeding van 
de wetten en t•eglementen bet1'effende de 
politie ovet· het wegvet·keet· aanhangig 
zijn, de zaken samengevoegd heeft na e?' 

te hebben op gewezen dat deze misdt·ijven 
samenhangend wat·en, veTantwooTdt de 
C01'1'ectionele Techtbank die, wegens het 
ontbTeken van een conclusie dienaan
gaande in hoget betoep, doot haat· beslis
sing impliciet de noodzaak om de zaken 
samen te voegen bevestigt, wettelijk haat· 
bevoegdheid inzake de vetvolging tegen 
de mindetjm·ige (4). (Art. 36 wet van 
8 april 1965.) 

5° De feitem·echtet beootdeelt soevetein in 
feite, naat de gegevens van de zaak, 
of de omstandigheid dat een mokwollc 
plotseling op de openbm·e weg is tet·echt
gekomen, al dan niet doot een bestuut·det 
kon wot·den voot·zien (5). 

(BODSON EN RIGO, 
T. MATHIEU EN LITISOONSORTEN.) 

ARREST (vet·taling). 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 

(1) en (2) Cass., 13 september 1974 (Arr. 
cass., 1975, biz. 49). 

(3) Cass., 13 september 1974, waarvan 
sprake in de vorige noot, en 28 april 1975 
(Art·. cass., 1975, biz. 945). 

(4) Raadpl. cass., 9 oktober 1972 (A1-r. cass., 
1973, biz. 142). 

(5) Raadpl. cass., 6 oktober 1975, supra, 
biz. 158. 
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vonnis, op 19 september 1975 in hager 
beroep gewezen door de Correctionele 
Rechtbank te Luik ; 

A. In zoverre de voorzieningen gericht 
zijn tegen Cinus, burgerlijke partij, en 
Heinz Piepers, burgerlijke en civiel
rechtelijk aansprakelijke partij : 

Overwegende dat het vonnis, dat dien
aangaande voor de eisers geen enkele 
grief oplevert, de afstand van de rechts
vordering van Cinus decreteert en het 
overlijden van Heinz Piepers vaststelt; 

Dat de voorzieningen, bij gebrek aan 
belang, niet ontvankelijk zijn; 

B. In zoverre de voorzieningen gericht 
zijn tegen de verweerders, medebeklaag
den, en tegen de voor de medebeklaagden 
civielrechtelijk aansprakelijke verweer-
ders: · 

Overwegende dat de eisers niet bevoegd 
zijn om zich tegen ,de beslissingen aan
gaande die verweerders in cassatie te 
voorzien; 

0. In zoverre de voorzieningen gericht 
zijn tegen het openbaar ministerie : 

Overwegende dat het vonnis vaststelt 
dat de strafvordering verjaard is; 

Dat de voorzieningen, bij gebrek aan 
belang, niet ontvankelijk zijn ; 

D. In zoverre de voorzieningen gericht 
zijn tegen de verweerders, burgerlijke 
partijen, met uitzondering van Cinus en 
Piepers : 

Over het hoofdmiddel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 36, 4°, 36bis, 
38, 48 van de wet van 8 april 1965 
betreffende de jeugdbescherming, 3 en 4 
van de wet van 17 april 1878 houdende 
de voorafgaande titel van het Wetboek 
van strafvordering, 

do01·dat het bestreden vonnis, met 
bevestiging van het beroepen vonnis, 
de strafvordering en de rechtsvorderingen 
van de verweersters, burgerlijke partijen, 
tegen de eisers ontvankelijk verklaart, 
en aldus impliciet beslist dat de politie
rechtbank bevoegd was om over die 
vorderingen uitspraak te doen, 

tenvijl de dagvaarding van het open
baar ministerie slechts overtredingen 
van de artikelen 418 en 420 van het 
Strafwetboek tegen eiser in aanmerking 
nam; daar eiser, op het ogenblik dat het 
tegen hem aangevoerde feit werd ge
pleegd, meer dan 16 jaar doch minder 
dan valle 18 jaar oud was, het vonnis 

niet mocht beslissen dat de strafgerechten 
op grand van de artikelen 36, 4°, en 36bis 
van de wet van 8 april 1965 betreffende 
de jeugdbescherming bevoegd waren; 
de strafgerechten, derhalve, ook onbe
voegd waren om uitspraak te doen over 
de civielrechtelijke vorderingen (artike
len 3 en 4 van de wet van 17 april 1878) : 

Overwegende dat artikel 36bis van de 
wet van 8 april 1965 betreffende de 
jeugdbescherming luidt : « In afwijking 
van artikel 36, 4°, en behoudens samen
hang met vervolgingen wegens andere 
misdrijven dan die hieronder bepaald, 
nemen de gerechten, bevoegd op grand 
van het gemene recht, kennis van de 
vorderingen van het openbaar ministerie 
jegens minderjarigen die meer dan zestien 
jaar en minder dan valle achttien jaar 
oud zijn op het ogenblik van de feiten, 
vervolgd wegens overtreding van de 
artikelen 418, 419 en 420 van het Straf
wetboek voor zover er samenhang is met 
een overtreding van de wetten en ver
ordeningen (betreffende het wegverkeer)" ; 

Overwegende dat, in beginsel, de 
samenhang tussen verschillende mis
drijven voortvloeit uit de band die tussen 
hen bestaat en die van zodanige aard is 
dat het voor een goede rechtsbedeling 
vereist is dat ze samen door dezelfde 
i'echter worden berecht ; 

Overwegende dat niet blijkt dat de 
wetgever, voor de toepassing van voor
noemde bepaling, van dat beginsel heeft 
willen afwijken; 

Overwegende dat in dit opzicht de 
eerste rechter erop had gewezen dat er 
tussen de tegen de beklaagde aangevoei'
de misdrijven en overtredingen door de 
medebeldaagden van het algemeen regle
ment op de politie van het wegverkeer 
« meer bestaat dan samenhang, maar 
onsplitsbaarheid, dat wil zeggen een zo
danig nauw verband tussen de misdrijven 
dat men ze niet zou kunnen scheiden 
zonder gevaar voor tegenstrijdigheid 
tussen de beslissingen ... " ; 

Overwegende dat, bij gebrek aan een 
conclusie in hager beroep over dat punt, 
het vonnis, dat door zijn beslissing im
pliciet bevestigt dat de zaken moeten 
worden samengevoegd,. zijn bevoegdheid 
betreffende de tegen eiser wegens on
opzettelijk toebrengen van verwondingen 
ingestelde vervolgingen wettelijk verant
woordt; 

Dat het middel derhalve naar recht 
faalt; 

E. Overwegende dat de eisers, ingeval, 
zoals gebeurd is, hun hoofdmiddel zou 
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worden verworpen, regelmatig afstand 
hebben gedaan van hun voorzieningen, 
in zoverre die gericht zijn tegen de 
beschikkingen op de civielrechtelijke 
vordering van Marie-Ange Gaspard, echt
genote Colon, en op de civielrechtelijke 
vorderingen van Hubert Lohr en van 
zijn echtgenote Katharina Still, die elk 
in eigen naam optreden ; 

F. Over het subsidiaire middel, afge
leid uit de schending van de artike
len 1382, 1383, 1384 van het Burgerlijk 
Wetboek, 27-1 van het koninklijk besluit 
van 14 maart 1968 houdende algemeen 
reglement op de politie van het wegver
keer en 97 van de Grondwet, 

doordat het bestreden vonnis, om eiser 
de volledige aansprakelijkheid voor het 
ongeval ten laste te leggen, het middel 
verwerpt dat hierop is gegrond dat er 
geen ongeval zou zijn gebeurd indien de 
gebruikers van de autosnelweg, die het 
dichte rookscherm hadden moeten zien 
vanop een zodanige afstand dat zij voor
af konden stoppen, hun verplichting 
hadden in acht genomen om hun snel
heid te regelen zoals vereist wegens het 
zicht en niet de onvoorzichtigheid hadden 
begaan blindelings in de rookwolk te 
rijden, alsmede het middel dat hierop is 
gegrond dat de aansprakelijkheid van 
iedere gebruiker van de autosnelweg in 
elk geval verschillend moest worden be
oordeeld naar gelang van de snelheid van 
de voertuigen, de handhaving van die 
snelheid, de grootte van de voertuigen, 
hun plaats op de rijbaan, op grond dat 
de rookwolk, die van op een kilometer 
zichtbaar was, plotseling op de autosnel
weg is terechtgekomen, dat zij dichterbij 
is gekomen zodat de bestuurders zich, 
vlugger dan zij verwachtten, in de zeer 
dichte rook bevonden, dat men achter de 
voertuigen van de eerste ongevallen, 
namelijk die van Mathieu, Colon, Idasiak 
en Philips, geen sporen van plotseling 
remmen ziet, dat, daarentegen, de daar
achter rijdende voertuigen, namelijk die 
van Piepers, Schneider, Still, Leonard 
en March, sporen van plotseling en 
panisch remmen hebben achtergelaten, 
dat die toestand, waarin de bestuurders 
verkeerden, niet kon worden voorzien, 
dat op de autosnelweg, waar de verplichte 
minimumsnelheid 70 kilometer per uur 
bedraagt, krachtig remmen niet nood
zakelijk de veiligste oplossing is, daar, 
indien men moet vermijden tege,n de 
voorliggers te botsen, men eveneens zijn 
veiligheid moet verzekeren door rekening 
te houden met de voertuigen die kunnen 

volgen, dat het gedrag van de bestuur
ders die met een willekeurige snelheid 
rijden niet als een font kan worden aan
gerekend, daar de ideale snelheid niet 
bestaat, dat men rekening moet kunnen 
houden met het stilstaan of met de snel
heid zowel van de voorliggers als van 
de eventuele achterliggers, 

te1·wijl artikel 27 van het koninklijk 
besluit van 14 maart 1968 houdende 
algemeen reglement op de politie van het 
wegverkeer de bestuurders verplicht 
hun snelheid te regelen zoals vereist 
wegens de plaatsgesteldheid, de belem
mering van het verkeer, het zicht, de 
staat van de weg en van het voertuig, 
opdat de snelheid geen ongevallen zou 
kunnen veroorzaken noch het verkeer 
hinderen en in alle omstandigheden te 
kunnen stoppen voor een hindernis die 
kan worden voorzien, die bepaling elke 
bestuurder verplicht de ideale snelheid 
te zoeken overeenkomstig de criteria die 
zij vermeldt, de omstandigheid dat op de 
autosnelweg een minimumsnelheid is 
voorgeschreven de gebruikers van de 
autosnelweg niet ontslaat van die ver
plichting, het gedrag van een bestuurder 
die met een willekeurige snelheid rijdt 
dus als een fout moet worden aangere
kend, zonder dat de omstandigheid dat 
het voor hem onmogelijk is rekening te 
houden met een eventuele schending 
door de andere bestuurders van de ver
plichting van voornoemd artikel 27, kan 
worden geacht die fout uit te sluiten ; 
derhalve het vonnis uit de combinatie, 
enerzijds, van het feit dat de wolk plot
seling op de autosnelweg was terecht
gekomen, en, anderzijds, van het feit 
dat het niet foutief was bij het naderen 
van die wolk met een willekeurige snel
heid te rijden, wettelijk niet kon afieiden 
dat de toestand waarin de bestuurders 
verkeerden niet kon worden voorzien en 
alleen aan de eerste eiser te wijten is 
(schending van de artikelen 1382, 1383, 
1384 van het Burgerlijk Wetboek en 27-1 
van het koninklijk besluit van 14 maart 
1968); het vonnis, dat op verschillende 
gedragingen had gewezen - niet plotse
ling remmen of daarentegen panisch 
remmen -, het door de eisers in hun aan
vullende conclusie in hoger beroep uit
eengezette onderzoek, geval na geval, 
van de aansprakelijkl1eid van elke be
stuurder niet enkel mocht verwerpen 
wegens de in het middel vermelde alge
Inene reden dat, aangezien op een auto
snelweg de verplichte minimumsnelheid 
70 kilometer per uur bedraagt, krachtig 
remmen niet noodzakelijk de veiligste 
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oplossing is (schending va:n alle in het 
middel aangehaalde bepalmgen) 

Overwegende dat het vonnis, om eiser 
alleen aansprakelijk te verklaren. v:o?r de 
schadelijke gevolgen van het htigwuze 
ongeval, enerzijds, te kennen geeft dat, 
nadat eiser vuur had aangestoken, « de 
rookwolk plotseling en naar beneden toe 
hoe !anger· hoe meer ondoor.schijnend en 
dicht op de autosnelweg IS terechtg~
komen ... ; dat dit in enkele secon~en IS 
gebeurd · dat die toestand, waarm de 
bestuurclers verkeerden, niet kon worden 
voorzien en alleen aan Bodson (thans 
eiser) te wijten was » en, anderzijds, 
oordeelt « dat op de autosnelweg, waar de 
verplichte minimumsnelheid 70 kilometer 
per uur bedraagt, e~ergiek remm~n ni.et 
noodzakelijk de vmhgste OJ?~ossmg IS, 
daar, indien men moet vermiJden tegen 
de voorliggers te botsen, men eveneens 
zijn veiligheid moet verzekeren ~oor 
rekening te houden met de voertmgen 
die kunnen volgen ; dat het gedrag van 
de bestuurders die met een willekeurige 
snelheid rijden niet als een fout kan wor
den aangerekend, daar de ideal~ snelheid 
niet bestaat ; dat men rekemng moet 
kunnen houden met het stilstaan of met 
de snelheid zowel van de voorliggers 
als van de eventuele achterliggers » ; 

Dat uit de vaststellingen van het 
vonnis blijkt dat, hoewel de rook langs 
de autosnelweg zichtbaar was alvorens 
daarop plotseling in een dichte en on
doorschijnende wolk terecht te komen, 
de aldus op de autosnelweg ontstane 
toestand echter door de gebruikers niet 
kon worden voorzien ; 

Dat de overwegingen van het vonnis 
inzake de snelheid en het remmen op de 
autosnelweg enkel dienen ter verant
woording van het ontbreken van fouten 
bij de bestuurders die reeds ~erd~n ver
rast door een gebeurtenis « dw met kon 
worden voorzien » en «in enkele secon
den " plaatsvond, en niet om over hun 
vroeger gedrag te oordelen ; 

Dat het middel trouwens enkel op. de 
bepaling van artikel 27 van het wegver
keersreglement steunt voor . de door de 
vaststellingen van het vonms weerlegde 
hypothese dat het rookscherm kon wor
den voorzien ; 

Dat de rechters in hoger beroep aldus 
hebben geoordeeld dat de bestuurders te 
maken hadden met een toestand die niet 
kon worden voorzien en dat zij elk hebben 
gereageerd op een vvijze die hun niet kan 
worden verweten ; 

Dat het middel niet kan worden aan
genomen; 

Om die redenen, decreteert de afstand 
van de 'voorzieningen in zoverre ze ge
richt zijn tegen de besc.hikkingen op ~e 
civielrechtelijke vordermg van Mane
Ange Gaspard, echtgenot~ Colon, en op 
de civielrechtelijke vordermgen van Hu
bert Lohr en van zijn echtgenote Katha
rina Still, die ieder in eigen naam optre
den ; verwerpt de voorzieni~gen . voor 
het overige ; veroordeelt de msers In de 
kosten. 

15 maart 1976.- 2e kamer.- Voor
zitter, Baron Richard, raadsheer waar
nemend voorzitter. - Verslaggever, de 
H, Legros. - Gelijkhtidende conclusie, 
de H. Velu, advocaat-generaal. - Plei
ters, de HH. Dassesse, L. Simont en 
H. DeBruyn. 

2e KAMER. - 15 maart 1976. 

HERZIENING.- VEROORDELING UIT
GESPROKEN DOOR EEN HOF VAN BE
ROEP. - AANVRAAG TOT HERZIENING 
WEGENS EEN NIEUW FElT. - MET 
REDENEN OMKLEED GUNSTIG ADVIES 
VAN HET HOF VAN BEROEP BELAST MET 
HET ONDERZOEK VAN DE AANVRAAG.
REGELMATIGE RECHTSPLEGING.- VER
NIETIGING VAN DE VEROORDELING. -
VERWIJZING NAAR EEN ANDER HOF VAN 
BEROEP DAN DATGENE DAT HET VER
NIETIGD ARREST HEEFT GEWEZEN. 

W annee1' het hof van bm·oep, belast met 
het onderzoek van de aanm·aag tot he?'
ziening, wegens een nieuw fejt, van een 
door een hof van bm·oep u~tgesp1·oken 
verom·deling, het met 1·edenen omkleed 
advies heeft uitgebmcht dat er grand 
bestaat tot hm·ziening, vm·nietigt het Hoj 
van cassatie de verom·deling wanneer het 
vaststelt dat de rechtspleging ?'egelmatig 
is, en verwijst de zaak naa?' een ande1· 
hof van beroep dan datgene dat het Ve?'

nietigt arrest heejt gewezen (1). (Art. 445 
Sv.) 

(PROCUREUR-GENERAAL 
IN HET HOF VAN CASSATIE, 

IN ZAKE KIN ON.) 

ARREST (ve1·taling). 

HET HOF;- Gelet op het arrest van 

(1) Cass., 22 februari en 9 maart 1971 
(A1·r. cass., 1971, blz. 598 en 656). 
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het Hof van 14 april 1975 (1) houdende 
bevel tot onderzoek, door het Hof van 
beroep te Brussel, van de aanvraag tot 
herziening van de veroordeling die bij 
het in kracht van gewijsde gegaan arrest 
van het Hof van beroep te Luik van 
6 november 1968 tegen Emile Kinon 
werd uitgesproken, wegens poging tot 
diefstal door middel van inklimming, 
braak en valse sleutels, we1k misdrijf 
gepleegd werd te Luik in de nacht van 
10 op 11 januari 1968 ten nadele van de 
Federation des mutuelles socialistes et 
syndicales ; 

Gelet op het met redenen omkleed 
arrest van 14 januari 1976 van de eerste 
kamer van het Hof van beroep te Brussel, 
waarin advies voor herziening wordt uit
gebracht; 

Overwegende dat de bij artikel 445 van 
het W etboek van strafvordering voor
geschreven vormen werden in acht geno
men; 

Om die redenen, vernietigt de veroor
deling die bij het arrest van het Hof van 
beroep te Luik van 6 november 1968 
tegen Emile Kinon werd uitgesproken ; 
beveelt dat van dit arrest melding zal 
worden gemaakt op de kant van het 
vernietigde arrest ; laat de kosten ten 
laste van de Staat; verwijst de zaak naar 
het Hof van beroep te Brussel. 

15 maart 1976.- 28 kamer.- Voor
zitter, Baron Richard, raadsheer waar
nemend voorzitter. Verslaggever, 
Mevr. Raymond. - Gelijkluidende con
clttsie, de H. Velu, advocaat-generaal. 

28 KAMER. - 15 maart 1976. 

10 STRAF. - 0PDEOIEMEN.- FElTEN 
VOOR 10 JANUARI 1970 GEPLEEGD. -
GELDBOETE VERHOOGD MET 290 DE
OIEMEN. - ONWETTELIJKHEID. 

2o VERWIJZING NA CASSATIE. 
STRAFZAKEN. - CASSATIE OMDAT DE 
GELDBOETE ONWETTELIJK MET 290 DE
OIEMEN WERD VERHOOGD.- GEDEEL
TELIJKE CASSATIE MET VERWIJZING. 

(1) A1'1', cass., 1975, blz. 885. 

1° Onwettelijk is de beslissing die de geld
boete wegens een misd1·ijj dat v661· 
10 janum·i 1970 is gepleegd met 290 de
ciemen verhoogt (2). (Wet van 5 maart 
1952, gewijzigd bij die van 22 december 
1969.) 

2° De vernietiging op g1·ond dat de geld
boete met 290 deciemen is verhoogd, 
hoewel dit slechts met 190 deciemen 
mocht zijn, is tot dit beschikkende ge
deelte beperkt, doch geschiedt met ver
wijzing (3). 

(GRAINDORGE, T. RIJKSDIENST 
VOOR ARBEIDSVOORZIENING.) 

ARREST (vertaling). 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 17 oktober 1975 door het Hof 
van beroep te Bergen gewezen ; 

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

Overwegende dat het bestreden arrest 
eiser wegens « op 21 oktober 1969 ge
pleegde >> verduisteringen van geldsom
men veroordeelt tot een gevangenisstraf 
en tot een geldboete van 200 frank 
die krachtens artikel 1 van de wet 
van 5 maart 1952, welke gewijzigd is bij 
de wet van 22 december 1969, op 
6.000 frank werd gebracht ; 

Overwegende dat die wetsbepaling, 
houdende verhoging tot 290 decimes, op 
10 januari 1970 van kracht werd; dat de 
bij die wet voorgeschreven verhoging 
van het bedrag van de ge1dboeten niet 
van toepassing is op de geldboeten uit
gesproken wegens v66r die inwerking
treding gepleegde misdrijven; dat het 
arrest, dat vastgesteld heeft dat de ver
duisteringen op 21 oktober 1969 werden 
gepleegd, de in het middel aangehaalde 
wetsbepalingen schendt ; 

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

Om die redenen, vernietigt het bestre
den arrest in zoverre het de tegen eiser 

(2) en (3) Cass., 26 november 1973 (A1'1', 
cass., 1974, blz. 348). 
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uitgesproken geldboete met 290 decimes 
verhoogt ; verwerpt de voorziening voor 
het overige ; beveelt dat van dit arrest 
melding zal worden gemaakt op de kant 
van de gedeeltelijk vernietigde beslissing ; 
veroordeelt eiser in drie vierde van de 
kosten en laat een vierde ten laste van 
de Staat ; verwijst de zaak naar het 
Hof van beroep te Brussel om aileen over 
de toepassing van de opdecimes op de 
uitgesproken geldboete uitspraak te doen. 

15 maart 1976. - 2e kaart. - Vo01'
zitter, Baron Richard, raadsheer waar
nemend voorzitter. - Vm·slaggever, de 
H. Screvens. - Gelijkluidende conclusie, 
de H. Velu, advocaat-generaal. 

2e KAMER. - 15 maart 1976. 

10 GEREOHTSKOSTEN. STRAF-
ZAKEN. - BEKLAAGDEN VERVOLGD 
WEGENS VERSOHILLENDE FElTEN. -
VEROORDELING VAN DE ENE EN VRIJ
SPRAAK VAN DE ANDERE.- VEROOR
DELING VAN DE EERSTGENOEMDE IN 
ALLE KOSTEN VAN DE STRAFVORDE
RING.- VOORWAARDE. 

. 2° OASSATIE. - BEVOEGDHEID. -
STRAFZAKEN. - VERSOHRIJVING IN 
DE BESTREDEN BESLISSING. - BE
VOEGDHEID VAN HET HOF OM ZE TE 
VERBETEREN. 

3° WEGVERKEER. - VERANDERING 
VAN RIOHTING. - BESTUURDER DIE 
OP EEN KRUISPUNT LINKS WIL AFSLAAN. 
- BEWEGING. -"ToE TE PASSEN RE
GELS. 

1° W anneer twee beklaagden we gens vm·
schillende jeiten vervolgd w01·den en de 
ene ve?'OO?'deeld en de ande1·e v1·ijge
sp1·oken wordt, kan de ?'echtm· de geza
menlijke kosten van de stmjv01·dering 
slechts ten laste van de vero01·deelde 
leggen, mits hij vaststelt dat ze alle 
ve?·oo?·zaakt zijn door het misdrijj dat 
de ve1·oordeelde heeft gepleegd (1). 

2° Het Hof is, bij de beoordeling van een 
cassatiemiddel, bevoegd om een vm·-

(1) Cass., 24 juni 1974 (A1'1'. cass., 1974, 
biz. 1177). 

sch?-ijving in de bestreden beslissing te 
verbete1·en welke duidelijk blijkt uit de 
context ervan ( 2). 

3° De beweging die m·in bestaat op een 
k1·uispunt links af te slaan om de rijbaan 
te verlaten wordt niet doo1· a1·tikel 17 
van het wegve1·keers1·eglement, maar wel 
do01· a1·tikel 25 van dit 1'eglement gm·egeld, 
t.o.v. achte1·- of tegenliggers op dezelfde 
openba1·e weg en door a1·tikel 16 van 
hetzelfde ?'eglement t.o.v. weggebrttike?·s 
die deze weg op1•ijden (3). 

(BENOIT, T. LEBLANC.) 

ARREST (vertaling). 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 13 november 1975 in hager 
beroep gewezen door de Oorrectionele 
Rechtbank te Hoei : 

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

1° tegen verweerder, medebeklaagde : 

Overwegende dat eiser geen hoedanig
heid heeft om zich tegen die beslissing 
in cassatie te voorzien ; 

2° tegen eiser : 
a) Over het middel ambtshalve afgeleid 

uit de schending van artikel 162 van het 
W etboek van strafvordering : 

Overwegende dat het bestreden vonnis, 
met bevestiging van het beroepen vonnis, 
eiser veroordeelt in alle kosten van eerste 
aanleg, met inbegrip van de kosten van 
de strafvordering ingesteld tegen ver
weerder, die zowel in eerste aanleg als 
in hager beroep werd vrijgesproken, 
zonder vast te stellen dat alle kosten door 
eisers misdrijf werden veroorzaakt ; 

b) Over het middel, afgeleid uit de 
schending van artikel 16-1 van het 
wegverkeersreglement : 

Overwegende dat het vonnis eiser tqt 
een enkele straf veroordeelt wegens over
treding van de artikelen 16.1, 17 en 
27-1 van genoemd reglement ; 

Dat, ook al was het middel gegrond, de 
tegen eiser uitgesproken strafrechtelijke 

(2) Cass., 12 november 1974 (An·. cass., 
1975, blz. 326). 

(3) Raadpl. cass., 8 septemb'er en 14 okto
ber 1975, supm, biz. 41 en 197. 
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veroordeling niettemin wettelijk ver
antwoord zou blijven ; 

Dat het middel bij gebrek aan belang 
niet ontvankelijk is ; 

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

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

Over het middel afgeleid nit de schen
ding van artikel 16-1 van het wegver
keersreglement, 

doordat het bestreden vonnis eiser voor 
_het litigieuze ongeval volledig aanspra
kelijk verklaart, op grond dat verweerder 
voorrang rechts had, 

tenuijl, enerzijds, verweerder, die zelf 
een maneuver uitvoerde, het normale 
verkeer of het verder verloop van eisers 
maneuver niet mocht hinderen, en, ander
zijds, verweerder enkel ingevolge zijn 
eigen maneuver rechts van eiser kwam, 
waaruit volgt dat verweerder niet regel
matig rechts van hem kwam: 

Overwegende dat, blijkens de context 
van de redenen van het vonnis vergeleken 
met die welke het van de eerste rechter 
overneemt, de correctionele rechtbank, 
ingevolge een klaarblijkelijke verschrij
ving, heeft vermeld dat Leblanc is achter
uitgereden, terwijl de rechtbank Benoit 
wilde aanduiden ; 

Overwegende dat verweerder, die links 
wilde afslaan om de rijbaan te verlaten, 
geen maneuver maar een beweging uit
voerde, waarop artikel 25 van het weg
verkeersreglement van toepassing is ten 
aanzien van de bestuurders die hem op 
dezelfde openbare weg volgden of tege
moet kwamen, en artikel 16 van het
zelfde reglement ten aanzien van de 
bestuurders die deze openbare weg nade
ren ; dat hij niet gehouden was tot de in 
artikel 17 van voornoemd reglement neer
gelegde algemene verplichting om de 
andere bestuurders te laten voorgaan ; 
dat het vonnis wettelijk heeft kunnen 
beslissen dat verweerder tegenover eiser 
voorrang rechts had ; 

Overwegende, derhalve, dat het vonnis 
dat, op strafrechtelijk gebied, eiser ver
oordeelt, met name wegens overtreding 
van de artikelen 16-1 en 17 van dat 
reglement, en verweerder vrijspreekt, 
wettelijk beslist dat eiser aileen aanspra
kelijk is voor de schadelijke gevolgen van 

het ongeval op grand, enerzijds, van zijn 
weigering om eiser, die van rechts kwam, 
voorrang te verlenen en, anderzijds, van 
het door hem uitgevoerde maneuver ; 

Dat het middel niet kan worden aan
genon1en ; 

Om die redenen, en zonder acht te 
slaan op de memorie, voor zover ze door 
eiser, als burgerlijke partij, ter griffie van 
van het Hof werd ingediend zonder de 
tussenkomst van een advocaat bij het 
Hof, vernietigt het bestreden vonnis in 
zoverre het uitspraak doet over de kosten 
van eerste aanleg ; verwerpt de voor
ziening voor het overige ; beveelt dat 
van dit arrest melding zal worden ge
maakt op de kant van de gedeeltelijk 
vernietigde beslissing ; veroordeelt eiser 
in de vier vijfde van de kosten ; laat het 
overige vijfde ten laste van de Staat ; 
verwijst de aldus beperkte zaak naar de 
Oorrectionele Rechtbank te Luik, zitting 
houdende in hoger beroep. 

15 maart 1976. - 2e kamer.- Voor· 
zitte1·, Baron Richard, raadsheer waar
nemend voorzitter. - V erslaggever, de 
H. Legros. - Gelijklttidende conclttsie, de 
H. Velu, advocaat-generaal. - Pleiters, 
de HH. Dijon en P. Charpentier (van de 
balie te Hoei). 

2e KAMER.- 15 maart 1976. 

1° HOF VAN ASSISEN.- ONDERRICH· 
TINGEN AAN DE GEZWORENEN DOOR DE 
VOORZITTER VAN HET HOF VAN ASSISEN. 
- V ASTSTELLING. 

2° HOF VAN ASSISEN. - GETUIGEN. 
- VERWANTEN EN AANVERWANTEN 
VAN DE BESOHULDIGDEN. - VERHOOR 
BillTEN EDE KRAOHTENS DE DISORE· 
TIONAIRE MACHT VAN DE VOORZITTER. 
- WETTELIJKHEID. 

3° HOF vAN ASSISEN. - VRAGEN AAN 
DE JURY. - MooRD. - MEERDERE 
BESOHULDIGDEN. - 00GMERK OM TE 
DODEN. - VRAAG TEGELIJK GESTELD 
VOOR MEERDERE BESOHULDIGDEN. -
WETTELIJKHEID. 

4° OASSATIEMIDDELEN. - STRAF· 
ZAKEN. - HOF VAN ASSISEN. - VRA· 
GEN GESTELD AAN DE JURY.- MIDDEL 
TOT AANVOERING VAN DE DUBBELZIN· 
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NIGHEID VAN EEN VRAAG. - 0NDUB· 
BELZINNIGE VRAAG. - MIDDEL DAT 
FEITELIJKE GRONDSLAG MIST. 

5° REDENEN VAN DE VONNISSEN 
EN ARRESTEN.- STRAFZAKEN.
VERMELDING VAN DE TOEGEPASTE 
WETSBEPALING. - BIJZONDERE VER· 
BEURDVERKLARING VAN DE WAPENS 
DIE GEDIEND HEBBEN OM HET MISDRIJF 
TE PLEGEN.- VERBEURDVERKLARING 
INGEVOLGE DE ARTIKELEN 3 EN 4 VAN 
DE WAPENWET VAN 3 JANUARI 1933.
REGELMATIG GEMOTIVEERDE BESLIS· 
SING. 

6° HOF vAN ASSISEN. - TOEVOEGING 
VAN STUKKEN BIJ HET DOSSIER VAN 
DE RECHTSPLEGING. - V ASTSTELLING. 

7° HOF vAN ASSISEN. - GETUIGE· 
NIS VAN EEN MEDEBESCHULDIGDE. -
- MEDEB:EJSCHULDIGDE.- BEGRIP. 

8° GERECHTSKOSTEN. - STRAF· 
ZAKEN. - VEROORDELING VAN VER· 
SCHILLENDE BEKLAAGDEN WEGENS 
EEJNZELFDE MISDRIJF EN WEGENS AF
ZONDERLIJKE MISDRIJVEN. - HOOFDE· 
LIJKE VEROORDELING IN ALLE KOSTEN 
VAN DE STRAFVORDERING. - VoOR
WAARDE. 

9° LIJFSDWANG. - STRAFZAKEN. -
VERNIETIGING VAN DE VEROORDELING 
IN DE KOSTEN VAN DE STRAFVORDE· 
RING. - VERNIETIGING LEIDT TOT 
VERNIETIGING VAN DE VEROORDELING 
TOT LIJFSDWANG DIE DAARVAN HET 
GEVOLG IS. 

10° CASSATIE. - 0MVANG. - STRAF· 
ZAKEN.- VERNIETIGING VAN DEVER
OORDELING IN DE KOSTEN VAN DE 
STRAFVORDERING. VERNIETIGING 
LEIDT TOT VERNIETIGING VAN DE VER· 
OORDELING TOT LIJFSDWANG DIE DAAR· 
VAN HET GEVOLG IS. 

1° Geen enkele wetsbepaling sclwijjt op 
straffe van nietigheid voo1· dat in het 
proces-ve1·baal van de zitting de a1·tikelen 
worden ve1-rneld betreffende de onde1'· 
1'ichtingen die de vom·zitte1' van het hof 
van assisen met toepassing van m·tikel 25 
van de wet van 15 mei 1838 moet geven; 

(1) Raadpl. cass., 12 februari 1951 (Bull. 
en Pas., 1951, I, 382); Pandectes belges, 
yo Cou1• d'assises, nrs. 2708 tot 2731 ; Repert. 
1n·at. du droit belge, yo Cou1• d' assises, nrs. 958 
en Yig.; ANSPACH, De la p1·ocedu1·e devant les 
Cours d'assises, biz. 203 en 204; FAUSTIN 
HELil!J, T1·aite de l'inst1·uction m·iminelle, 
deei III, nr. 5160; NAGELS en MEYERS, Les 

de ve1·melding in dit p1·oces-ve1·baal dat 
de vooTzitter, na de vTagen te hebben ge
steld, de gezwo1·enen heejt herinnerd aan 
de ambtsvMTichtingen die zij te ve1·vullen 
hebben, is voldoende om, zelfs zonder 
uitd1·ukkelijke ve1·wijzing nam· a1'ti
kel 342 van het W etboek van stmjvm·de
Ting, te bewijzen dat de gezwo1·enen doo1' 
de voo1·zitte1· we1'den ingelicht ove1· de 
wijze waa1'op zij kmchtens die wets
bepaling moesten handelen (1). (Art. 25 
wet van 15 mei 1838; art. 342 Sv.) 

2° Zelfs wannee1• geen enkele partij zich 
verzet tegen het ve1·hooT ondeT ede van 
een bij m·tikel 322 van het W etboek van 
stmjvordeTing bepaalde pe1·soon, welke 
op de betekende lijst van de getuigen 
voo1·komt, kan de voo1·zitte1• van het hoj 
van assisen hem k1·achtens zijn discre
tionai1'e macht ve1·horen buiten ede en 
teT inlichting (2). (Art. 268 en 269 Sv.) 

3° Een vmag betTeffende een bestanddeel 
van misdrijj dat eigeri is aan elk der 
beschuldigden zoals het oogme1·k om te 
doden, kan tegelijk voo1' alle beschuldig
den worden gesteld, wannee1· ze enkel de 
bestanddelen van het misd1·ifj volgens de 
bewom·dingen van de wet vermeldt en 
wanneer over de pe1'soonlijke schuld van 
elke beschuldigde in verband met zijn 
deelneming aan die misdaad een ajzon
derlijke en onderscheiden v1•aag we1'd 
gesteld (3). (Artt. 331 en 336 Sv. ; 
art. 20 wet van 15 mei 1838.) 

4° Feitelijke gmndslag mist het middel dat 
de dubbelzinnigheid aanvoe1·t van een 
aan een jury van het hof van assisen 
gestelde m·aag, wanneer alle, zowel 
mate1·iele als morele, bestanddelen van 
het aan de beschuldigde telastegelegde 
misd1·ijj zonder dubbelzinnigheid aan 
het oordeel van de jury we1·den voor
gelegd. 

5° Regelmatig met redenen omkleed is de 
beslissing die op grand van de a1·tike
len 3 en 4 van de wapenwet van 3 januari 
1933 de ve1·beu1·dverklm·ing beveelt van 
wapens die gediend hebben om een 
misd1·ijj te . plegen; deze beslissing 
moet bovendien de a1·tikelen 42 en 43 

lois dtt jury, nr. 210; NouGUIER, La Cou1· 
d'assises, nr. 3090. 

(2) Cass.; 9 oktober 1967 (A1'1'. cass., 1968, 
biz. 198) en noot 3, biz. 187; raadpi. cass., 
9 oktober 1967 (ibid., 1968, biz. 201). 

(3) Raadpl. cass., 15 november 1948 (Bttll. 
en Pas., 1948, I, 635) en 25 februari 1975 
(A1'1', cass., 1975, biz. 660). 
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van het Strafwetboek niet ve1·melden 
waaTnam· deze wettelijke bepalingen 
veTwijzen. 

6° De toevoeging bij het dossie1· van de 
1·echtspleging van de doo1' het openbaar 
ministeTie voorgelegde st~tkken blijkt 
voldoende uit de vaststelling van het 
p1·oces-ve1·baal van de zitting van die dag 
dat de voo1·zittm· van het hoj van assisen 
die maatregel heejt bevolen; het proces
ve1·baal moet bovenclien de ~titvoe1·ing 
e1·van niet vermelclen. 

7° Geen enkele wetsbepaling ve1·bieclt dat 
een get~tigenis onde1· eed wonlt afgelegd 
door een getuige die geen medebeschul
digde is, nu hij niet onde1' een zeljde 
beschuldiging valt of niet bij dezeljde 
debatten als de besch~tldigden bet1•okken 
is, alhoewel hij bij het ondeTzoek we1·d 
betrokken en naa1• een ande1·e j~wisdictie 
werd vet'wezen (I) . 

so Onwettelijk is de hoofdelijke ve1'om·deling 
van vet'schillende beklaagden in alle 
kosten van de st1·ajvorde1·ing, wannee1· 
sommige van hen slechts schuldig weTden 
bevonden aan een gedeelte van de mis
d1'ijven die aan een ande1·e beschuldigde 
ten laste weTden gelegd, en wannee1· de 
beslissing niet vaststelt dat alle kosten 
we1·den ve1·oorzaakt do01' de misd1·ijven 
welke aan de beschuldigden gemeen 
zijn (2). (Art. 50 S.W.) 

9° en 10° Vernietiging van de ve1·om·deling 
in de kosten van de stmfvordering leidt 
tot vernietiging van de ve1'001'deling tot 
lijjsdwang, die dam·van het gevolg i8 (3). 

(BERNARD, T. RAXHON T. EN G.; 
WEBER.) 

ARREST (vertaling). 

RET HOF ; - Gelet op de bestreden 
arresten, op 23 december 197 5 door het 
Hof van assisen van de provincie Luik 
gewezen; 

I. In zoverre de voorzieningen van 
Bernard en Weber gericht zijn tegen het 

(1) Cass., 20 oktober 1868 (Bull. en Pas., 
1869, I, 149); madpi. Les Novelles, ProcedUI'e 
penaie, deei II-1, nrs. 925 en 1009; GARRAUD, 
Traite de l'instruction criminelle, deei II, 
biz. 99. 

(2) Cass., 22 januari 1951 (Bttll. en Pas., 
1951, I, 326) en 15 december 1975, supra, 

arrest op de tegen hen ingestelde straf
vordering : 

A. Wat de voorziening van Bernard 
betreft : 

Over het eerste middel, hie1·~tit afge
leid dat het proces-verbaal van de zitting 
tijdens welke de voorzitter de gezworenen 
heeft herinnerd aan de wijze waarop zij 
de door hen te vervullen formaliteiten 
moesten uitvoeren, enkel de artikelen 341, 
344, 345, 347 en 351 van het Wetboek 
van strafvordering vermeldt, dat aldus 
uit de processen-verbaal van de zittingen 
van het hof van assisen niet zeker blijkt 
dat de bij artikel 342 van dat wetboek 
voorgeschreven formaliteiten in acht 
genomen -vverden, 

te1·wijl het gaat om substantiele en op 
straffe van nietigheid voorgeschreven 
formaliteiten en de rechtspleging der
halve helemaal nietig moet worden ver
klaard: 

Overwegende dat geen enkele wetsbe
paling op straffe van nietigheid voor
schrijft dat in het proces-verbaal van de 
zitting de artikelen worden vermeld be
treffende de onderrichtingen die de voor
zitter van het hof van assisen, met toe
passing van artikel 25 van de wet van 
15 mei 1838 betreffende de jury, aan de 
jury moet geven ; 

Dat, derhalve, de vermelding in het 
proces-verbaal van de zitting van het 
hof van assisen van 23 december 1975, 
dat de voorzitter, na de vragen te hebben 
gesteld, de gezworenen heeft herinnerd 
aan de ambtsverrichtingen die zij te 
vervullen hebben, voldoende is om, zelfs 
zonder uitdrukkelijke verwijzing naar 
artikel 342 van het W etboek van straf
vordering, te bewijzen dat de gezworenen 
door de voorzitter werden ingelicht over 
de wijze waarop zij krachtens die wets
bepaling moesten handelen ; 

Dat het middel niet kan worden aan
genomen; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van artikel 317 van het 
Wetboek van strafvordering, 

biz. 466; raadpl. cass., 10 december 1974 
(A1'1', cass., 1975, biz. 434). 

(3) Cass., 14 oktober en 10 december 1974 
(A1'1'. cass., 1975, biz. 216 en 434); 15 december 
1975, sttpra, biz. 466; raadpl. cass., 17 januari 
1972 (A1'1', cass., 1972, biz. 481) en 5 september 
1972 (ibid., 1973, biz. 11). 
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do01·dat de getuigen Gabrielle Bernard 
en Alphonse .Schmatz tijdens de zitting 
van 18 december 1975 van het hof van 
assisen buiten ede werden gehoord, 

tm·wijl de procureur-generaal, de bur
gerlijke partijen of de beschuldigden er 
zich niet hadden tegen verzet dat die 
personen, die een van de bij artikel 322 
van dat wetboek bepaalde hoedanig
heden hadden, werden gehoord, zodat 
zij, krachtens voornoemd artikel 317, 
lid 1, alvorens te getuigen, op straffe van 
nietigheid, de bij die wetsbepaling voor
geschreven eed moesten a:fleggen : 

Overwegende dat de voorzitter van 
het hof van assisen, krachtens de hmn 
bij artikel 269 van het Wetboek van 
strafvordering verleende discretionaire 
macht, buiten ede en slechts om inlich
tingen te geven, de personen kan verhoren 
die een van de bij artikel 322 van dat 
wetboek bepaalde hoedanigheden hebben 
en tegen wier verlwor de procureur
generaal, de burgerlijke partijen of de 
beschuldigden zich niet hebben verzet ; 

Dat het middel naar recht faalt ; 

Over het derde middel, hie1·uit afgeleid 
dat de eerste als volgt aan de jury ge
stelde vraag : « Staat het vast dat, op 
7 maart 197 4, te Beverce, door een of 
meer personen op de persoon van Fer
nand Raxhon, een opzettelijke doodslag 
werd gepleegd met het oogmerk om te 
doden n, op verschillende personen samen 
van toepassing is, 

terwijl het oogmerk om te doden een 
bestanddeel van het misdrijf van elke 
beschuldigde is, zodat de vraag niet 
tegelijk voor alle beschuldigden mocht 
worden gesteld : 

Overwegende dat deze vraag enkel de 
bestanddelen van het misdrijf volgens de 
bewoordingen van de wet vermeldt, zon
der aanwijzing van een van de beschul
digden; 
' Overwegende dat over eisers persoon

lijke schuld in verband met zijn deel
neming aan die misdaad een afzonderlijke 
en onderscheiden vraag werd gesteld ; 

Dat het middel feitelijke grondslag 
mist; 

Over het vierde middel, hieruit afgeleid 
dat de vierde aan de jury gestelde vraag 
ten aanzien van Gabriel Bernard, thans 
eiser, het oogmerk om te doden niet heeft 
overgenomen, 

tm·wijl door de dubbelzinnigheid van 
de gestelde vragen de jury zich over dat 
subjectief bestanddeel niet heeft kunnen 

uitspreken en terwijl een telastlegging 
enkel wettelijk bewezen kan worden ver
ldaard wanneer alle, zowel materiele als 
morele, bestanddelen van het telaste
gelegde misdrijf aanwezig zijn : 

Overwegende dat de vierde vraag 
luidde als volgt : « Is Bernard Gabriel, 
beschuldigde, hier aanwezig, schuldig 
aan deelneming als dader of mededader 
aan de in vraag 1 omschreven misdaad n 
en dat vraag 1 die misdaad kwalificeerde 
als « een opzettelijk doden met het oog
merk om te doden n ; 

Overwegende dat daaruit volgt dat 
alle, zowel materiele als morele, bestand
delen van het aan Gabriel Bernard telaste
gelegde misdrijf, zonder dubbelzinnig
heid, aan het oordeel van de jury werden 
voorgelegd ; 

Dat het middel feitelijke grondslag 
mist; 

Over het vijfde middel, hie1·uit afgeleid 
dat het veroordelend arrest de bijzondere 
verbeurdverklaring beveelt van de voor
werpen die tot het plegen van het mis
drijf hebben gediend, zonder in zijn rede
nen of in zijn beschikkend gedeelte te 
verwijzen naar de artikelen 42 en 43 
van het Strafwetboek, 

te1·wijl de beslissing die geen melding 
maakt van de wettelijke bepaling waarbij 
een straf wordt gesteld op het feit dat 
het bewezen verklaard misdrijf oplevert, 
niet regelmatig met redenen is omkleed : 

Overwegende dat het arrest, door de 
verbeurdverklaring te bevelen op grond 
van de artikelen 3 en 4 van de wet van 
3 januari 1933 op de wapens, zijn beslis
sing regelmatig met redenen omkleedt ; 

Dat het middel feitelijke grondslag 
mist; 

Over het zevende middel, him·uit afge
leid dat het proces-verbaal van de zitting 
van 15 december 1975 niet vermeldt dat, 
zoals gevraagd door het openbaar minis
terie en bevolen door de voorzitter, het 
op 30 mei 197 5 door de Correctionele 
Rechtbank te Luik in zake Gabriel Ber
nard gewezen vonnis bij de stukken van 
de rechtspleging werd gevoegd evenmin 
als het dossier van die zaak, 

tm·wijl die thans bij het dossier gevoeg
de stukken << er niet in voorkwamen bij 
het afsluiten van het onderzoek >> : 

Overwegende dat het feit dat de in het 
middel bedoelde stukken op 15 december 
197 5 bij het dossier van de rechtspleging 
werden gevoegd blijkt uit de vaststelling 
van het proces-verbaal van de zitting 
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van die dag dat de voorzitter van het 
hof van assisen die maatregel heeft 
bevolen krachtens zijn discretionaire 
macht; 

Dat het middel feitelijke grondslag 
mist; 

Over het achtste middel, hie1'tlit afge
leid dat Marie-Chantal Bernard als 
getuige werd gehoord na de bij de wet 
voorgeschreven eed te hebben afgelegd, 

te1·wijl zij, als beschuldigde in het 
kader van de aan het hof van assisen 
voorgelegde zaak, maar die door de 
raadkamer naar de procureur des Konings 
werd verwezen, omdat zij op het ogenblik 
van de feiten minderjarig was, de getui
geneed niet mocht afleggen : 

Overwegende dat het proces-verbaal 
van de zitting van het hof van assisen 
tijdens de voormiddag van 17 december 
1975 vaststelt dat Marie-Chantal Ber
nard, negentien jaar oud, dochter, zuster, 
echtgenote van de beschuldigden, met 
instemming van alle partijen onder eed 
werd gehoord ; 

Overwegende dat de raadkamer van 
de Rechtbank van eerste aanleg te 
Verviers, bij beschikking van 30 mei 1975 
had bevolen dat wat de tegen Marie
Chantal Bernard aangevoerde feiten be
treft de zaak aan de onderzoeksrechter 
zou worden onttrokken en de procedure 
die er op betrekking had naar de procu
reur des Konings had verwezen ; 

Overwegende dat geen wetsh(lpaling 
verbiedt dat een getuigenis onder eed 
wordt afgelegd door een getuige die geen 
medebeschuldigde is, daar hij niet onder 
een zelfde beschuldiging valt of niet in 
dezelfde debatten als de beschuldigden 
betrokken is ; 

Dat het rniddel naar recht faalt ; 

B. Wat de voorziening van Weber en 
het overige van de voorziening van 
Bernard betreft : 

Over het zesde middel, door Bernard 
afgeleid, en over het middel, met betrek
king tot Weber, ambtshalve afgeleid uit 
de schending van artikel 50 van het 
Strafwet hoek, 

doordat het arrest de eisers met Char
nier, medebeschuldigde, hoofdelijk in de 
kosten van de strafvordering veroordeelt, 

terwijl deze laatste, buiten de gemeen
schappelijke misdaad, wegens twee ande
re misdrijven werd veroordeeld : 

Overwegende dat het arrest de eisers 
Bernard en Weber hoofdelijk in de 

kosten veroordeelt, hoewel zij niets te 
maken hebben met de feiten die twee 
andere misdrijven opleveren welke bo
vendien ten laste van Charlier bewezen 
zijn verklaard, zonder vast te stellen 
dat alle kosten werden veroorzaakt door 
de misdaad welke aan die drie veroor
deelden gemeen is ; 

Dat het hof van assisen derhalve 
voornoemd artikel 50 heeft geschonden ; 

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

II. In zoverre de voorziening van 
Bernard gericht is tegen het arrest op de 
door de verweerders tegen hem ingestelde 
civielrechtelijke vordering : 

Overwegende dat eiser geen bijzonder 
middel aanvoert ; 

Om die redenen, vernietigt het op de 
strafvordering gewezen bestreden arrest, 
in zoverre het de eisers hoofdelijk in de 
kosten jegens de Staat en Bernard tot 
lijfsdwang veroordeelt ; 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 de 
eiser Bernard in de drie vierde van de 
kosten van zijn eerste voorziening en in 
alle kosten van zijn tweede voorziening, 
en de eiseres Weber in de drie vierde 
van de kosten van haar voorziening ; 
laat de overige kosten ten laste van de 
Staat ; verwijst de aldus beperkte zaak 
naar het Hof van assisen van de provincie 
Namen, zitting houdende zonder jury. 

15 maart 1976. - 2e kamer. - Voor
zitter Baron Richard, raadsheer waar
nemend voorzitter. V erslaggever, 
Mevr. Raymond. - Gelijkluidende con
clusie de H. Ballet, advocaat-generaal. -
Pleitet·s, de HH. J. Massaux en Th. Garot 
(van de balie te Verviers). 

2e KAMER. - 15 maart 1976. 

I o REDENEN VAN DE VONNISSEN 
EN ARRESTEN. - STRAFZAKEN. -
RECHTER IN HOGER BEROEP DIE RET 
BEROEPEN VONNIS WIJZIGT. - REDE· 
NEN VAN DIT VONNIS NIET IN EEN 
CONCLUSIE AANGEHAALD.- RECHTER 
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IN HOGER BEROEP NIET VERPLIOHT DIE 
REDENEN TE WEERLEGGEN. 

2° HOGER BEROEP. - STRAFZAKEN. 
- DEVOLUTIEVE KRACHT. - EERSTE 
REOHTER DIE ZIOH ONBEVOEGD VER
KLAART OM UITSPRAAK TE DOEN OVER 
DE REOHTSVORDERING VAN EEN BUR
GERLIJKE PARTIJ TEGEN DE BEKLAAG
DE.- HOGER BEROEP VAN RET OPEN
BAAR MINISTERIE EN VAN EEN ANDERE 
BURGERLIJKE PARTIJ. - HOGER BE
ROEP DAT DE REOHTSVORDERING VAN 
DE EERSTE BURGERLIJKE PARTIJ NIET 
AANHANGIG MAAKT BIJ DE REOHTER 
IN HOGER BEROEP. 

3° VERWIJZING NA CASSATIE. -
STRAFZAKEN.- BURGERLIJKE REOHTS
VORDERING. - BESLISSING IN HOGER 
BEROEP VERNIETIGD OMDAT DE REOH
TER IN HOGER BEROEP KENNIS HEEFT 
GENOMEN VAN EEN BURGERLIJKE 
REOHTSVORDERING DIE NIET BIJ HEM 
AANHANGIG WAS GEMAAKT. - VERNIE
TIGING ZONDER VERWIJZING. 

1° De reohte1• in hager beroep die het be!'oe
pen vonnis .wijzigt is, bij gebreke 
van een oonolusie wam·in de redenen 
van dit vonnis worden aangehaald, 
niet verplioht deze redenen te weerleg
gen (1). (Art. 97 Grondwet.) 

2° Het hager beroep van het openbaar 
ministe1·ie en van een burgerlijke partij 
maakt de reohtsvordering van een andere 
burgerlijke partij tegen de beklaagde 
niet aanhangig bij de reohter in hager 
beroep (2). (Artt. 202 en 203, § 4, Sv.) 

3° W anneer een beslissing in hager beroep 
vernietigd wordt in zov61'1'e de reohter 
in hager beroep kennis heeft genomen 
van een burgerlijke reohtsvordering die 
bij hem niet aanhangig was gemaakt, 
we1·d de vernietiging uitgesproken zon
der verwijzing (3). 

(DANNEAUX,T.DEGUELDRE 
EN BARNIOH.) 

Met de notities overeenstemmend 
arrest. 

15 maart 1976. - 2e kamer. - Voor
zitter, Baron Richard, raadsheer waar-

(l) Cass., 13 mei 1975 (An·. cass., 1975, 
biz. 988). 

(2) Raadpi. cass., 9 februari 1976, sup1·a, 
biz. 674. 

nemend voorzitter. Ve1·slaggeve1·, 
Mevr. Raymond. - Gelijklttidende oon
olusie, de H. Ballet, advocaat-generaal. 

28 KAMER. - 15 maart 1976. 

MISDRIJF. REOHTVAARDIGINGS-. 

GROND. - SOEVEREINE BEOORDELING 
DOOR DE FEITENREOHTER. - MOTI
VERING. 

De 1'eohter beoo1·deelt in feite en ded~alve 
soeve1·ein of de dam· de beklaagde aan
gevoe?·de omstandigheden een Techtvaar
digingsg!·ond opleveren waardoo1· de 
sttaj1·eohtelij lee aanspmkelij kheid ( 4) 
wo1·dt uitgesloten; bij geb1·eke van een 
conolusie dienaangaande is de 1·echtM· 
niet veTplicht de elementen te preciseren 
waa1·op bij deze beom·deling ste~mt. 

(OOWEZ, T. PERSONENVENNOOTSOHAP 
MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID 

« DAL BO ET FILS" !JN DAL BO.) 

Met de notitie overeen13temmend 
arrest. 

15 maart 1976. - 2e karner.- Voor
zitter, Baron Richard, raadsheer waar
nemend voorzitter. - Verslaggeve1·, Ba
ron Vint;JOtte.- Gelijkluidende oonolusie, 
de H. Ballet, advocaat-generaal. 
Pleiter, de H. VanRyn. 

2e KAMER. - 16 maart 1976. 

CASSATIE. - VooRZIENING OP BEVEL 
VAN DE MINISTER VAN JUSTITIE. -
STRAFZAKEN. VONNIS VAN DE 
OORREOTIONELE REOHTBANK TOT VER
OORDELING VAN EEN ANDERE DAN 
DEGENE AAN WIE HET MISDRIJF WAS 
TOEGESOHREVEN. VERNIETIGING 
ZONDER VERWIJZING. 

Op de voorziening van de p1'00U1'eU1'-gene-
1'aal, die op bevel van de minister van 

(3) Cass., 9 februari 1976, waarvan sprake 
in noot 2. 

(4) Raadpl. cass., 17 juni 1975 (A1'1'. cass., 
1975, biz. 1104). 
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justitie is ingesteld, vernietigt het Hoj 
zonde1· ve1·wijzing het vonnis van de 
C01Tectionele 1·echtbank, waarbij een 
andere dan degene aan wie het vervolgde 
misdrijf was toegeschreven bij verstek 
werd veroordeeld (I). (Art. 441 Sv.) 

(PROOUREUR-GENERAAL BIJ HET HOF 
VAN OASSATIE, IN ZAKE ELANGOURI.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op de vordering 
van de Procureur-generaal in het Hof 
van cassatie, luidende als volgt : 

« Aan de tweede kamer van het Hof 
van cassatie. 

" De ondergetekende procureur-gene
raal heeft de eer hierbij kenbaar te maken 
dat, bij een brief van 21 november 1975, 
bestuur der wetgeving, nr. 130.836/353 
AP/DIV. - LVJAV, de minister van 
Justitie hem gelast heeft bij het Hof, 
overeenkomstig artikel 441 van het Wet
boek van strafvordering, aangifte te doen 
van het in kracht van gewijsde gegane 
vonnis, op 6 november 1974 uitgesproken 
door de Correctionele Rechtbank te 
Hasselt, in zoverre dit vonnis Elangouri 
Mohamed Yakhief, geboren te Beni 
Touzine in 1950 en wonende te Genk, 
Vennestraat 95, bij verstek veroordeelt 
tot een geldboete van 50 frank ter zake 
van, de Belgische nationaliteit niet 
bezittende, arbeid in Belgie te hebben 
verricht zonder vooraf een arbeidskaart 
te hebben verkregen van de bevoegde 
overheid. 

" Deze veroordeling werd uitgesproken 
uit hoofde van bedoeld feit dat nochtans 
vastgesteld werd ten laste van een andere 
persoon, El Angouri Mohamed, eveneens 
geboren te Beni . Touzine in 1950 doch 
verblijvende Steenbeukstraat te Genk. 

" De veroordeling schendt derhalve 
de voorschriften van de artikelen 8, 154 
en 189 van het Wetboek van straf
vordering alsmede de rechten van de 
verdediging. 

'' Om deze redenen, vordert de onder
getekende procureur-generaal dat het aan 
het Hof moge behagen het aangegeven 
vonnis te vernietigen in zoverre het 
voormelde veroordeling uitspreekt, te 
bevelen dat van zijn arrest melding zal 

(1) Cass., 18 december 1973 (Ar1·. cass., 
1974, biz. 444). 

worden gemaakt op de kant van de 
gedeeltelijk vernietigde beslissing en te 
zeggen dater geen grond is tot verwijzing. 

"Brussel, 29 december 1975, 

" V oor de procureur-generaal, 
" De eerste advocaat-generaal, 

"(get.) F. Dumon"; 

Gelet op artikel 441 van het Wetboek 
van strafvordering, met overneming van 
de redenen van bovenaangehaalde vor
dering, vernietigt het aangegeven vonnis, 
in zoverre het voormelde veroordeling 
uitspreekt ; beveelt dat van dit arrest 
melding zal worden gemaakt op de kant 
van de gedeelteljk vernietigde beslissing ; 
zegt dat er geen grond is tot verwijzing 

16 maart 1976. - 2e kamer. - Voor
zitter, de H. Wauters, raadsheer waar
nemend voorzitter. - Verslaggever, de 
H. Delva. - Gelijkluidende conclusie, de 
H. Dumon, eerste advocaat-generaal. 

2e KAMER.- 16 maart 1976. 

I o CASSATIE.- VooRZIENING oP BEVEL 
VAN DE MINISTER VAN JUSTITIE. -
VoNNIS VAN DE POLITIEREOHTBANK TOT 
VEROORDELING VAN DE BEKLAAGDE 
TOT EEN GELDBOETE VAN 50 FRANK 
WEGENS OVERTREDING VAN EEN POLI
TIEVERORDENING. - VERNIETIGING EN 
VERWIJZING. 

2o GEMEENTEVERORDENING. -
GEMEENTEREGLEMENTEN VAN HUIS
HOUDELIJK BESTUUR EN VERORDE
NINGEN VAN GEMEENTEPOLITIE. 
STRAFFEN BIJ DEZE REGLEMENTEN EN 
VERORDENINGEN GESTELD. GE
MEENTEWET, ARTIKEL 78. - DEZE 
STRAFFEN MOGEN DE POLITIESTRAFFEN 
NIET OVERSOHRIJDEN. 

1° Op de voorziening van de p1·ocureu1·
generaal, ingesteld op bevel van de 
minister van justitie, vernietigt het Hof 
het vonnis van de politie1·echtbank, 
waarbij de beklaagde tot een geldboete 
van 50 j1·ank wordt veroordeeld wegens 
vertreding van de bepalingen van een 
ve1·o1'dening van gemeentepolitie. 
(Art. 441 Sv.; art. 78 Gemeentewet.) 

2° De gemeenteraden kunnen straffen 
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stellen op de overtredingen van hun 
vm·ordeningen van gemeentepolitie, tenzij 
een wet dam·in heeft voorzien, maar die 
straffen mogen de politiestraffen niet 
oversch?'ijden (I). (Art. 78 Gemeente
wet.) 

(PROCUREUR-GENERAAL 
IN HET HOF VAN CASSATIE, 

IN ZAKE STUYCK A.) 

ARREST. 

RET HOF ; - Gelet op de vordering 
van de Procureur-generaal in het Hof 
van cassatie, luidende als volgt : 

« Aan de tweede kamer van het Hof 
van cassatie. 

» De ondergetekende procureur-gene
raal heeft de eer hierbij kenbaar te maken 
dat, bij een brief van 20 januari I976, 
bestuur der wetgeving, nr. I30.836/234/ 
AP /Div. LV/ A V, de minister van J ustitie 
hem gelast heeft bij het Hof, overeen
komstig artikel 44I van het Wetboek 
van strafvordering, aangifte te doen 
van het in kracht van gewijsde gegane 
vonnis, op I7 januari I972 uitgesproken 
door de Politierechtbank te Herentals 
en waarbij Stuyck Alphonsus, F.,. M., 
helper schrijnwerker, geboren te 
Wommelgem op 22 september I947, 
wonende te Grobbendonk, Papenberg
straat 70, tot een geldboete van 50 frank 
veroordeeld werd wegens overtreding 
van artikel I van het politiereglement 
van I2 december I924, gewijzigd op 
ll mei I956 en I3 januari I962, van de 
gemeente Vorselaar (als uitbater van een 
openbare plaats waar dranken worden 
verkocht, het sluitingsuur niet in acht 
te hebben genomen). 

» Daar artikel 78 van de gemeentewet 
bepaalt dat de straffen door de gemeen
telijke reglementen gesteld de politie
straffen niet mogen overschrijden en 
daar overigens voormeld politiereglement 
ook slechts politiestraffen oplegt is de 
uitgesproken straf onwettelijk en is het 
vonnis gewezen met schending van deze 
wetsbepalingen. 

(1) Voor de gemeenteverordeningen tot 
vaststelling van belastingen zijn de straffen 
welke mogen worden opgelegd de straffen 
waarvan sprake in de artikelen 8 en 9 van de 
wet van 29 april 1819. Raadpl. hierover cass., 
14 september 1964 (Bull. en Pas., 1965, I, 35), 
en Rep. p1·at. du dr. belge, V° Commune, 
nrs. 1634 en 1637. 

>> Om deze redenen, vordert de onder
getekende procureur-generaal dat het 
aan het Hof moge behagen het aange
geven vonnis te vernietigen, te bevelen 
dat van zijn arrest melding zal worden 
gemaakt op de kant van de vernietigde 
beslissing en de zaak te verwijzen naar 
een andere politierechtbank. 

» Brussel, 22 januari 1976. 
» Voor de procureur-generaal, 
» De eerste advocaat-generaal, 

» (get.) F. Duman»; 

Gelet op artikel 44I van het Wetboek 
van straJvordering, met overneming van 
de redenen van deze vordering, ver
nietigt het aangegeven vonnis op I7 
januari I972 gewezen door de Politie
rechtb.ank te Herentals ; beveelt dat van 
dit arrest melding zal worden gemaakt 
op de kant van de vernietigde beslissing ; 
verwijst de zaak naar de Politierechtbank 
te Turnhout. 

I6 maart I976. - 2e kamer. - Voor
zitter, de H. Wauters, raadsheer waar
nemend voorzitter. - Vm·slaggever, de 
H. Versee, - Gelijkluidende conclusie, 
de H. Duman, eerste advocaat-generaal. 

2e KAMER.- 16 maart 1976. 

I 0 BURGERLIJKE RECHTSVORDE
RING. - RECHTSVORDERING BIJ HET 
STRAFGERECHT AANHANGIG GEMAAKT. 
- VooRwAARDEN. 

2° HOGER BEROEP.- STRAFZAKEN.
STRAFVORDERING. BURGERLIJKE 
RECHTSVORDERING. - VONNIS WAAR
BIJ DE RECHTBANK ZICH ONBEVOEGD 
VERKLAART OF ENKEL UITSPRAAK DOET 
OVER DE ONTVANKELIJKHEID VAN EEN 
DEZER RECHTSVORDERINGEN. 
HOGER BEROEP VAN HET OPENBAAR 
MINISTERIE OF VAN DE BURGERLIJKE 
PARTIJ. - TE NIET DOEN. - VONNIS 
OP DE STRAFVORDERING EN OP DE 
BURGERLIJKE RECHTSVORDERING. -
WETTELIJKHEID. 

3° HOGER BEROEP.- STRAFZAKEN. 
- VERZET TEGEN VERSTEKVONNIS 
ZOWEL OP DE BURGERLIJKE RECHTS
VORDERING ALS OP DE STRAFVOR· 
DERING. - VERZET ONTVANKELIJK 
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VERKLAARD. - HOGER BEROEP VAN 
DE BURGERLIJKE PARTIJ ALLEEN. -
RECHTER IN HOGER BEROEP NIET 
BEVOEGD OlVI TE BESLISSEN OP DE 
STRAFVORDERING. 

4o VERWIJZING NA CASSATIE. 
STRAFZAKEN. - VERNIETIGING OJVIDAT 
DE RECHTER KENNIS HEEFT GENOJVIEN 
VAN DE STRAFVORDERING DIE NIET BIJ 
HElVI AANHANGIG WAS GEMAAKT. -
VERNIETIGING ZONDER VERWIJZING. 

1° De btt?'gedijke ?'echtsvo?·dering kan voo?' 
het st?'afge?'echt ve1·volgd worden zo zij 
terzeljcle1·tijd als de strafvm·cle?·ing en voor 
dezeljcle ?'echte?'S wonlt ingesteld ( 1). 
(Art. 4 wet van 17 april1878 houdende 
de voorafgaande titel van het W etboek 
van strafvordering.) 

2° rVannee?' de ee1·ste rechter enkel nit
sp?·aak heeft geclaan ave?' zijn be
voegdheid of over de ontvankelijkheid 
van de strafvonle?·ing of van de bu?·gm·
lijlce rechtsvonle1·ing, rnoet de ?'echte?' in 
hoge?' be?·oeJJ die, op het hager be1·oep 
hetzij van het openbaa?' rniniste1·ie 
hetzij van de btwgedijke pm·tij, deze 
beslissing teniet doet, over de zaak ten 
grande beslissen, zowel op de btw·ge?'lijke_ 
rechtsvonlering als op de stmfvo?·de
?'ing (2). 

3° ¥Vannee1' de ?'echtbank het verzet van 
de beklaagde tegen zijn ve?·oo?·deling bij 
verstek, zowel op de bttrge?'lijke ?'echts
vorde?·ing als op de strafvo?·de?·ing, 
ontvankelijk heeft verklaa1·d, rnaakt het 
hager be1·oep van de btwge1·lijke partij 
alleen tegen deze beslissing slechts de 
burge?'lijke rechtsvm·de1·ing bij de ?'echte?' 
in hager be1·oep aanhangig, zeljs indien 
de ee?'ste ?'echte?', na het verzet ont
vankelijk vm·klaa1·d te hebben, de zaak 
enkel heeft nitgesteld opdat, als gevolg 
van het verzet, opniettw ovm· de zaak ten 
grande wordt beslist. 

4° rVannee?' een beslissing wordt ve1·nietigd 
in zove1·re de ?'echte?' in hogm· bemep 
beslist he eft over de ontvankelij kheid 
van een verzet tegen een vm·stekvonnis 
van de ee1·ste nchter op de strafvorde?·ing, 
welke vonlm·ing bij hem niet aanhangig 

(1) Raaclpl. cass., 30 november 1071 (Arr. 
cass., 1972, biz. 314) en noot 2, en 12 februari 
1974 (ibid., 1074, biz. 640). 

(2) Raaclpl. noot 2, get. P.M., onder cass., 
29 mei 1073 (A1'1', cass., 1973, biz. 945), en cle 
erin vermeicle arresten. 

was gernaakt, geschiedt de vernietiging 
zonde1· ve1·wijzing (3). (Art. 429 Sv.) 

(BERTHE, T. HOLSBEEK.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 20 februari 197 5 in hoger 
beroep gevvezen door de Correotionele 
Reohtbank te Leuven ; 

Overwegende dat eiser bij vonnis van 
de politiereohter te Leuven, gedagtekend 
17 november 1972, bij verstek op de 
strafvordering en de oivielreohtelijke 
vordering van verweerder werd ver
oordeeld; dat dit vonnis, benevens de 
toekenning van een provisionele ver
goeding aan verweerder, tevens een 
onderzoeksmaatregel heeft bevolen; 

Overwegende dat op verzoek van 
verweerder, blijkens een exploot van 
3 januari 1973 aan eiser die in Frankrijk 
woont, door de aangezoohte gereohts
deurwaarder een dub bel van de aide van 
betokening alsmede een oopie van hoger
vernoemd vonnis bij aangetekende 
zending werd toegestuurd ; dat op verzoek 
van het openbaar ministerie, blijkens 
exploot van 7 maart 1973 aan eiser een 
identieke kennisgeving werd toegestuurd ; 

Overwegende dat eiser bij akte respeo
tievelijk op 6 en 7 augustus 1973 betekend 
aan verweerder en het openbaar minis
terie, tegen voormeld vonnis in verzet 
kwam; 

Overwegende dat de politiereohtbank, 
bij vonnis van 26 september 1973, 
vaststelde dat nooh door het openbaar 
ministerie, nooh door de burgerlijke 
partij, thans verweerder, het bewijs werd 
geleverd dat eiser meer dan tien dagen 
v66r de datum van het verzet, kennis had 
gekregen van de betokening van het bij 
verstek gewezen vonnis; dat ze dien
volgens het verzet ontvankelijk ver
klaarde en de zaak op een latere datum 
uitstelde om over de grond ervan te 
beslissen ; 

Overwegende dat, op hoger beroep van 
verweerder aileen, de Correotionele 
Recht bank te Leuven bij . vonnis van 
20 februari 1975, op grond van 
verweerders oonolusie en de eraan toe
gevoegde nieuwe besoheiden, vaststelt 
dat eiser op 15 januari 1973 van de 

(3) Raaclpl. cass., 19 oktober 1971 (A1•r. 
cass., 1972,.blz. 178). 
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betekening van het verstekvonnis kennis 
heeft gekregen en dienvolgens de be
slissing van de eerste rechter te niet doet, 
de zaak aan zich trekt, het verzet zowel 
op straf- als op civielrechtelijk gebied 
niet ontvankelijk verklaart en eiser in 
de kosten van verzet en hoger beroep 
veroordeelt ; 

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

Over het middel afgeleid uit de 
schending van de artikelen 202 en 215 
van het Wetboek van strafvordering, 

doo1·dat, nadat door vonnis van 17 no
vember 1972 van de Politierechtbarik 
te Leuven eiser op strafrechtelijk en 
civielrechtelijk gebied bij verstek ver
oordeeld was en een deskundige werd 
aangesteld met het oog op een verdere 
uitspraak over de civielrechtelijke be
langen, nadat eiser op 6 en 7 augustus 
1973 in verzet tege~ dit vonnis was 
gekomen op strafrechtelijk en civiel
rechtelijk gebied, nadat door vonnis van 
26 september 1973 van gezegde politie
rechtbank het verzet van eiser ont
vankelijk werd verklaard en de zaak 
naar een latere terechtzitting werd 
verwezen voor verdere behandeling, en 
nadat aileen door de burgerlijke partij, 
thans verweerder, hoger beroep werd 
ingesteld, het bestreden vonnis beslist 
dat de eerste rechter ten onrechte het 
verzet ontvankelijk had verklaard, het 
beroepen vonnis te niet doet wegens 
schending of niet hersteld verzuim van 
vormen, de zaak tot zich trekt en, recht 
doende in eerste en laatste aanleg, het 
verzet zowel op straf- als op civiel
rechtelijk gebied niet ontvankelijk ver
klaart en eiser veroordeelt tot al de 
kosten van verzet ·en van hoger beroep, 

tm·wijl in de hoger aangeduide om
standigheden de correctionele rechtbank 
ten onrechte toepassing doet van artikel 
215 van het Wetboek van strafvordering, 
de zaak tot zich trekt, en in eerste en 
laatste aanleg uitspraak doet, 

en te1·wijl, gezien de niet-toepasselijk
heid ten deze van artikel 215 van het 
Wetboek van strafvordering, artikel 202 
van gezegd wetboek aan de correctionele 
rechtbank geen macht gaf om, buiten het 
niet ontvankelijk verklaren van eisers 
verzet op civielrechtelijk gebied, tevens 
het verzet op strafgebied niet ont
vankelijk te verldaren: 

Overwegende dat, krachtens artikel 4 
van de wet van 17 april 1878 houdende 
de voorafgaande titel van het W etboek 

van strafvordering, de burgerlijke rechts
vordering voor de strafgerechten slechts 
dan kan worderi vervolgd zo ze ter
zelfdertijd en voor dezelfde rechters als 
de strafvordering wordt ingesteld ; 

Overwegende dat hieruit volgt dat, 
wanneer deze rechters, wegens vermeende 
onbevoegdheid ofwegens vermeende niet
ontvankelijkheid van de civielrechtelijke 
vordering, geen kennis van de grond van 
de zaak hebben genomen, het appel van 
de burgerlijke partij zowel de straf
vordering als de civielrechtelijke vor
dering voor de rechter in hoger beroep 
aanhangig maakt ; 

Overwegende dat dit echter niet het 
geval is wanneer de rechter over de grond 
van beide vorderingen heeft uitspraak 
gedaan ; dat het appel van de burgerlijke 
partij aileen, zoals ten deze, alsdan, 
conform de bepalingen van de artikelen 
174 en 202, 2°, van het Wetboek van 
strafvordering, enkel de civielrechtelijke 
vordering voor de rechter in hoger 
beroep aanhangig maakt ; dat dit zelfs 
geldt zo de eerste beslissing over (j.e 
grond van de zaak, zoals het ten deze, 
blijkens de vaststeilingen van het be
streden vonnis, het geval is, ten aanzien 
van de beklaagde bij verstek is gewezen 
en nadien door laatstgenoemde met het 
rechtsmiddel van verzet werd aan
gevochten ; dat derhalve, door uitspraak 
te doen op de strafvordering, het 
bestreden vonnis laatstvermelde wet
telijke bepalingen schendt ; 

Dat het middel gegrond is ; 

B. In zoverre de voorziening gericht is 
tegen de beslissing op de civielrechtelijke 
vordering van verweerder : 

Overwegende dat eiser verklaard heeft 
afstand te doen van zijn voorziening ; 

Om die redenen, decreteert de afstand 
van de voorziening in zoverre ze gericht 
is tegen de beslissing op civielrechtelijk 
gebied ; vernietigt de bestreden beslissing 
in zoverre ze eisers verzet op strafgebied 
niet ontvankelijk verklaart en hem 
desaangaande in de kosten van verzet 
en hoger beroep veroordeelt ; beveelt dat 
van dit arrest melding zal worden 
gemaakt in rand van de gedeeltelijk 
vernietigde beslissing; laat de kosten 
van de afstand ten laste van eiser, en 
laat de overige kosten ten laste van 
de Staat; zegt dat er geen aanleiding is 
tot verwijzing. 

16 maart 1976.- 2e kamer.- Vom·
zitter, de H. Wauters, raadsheer waar
nemend voorzitter. - Ve1·slaggeve1·, de 
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H. Chatel. - Gelijlcltddende conclusie, 
de H. Dumon, eerste advocaat-generaal. 
- Pleiters, de HH. Bayart en DeBruyn. 

2" KAlVIER.- 16 maart 1976. 

WEGVERKEER. - LEERVERGUNNING 
OF RIJBEWIJS. - WET BETREFFENDE 
DE POLITIE OVER HET WEGVERKEER, 
ARTIKEL 32. - WETENS EEN MOTOR
VOERTUIG TOEVERTROUWD HEBBEN AAN 
EEN PERSOON NIET VOORZIEN VAN EEN 
RIJBEWIJS OF LEERVERGUNNING. -
BEGRIP. 

Onwettelijlc is de beslissing, die de be
lclaagde ve1'0onleelt om wetens een 
motot·voet'h<ig toeve1't1'ouwd te hebben 
aan een pet·soon niet voot·zien van een 
t•ijbewijs of leet·vet·gtmning, hoewel zij 
vaststelt dat het voeTtuig wet·d toe
vet·tt'M<Wd do01· een det·de, op gTOnd dat 
de belclaagde, als hoofd van de ondet'
neming waat· de besttmTdm· weT!cte en 
in dienst waaTvan deze het vom·tt<ig had 
besttmt·d, wettelijlc moet beschm<wd 
woTden als zijncle de pm·soon die, in de 
zin van aTtilcel 32 van de wet betTejJende 
de politie oveT het wegverlceet•, « wetens » 
het voertt<ig heeft toevet'tTouwd (1). 

(WUYTS EN NAAMLOZE VENNOOTSOHAP 
« WUYTS >>.) 

ARREST 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 12 november 1975 in hoger 
beroep door de Oorrectionele Rechtbank 
te Antwerpen gewezen ; 

I. W at de voorziening van eiser betreft : 

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

Overwegende dat eiser vervolgd en 
veroordeeld werd om '' wetens een motor
voertuig toevertrouwd te hebben aan een 
persoon niet voorzien van een rijbewijs 
of leervergunning vereist voor het 
besturen van dit voertuig >> (artikel 32 
van het koni:nklijk besluit van 16 maart 
1968 tot coordinatie van de wetten 
betreffende de politie over het weg
verkeer); 

(1) Raac1pl. cass., 8 januari 1974 (AlT. 
cass., 1974, biz. 512). 

Overwegende dat eiser in zijn conclusie 
had doen gelden : a) dat het motor
voertuig aan D'Hooghe werd toever
trouwd cc door een fysieke persoon 
eveneens in dienst van de naamloze 
vennootschap Wuyts, doch bij uitsluiting 
van tweede beklaagde >> (thans eiser); 
b) dat eiser het bedrijfshoofd van de 
naamloze vennootschap Wuyts is, die 
honderden ondergeschikten te werk stelt, 
wier daden hij niet kan controleren en 
aan wie hij cc geen opdracht geeft om 
bepaalde ondergeschikte werkzaamheden 
als vervoer van n:mterialen te vol
brengen >>; c) dat eiser meer in het 
buitenland dan in Belgiii verblijft ; d) dat 
hij niet op de hoogte was van het 
D'Hooghe tenlaste gelegde feit en dat hij 
hierover door diens hiiirarchische meer
deren diende ingelicht te worden ; 

Overwegende dat het vonnis de ver
oordeling van eiser fundeert op de 
beschouwingen, enerzijds, dat eiser aan
voert dat het voertuig door een ander 
persoon aan D'Hooghe werd toever
trouwd en anderzijds dat eiser, als 
meester of werkgever, zich ervan diende 
te vergewissen of D'Hooghe houder van 
het nodige rijbewijs was vooraleer hem 
een vrachtwagen toe te vertrouwen; 

Overwegende dat het vonnis in het 
onzekere laat of het aanneemt dat het 
niet met de werkelijkheid strookt dat 
niet eiser maar wel een ander persoon 
het voertuig aan D'Hooghe had toe
vertrouwd, dan wel of het beslist nu eens 
dat de opdracht aan D'Hooghe door een 
derde werd toevertrouwd, dan weer dat 
eiser deze opdracht had gegeven, dan 
wei nog of het beslist dat, hoewel vast
staat dat een derde het voertuig aan 
D'Hooghe toevertrouwd heeft, eiser 
niettemin, omdat hij bedrijfsleider is, 
wettelijk moet beschouwd worden als 
zijnde de persoon die, in de zin van 
artikel 32 van het koninklijk besluit 
van 16 maart 1968, '' wetens >> het voer
tuig aan D'Hooghe toevertrouwd heeft ; 

Dat het vonnis derhalve niet regel
matig gemotiveerd is ; 

II. Wat de voorziening van eiseres 
betreft: 

Overwegende dat uit geen stuk waarop 
het Hof vermag acht te slaan blijkt dat 
eiseres, civielrechtelijk aansprakelijke 
partij, haar voorziening aan het openbaar 
ministerie, tegen wie zij gericht is, heeft 
doen betekenen ; 

Dat de voorziening derhalve niet 
ontvankelijk is ; 
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Overwegende echter dat ten gevolge 
van de vernietiging van de beslissing 
waarbij eiser op de strafvordering wordt 
veroordeeld, de beslissing waarbij eiseres 
civielrechtelijk aansprakelijk wordt ver
klaard voor de geldboete en de kosten 
ten laste gelegd van eiser, geen voorwerp 
1neer heeft ; 

Om die redenen, vernietigt het be 
streden vonnis, doch enkel in zoverre 
het uitspraak doet over de tegen eiser 
ingestelde strafvordering en over de 
kosten ervan en eiseres civielrechtelijk 
aansprakelijk verklaart voor de geldboete 
en de kosten ten laste gelegd van eiser ; 
beveelt dat van dit arrest melding zal 
worden gemaakt op de kant van de 
gedeeltelijk 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 
Mechelen, zitting houdende in hager 
beroep. 

16 maart 1976. - 2e kamer.- VooT
zitteT, de H. Wauters, raadsheer waar
nemend voorzitter. - VeTslaggeveT, de 
H. Delva. - Gelijkltiidende conclusie, 
de H. Duman, eerste advocaat-generaal. 
- Pleite1·, de H. Dreessen (van de balie 
te Antwerpen). 

2e KAMER.- 16 maart 1976. 

SCRIP - SCHEEPVAART.- SCHEEP
VAARTREGLEMENT OP DE BENEDEN
ZEESCHELDll1, GOEDGEKEURD BIJ HET 
KONINKLIJK BESLUIT VAN 27 SEP
TEMBER 1926, ARTIKEL 47.- TOEPAS
BAARHEID VAN BEPALINGEN VAN HET 
REGLEMENT IN BIJZONDERE OlYI
STANDIGHEDEN.- BEGRIP. 

K1·achtens m·tikel 47 van het scheepvaaTt-
1'eglement op de Beneden-Zeeschelde, 
goedgekettnl bij het koninklij k beslttit 
van 27 september 1926, moet de schippe1·, 
bij het nalcomen en ttitleggen van de 
vooTsch?'ijten van hoojdstttlc V van dit 
1·eglement, rekening houclen met alle 
geva1·en de1· scheepvam·t, clam·in beg1·epen 
dat van aanva1·ing, alsmecle met de 
bijzoncle?'e omstancligheclen clie te1· voo?'
koming van een onmiclclellij k gevam· 
een ajwijking van becloelcle bepalingen 
nooclzalcelijk ktmnen maken. 

(BUYLE, T. NAAMLOZE VENNOOTSCHAP 
« ALBATROS », VAN DEN BRIL W. EN L., 
NAAMLOZE VENNOOTSCHAP << COTRABEL » 
EN MICHIELS.) 

ARREST. 

RET HOF;- Gelet op het bestreden 
arrest, op 7 februari 197 5 door het Hof 
van beroep te Antwerpen gewezen ; 

I. In zoverre de voorziening gericht is 
tegen de beslissingen op de straf
vordering: 

a) ingesteld tegen Michiels Julien, 
medebeklaagde : 

Overwegende dat eiser, beklaagde, 
geen hoedanigheid heeft om tegen zo
danige beslissing cassatieberoep in te 
stellen; 

Dat de voorziening dan ook niet 
ontvankelijk is ; 

b) ingesteld tegen eiser : 

Overwegende dat het arrest eiser tot 
een enkele straf veroordeelt wegens het 
onopzettelijk toebrengen van lichamelijke 
letsels (feit A) en twee inbreuken op 
het reglement betreffende de scheepvaart 
op de Beneden-Zeeschelde, met name 
in brenk op artikel 27, om, bij nadering 
van een ander vaartuig, wanneer er 
gevaar voor aanvaring bestond, nagelaten 
te hebben vaart te verminderen, te 
stoppen of achteruit te slaan (feit D), 
en in brenk op artikel 4 7, om geen 
rekening te hebben gehouden met al de 
gevaren voor aanvaring en de bijzondere 
omstandigheden die, ter voorkoming van 
onmiddellijk gevaar, een afwijking van de 
bepalingen van hoofdstuk V van dit 
reglement noodzakelijk kunnen maken 
(feit E); 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 27 van het scheepvaart
reglement op de Beneden-Zeeschelde en 
418 van het Strafwetboek, 

Overwegende clat 1n zoverre eisers 
conclusie betoogde dat de eventuele 
keuze van een minder gunstige 
manCBuvre in hoofde van eiser niet als 
fout kan worden aangemerkt, dit verweer 
een loutere bevvering uitmaakte die het 
arrest beantwoorclt door eiser schuldig 
te verklaren en ze aldus tegen te spreken ; 

Overwegencle dat door te beschouwen 
clat de deskunclige de feitelijke om
stancligheclen in eisers verweer inge-
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roepen " ten valle kende " en " nochtans 
deze handelwijze van tweede beklaagde 
(eiser) verwachtte ,, het arrest duidelijk 
te kennen geeft dat eiser zijn vaart kon 
verminderen, kon stoppen of achteruit
slaan, vermits de deskundige, die de 
beschikbare motorkracht van eisers vaar
tuig kencle en wist dat het ledig en 
voorstroom vaarcle, toch nog verwachtte 
dat hij de voorschriften van artikel 27 
van het scheepvaartreglement zou hebben 
geeerbiedigcl; dat het arrest alclus eisers 
verweer met betrekking tot de door hem 
aangehaalde feitelijke omstandigheclen 
beantwoordt en zijn beslissing tot 
schulcligverklaring wettelijk rechtvaar
cligt; 

Dat het arrest, wegens de hierboven 
weergegeven beschouwing, niet meer, 
in het bijzoncler, hoefcle te antwoorclen 
op eisers verweer in verband met het 
getuigenis van Adriaenssens ; 

Dat het miclclel niet kan aangenomen 
worden; 

Over het tweecle micldel, afgeleid uit 
de schencling van de artikelen 28, 32 en 
4 7 van het scheepvaartreglement op de 
Beneclen-Zeeschelcle, 418 van het Straf
wetboek en 97 van de Grondwet, 

dooTdat het arrest, na te hebben 
vastgesteld clat de verclachte Michiels 
Julien een inbreuk had gepleegd op de 
dwingende voorschriften van de artikelen 
32 en 34 van het scheepvaartreglement 
op de Beneclen-Zeeschelcle, de veroor
deling van eiser wegens inbreuk op de 
artikelen 4 7 van voornoemcl reglement 
en 418 van het Strafwetboek bevestigt 
om de reden clat << tweecle beklaagcle in 
de mogelijkheicl is geweest te gelegener 
tijcl maatregelen te nemen om een 
aanvaring te vermijden toen hij visueel 
en auclitief de verkeercle manamvre van 
eerste beklaagde waarnam ,, 

te1·wijl, eeTste ondeTdeel, eiser overeen
komstig de clwingencle bepalingen van 
de artikelen 28 en 32 van het scheepvaart
reglement op de Beneclen-Zeeschelde 
verplicht was de stuurboordzijde van het 
vaarwater aan te houden en, bij het 
elkander met tegengestelde of bijna 
tegengestelde koersen tegemoet gaan 
zodat er gevaar voor aanvaring bestaat, 
naar stuurboorcl te houden, zoclat het 
arrest door het niet treffen van de met de 
bedoelde voorschriften strijclige maat
regelen als een fout in hoofcle van eiser 
aan te merken, het clwingende kenn'lerk 
van de artikelen 28 en 32 van het 
scheepvaartreglement op de Beneclen
Zeeschelde miskent ; 

tweede ondeTdeel, het arrest eisers 
verweer niet beantwoordt, waarin hij 
stelde dat, wegens de aanwezigheid 
van de steiger eensdeels en de normaal 
te verwachten stuurboord uitwijk
manmuvre van het mjs << Lupus » ander
deels, het uitvoeren van een bakboord
manmuvre niet aileen zou getuigcl hebben 
van een uiterste roekeloosheid maar ook 
duidelijk in strijd met de reglements
voorschriften en met de elementaire 
voorzichtigheicl zou geweest zijn : 

Overwegende dat artikel 47 van het 
scheepvaartreglement op de Beneden
Zeeschelde de schipper strafbaar stelt 
die bij het nakomen en uitleggen van de 
voorschriften van hoofclstuk V van dit 
reglement, geen rekening houclt met al de 
gevaren van scheepvaart en aanvaring 
alsmede met de bijzondere omstandig
heclen die ter voorkoming van onmid
dellijk gevaar een afwijking van becloelcle 
bepalingen noodzakelijk kunnen maken ; 
dat het alclus, in de gevallen die het 
omschrijft, juist afwijkingen onder meer 
van de bepalingen van de artikelen 28 
en 32 voorschrijft ; 

Overwegencle dat het middel niet 
voorhouclt dat een van de gevallen 
omschreven door becloelde wettelijke 
bepaling zich ten deze niet had voor
gedaan; dat, nu het arrest eiser enkel 
verwijt te hebben nagelaten zijn vaart 
te verminderen, te stoppen of achteruit 
te slaan, het niet meer hoefde te 
antwoorden op eisers verweer in verband 
met het uitvoeren van een bakboord
manmuvre; 

Dat het micldel niet kan aangenomen 
worden; 

En overwegende clat de substantiele of 
op straffe van nietigheicl voorgeschreven 
rechtsvormen werden nageleefd en dat 
beslissing overeenkomstig de wet is : 

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

a) door de verweerders Van den Bril 
Walter en Luc tegen vijfde verweerder, 
medebeklaagde : 

Overwegende dat eiser geen hoedanig
heicl heeft om tegen zoclanige beslissing 
cassatieberoep in te stellen ; 

Dat de voorziening clan ook niet 
ontvankelijk is ; 

b) door de verweersters naamloze 
vennootschap Albatros en naamloze 
vennootschap Cotrabel tegen eiser : 
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Overwegende dat eiser geen bijzonder 
middel inroept ; 

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

16 maart 1976.- 2° kamer. - Voo1'
zitter, de H. Wauters, raadsheer waar
nemend voorzitter. - Verslaggevm·, de 
H. Chatel.- Gelijlchtidende conclttsie, de 
H. Dmnon, eerste advocaat-generaal. -
Pleite1·, de H. E. Loos (van de balie te 
Antwerpen). 

38 KAMER. - 17 maart 1976. 

1° BEVOEGDHEID EN AANLEG. 
BURGERLIJKE ZAKEN. - BETWISTING 
INZAKE FAILLISSEMENT. ------, REGELING 
VOOR DE VI'ET VAN 28 MAART 1975. -
UITSLUITENDE BEVOEGDHEID VAN DE 
REOHTBANK VAN KOOPHANDEL. 

2° WETTEN EN BESLUITEN. 
BURGERLIJKE ZAKEN. - WET VAN 
24 MAART 1975 TOT WIJZIGING VAN 
ARTIKEL 574, 2°, VAN HET GEREOH· 
TELIJK WETBOEK. - AARD VAN DEZE 
WET. 

3° BEVOEGDHEID EN AANLEG. 
BURGERLIJKE ZAKEN. - GESOHIL IN
ZAKE FAILLISSEMENT. - WET VAN 
24 MAART 1975 TOT WIJZIGING VAN 
ARTIKEL 574, 2°, VAN HET GEREOH
TELIJK WETBOEK.- AARD VAN DEZE 
WET. 

4° WETTEN EN BESLUITEN. -
TOEPASSING IN DE TIJD. - WETTEN 
INZAKE BEVOEGDHEID. - WETTEN 
ONMIDDELLIJK VAN TOEPASSING. 

5° BEVOEGDHEID EN AANLEG. 
BURGERLIJKE ZAKEN. - GESOHIL IN
ZAKE FAILLISSEMENT. - GEGEVENS 
VOOR DE OPLOSSING DIE ZIOH IN HET 
BIJZONDER RECHT VAN HET FAILLISSE
MENT, HET AKKOORD EN DE OP
SOHORTING VAN BETALING BEVINDEN. 
-BEGRIP. 

6° WETTEN EN BESLUITEN.- WET 
IN WERKING GETREDEN TIJDENS HET 
OASSATIEGEDING. - WET INZAKE BE
VOEGDHEID. - BEVOEGDHEID VAN 
HET HOF OJYI OP DEZE WET TE STEUNEN 
TENEINDE HET BELANG VAN EEN 
MIDDEL TE BEOORDELEN. 

7° ARBEIDSVOORZIENING. - SLUr
TING VAN ONDERNEMINGEN.- FONDS 
TOT VERGOEDING VAN DE IN GEVAL 
VAN SLUITING VAN ONDERNEMINGEN 
ONTSLAGEN WERKNEMERS. - VOOR
DELEN WAARVAN SPRAKE IN ARTIKEL 2 
VAN DE WET VAN 30 JUNI 1967. 
VORDERING TOT BETALING VAN DE 
WERKNEMER.- VOORWAARDEN. 

8° GERECHTSKOSTEN. - BURGER
LIJKE ZAKEN.- SLUITING VAN ONDER
NEMINGEN. - 0ASSATIEGEDING. -
VOORZIENING VAN HET FONDS TOT 
VERGOEDING VAN DE IN GEVAL VAN 
SLUITING VAN ONDERNEMINGEN ONT
SLAGEN WERKNEMERS TEGEN EEN BE
SLISSING 'OP EEN REOHTSVORDERING 
VAN EEN GEREOHTIGDE. - VOOR
ZIENING AANGENOMEN. - VEROOR
DELING VAN DE ElSER IN DE KOSTEN. 

1° V66r 24 mei 1975, datum van de 
inwm·kingt1·eding van de wet van 
24 maa1·t 1975 tot WtJZtgtng van 
a1·tilcel 514, 2°, van het Gerechtelijk 
Wetboelc, beho01·den alle geschillen, die 
moeten beslecht wo1·den om tot de ver
effening van een .faillissement te komen, 
uitslttitend tot de bevoegdheid van de 
rechtbank van koophande~ in v;ier 
a1·1·ondissement het .faillissement ge
opend was ; zttlks was inzonderheid het 
geval voo1• geschillen ove1· de schuld
V01'dering van een bediende van de 
ge.failleerde wegens opzeggingsve1'
goeding ( 1). 

2° en 3° De wet van 24 maart 1975 tot 
wijziging van m·tilcel 574, 2°, van het 
Gerechtelijk Wetboelc is een wijzigings
wet en geen inte1·p1•etatieve wet. 

4° De wetten inzalw bevoegdheid zijn van 
toepassing op de hangende rechts
gedingen, zondm· dat deze w01·den ont
trolcken aan de instantie van het gerecht 
waa1·voo1· zij op geldige wijze aanhangig 
zijn en behottdens de ttitzonde1·ingen bij 
de wet bepaald. (Art. 3 G.W.) 

5° De gegevens voo1' de oplossing van een 
geschil inzalce betaling van een op
zeggingsvm·goeding tttssen een bediende 
en zijn ge.faillem·de wm·kgeve1· bevinden 
zich niet in het bijzonde1· 1·echt dat het 

(1) Cass., 28 februari 1975 (A1'1'. cass., 1975, 
blz. 744). 
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stelsel van het jaillissement, het akkoord 
en de opschorting van betaling beheerst. 
(Art. 574, 2o G.W., gew. bij de wet van 
24 maart 1975.) (Impliciete oplossing.) 

6° Het Hoj kan, bij de beoordeling van 
het belang van een middel ten betoge dat 
het Mbeidshof dat het bestreden a1'1'est 
heejt gewezen onbevoegd is, stetmen op 
een wet tot wijziging van de bevoegdheid 
welke tijdens het cassatiegeding is in 
werking getreden, warvneer·, niettegen
staande ve1·nietiging ten gevolge van de 
aanneming van het middel, het a1·beidshoj 
waarvoo?' de zaak zou ver·wezen worden, 
zich kmchtens de wijzigende wet bevoegd 
zou moeten ver·kla1·en (1). 

7° De werknemer kan geen vorder·ing tot 
betaling van de voordelen waarvan 
sprake in m·tikel 2 van de wet van 
30 juni 1967 tot ve1·ruiming van de 
opdracht van het Fonds tot vergoeding 
van de in geval van slttiting van onde?·
nemingen ontslagen we?·lcneme?'s tegen 
dit Fonds instellen, dan nadat een 
verzoek tot betaling is ingediend ove?·een
komstig de voo?'Waa?·den van artikel 6 
van genoemde wet en van het Jconinklijk 
besluit van 6 jttli 1967 tot ttitvoering 
van dit artikel, tenzij de betwisting 
gaat over de nakoming van deze be
palingen (2). 

8° Wannee?" het Hoj, op voorziening van 
het Fonds tot vergoeding van de in 
geval van slttiting van ondernemingen 
ontslagen werlcnemers, een beslissing 
vernietigt welke is gewezen op een 
vordering gegrond op de wetgeving 
inzalce sluiting van ondernemingen en 
ingesteld door een gerechtigde, ver
oordeelt het de eiser in de lcosten van het 
cassatiegeding (3). (Artt. 580, 2o, 1017, 
lid 2, en llll, lid 2, G.W.) 

(1) Over de bevoegdheid van het Hof om 
te steunen op een wet welke tij dens het cas
satiegeding in werking is getreden, raadpi. 
cass., 1 december 1970 (.Arr. cass., 1971, 
biz. 314); over de verwijzing na cassatie van 
een arrest van het arbeidshof inzake bevoegd
heid, raadpi. cass., 23 oktober 1974 (Ar1·. cass., 
1975, biz. 252) en noot 2. 

(2) Cass., 30 mei 1973 (Arr. cass., 1973, 
biz, 954). 

(3) Cass., 30 mei 1973 (A1·r. cass., 1973, 
biz. 954); vgl., inzake arbeidsongevallen, cass., 
29 januari 1975 (An•, cass., 1975, biz. 614), 
inzake ziekte- en invaliditeitsverzekering, 

(MR. SYSTERMANS, CURATOR OVER HET 
FAILLISSEMENT VAN DE VENNOOTSCHAP 
« ISOLANTS TINLOT ))' q.q., T. PETERS 

EN RIJKSDIENST VOOR ARBEIDSVOOR
ZIENING; FONDS TOT VERGOEDING VAN 
DE IN GEVAL VAN SLUITING VAN 
ONDERNEMINGEN ONTSLAGEN WERK
NEMERS EN RIJKSDIENST VOOR AR
BEIDSVOORZIENING, T. PETERS.) 

ARREST (vertaling). 

RET HOF;- Gelet op het bestreden 
arrest, op 22 mei 1974 door het Arbeids
hof te Luik gewezen ; 

Overwegencle dat de voorzieningen 
tegen hetzelfde arrest gericht zijn; dat 
ze dienen samengevoegd te worden ; 

I. Ten aanzien van de voorziening van 
Mr. Systermans, qualitate qua : 

Over het midclel afgeleid uit de 
schending van artikel 574, 2o, van het 
Gerechtelijk Wetboek, 

doordat het arrest, zowel in zijn 
gronden als in zijn beschikkend gedeelte, 
beslist dat de arbeidsgerechten ratione 
materiae bevoegd waren om kennis te 
nemen van de rechtsvordering tot be
taling van een aanvullende opzeggings
vergoeding die de verweerder Peters had 
ingesteld tegen eiser als curator in het 
faillissement van de naamloze vennoot
schap Isolants Tinlot, 

terwijl alle geschillen die beslecht 
moeten ,worden om tot de vereffening 
van een faillissement te komen tot de 
bevoegdheid behoren van de rechtbank 
van koophandel van het arrondissement 
waarin het faillissement geopend is en 
zulks inzonderheid het geval is voor 
geschillen over de betaling van een 
opzeggingsvergoecling aan een bediende 

cass., 24 oktober 1973 (ibid., 1974, biz. 227), 
inzake werkloosheid, cass., 18 december 1974 
(ibid., 1975, biz. 459), inzake sociaie reclas
sering van minder-validen, cass., 10 oktober 
1973 (ibid., 1974, blz. 165), inzake invalidi
teitspensioenen voor mijnwerkers, cass., 4 juni 
1975 (ibid., 1975, blz. 1051), inzake rust- en 
overlevingspensioenen voor werknemers, voor 
de voorziening van de Rijkskas voor rust- en 
overlevingspensioenen, cass., 30 april 1975 
(ibid., 1975, blz. 957), en voor de voorziening 
van de Rijksdienst voor werkuemerspen
sioenen, cass., 28 januari 1976, sup?·a, blz. 624. 
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van de gefailleerde, zodat de door de 
verweerder Peters voor de Arbeids
rechtbank te Verviers ingestelde rechts
vordering tot de bevoegdheid van de 
Rechtbank van koophandel te Luik 
behoorde: 

Overwegende dat krachtens artikel574, 
2o, van het Gerechtelijk Wetboek, zoals 
het v66r de wijzigingswet van 24 maart 
I975 was opgesteld, alle geschillen die 
beslecht moesten worden om tot de 
vereffening van een faillissement te 
komen tot de bevoegdheid van de 
rechtbank van koophandel behoorden ; 

Dat zulks inzonderheid het geval was 
voor de geschillen over de schuld
vordering van een bediende wegens een 
opzeggingsvergoeding ; 

Overwegende dat genoemde wet van 
24 maart 1975 artikel 574, 2°, van het 
Gerechtelijk W etboek heeft gewijzigd 
en zulke geschillen slechts tot de be
voegdheid van de rechtbank van koop
handel behoren indien de gegevens voor 
de oplossing zich bevinden in het 
bijzonder recht dat het stelsel van het 
faillissement, het akkoord en de op
schorting van betaling beheerst ; 

Overwegende dat, naar luid van 
artikel 3 van het Gerechtelijk W etboek, 
de wetten op de rechterlijke organisatie, 
de bevoegdheid en de rechtspleging van 
toepassing zijn op de hangende rechts
gedingen, zonder dat die worden ont
trokken aan de instantie van het gerecht 
waarvoor zij op geldige wijze aanhangig 
zijn, en behoudens de uitzonderingen 
bij de wet bepaald ; 

Overwegende dat, derhalve, ook al zou 
het arrest wegens de onbevoegdheid van 
het arbeidshof vernietigd worden, de 
zaak dan nog naar een arbeidshof zou 
moeten worden verwezen ; 

Dat het middel bij gebrek aan belang 
niet ontvankelijk is ; 

II. Ten aanzien de voorzieningen van 
het Fonds tot vergoeding van de in geval 
van sluiting van ondernemingen ont
slagen werknemers en van de Rijksdienst 
voor arbeidsvoorziening : 

Op de voorziening van de Rijksdienst 
voor arbeidsvoorziening : 

Over het middel van niet-ontvankelijk
heid door het openbaar ministerie ambts
halve tegen de voorziening opgeworpen 
en aan de advocaten van de partijen 
bij gerechtsbrief betekend : 

Overwegende dat de Rijksdienst voor 
arbeidsvoorziening waartegen de dag
vaarding niet werd gericht en te wiens 

CASSATIE, 1976. - 27 

laste geen veroordeling is uitgesproken, 
geen partij in het geding was ; 

Dat de voorziening niet ontvankelijk 
is;· 

Op de voorziening van het Fonds tot 
vergoeding van de in geval van sluiting 
van . ondernemingen ontslagen werk
nemers: 

Over het middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 9 van de wet 
van 28 juni 1966 betreffende de schade
loosstelling van de werknemers die 
ontslagen worden bij sluiting van onder
nemingen, I, 2, 6, 7 van de wet van 
30 juni 1967 tot verruiming van de 
opdracht van het Fonds tot vergoeding 
van de in geval van sluiting van onder
nemingen ontslagen werknemers, welk 
artikel 2 is gewijzigd bij artikel 13 van 
de wet van 28 juli I97l, I tot 4, 7 van 
het koninldijk besluit van 6 juli 1967, 
genomen ter uitvoering van artikel 6 van 
de wet van 30 juni 1967 tot verruiming 
van de opdracht van het Fonds tot 
vergoeding van de in geval van .sluiting 
van ondernemingen ontslagen werk
nemers, I7, 18 van het Gerechtelijk 
W etboek en 97 van de Grondwet, 

doordat eiser in zijn conchisie voor het 
arbeidshof had aangevoerd dat de vor
dering tot betaling van een aanvullende 
opzeggingsvergoeding die verweerder 
tegen de curator in het faillissement 
van zijn werkgever en tegen eiser samen 
had ingesteld, te zijnen opzichte niet 
ontvankelijk was overeenkomstig 
artikel 2 van genoemde wet van 30 juni 
1967, omdat de betwisting geen 
betrekking had op de niet-nakoming 
door de werkgever van zijn verplich
tingen, doch wel op de omvang ervan, 
daar verweerder de opzeggingstermijn, 
waarop hij recht had, op 24 maanden 
schatte en de curator op 15· maanden, en 
omdat eiser de enige verplichting was 
nagekomen die hij in verband met deze 
betwisting jegens verweerder kon hebben, 
namelijk de verplichting om het voor
schot waarvan sprake in artikel 7, lid 2, 
van dezelfde wet te betalen, en het arrest, 
met bevestiging van het beroepen vonnis, 
de vordering ten opzichte van eiser 
ontvankelijk verklaart, na te hebben 
vermeld dat verweerder « er enigszins 
belang bij had het Fonds in de zaak te 
betrekken, tot vrijwaring van zijn 
rechten, opdat de te wijzen beslissing 
tegen de gefailleerde aan hem kon 
worden tegengeworpen, zodat het hager 
beroep van het Fonds, wat de ont
vankelijkheid betreft, niet gegrond was », 
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te1·wijl, eerste onderdeel, deze over
weging geen passend antwoord verstrekt 
op de conclusie van eiser, in zoverre 
daarin werd aangevoerd dat krachtens de 
bepalingen van de wet van 30 juni 1967 
waarvan hij gewag maakte, de vordering 
van verweerder tot betaling van een 
aanvullende opzeggingsvergoeding te 
zijnen opzichte niet ontvankelijk is 
(schending van artikel 97 van de Grand
wet); 

tweede onde1·deel, de eventuele ver
plichtingen van eiser jegens een werk
nemer niet enkel afhangen van de 
voorwaarde dat de werkgever zijn 
verplichtingen niet nakomt, doch bij 
de wet uitdrukkelijk zijn beperkt tot 
de betaling van een voorschot, in geval 
van betwisting tussen de werknemer 
en de werkgever over de omvang van de 
verplichtingen van laatstgenoemde, zodat 
bij de werknemer die, nadat hij dit 
voorschot heeft ontvangen, het niet 
eens is met zijn werkgever over de duur 
van de opzeggingstermijn die deze in 
acht had moeten nemen en tegen hem 
een vordering instelt tot betaling van 
een aanvullende opzeggingsvergoeding, 
geen reeds verkregen en dadelijk belang 
aanwezig is om tegelijkertijd een der
gelijke vordering tegen eiser in te stellen 
(schending van alle in het middel 
aangehaalde wettelijke bepalingen) : 

Wat het tweede onderdeel betreft : 

Overwegende dat, met toepassing van 
artikel 6, lid 1 tot 3, van de wet van 
30 juni 1967, het Fonds tot vergoeding 
van de in geval van sluiting van onder
nemingen ontslagen werknemers slechts 
tot betaling van de in artikel 2 van deze 
wet vermelde voordelen gehouden is 
dan nadat, op initiatief van de werk
nemer, een verzoek tot betaling is 
ingediend overeenkomstig de door de 
Koning bepaalde wijze en de door de 
Koning bepaalde inlichtingen zijn ver
strekt, die de werkgever of, eventueel, 
lasthebbers, curatoren en vereffenaars, 
alsmede de werknemer aan het Fonds 
dienen te verstrekken ; 

Dat er tussen het Fonds en de werk
nemer over de betaling van voormelde 
voordelen een betwisting enkel kan 
ontstaan wanneer overeenkomstig de bij 
de wet gestelde voorwaarden een verzoek 
tot betaling is ingediend of wanneer de 
regelmatigheid van het verzoek wordt 
betwist; 

Dat de werknemer tegen het Fonds 
geen vordering kan instellen voordat 
hij heeft voldaan aan voormelde be-

palingen van artikel 6 en van het 
koninklijk besluit, genomen ter uit
voering van dit artikel, tenzij de 
betwisting gaat over de nakoming van 
deze bepalingen ; 

Dat het arrest deze bepalingen schendt 
door te beslissen, niettegenstaande de 
voorschriften betreffende het indienen 
van een verzoek tot betaling niet waren 
nagekomen, dat tegen het Fonds een 
rechtsvordering kon worden · ingesteld ; 

Dat het middel gegrond is ; 
Overwegende dat, krachtens de ar

tikelen 580, 2°, 1017 en 1ll1 van het 
Gerechtelijk Wetboek, het Fonds in de 
kosten van zijn voorziening moet worden 
veroordeeld ; 

Om die redenen, voegt de onder de 
nummers 5270 en 5277 op de algemene 
rol ingeschreven zaken samen ; verwerpt 
de voorzieningen die, enerzijds, door 
Mr. Systermans als curator in het 
faillissement van de naamloze ven
nootschap Isolants Tinlot en, anderzijds, 
door de Rijksdienst voor arbeidsvoor
ziening werden ingesteld ; vernietigt het 
bestreden arrest aileen in zoverre het 
uitspraak doet over de rechtsvordering 
tegen het Fonds tot vergoeding van de 
in geval van sluiting van ondernemingen 
ontslagen werknemers ; beveelt dat van 
dit arrest melding zal worden gemaakt 
op de kant van de gedeeltelijk ver
nietigde beslissing ; veroordeelt elke eiser 
in de kosten van zijn voorziening ; 
verwijst de aldus beperkte zaak naar 
het Arbeidshof te Bergen. 

17 maart 1976. - 3e kamer. - Voor
zitter, de H. Polet, raadsheer waarnemend 
voorzitter. - Verslaggever, de H. Jans
sens. - Gelijkluidende conclusie, de H. 
Duchatelet, advocaat-generaal. 
Pleite1·s, de HH. Van Ryn en Dassesse. 

3e KAMER. - 17 maart 1976. 

MINDER-VALIDEN. - GEWONE TE
GElVIOETKOlVIING. - MINDER-VALIDE 
VERGOED, VOLGENS HET GElVIEEN 
RECHT, WEGENS EENZELFDE ARBEIDS
ONGESOIDKTHEID. - VERlVIINDERING 
VAN DE GEWONE TEGElVIOETKOllHNG.
BEREKENING. 

vVanneer een minder-valide, op basis van 
het gemeen recht, een ve1·goeding geniet 
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welke hem in kapitaal is toegekend 
wegens dezeljde arbeidsongeschiktheid 
als die welke hem recht geejt op de 
gewone tegemoetkoming, wordt deze 
verminderd met het totaal bedrag van de 
hypothetische lijjrente berekend volgens 
de artikelen 35 tot 38 van het koninklijk 
besluit van 17 november 1969. (Art. 3, 
§ 2, wet van 27 juni 1969 betreffende 
het toekennen van tegemoetkomingen 
aan minder-validen, en art. 34 K.B. 
van 17 november 1968 houdende 
algemeen reglement betreffende het 
toekennen van tegemoetkomingen aan 
minder-validen.) 

(BELGISCHE STAAT, 
MINISTER VAN SOCIALE VOORZORG, 

T. HAJDU.) 

ARREST (vertaling). 

HE;r' HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 18 oktober 1974 gewezen door 
het Arbeidshof te Brussel ; 

Over het middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 3, § 2, 4, 
inzonderheid 5°, 5 van de wet van 27 juni 
1969 betreffende het toekennen van 
tegemoetkomingen aan minder-validen, 
24, 33 en 35 van het koninklijk besluit 
van 17 november 1969 houdende alge
meen reglement betreffende het toe
kennen van tegemoetkomingen aan 
minder-validen, 

doordat, na te hebben vastgesteld dat 
verweerder op 17 februari 1964 getroffen 
werd door een wegverkeersongeval, waar
door hij een volledige ongeschiktheid 
had opgelopen waarvoor hij volgens 
het gemeen recht een kapitaal van 
1.421.622 frank had ontvangen en dat 
eiser, bij beslissing van 16 april 1973, 
erkend had dat verweerder recht had 
op een tegemoetkoming berekend op 
basis van een ongeschiktheid van 100 pet., 
onder aftrekking evenwel van een hypo
thetische rente van 42.910 frank gelijk 
aan de gemeenrechtelijke vergoeding 
die de verweerder had ontvangen, het 
arrest, met bevestiging van het beroepen 
vonnis, beslist dat, overeenkomstig ar
tikel 24 van het koninklijk besluit van 
17 november 1969, twee derden van 
verweerders bestaansmiddelen vrijgesteld 
waren en dat dus enkel het derde van 
de zoeven vermelde hypothetische rente 
kon worden afgetrokken van de tegemoet
koming, berekend op basis van een 
ongeschiktheid van 100 pet., 

terwijl de bepalingen van artikel 24 
van vorenvermeld koninklijk besluit 
van 17 november 1969 volgens hetwelk 
twee derden van de bestaansmiddelen 
zijn vrijgesteld, slechts van toepassing 
zijn in zoverre rekening wordt gehouden 
met de bestaansmiddelen van de be
trokkene hetzij om hem geen tegemoet
koming toe te kennen op grond van 
artikel 4, inzonderheid 5°, van voren
vermelde wet van 27 juni 1969, hetzij 
om het bedrag van de gewone tegemoet
koming te verminderen op grond van 
de artikeien 5, lid 2, van vorengenoemde 
wet van 27 juni 1969 en 33, laatste lid, 
van genoemd koninklijk besluit van 
17 november 19 6 9, doch deze vrij stelling 
van de twee derden als bepaald in ge
noemd artikel 24 niet geldt voor de 
hypothetische lijfrente waarvan sprake 
in de artikelen 34 en 35 van vermeld 
koninklijk besluit van 17 november 1969, 
omdat deze hypothetische rente, 
krachtens de artikelen 3, § 2, van 
genoemde wet van 27 juni 1969 en 34 
van genoemd koninklijk besluit van 
17 november 1969, volledig moest worden 
afgetrokken van het jaarlijks bedrag 
van de tegemoetkoming berekend 
overeenkomstig de bepalingen van ar
tikel 33 van genoemd koninklijk besluit 
van 17 november 1969 ; 

Overwegende dat het arrest, na te 
hebben vastgesteld dat verweerder ge
troffen was door een verkeersongeva' 
waardoor hij een volledige arbeids
ongeschiktheid had opgelopen, waarvoor 
hij volgens het gemeen recht een kapitaal 
van 1.421.622 frank ontvangen had, 
beslist dat de op basis van dit kapitaal 
vastgestelde hypothetische rente, voor 
de berekening van verweerders bestaans
middelen, ten belope van twee derden 
moet worden vrijgesteld; 

Overwegende dat, enerzijds, de minder
valide, om de gewone tegemoetkoming 
van artikel 2, § 1, van de wet van 27 juni 
1969 betreffende het toekennen van 
tegemoetkomingen aan minder-validen te 
genieten, de voorwaarden van artikel 4 
van deze wet moet vervullen en onder 
meer geen bestaansmiddelen mag hebben 
waarvan het bedrag de perken over
schrijdt welke door de Koning zijn 
vastgesteld ; dat het koninklijk besluit 
van 17 november 1969 houdende alge
meen reglement betreffende het 
toekennen van tegemoetkomingen aan 
de minder-validen overeenkomstig voren
vermelde wettelijke bepaling in zijn 
artikelen 14 tot 25, welke thans bij het 
koninldijk besluit van 24 december 1974 
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zijn opgeheven, doch ten deze van 
toepassing zijn, de regels voor de raming 
van de bestaans1niddelen heeft vast
gesteld; dat volgens artikel 24, 3°, van 
dit koninklijk besluit twee derden van 
de bestaansmiddelen vrijgesteld waren, 
indien de alleenstaande persoon de 
hoedanigheid had van werkende en 
getroffen was door een arbeidsonge
schiktheid van ten minste SO pet. ; 

Dat, anderzijds, overeenkomstig ar
tikel 3, § 2, van de wet van 27 jtmi 1969 
waarin wordt bepaald dat, indien de 
minder-validen wegens eenzelfde blijven
de arbeidsongeschiktheid vergoed werden 
krachtens de artikelen 1382 en volgende 
van het Burgerlijk Wetboek, de tege
moetkmningen worden verminderd vol
gens de regels door de Koning bepaald, 
het koninklijk besluit van 17 november 
1969 in zijn artikelen 34 tot 38 de 
voorwaarden regelt waaronder het bedrag 
van een eventueel overeenkomstig ar
tikel 35 vastgestelde rente moet worden 
afgetrokken van het jaarlijks bedrag 
van de tegemoetkoming welke volgens 
de regels van artikel 33 van dat konink
lijk besluit werd berekend'; 

Overwegende dat uit deze gezamenlijke 
bepalingen blijkt dat, indien de bestaans
middelen van de rr1inder-valide eiser in 
aanmerking 1noeten komen om de 
gewone tegemoetkoming te kunnen ge
nieten, indien deze bestaansmiddelen 
een invloed hebben op de toekenning 
zelf van de tegemoetkoming of van het 
bedrag ervan, berekend op basis van 
het percentage van de blijvende arbeids
ongeschiktheid van eiser, en indien deze 
bestaansmiddelen in zekere gevallen ten 
dele kunnen worden vrijgesteld, daaren
tegen, wanneer de minder-valide wegens 
eenzelfde arbeidsongeschiktheid krach
tens de artikelen 1382 en volgende van 
het Burgerlijk W etboek vergoed werd, 
het bedrag van de lijfrente welke werd 
toegekend tot vergoeding van de schade 
ten gevolge van deze ongeschiktheid of 
het bedrag van de hypothetische overeen
komstig de artikelen 35 tot 38 van het 
koninklijk besluit van 17 november 1969 
geraamde lijfrente van het bedrag van de 
gewohe tegemoetkoming van· artikel 33 
van dit besluit moet worden afgetrokken ; 

Overwegende dat het arrest, door te 
beslissen dat het jaarlijks bedrag van 
verweerders tegernoetkoming van 
minder-valide slechts wordt verminderd 
met een derde van de hypothetische 
lijfrente die hij krachtens de arti
kelen 1382 en volgende van het Burgerlijk 
Wetboek voor clezelfde blijvende arbeicls-

ongeschiktheid geniet, de in het middel 
vermelde wettelijke bepalingen schendt ; 

' Dat dit midclel gegrond is ; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden arrest ; beveelt dat van dit arrest 
melding zal worden gemaakt op de kant 
van de vernietigde beslissing ; houdt 
de kosten aan opdat hierover door de 
feitenrechter wordt beslist ; verwijst 
de zaak naar het Arbeidshof te Luik. 

17 maart 1976. - 3e kamer. - Voor
zitte?', de H. Polet, raadsheer waarnemencl 
voorzitter.- Ve1·slaggever, de H. Closon. 
- Gelijkluidende conclusie, de H. Du
chatelet, advocaat-generaal. - Pleiter, 
de H. Bayart. 

3e KAMER. - 17 maart 1976. 

BEROEPSZIEKTE. - PERIODE VAN 
GEDEELTELIJKE ARBEIDSONGESOHIKT

HEID NA EEN ARBEIDSONGEVAL. 
BEREKENING VAN HET BASISLOON. 

W anneer een door een beroepsziekte ge
tTojJen weTkneme1' na een a1·beidsongeval 
niet geweTkt heeft geduTende een deel 
van het 1'efertejaa?', d.w.z. van het jaa1• 
v661' de dag waa1·op de aTbeidsonge
schiktheid ten gevolge van deze ziekte 
is begonnen, moet de veTgoeding wam·op 
hij kan aanspmak ·maken be1·ekend 
worden op basis van het weTkelijke loon 
van dit jaa1·, ve1·mee1·de1'd met een op 
basis van .dit loon beTekend hypothetisch 
loon en niet op basis van· het bed1·ag dat 
hij we1·kelijk had k~tnnen ve1·dienen ge
d~wende deze pm·iode en dat ove1·eenstemt 
met het basisloon van het jaa1· v661' het 
rejeTtejaar (1). (Art. 49, eerste lid, 
gecoiird. wetten betr. schadeloos
stelling voor beroepsziekten, van 3 juni 
1970.) 

(FONDS VOOR BEROEPSZIEKTEN, 
T. POLITO.) 

ARREST (vm·taling). 

HET HOF;- Gelet op het bestreden 
arrest, op 24 februari 197 5 door het 
Arbeidshof te Luik gewezen ; 

(1) Raadpl. cass., 27 november 1958 (A1'1', 
cass., 1959, biz. Oo7). 
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Over het middel afgeleid uit de 
schending van artikel 49, lid 1, van de 
wetten betreffende de schadeloosstelling 
voor beroepsziekten, gecoiirdineerd op 
3 juni 1970; 

doordat, na te hebben verldaard dat 
ten deze het basisloon moest " worden 
berekend voor de referteperiode, namelijk 
het jaar van 28 mei 1969 tot 27 mei 
1970 "' en te hebben vastgesteld dat 
« appellant, thans verweerder, tijdens 
een belangrijk deel van de referteperiode 
voor de beroepsziekten, wegens een 
arbeidsongeval van 14 mei 1969 arbeids
ongeschikt is geweest "' het arrest beslist 
dat zulks « niet kan beletten dat het loon, 
zoals · het door de arbeidsongevallen
verzekeraar is berekend, hetzelfde is als 
het loon op basis waarvan de ver
goedingen voor de beroepsziekten moeten 
worden berekend "' en het basisloon dat 
door verweerder op 272.695 frank is 
geraamd en volgens de wetgeving inzake 
arbeidsongevallen voor de periode van 
14 mei 1968 tot 13 mei 1969 met het 
basisloon voor de periode van 14 mei 1968 
tot 13 mei 1969 overeenstemt « dus wel 
het loon is dat door de getroffene ge
durende de referteperiode ontvangen 
werd of door hem werkelijk had kmmen 
verdiend zijn "' 

te1·wijl, eerste onderdeel, de referte
periode waarmee moet rekening worden 
gehouden bij het bepalen van het loon 
dat tot basis client voor de vaststelling 
van de vergoedingen, overeenkomstig 
artikel 49, lid 1, van het koninklijk 
besluit van 3 juni 1970 de periode van 
een jaar is v66r de datum van het begin 
van de arbeidsongeschiktheid, welke ten 
deze niet de periode van 28 mei 1969 tot 
27 mei 1970 was, doch wel de periode 
gaande van 27 mei 1969 tot 26 mei 1970, 
aangezien het begin van de arbeids
ongeschiktheid door de dokter op 27 mei 
1970 was vastgesteld (schending van 
artikel49, lid 1, van de wetten betreffende 
de schadeloosstelling voor beroepsziek
ten); 

tweede onde1·deel, het basisloon overeen
komstig artikel 49, lid 1, van het konink
lijk besluit van 3 juni 1970 slechts kan 
vastgesteld worden, indien de getroffene 
het bewijs levert van het loon dat hij 
voor zijn functie in de onderneming 
werkelijk verdiend had tijdens de valle 
periode van een jaar v66r het begin van 
de arbeidsongeschiktheid en niet van het 
loon dat de getroffene tijdens deze 
referteperiode verr:noedelijk had ont
vangen, verdiend of had kunnen 

verdienen; de wijze van berekening van 
het basisloon, als bepaald in artikel 49 
lid 1, van de wetten betreffende d~ 
beroepsziekten gecoiirdineerd op 3 juni 
1970, dus moet worden verworpen telkens 
als vaststaat dat de getroffene gedurende 
geheel of een deel van de referteperiode 
niet effectief zijn beroepsact1viteit heeft 
kunne.n uitoefenen in de onderneming ; 
daarmt volgt dat het arrest, dat erop 
gewezen heeft dat de getroffene gedurende 
e~n belangrijk deel van de referteperiode 
met had gewerkt, zonder miskenning van 
de bewoordingen van artikel 49, lid 1, 
van de op 3 juni 1970 geciiordineerde 
wetten, het basisloon niet kon vast
stellen overeenkomstig deze bepaling, 
en op grand van een loon dat de getroffene 
gedurende deze referteperiode had 
km1nen verdienen (schending van ar
tikel 49, lid 1, van de wetten betreffende 
de schadeloosstelling voor beroepsziek
ten: 

'\Vat het tweede onderdeel betreft : 

Overwegende dat het arrest, zonder 
dienaangaande te worden gekritiseerd, 
vaststelt dat de getroffene gedurende 
een belangrijk deel van de referteperiode 
van mei 1969 tot mei 1970 niet gewerkt 
heeft ; dat het zodoende impliciet aan
neemt dat de getroffene gedurende een, 
zij het vrij kart deel van deze periode 
niet gewerkt heeft ; 

Overwegende dat artikel 49, lid 1, 
bepaalt dat « de lonen die tot basis dienen 
voor de vaststelling der vergoedingen 
bepaald worden overeenkomstig artikel 6 
van de gecoiirdineerde wetten betreffende 
de vergoeding der schade voortspruitende 
uit de arbeidsongevallen >> ; 

Overwegende dat genoemd artikel 6, 
zoals het huidige artikel 36 van de wet 
van 10 april 1971, verschillende gevallen 
vermeldt waarin de werknemer niet 
gedurende het gehele refertejaar gewerkt 
had, zodat het gedurende deze periode 
werkelijk verdiende loon moest ver
meerderd worden met een hypothetisch 
loon dat berekend werd op basis van het 
werkelijk ontvangen loon ; 

Overwegende dat het arrest geen 
rekening houdt met het werkelijk loon 
van het jaar 1969-1970, vermeerderd 
met een hypothetisch loon dat wordt 
berekend op basis van dit werkelijk loon, 
doch het basisloon vaststelt op een 
bedrag « dat werkelijk had kunnen 
verdiend zijn >> en dat overeenstemt met 
het basisloon van het jaar 1968-1969; 

Dat het middel gegrond is ; 
Overwegende dat volgens artikel 53 
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van de wetten betreffende de schadeloos
stelling voor beroepsziekten de kosten 
ten laste van de eiser zijn ; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden arrest ; beveelt dat van dit 
arrest melding zal worden gemaakt op 
de kant van de vernietigde beslissing ; 
veroordeelt eiser in de kosten ; verwijst 
de zaak naar het Arbeidshof te Bergen. 

17 maart 1976.- 38 kamer.- Voor
zitter, de H. Polet, raadsheer waarnemend 
voorzitter. - Verslaggever, de H. Jans
sens. - Andersluidende conclusie (1), de 
H. Ballet, advocaat-generaal. 

1e KAMER.- 18 maart 1976. 

INKOMSTENBELASTINGEN. - IN
TERNATIONALE OVEREENKOMSTEN. -
0VEREENKOMST VAN 10 MAART 1964 
TUSSEN BELGIE EN FRANKRIJK TOT 
VOORKOMING VAN DUBBELE BELASTING. 
- AOTIVITEIT VAN HEN DIE HET 
SOHOUWSPEL EN DE SPORT BEROEPS
HALVE BEOEFENEN, VAN DE MUSIOI EN 
ANDERE PERSONEN DIE IN HET OPEN
BAAR OPTREDEN.- FRANSEN DIE HUN 
AOTIVITEIT IN BELGIE UITOEFENEN EN 
DIE GEENGAGEERD EN BEZOLDIGD WOR
DEN DOOR EEN IN BELGIE GEVESTIGDE 
WERKGEVER. BEZOLDIGING DIE 
INKOMSTEN VAN BELGISOHE OORSPRONG 
EN IN BELGIE BELASTBAAR ZIJN. 

W anneer Fransen die het schouwspel en 
de sport beroepshalve beoefenen, musici 
of andere personen die in het openbaar 
optreden door een in Belgie gevestigde 
werkgever worden geengageerd, zijn 
hun bezoldigingen inkomsten van Bel
gische oorsprong die in Belgie belastbaar 
zijn. (Overeenkomst van 10 maart 1964 
tussen Belgie en Frankrijk tot voor
koming van dubbele belasting, goed
gekeurd bij handeling van de wet
gevende maoht van 14 april 1965, 
artt. 7, 11 en 24, § 2.) 

(1) Het openbaar ministerie had geconclu
deerd tot verwerping van de voorziening op 
grond dat, volgens hem, het tweede onderdeel 
van het middel niet steunde hierop dat het 
arbeidshof als basisloon het loon van het 
jaar 1968-1969 had in aanmerkillg genomen 

(KERSOHAVER, T. BELGISOHE STAAT, 
MINISTER VAN FINANOIEN.) 

ARREST (vertaling). 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 10 maart 1975 door bet Hof 
van beroep te Brussel gewezen ; 

Over het middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 7, 11, inzonderheid § 1, 18, 24, 
inzonderheid § 2, van de op 10 maart 1964 
tussen Belgie en Frankrijk gesloten 
Overeenkomst tot voorkoming van de 
dubbele belasting en tot regeling van 
wederzijdse administratieve en juridische 
bijstand inzake inkomstenbelastingen, 
welke overeenkomst bij de wet van 
14 april 1965 werd goedgekeurd, en voor 
zoveel nodig, 1 van genoemde wet, 180, 
181 van het Wetboek van de inkomsten
belastingen (koninklijk besluit van 
26 februari 1964), 112 en 113 van het 
koninklijk besluit van 4 maart 196.5 
tot uitvoering van het W etboek van de 
inkomstenbelastingen, 

doordat, na te hebben vastgesteld dat 
<<de tussen .eiser en de in Frankrijk 
gevestigde artiesten gesloten contraoten 
aannemingscontracten zijn en dat de 
aan die artiesten toegekende inkomsten, 
inkomsten uit een winstgevende bezigheid 
zijn in de zin van artikel 20, 3o, van het 
W etboek van de inkomstenbelastingen "• 
het arrest beslist dat deze inkomsten in 
Belgie belastbaar zijn en dat eiser, 
derhalve, de bedrijfsvoorheffing aan de 
bron diende in te houden op grond : 
a) « dat uit de bewoordingen van § 2 
van artikel 7 van de Overeenkomst volgt 
dat hier enkel bedoeld wordt de activiteit 
van hen die het sohouwspel en de sport 
beroepshalve beoefenen, van de musici 
en andere personen, die in het openbaar 
optreden tijdens voorstellingen die door 
hen zelf of voor hun eigen rekening 
worden ingericht ; dat zulks niet het 
geval is voor de Franse artiesten die door 
bemiddeling van verzoeker (thans eiser) 
werden geengageerd en volgens een 
vooraf overeengekomen vaste som 
werden bezoldigd " ; b) « dat het stelsel 

in stede van dat van het jaar 1969-1970, doch 
hierop dat wanneer een werkman niet gedu
rende het hele refertejaar heeft gewerkt, het 
basisloon wordt berekend op grond van het 
laatste lid van artikel 49 en niet van het eerste 
lid van dit artikel van de gecoordineerde 
wetten van 3 juni 1970. 
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dat van toepassing is op de bezoldigingen 
van de artiesten die door verzoeker 
(thans eiser) werden geengageerd, zoals 
ten deze, bij artikel 11 van de Overeen
komst wordt vastgesteld »; c) << dat 
artikel I8 van de Overeenkomst slechts 
van toepassing is voor zover de voren
staande artikelen niet anders luiden » ; 
d) en dat hij gebrek aan een uitdruk
kelijke bepaling << niet voorzien in de 
Frans-Belgische Overeenkomst, men niet 
inziet waarom de bevoegde autoriteiten 
van de beide verdragsluitende Staten 
geen gebruik zouden kunnen maken 
van de hun bij artikel 24, 2°, van de 
Overeenkomst geboden mogelijkheid om 
overleg te plegen en om samen een 
reglement op te stellen voor de oplossing 
van deze moeilijkheden ; dat het in 
het Staatsblad van 3I december I965 
(blz. I356I) bekendgemaakt akkoord 
enkel tot doel heeft interpretatieverschil
len te voorkomen in verband met de 
rechten tot aanslag van de schouwburg-, 
n1.usic-hall- of variete-artiesten, van an
dere schouwspelbeoefenaars en van musici 
die buiten de in artikel 7 van de Overeen
komst bedoelde gevallen werden be
zoldigd ; dat het akkoord, door aldus een 
leemte aan te vullen die tot moeilijkheden 
of twijfel aanleiding kon geven, de geest 
van de Overeenkomst eerbiedigt en 
geenszins onverenigbaar is met de be
woordingen ervan », 

te1·wijl :a) het arrest aldus iets toevoegt 
aan artikel 7 van de Overeenkomst, 
aangezien deze bepaling van toepassing 
is op alle inkomsten als bedoeld in 
artikel 20, 3°, van het Wetboek van de 
inkomstenbelastingen wanneer zij door 
artiesten worden verkregen; b) artikel 11 
van de Overeenkomst geen betrekking 
heeft op genoemde inkomsten ; c) in de 
onderstelling dat de litigieuze inkomsten 
niet vallen onder de artikelen 7 en II 
van de Overeenkomst zij, krachtens 
artikeli8 van deze Overeenkomst, slechts 
belast mochten worden in de Staat 
waarvan de beneficianten de verblijf
houders waren, dat wil zeggen, ten deze, 
in Frankrijk; d) aangezien de Overeen
komst aldus zelf de plaats voor de 
aanslag van de litigieuze inkomsten heeft 
vastgesteld, de administraties van de 
beide Staten ingevolge artikel 24 van 
deze Overeenkomst geen andere plaats 
inzake aanslag konden vaststellen ; waar
uit volgt dat het arrest, door het 
tegendeel te beslissen, die bepalingen 
heeft geschonden en dat zijn vast
stellingen in elk geval de aanslag in 
Belgie van de litigieuze inkomsten en, 

derhalve, eisers verplichting tot betaling 
VQ:n de bedrijfsvoorheffing op die in
komsten niet wettelijk verantwoorden 
(inzonderheid schending van de arti
kelen 97 van de Grondwet, I80, I8I van 
het Wetb'oek van de inkomstenbelas
tingen, 112 en ll3 van het koninklijk 
besluit van 4 maart I965 tot uitvoering 
van het Wetboek van de inkomsten
belastingen) : 

Overwegende dat de litigieuze aan
slagen betrekking hebben op de bedrijfs
voorheffing die eiser verschuldigd is 
daar hij, als schuldenaar uit hoofde van 
het door hem in Belgie uitgeoefende 
beroep van impresario, bezoldigingen als 
bedoeld in artikel 20, 3°, van het Wetboek 
van de inkomstenbelastingen aan in 
Frankrijk verblijvende Franse artiesten 
heeft betaald, op grand van engage
menten die hij heeft gesloten ; 

Overwegende dat het arrest beslist dat 
deze bezoldigingen in Belgie belastbaar 
zijn krachtens artikelll van de Overeen
komst van IO maart I964 tussen Belgie 
en Frankrijk en van het in het Belgisch 
Staatsblad van 3I december I965 bekend
gemaakt akkoord, ter uitvoering van 
artikel 24, § 2, van deze Overeenkomst, 
tussen de bevoegde autoriteiten van de 
verdragsluitende Staten; 

Overwegende dat, enerzijds, hoewel 
artikel 7, §·I, van de Overeenkomst als 
regel bepaalt dat de inkomsten en baten 
die een verblijfhouder van een der 
verdragsluitende Staten verkrijgt ter 
zake van de uitoefening van een vrij 
beroep of andere persoonlijke activiteiten, 
niet in de andere Staat belastbaar zijn, 
wanneer deze verblijfhouder . er over 
geen geregelde installatie beschikt, § 2 
van ditzelfde artikel preciseert dat § I, 
in zoverre daarin onder meer worden 
bedoeld degenen die het schouwspel ·en 
de sport beroepshalve beoefenen, de 
musici en andere personen, die in het 
openbaar optreden, enkel van toepassing 
is indien het gaat om inkomsten of baten 
verkregen << tijdens voorstellingen die 
door hen zelf of voor hun eigen rekehing 
worden ingericht » ; dat § 2 van artikel 7 
aldus uitsluit dat de Staat waar ze 
verblijven de inkomsten uit de activi
teiten van die personen belast wanneer 
zij door derden geengageerd en bezoldigd 
worden ; dat het arrest, derhalve, aan 
artikel 7 van de Overeenkomst niets 
heeft i;oegevoegd door te overwegen dat 
deze bepaling van de Overeenkomst 
niet van toepassin~S' is op de inkomsten 
van Franse artiesten die door eiser 
geengageerd en bezoldigd werden ; 
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Overwegende dat, anderzijds, en in 
tegenstelling tot hetgeen eiser betoogt, 
artikel 11 van de Overeenkomst het 
aanslagstelsel vaststelt dat van toe
passing is op de bezoldigingen die aan 
niet-verblijfhouders worden uitbetaald 
door werkgevers die in een van de 
verdragsluitende Staten zijn gevestigd ; 

Overwegende dat voornoemd akkoord 
tussen de bevoegde autoriteiten van de 
verdragsluitende Staten, dat in het 
Belgisch Staatsblad van 31 december 1965 
werd bekendgemaakt, door te bepalen 
dat dit artikel 11 eveneens het stelsel 
regelt dat van toepassing is op de 
artiesten die volgens een vooraf overeen
gekomen vaste som of percentsgewijs 
worden bezoldigd, de Overeenkomst niet 
heeft gewijzigd door een andere plaats 
inzake de aanslag vast te stellen dan de 
in de Overeenkomst bepaalde plaats ; 
dat genoemd artikel 11, § 1, immers 
uitdrukkelijk bepaalt dat de bezoldi
gingen « die analoog zijn " met aldus 
betaalde salarissen of lonen, wat ten deze 
het geval is, « enkel " belastbaar zijn 
in de Staat op het grondgebied waarvan 
de persoonlijke activiteit, die de bron 
van deze inkomsten is, wordt uit
geoefend; 

Overwegende dat, bijgevolg, het arrest, 
verre van de in het middel aangehaalde 
wettelijke bepalingen te schenden, ze 
juist heeft toegepast ; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen ; 

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

18 maart 1976.- 1e kamer. - Voor
zitter, de H. Perrichon, raadsheer waar
nemend voorzitter. - Verslaggever, de 
H. Trousse. - Gelijkluidende conclusie, 
de H. Colard, advocaat-generaal. -
Pleiters, de HH. Van Fraeyenhoven 
(van de balie te Brussel) en Fally. 

1e KAMER.- 18 maart 1976. 

1 o BELASTING OVER DE TOE
GEVOEGDE WAARDE. - OVER
GANGSMAATREGELEN TER UITVOERING 
VAN ARTIKEL 99 VAN RET WETBOEK 
VAN DE BELASTING OVER DE TOE
GEVOEGDE WAARDE. RECHT OP 
TERUGGAVE VAN DE MET RET ZEGEL 

GELIJKGESTELDE BELASTING OP VOOR
RADEN. - VoORWAARDEN VASTGE
STELD BIJ RET KONINKLIJK BESLUIT 
NR. 21 VAN 20 JULI 1970, ARTIKEL 32. 
- DRAAGWIJDTE VAN DEZE BEPALING. 

2° WETTEN EN BESLUITEN. -
WETBOEK VAN DE BELASTING OVER 
DE TOEGEVOEGDE WAARDE, ARTIKEL 49 
EN 99. - WETTELIJKE BEPALINGEN 
WAARBIJ AAN DE KONING DE MACHT 
WORDT VERLEEND OM DE TOEPASSING 
TE REGELEN VAN DE BELASTING OVER 
DE TOEGEVOEGDE WAARDE. 

3° BELASTING OVER DE TOEGE
VOEGDE WAARDE. - WETBOEK 
VAN DE BELASTING OVER DE TOEGE
VOEGDE WAARDE, ARTIKEL 49 EN 99.
WETTELIJKE BEPALINGEN WAARBIJ 
AAN DE KONING DE MACHT WORDT 
VERLEEND OM DE TOEPASSING TE 
REGELEN VAN DE BELASTING OVER DE 
TOEGEVOEGDE WAARDE. 

4° WETTEN EN BESLUITEN. 
KONINKLIJK BESLUIT NR. 21 VAN 
20 JULI 1970 BETREFFENDE DE OVER
GANGSMAATREGELEN TER UITVOERING 
VAN ARTIKEL 99 VAN RET WE'I'BOEK 
VAN DE BELASTING OVER DE TOE
GEVOEGDE WAARDE. - WETTELIJK
HEID. 

5° BELASTING OVER DE TOEGE
VOEGDE WAARDE.- KONINKLIJK 
BESLUIT NR. 21 VAN 20 JULI 1970 
BETREFFENDE DE OVERGANGSMAAT
REGELEN TER UITVOERING VAN ARTI
KEL 99 VAN RET WETBOEK VAN DE 
BELASTING OVER DE TOEGEVOEGDE 
WAARDE.- WETTELIJKHEID. 

1° De bepaling van artikel 32 van het 
koninklijk besluit nr. 21 van 20 juli 1970 
betreffende de overgangsmaatregelen ter 
uitvoering van artikel 99 van het 
W etboek van de belasting over de 
toegevoegde waarde, die bedoeld is om de 
teruggave toe te laten van de met het 
zegel gelijkgestelde belasting op voor
raden, stelt vast dat de belastingplichtige 
uiterlijk op 15 mei 1971 bij het controle
kantoo?' van de belasting ove1• de toe
gevoegde waarde de aangijte alsmede 
de staten waa1·van sprake in artikel 28 
en 30 van dat koninklij k besluit moet 
laten toekomen; de inachtneming van 
dit vm·mvoorschrijt en van deze te1·mijn 
is een voo1·waa1·de voor de teruggave 
van de met het zegel gelijkgestelde 
belastingen op voo1'1'aden. 
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2o, 3o, 4o en 5o Artikel 49 en 99 van het 
Wetboek van de met het zegel gelijk
gestelde belastingen verlenen aan de 
Koning de macht om de toepassing te 
1·egelen van de belasting ove1· de toe
gevoegde waa1·de; het koninlclijk besluit 
nr. 21 van 20 juli 1970 betreffende de 
overgangsmaat1·egelen getroffen ter uit
voering van a1·tikel 99 is dus wettelijk. 

{NAAl\iLOZE VENNOOTSCHAP 
« INA-ROULEl\iENTS l>, 

T. BELGISCHE STAAT, 
1\iiNISTER VAN FINANCIElN.) 

ARREST (vertaling). 

HET HOF;- Gelet op het bestreden 
arrest, op 15 januari 1975 door het Hof 
van beroep te Brussel gewezen ; 

Over het eerste middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 99 van 
het W etboek van de belasting over de 
toegevoegde waarde, 32 van het konink
lijk besluit nr. 21 van 20 juli 1970 met 
betrekking tot de overgangsmaatregelen 
getroffen ter uitvoering van artikel 99 
van het W etboek van de belasting over 
de toegevoegde waarde, welke bepaling 
gewijzigd werd bij het koninldijk besluit 
van 26 maart 1971, en 860 van het 
Gerechtelijk W etboek, 

dom·dat het arrest, met bevestiging 
van de beslissing van de eerste rechter, 
zegt dat eiseres vervallen is van haar 
recht op teruggaaf van de met het zegel 
gelijkgestelde taksen op de goederen 
die bij haar in voorraad waren bij de 
inwerkingtreding van het W etboek van 
de belasting over de toegevoegde waarde, 
op grond dat zij niet bewijst dat zij 
uiterlijk op 15 mei 1971 bij het bevoegd 
controlekantoor van de belastingen over 
de toegevoegde waarde aangifte heeft 
ingediend als voorgeschreven bij arti
kel 28 van voormeld koninklijk besluit 
nr. 21, 

terwijl artikel 32 van voornoemd 
koninklijk besluit nr. 21 de belasting
plichtigen enkel gebiedt de genoemde 
aangifte uiterlijk op 15 mei 1971 in te 
dienen, zonder te vermelden dat het 
recht op teruggaaf van de belasting
plichtige afhankelijk is gesteld van de 
indiening van deze aangifte binnen de 
gestelde termijn of dat deze termijn is 
voorgeschreven op straffe , van verval 
van het recht op teruggaaf; krachtens het 
beginsel van artikel 860 van het Gerech
telijk Wetboek, de termijn derhalve 

niet op straffe van verval is voorge
schreven ; hieruit volgt dat de te late 
aangifte enkel tot gevolg heeft dat het 
voor de behtstingplichtige moeilijker 
wordt het op hem rustend bewijs te 
leveren van het bestaan en de omvang 
van het recht op teruggaaf dat artikel 99, 
§ 1, van het Wetboek van de belasting 
over de toegevoegde waarde, hem toe
kent: 

Overwegende dat artikel 32, § I, van 
het koninldijk besluit nr. 2I van 20 juli 
I970, met betrekking tot de overgangs
maatregelen getroffen ter uitvoering 
van artikel 99 van het W etboek van de 
belasting over de toegevoegde waarde, 
met name bepaalt dat : de belasting
plichtige uiterlijk op I5 mei I971 bij 
het controlekantoor van de belasting 
over de toegevoegde waarde waaronder 
hij ressorteert twee exemplaren moet 
indienen van de aangifte en van de staten 
bedoeld in de artikelen 28 en 30 (van 
voormeld koninklijk besluit); 

Overwegende dat dit artikel 32, evenals 
de artikelen 28 en 30 waarnaar het 
verwijst, in hoofdstuk V van voormeld 
koninklijk besluit voorkomt met als 
opschrift « Formaliteiten en termijnen 
voor het verkrijgen .van de teruggaaf" ; 

Dat aldus duidelijk blijkt dat de 
formaliteit en de termijn van voormeld 
artikel 32 als voorwaarde van de terug
gaaf werden voorgeschreven ; dat het 
arrest, derhalve, terecht heeft geoordeeld 
dat deze formaliteit onderworpen was 
aan een bindende termijn « hetgeen 
slechts kan betekenen dat, indien de 
aangifte voor het verkrijgen van de 
detaxatie van de voorraden werd inge
diend na de aldus bepaalde datum, deze 
aangifte tardief en bijgevolg zonder 
uitwerking is"; 

Overwegende dat het laatste lid van 
artikel 860 van het Gerechtelijk Wetboek, 
waarop het middel wil steunen, · aan
gezien het enkel proceduretermijnen 
betreft, geen verband houdt met de 
termijn die bij artikel 32, § I, van het 
voormeld koninklijk besluit nr. 2I is 
voorgeschreven opdat de belasting
plichtige de teruggaaf als bedoeld in 
artikel 99 van het Wetboek van de 
belasting over de toegevoegde waarde 
zou kunnen krijgen ; 

Dat het middel naar recht faalt ; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 78, I07 
van de Grondwet, 49 en 99, voornamelijk 
§§ I, 4 en 5, van het Wetboek van de 
belasting over de toegevoegde waarde, 



-842-

doordat, om, met bevestiging van de 
beslissing van de eerste rechter, te zeggen 
dat eiseres vervallen is van haar recht 
op teruggaaf van de met het zegel 
gelijkgestelde taksen op de goederen 
die zij iri voorraad had bij de inwerking
treding van het W etboek van de belasting 
over de toegevoegde waarde, het arrest 
steunt op de gronden dat eiseres niet 
bewijst dat zij bij het controlekantoor 
van de belasting over de toegevoegde 
waarde de aangifte tot detaxatie van 
de voorraden heeft ingediend binnen 
de ternrijn voorgeschreven bij artikel 32 
van het koninklijk besluit nr. 21 van 
20 juli I970 (met betrekking tot de 
overgangsmaatregelen getroffen ter uit
voering van artikel 99 van het Wetboek 
van de belasting over de toegevoegde 
waarde), welke termijn, volgens het 
bestreden arrest, is voorgeschreven op 
straffe van verval van het recht op 
teruggaaf, 

te?·wijl, indien artikel 32 van voor
noemd koninklijk besluit nr. 2I van 
20 juli I970 betekent, zoals het arrest 
beslist, dat het bestaan van het recht 
op teruggaaf afhankelijk wordt gesteld 
van een uiterlijk op I5 mei I971 in te 
dienen aangifte, deze bepaling niet 
overeenstemt met de wet en niet kan 
worden toegepast, 

terwijl, eerste onderdeel, de Koning, 
inzonderheid in :fiscale zaken, geen 
andere macht heeft dan die welke de wet 
hem uitdrukkelijk toekent ; in strijd 
met wat het arrest beslist, nit de 
artikelen 99, § 4, en 49 van het W etboek 
van .de belasting over de toegevoegde 
waarde geenszins volgt dat de wetgever 
de Koning zou hebben gemachtigd het 
bestaan van het recht op teruggaaf dat 
aan de belastingplichtigen wordt toe
gekend bij artikel 99, § I, van dit wet
hoek, afhankelijk te stellen van het 
indienen door de belastingplichtigen 
van een aangifte ad hoc uiterlijk op 
15 mei I97I ; immers, enerzijds, arti
kel 99, § 4, van dit wetboek enkel wat 
de vorm van de teruggaaf betreft naar 
de " aftrek overeenkomstig het bepaalde 
in hoofdstuk VII " verwijst, zodat deze 
impliciete verwijzing naar artikel 49 
geen verband houdt met de voorwaarden 
waarvan het bestaan zelf van het recht 
op teruggaaf zou onderworpen zijn ; 
anderzijds, artikel 49 van dit wetboek 
aan de Koning enkel de macht geeft 
om de toepassing te regelen van de 
artikelen 45 tot 48 (betreffende de aftrek 
van de belasting over de toegevoegde 
waarde) en niet van artikel 99 (betref-

fende de teruggaaf bij wijze van aftrek 
van bepaalde met het zegel gelijkgestelde 
taksen); de impliciete verwijzing in 
artikel 99, § 4, naar artikel 49 aileen 
betekent dat de koninklijke besluiten 
ter uitvoering van dit laatste artikel om 
de toepassing van de artikelen 45 tot 48 
te regelen, op de in artikel 99 bedoelde 
teruggaaf bij wijze van aftrek van 
toepassing zijn ; het arrest aldus de in 
het middel aangehaalde bepalingen heeft 
geschonden, met uitzondering van § 5 
van artikel 99 van het W etboek van de 
belasting over de toegevoegde waarde ; 

tweede onderdeel, het bedrag van de 
teruggaaf aan de belastingplichtigen 
krachtens artikel99, §I, vanhet Wetboek 
van de belasting over de toegevoegde 
waarde, naar luid van § 5 van hetzelfde 
artikel, telkens ten belope van een 
twaalfde afgetrokken wordt in de aan
gifte die de belastingplichtige krachtens 
artikel 50, § I, 3°, van dit wetboek moet 
indienen tijdens de eerste maand van 
elk kalenderkwartaal van de jaren 1972, 
1973 en I974 (onder voorbehoud van 
een afwijking ingevoerd bij de wet van 
28 december I973 met betrekking tot 
de vier twaalfden die in 1974 terug te 
geven zijn); deze bepaling impliceert dat 
het recht op teruggaaf van de belasting
plichtigen ten minste tot januari I972 
blijft bestaan ; artikel 32 van voornoemd 
koninklijk besluit nr. 2I van 20 juli I970, 
volgens de uitlegging die het arrest er 
aan geeft, in strijd is met § 5 van voor
meld artikel 99, aangezien dit artikel 
het recht op teruggaaf onderwerpt aan 
een verjarings- of vervaltermijn die op 
15 mei I971 verstrijkt; het arrest, door, 
bij onstentenis van elke wettelijke be
paling houdende machtiging van de 
Koning om af te wijken van § 5 van 
artikel 99, aan te nemen dat genoemd 
artikel 32 wettelijk is, alle in het middel 
aangehaalde bepalingen heeft geschon
den: 

W at het eerste onderdeel betreft : 

Overwegende dat artikel 99 van het 
W etboek van de belasting over de 
toegevoegde waarde aan de Koning de 
macht geeft om de volledige toepassing 
ervan de regelen ; dat inzonderheid 
volgens § 4 van deze bepaling de terug
gaaf wordt verleend bij wijze van aftrek 
overeenkomstig het bepaalde in hoofd
stuk VII van genoemd wetboek ; dat 
artikel 49 in hoofdstuk VII aan de 
Koning de macht toekent om de toe
passing van de artikelen 45 to 48 van 
het W etboek te regelen, en inzonderheid 
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om de regelen te bepalen volgens welke 
de aftrek plaatsheeft, berekend wordt en 
herzien wordt ; 

Overwegende dat, juist op grondslag 
van dit artikel 49 van het wetboek, de 
diverse toepassingsmodaliteiten inzake 
detaxatie van de goederen in voorraad 
die het voorwerp uitmaken van de 
artikelen 30 en 32 van het koninklijk 
besluit nr. 21 van 20 juli 1970 werden 
vastgesteld ; 

Overwegende dat het koninklijk besluit 
nr. 21 van 20 juli 1970, met betrekking 
tot de overgangsmaatregelen getroffen 
ter uitvoering van artikel 99 van het 
W etboek van de belasting over de 
toegevoegde waarde, het stelsel der 
aftrekken van de met het zegel gelijk
gestelde taksen op de voorraden per 
31 december 1970 dus wettig heeft 
geregeld; 

W at het tweede onderdeel betreft : 

Overwegende dat § 5 van artikel 99 
van het W etboek van de belasting over 
de toegevoegde waarde de vervaltijd-

. stippen vaststelt van het recht op de 
aftrek van elk twaalfde van het totale 
bedrag van de. teruggaaf, dat wil zeggen 
de modaliteiten van de uitoefening van 
het recht op de teruggaaf, terwijl de 
artikelen 30 en 32 van het koninklijk 
besluit nr. 21 van 20 juli 1970 betrekking 
hebben op de voorwaarden zelf van dit 
recht, ter uitvoering van genoemd arti
kel 99, § 4, en van artikel 49 van dit 
wetboek; 

Dat deze laatste bepalingen, voor het 
bestaan van het recht op teruggaaf, 
vereisen dat binnen de termijn van 
artikel 32 van genoemd koninklijk 
besluit een aangifte wordt ingediend ; 
dat deze bepalingen helemaal niet onver
enigbaar zijn met de door de wet vast
gestelde vervaltermijnen· betreffende de 
uitoefening van het recht ; 

Dat geen onderdeel van het middel 
kan worden aangenomen ; 

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

18 maart 1976.- 1e kamer.- Voor
zitter, de H. Perrichon, raadsheer waar
nemend voorzitter. - Verslaggever, de 
H. Trousse. - Gelijkluidende conclusie, 
de H. Colard, · advocaat-generaal. 
Pleite1·s, de HH. Ansiaux en Fally. 

1e KAMER.- 18 maart 1976. 

INKOMSTENBELASTINGEN.- WET
BOER VAN DE INKOMSTENBELASTINGEN, 
ARTIKEL 20. - PERSONENBELASTING. 
- lNKOMSTEN BELASTBAAR TEN NAME 
VAN DEGENEN DIE DEZE ONTVANGEN 
HEBBEN, ZELFS INDIEN ZIJ DE IN
KOMSTEN SLECHTS VERKREGEN HEBBEN 
TER UITVOERING VAN EEN NIETIGE 
OVEREENKOMST. 

W insten uit een beroepsactiviteit, ongeacht 
de aard of het voorwerp ervan, zijn als 
bed1·ijjsinkomsten belastbaar ten name 
van degenen die deze ontvangen hebben, 
zelfs indien zij de inkomsten slechts 
verkregen hebben ter uitvoering van 
een nietige overeenkomst (1). (Art. 20 
W.I.B.) 

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

Met de notitie overeenstemmend 
arrest. 

18 maart 1976.- 1e kamer. - Voor
zitter, de H. Perrichon, raadsheer waar-

. nemend voorzitter. - Verslaggever, de 
H. Trousse. - Gelijkluidende conclusie, 
de H. Oolard. advocaat-generaal. -
Pleiters, de HH. Van Fraeyenhoven (van 
de balie te Brussel) en Fally. 

1 e KAMER. - 19 maart 1976. 

1° SOHIP-SOHEEPVAART. -BINNEN
VAART.- BEVRACHTING.- 0VERE:E)N
KOMST GESLOTEN TUSSEN DE VER
VOERDER EN DE GEADRESSEERDE, 
KOPER VAN DE WAAR. - OOGNOSSE-
1\'i:ENT TER UITVOERING VAN DE VOORAF
BESTAANDE BEVRACHTING OPGESTELD 
DOOR DE SCHIPPER EN DE LADER. -
BEDINGEN VAN HET COGNOSSEMENT 

(1) Raadpl. cass., 20 maart 1958 (Bull. en 
Pas., 1958, I, 805) en de conclusie van de 
eerste advocaat-generaal Dumon, toen advo
caat-generaal, v66r dit arrest. Zie ook KIRK
PATRICK, "Le droit fiscal se fonde sur les 
realites », Journal pratique de droit fiscal et 
financier, 1969, blz. 167 en vlg. 
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WELKE AFWIJKEN VAN DE BEPALINGEN 4° Vernietiging van de beslissing op de 
VAN DE BEVRACHTING.- KUNNEN NIET hoojdvordm·ing b1·engt vernietiging mede 
WORDEN TEGENGEWORPEN AAN DE van de beslissing op de vorde1•ing tot 
PARTIJ IN DE BEVRACHTINGSOVEREEN- m·ijwaring die e?' het gevolg van is (3). 
KOMST DIE DE KOOPWAAR TER BE-
STEMMING IN ONTVANGST NEEMT. 

2° REDENEN VAN DE VONNISSEN 
EN ARRESTEN. - BuRGERLIJKE 
ZAKEN. - BESLISSING DIE EEN VOR
DERING TOEWIJST. - REGELlVIATIG 
VOORGEDRAGEN VERWEER. - GEEN 
ANTWOORD. - GEEN GEMOTIVEERDE 
BESLISSING. 

3° TUSSENKOMST. - BuRGERLIJKE 
ZAKEN. - 0ASSATIEGEDING. - VoR
DERING TOT BINDENDVERKLARING VAN 
HET ARREST. - VORDERING INZAKE 
EEN GESCHIL DAT MET DE TOT TUSSEN
KOMST OPGEROEPENE GEEN BETREK
KING HEEFT. - NIET-ONTVANKELIJK
HEID. 

4° OASSATIE. ______:. 0MVANG.- BURGER
LIJKE ZAKEN. - VERNIETIGING VAN 
EEN BESLISSING. - BRENGT VER
NI:ElTIGING MEDE VAN EEN BESLISSING 
DIE SLECHTS HET GEVOLG IS VAN DE 
EERSTE. 

1° H oewel het cognossement dat ter ttit
voe?·ing van de bem·achting is opgesteld, 
bedingen bevat welke ajwijken van de 
bepalingen van de bevmchting, bl~jven 
zij zonde1· gevolg t.a.v. de partij die de 
bevrachtingsovereenlcomst heeft gesloten 
met de vervoe1·der en die,· als cognos
sementhoude?', de koopwam· ter bestem
ming in ontvangst neemt ; deze partij is 
ertoe gerechtigd zich aan de in gemeen 
ovm·leg aangegane verbintenissen van 
de bevmchting te houden. 

2° Niet regelmatig gemotiveerd is de 
beslissing die een vo1·dering toewijst 
zonder te antwoo1·den op · een regelmatig 
bij conclusie voorgedragen ve1·weermiddel 
van de tegenpa1·tij (1). (Art. 97 Grand
wet.) 

3° Een' vordering tot bindendve1·klaring 
van het arrest welke tijdens het cassatie
geding wordt ingesteld is, wegens het 
ontbreken van belang, niet ontvankelijk 
wanneer het geschil geen bet?·ekking 
heejt op de tot tttssenkomst opge1·oepen 
pa1·tij (2). 

(1) Cass., 7 januari 1976, sup?·a, biz. 527. 
(2) Raadpl. cass., 17 oktober 1968 (Ar1·. 

cas ... , 1969, biz. 188). 

(NAAMLOZE VENNOOTSCHAP << ALPINA l>, 

T. VAN LAKEN EN DEHAAN; VAN LAKEN 
EN DE HAAN, T. KUMPEN E., VAN
BERGEN, KUMPEN P.H. EN KUMPEN R.; 
KUMPEN E., VANBERGEN, KUMPEN P.H. 
EN KUMPEN R., T. SEGERS.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 5 april 197 4 door het Hof van 
beroep te Brussel gewezen ; 

Overwegende dat de voorzieningen 
ingeschreven op de algemene rol onder 
de nummers 1638 en 1673 tegen dezelfde 
beslissing zijn gericht en dienvolgens, 
bij toepassing van artikel 1083 van 
het Gerechtelijk Wetboek, dienen samen
gevoegd te worden ; 

I. W at de voorziening van Van Laken 
en De Haan en de vordering tot tussen
komst en verbindendverklaring betreft : 

Over het eerste middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 9, inzonder
heid lid 4, 33 en 59 van de wet van 5 mei 
1936 op de rivierbevrachting en 97 van 
de Grondwet, 

dom·dat het arrest de eisers aan
sprakelijk verklaart voor de aan de 
vervoerde waar ontstane schade, zulks 
op de grond dat << de vermeldingen op 
het te Bendorf ondertekende << Lade
schein >> niet kunnen ingeroepen worden 
tegen de beschikkingen van het te 
Antwerpen gesloten bevrachtingscon
tract, zodat de eis, waar het een inter
nationaal vervoer betreft, bij toepassing 
van artikel 59 van de wet van 5 mei 1936 
niet verjaard is >>, 

te?·wijl, eerste onderdeel, het door tweede 
eiser onderschreven Ladeschein met ver
melding van de ·verweerders als geadres
seerden wel degelijk de rechtsverhouding 
tussen de eisers als transporteur en de 
verweerders als geadresseerde beheerst 
(schending van artikel 9 van de wet van 
5 mei 1936); 

tweede onderdeel, het Ladeschein een 

(3) Cass., 21 januari 1966 (Bull en Pas., 
1966, I, 657) ; 24 september 1971 (A1-r. cass., 
1972, biz. 93), 
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uitdrukkelijke verWIJzmg inhoudt naar 
de << Verladebedingungen der Rhein
Ruhrhafen-Spediteure" waarin de ver
jaringstermijn op zes maanden is bepaald, 
welke verkorting van de wettelijke 
termijn geldig en bindend is (schending 
van artikel 59 van de wet van 5 mei 
1936); 

de1·de onde1'deel, de eisers in conclusie 
stelden dat de Duitse transportvoor
waarden waarnaar het Ladeschein ver
wees volstrekt geldig in het internationaal 
vervoer de outlasting van aansprakelijk
heid van de rederij en van de schipper 
in een dergelijk geval bepalen, zodat l~et 
arrest, door op die vraag betreffende 
het bestaan en de geldigheid van de 
ingeroepen exoneratieclausule niet in 
te gaan, niet naar behoren met redenen 
is omkleed (schending van de artikelen 97 
van de Grondwet en 33 van de wet van 
5 mei 1936) : 

Overwegende dat het arrest, zonder 
dienaangaande bestreden te worden, 
vaststelt, enerzijds, dat de tussen de 
naamloze vennootschap Simor en de 
consorten Kumpen gesloten overeen
komst een F.O.B. verkoop was, waaruit 
volgt dat het aan de consorten Kumpen, 
als kopers, behoorde met een vervoerder 
een contract tot bevrachting van een 
binnenschip aan te gaan, anderzijds, 
dat de kopers te Antwerpen zodanig 
contract, door bemiddeling van een 
bevrachter, tussenpersoon in de zin van 
artikel 3 van de wet van 5 mei 1936 op 
de rivierbevrachting, hebben aangegaan; 

Overwegende dat de bepalingen van 
voormelde wet derhalve op deze be
vrachting toepasselijk waren, inzonder
heid artikel 59 luidens hetwelk alle 
rechtsvorderingen, voortvloeiende uit de 
onder deze wet vallende overeenkomst, 
bij internationaal vervoer na een jaar 
verjaren; 

Overwegende dat, zo het cognossement 
dat ter uitvoering van de voorafbestaande 
bevrachting werd opgesteld, bedingen 
bevat welke van de bepalingen van de 
bevrachting afwijken, deze bedingen 
weliswaar door de vervoerder aan een 
derde cognossementhouder, die vreemd is 
gebleven aan de bevrachting, kunnen 
worden tegengesteld ; dat zij evenwel 
geen uitwerking hebben ten aanzien 
van de partij die de bevrachting met de 
vervoerder heeft aangegaan en als cog
nossementhouder de koopwaar ter be
stemming in ontvangst neemt, partij 
welke ertoe gerechtigd is zich aan de 
in gemeen overleg aangegane verbinte
nissen van de bevrachting te houden ; 

Dat het arrest derhalve wettelijk heeft 
kunnen beslissen dat de vermeldingen 
van het door tweede eiser te Bendorf 
onderschreven « Ladeschein " hetwelk een 
verwijzing inhoudt naar de « Verlade
bedingungen der Rhein-Ruhrhafen-Spe
diteure" waarin een korter verjarings
termijn is bepaald, ten opzichte van de 
verweerders niet kunnen ingeroepen 
worden tegen de bepalingen van het te 
Antwerpen gesloten bevrachtingscontract 
en dat, nu het een internationaal vervoer 
betreft, de eis bij toepassing van arti
kel 59 van de wet van 5 mei 1936 niet 
verjaard is; 

Overwegende dat het arrest het middel 
afgeleid uit de exoneratieclausule die in 
de voorwaarden van voormelde « Rhein
Ruhrhafen-Spediteure >> voorkomt niet 
meer hoefde te onderzoeken, daar het 
zonder belang geworden was tengevolge 
van de beslissing in verband met de niet
toepasselijkheid van voormelde voor
waarden; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen ; 

Over het tweede middel, afgeleid ui:t 
de schending van de artikelen 46 en 273 
van boek II van het W etboek van 
koophandel, 30 van de wet van 5 mei 1936 
op de rivierbevrachting en 97 van de 
Grondwet, 

doo1'dat het arrest de eisers aan
sprakelijk verklaart voor de aan de 
vervoerde waar ontstane schade, zulks 
op de grond dat de eisers krachtens de 
vermelde wetsbepalingen « aansprakelijk 
zijn voor de ontstane schade ,, 

te1'wijl de eisers in hun conclusie 
stelden dat « hij (De Haan) niet kon 
instaan voor de eventuele nadelige 
gevolgen voortspruitende uit het inladen 
van gevaarlijke waren .. . dat het schip 
Polaris 2 in de loop van oktober 1964 
533 ton superfosfaat inscheepte op 
bevel van Alpina en dat hij omnid
dellijk na de lossing van deze vracht, 
hetzij op 28 oktober 1964, bevel kreeg 
een lading lava in te schepen .. . dat 
alvorens zelfs de schipper terug aan 
boord was de belading van de kleiaarde 
reeds aangevangen was >> en het arrest, 
door niet in te gaan op de vraag of de 
eisers aldus het hun ingevolge artikel 30 
toekomende tegenbewijs niet hadden 
geleverd, niet naar behoren met redenen 
is omkleed: 

Overwegende dat, om aan te tonen 
dat hen geen fout treft, de eisers in 
conclusie stelden dat De Haan niet kon 
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instaan voor de eventuele nadelige 
gevolgen voortspruitende uit het inladen 
van gevaarlijke waren, dat het schip 
« Polaris 2 >> op bevel van de naamloze 
vennootschap « Alpina n, huurster van 
het schip, in de loop van de maand 
oktober 1964 een partij superfosfaat 
inscheepte, dat hij onmiddellijk na de 
lossing van deze vracht bevel kreeg een 
lading lava in te schepen, dat 's anderen
daags hij het bevel kreeg onmiddellijk 
een lading kleiaarde in te schepen en 
dat, alvorens hij terug aan boord was, 
de belading met de kleiaarde reeds 
aangevangen was ; 

Overwegende dat het arrest voormelde 
omstandige conclusie niet beantwoordt ; 

Dat het middel gegrond is ; 

W at betreft de door Ernie! Kumpen, 
Vanbergen Maria, Paul Kumpen en 
Robert Kumpen tegen Florent Segers 
ingestelde vordering tot tussenkomst en 
verbindendverklaring : 

Overwegende dat uit de stukken van 
de procedure blijkt dat de door de 
verweerders, tevens de eisers in tussen
komst en verbindendverklaring, inge
stelde oorspronkelijke vordering ertoe 
strekte de eisers Van Laken en De Haan 
en verweerder in tussenkomst en ver
bindendverklaring Segers samen met 
twee andere gedaagden solidair, minstens 
in solidum, te horen veroordelen om aan 
de verweerders Kumpen schade
vergoeding te betalen ; dat de vordering, 
in zoverre zij tegen verweerder in 
tussenkomst en verbindendverklaring en 
tegen de twee andere oorspronkelijke 
gedaagden gericht was, werd afgewezen, 
dat verweerder in tussenkomst en ver
bindendverklaring buiten zaak werd 
gesteld omdat hem geen fout kon ten 
laste gelegd worden, terwijl de eisers 
op grond van de artikelen 46 en 273 van 
Titel I van Boek II van het W etboek van 
koophandel, 3 en 30 vim de wet van 
5 mei 1936 werden veroordeeld ; 

(1) De vordering welke de partijen Kumpen 
en litisconsorten bij het Hof hadden ingesteld 
tegen de partij Segers strekte ertoe, enerzijds, 
het arrest van het Hof voor deze partij bin
dend te doen verklaren en anderzijds, voor 
het geval het bestreden arrest vernietigd werd, 
deze vernietiging voor het geheel te doen uit
spreken, d.w.z. ook voor zover het bestreden 
arrest uitspraak had gedaan over de oproeping 
tot vrijwaring van de eisers tot tussenkomst 
tegen de partij Segers, de verweerster. 

De eisers tot tussenkomst hadden echter 

Overwegende dat, nu uit voormelde 
uiteenzetting van de procedure blijkt 
dat de eisers in tussenkomst en ver
bindendverklaring voor de feitenrechter 
de veroordeling niet enkel van de eisers 
Van Laken en De Haan, doch ook van 
andere partijen onder wie verweerder 
Segers hebben aangevraagd en, nu deze 
laatsten buiten zaak werden gesteld om 
een aan de veroordeling van de eisers 
vreemde reden, de door de verweerders 
ingestelde vordering in tussenkomst en 
verbindendverklaring van het arrest, 
?ij gebrek aan belang, niet ontvankelijk 
18; 

Overwegende dat de eisers in tussen
komst en verbindendverklaring voor de 
feitenrechter geen verhaal in tussenkomst 
en vrijwaring tegen verweerder in tussen
komst en verbindendverklaring hebben 
gericht ; dat de door hen ingestelde 
hoofdvordering gericht was tegen ver
schillende partijen, waaronder verweerder 
in tussenkomst en verbindendverkla
ring (1); 

II. Wat de voorziening van de naam
loze vennootschap « Alpina n betreft : 

Overwegende dat de vernietiging van 
het arrest wat de beslissing op de hoofd
vordering betreft, de vernietiging met 
zich brengt van het arrest in zoverre 
het over de vordering in vrijwaring 
uitspraak doet ; 

Om die redenen, voegt samen de zaken 
ingeschreven onder de nummers 1638 
en 1673 van de algemene rol; I. Recht
doende op de voorziening van Van Laken 
en De Haan : vernietigt het bestreden 
arrest in zoverre het de partijen Van 
Laken en De Haan tot schadevergoeding 
veroordeelt en uitspraak doet over de 
kosten ; verwerpt de eis tot verbindend
verklaring van het arrest en veroordeelt 
de eisers in tussenkomst en verbindend
verldaring tot de aan deze eis verbonden 

tegen de partij Segers geen vordering tot vrij
waring ingesteld. De partijen Kumpen had 
wei een hoofdvordering ingesteld tegen ver
scheidene verweerders, waaronder de partij 
Segers. Op deze hoofdvordering werden de 
partijen Van Laken en DeHaan, de eisers tot 
cassatie, veroordeeld en de partij Segers buiten 
·de zaak gesteld. Ret bestreden arrest bevatte 
dus geen beschikking over een vordering tot 
vrijwaring aangezien zulks niet voor het hof 
van beroep was gebracht. De vordering tot 
bindendverklaring van het arrest was dan ook, 
in dit opzicht, niet ontvankelijk. 
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kosten; II. Rechtdoende op de voor
ziening van de naamloze vennootschap 
« Alpina " : zegt dat de vernietiging van 
het bestreden arrest, wat de hoofd
vordering betreft, de vernietiging met 
zich brengt van de beslissing gewezen 
op de vordering tot vrijwaring ; beveelt 
dat van dit arrest melding zal gemaakt 
worden op de kant van de gedeeltelijk 
vernietigde beslissing ; houdt de kosten 
aan opdat erover door de feitenrechter 
zou worden beslist ; verwijst de aldus 
beperkte zaak naar het Hof van beroep 
te Gent. 

19 maart 1976.- 1e kamer.- Voor
~ zitter, Ridder Rutsaert, eerste voorzitter. 

VM·slaggever, de H. Gerniers. -
Gelijklttidende conclusie, de H. Krings, 
advocaat-generaal. - Pleite1·s, de HH. 
Biitzler, van Heeke, Dassesse en De 
Gryse. 

1e KAMER.- 19 maart 1976. 

1° AANSPRAKELIJKHEID (BUITEN 
OVEREENKOMST). - FoUT. 
BEGR,IP. 

2°. AANSPRAKELIJKHEID (BUITEN 
OVEREENKOMST). - OORZAKELIJK 
VERBAND TUSSEN FOUT EN SCHADE.
BEGRIP. 

1° Een jout van de bankier kan worden 
opgeleve1·d door een nalatigheid of 
verzttim die normaal niet kunnen worden 
verwacht van een normaal voorzichtig 
bankier die zich in dezelfde omstandig
heden bevindt ( 1). 

2° De ?'echter die erop wijst dat zonder de 
jout van de verwee1·der de schade niet 
zou zijn ontstaan zoals zij zich heeft 
voo1·gedaan, stelt wettelijk het oorzakelijk 
verband vast waardoor de burgerrechte
lijke aansprakelijkheid wordt gerecht-

(1) Raadpl. cass., 15 december 1958 (Bull. 
en Pas., 1959, I, 385) en noot 2; 14 april 1969 
(Arr. cass., 1969, biz. 755); 16 februari 1970 
(ibid., 1970, blz. 565), aismede de conclusie 
van de eerste advocaat-generaal voor cass., 
23 april 1970 (ibid., 1971, blz. 786, inz. 790); 
cass., 9 oktober 1975, supra, blz. 173. 

vaardigd van degene die de jout heejt 
gepleegd (2). (Artt. 1382 en 1383 B.W.) 

(NAAMLOZE VENNOOTSCHAP «BANK VAN 
BRUSSEL ,, T. VENNOOTSCHAP NAAR 
DUITS RECHT « FUHRMEISTER EN C0 » 
EN ANDRESEN.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 25 april 1974 door het Hof van 
beroep te Gent gewezen ; 

Over het eerste middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 1382, 1383 en 1384 van het 
Burgerlijk Wetboek, 

doordat het arrest vaststelt dat de 
schade van de verweerders Fuhrmeister 
en Andresen bestaat in het verschil tussen 
enerzijds de hen respectievelijk toe
komende bedragen van 2.498.433, 79 
Duitse Mark en van 244.239,22 Duitse 
Mark en anderzijds het bedrag dat zij 
daarop uit de failliete boedel van Pauwels 
zullen ontvangen, en vervolgens eiseres 
veroordeelt om aan de verweerders als 
provisionele bedragen te betalen de 
tegenwaarde in Belgische munt res
pectievelijk van 2 miljoen en van 
200.000 Duitse Mark, om de redenen : dat 
eiseres bewust kredieten en bestendige 
kredietoverschrijdingen aan de niet
kredietwaardige Pauwels heeft toege
staan ; dat zij zulks deed zonder ernstige 
inlichtingen over hem te nemen en 
zonder zijn balansen, stock en goederen
pand tijdig te controleren ; dat zij wist 
dat er onbetaalde accepten waren en 
zulks niet onderzocht; dat medio 1961 
Pauwels in feitelijke staking van betaling 
was en zijn handel deficitair ; dat de 
verzuimen van eiseres professioneel on
verantwoord waren en zij zich niet door 
Pauwels had mogen laten beetnemen ; 
dat zij alzo de kredietwaardigheid van 
Pauwels kunstmatig heeft verlengd ; 
dat derhalve de kredietverleningen niet 
steunden op een objectief vertrouwen en 
het door eiseres genomen risico on
verantwoord was ; dat deze schuldige 
nalatigheid van eiseres haar aansprake
lijkheid tegenover de verweerders, die 
schuldeisers van Pauwels zijn, tot gevolg 
heeft, 

(2) Raadpl. cass., 14 oktober, 4 november 
en 15 december 1975, supra, biz. 198, 298 
en 467. 
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tm·wijl, eerste onderdeel, eiseres in 
conclusie staande hield dat twee andere 
belangrijke banken Pauwels ook be
schouwd hadden als een interessante 
kredietnemer en nog twee andere in 
dezelfde omstandigheden als eiseres aan 
satellietfirmas van Pauwels, die ook geen 
vermogen hadden, belangrijke kredieten 
hadden verleend, zodat het verlenen 
van kredieten in deze omstandigheden 
niet als fout kon beschouwd worden, 
en het arrest daarop niet antwoordt 
(schending van artikel 97 van de Grand
wet); 

tweede onde1·deel, het arrest verzuimt de 
civielrechtelijke aansprakelijkheid van 
eiseres te beoordelen op grond van de 
kredietverleningen en -overschrijdingen 
in dezelfde omstandigheden toegestaan 
door een normaal voorzichtige bankier 
en dit criterium te toetsen aan de door 
eiseres opgegeven handelingen van de 
andere banken (schending van de ar
tikelen 1382, 1383 en 1384 van het 
Burgerlijk Wetboek) : 

Overwegende dat het arrest zijn 
beslissing niet slechts steunt op de in 
het middel aangehaalde feitelijke ge
gevens, doch tevens aanstipt dat de 
overschrijding door eiseres van het 
toegestane kredietbedrag bestendig en 
abnormaal was, dat eiseres nochtans in 
bestendig contact was met Pauwels 
en de evolutie van zijn bedrijf volgde 
en zich van het aan deze abnormale 
kredietoverschrijding verbonden gevaar 
bewust was; 

Dat het arrest de in het middel 
aangehaalde nalatigheden en verzuim 
beoordeelt « rekening houdend met de 
gegevens die aan eiseres bekend waren » 
( « · onbetrouwbaarheid van de balansen, 
tussenfacturaties, retours, geprotesteerde 
-v~rissels en regelmatige wanbetaling van 
accepten ») en beslist dat ze « in de 
concrete omstandigheden » professioneel 
onverantwoord waren ; 

Overwegende dat het hof van beroep 
zodoende te kennen geeft dat het de 
andere of daarmee strijdige feitelijke 
gegevens welke eiseres aanvoerde, als 
niet overtuigend van de hand Vlrijst en 
namelijk dat, al hebben andere banken 
kredieten toegestaan, de handel"VIrijze 
van eiseres niettemin, in de omstandig
heden die haar eigen waren, foutief 
diende te worden geacht ; 

Dat het hof zodoende de in het middel 
aangehaalde conclusie beantwoordt ; 

Overwegende dat het arrest aanstipt 
dat, opdat een bank aansprakelijk weze 
voor de schade die ze aan derden ver-

oorzaakt door fouten in haar professionele 
bedrijvigheid, het volstaat dat nalatig
heden en verzuimen worden begaan die, 
in het licht. van de bankbedrijvigheid, 
normaal niet zouden worden begaan 
indien voldoende voorzichtigheid en 
zorgzaamheid aan de dag worden gelegd, 
dat de kredietoverschrijdingen waarvan 
de abnormale aard aan eiseres niet was 
ontsnapt, gezien hun omvang en be
stendigheid, niet in overeenstemming 
waren met de gebruikelijke praktijk 
en met een normaal risico, en dat eiseres 
niet heeft gehandeld met de nodige 
voorzichtigheid en zorgzaamheid die 
vanwege een bank-kredietgever in het 
maatschappelijk verkeer mag worden 
verwacht « rekening houdend te meer 
met de gegevens die haar bekend waren » ; 

Overwegende dat het arrest zodoende 
niet nalaat de civielrechtelijke aan
sprakelijkheid van eiseres tegenover de 
verweerders te beoordelen op grond van 
kredietverleningen en overschrijdingen 
toegestaan door een normaal voorzichtig 
bankier; 

Dat, nu het de omstandigheden aan
stipt die aan het geval van eiseres eigen 
waren, het arrest het criterium van de 
« in dezelfde omstandigheden » door een 
normaal voorzichtig bankier toegestane 
kredietoverschrijdingen niet heeft kunnen 
miskennen, en niet gehouden was het 
aangehouden criterium van aansprake
lijkheid te toetsen aan elk van de door 
eiseres aangevoerde kredietverleningen 
door andere banken ; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen ; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 1382, 1383, 
1384 van het Burgerlijk Wetboek en 97 
van de Grondwet, 

doordat het arrest vaststelt dat 
de schade van de verweerders Fuhr
meister en Andresen bestaat in het 
verschil tussen enerzijds de hen 
respectievelijk toekomende bedragen van 
2.498.433,79 Duitse Mark en van 
244.239,22 Duitse Mark en anderzijds 
het bedrag dat zij daarop uit de failliete 
boedel van Pauwels zullen ontvangen, 
en vervolgens eiseres veroordeelt om aan 
de verweerders als provisionele bedragen 
te betalen de tegenwaarde in Belgische 
munt respectievelijk van 2 miljoen en 
van 200.000 Duitse Mark, om de redenen 
dat enerzijds eiseres bewust kredieten 
en bestendige kredietoverschrijdingen 
aan de niet-kredietwaardige Pauwels 
heeft toegestaan ; dat zij daardoor de 
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kredietwaardigheid 'Van Pauwels, die 
medio 1961 in feitelijke staking van 
betaling was, en die op 6 juli 1963 
failliet werd verklaard, kunstmatig heeft 
verlengd en anderzijds eiseres aan Fuhr
meister tot 26 februari 1963 gunstige 
inlichtingen over Pauwels heeft gegeven ; 
dat echter de door M ... en B ... , aange
stelden van eiseres, aan de verweerders 
gegeven inlichtingen niet de aanleiding 
waren tot de leveringen van Fuhrmeister 
noch tot het afsluiten van contracten 
door Andresen ; dat de inlichtingen van 
de bank niet in aanmerking komen voor 
het vaststellen van de 'schuld van eiseres ; 
dat ze dus geen oorzaak zijn van de door 
Fuhrmeister geleden schade, maar toch 
niet van die aard waren dat zij hem 
konden doen afzien van zijn verdere 
leveringen aan Pauwels ; dat ook An
dresen van 1961 tot april 1963 gunstige 
inlichtingen van de bank over Pauwels 
bekwam die niet van die aard waren dat 
zij hem konden doen afzien van verdere 
leveringen ; dat de juistheid van de 
bedragen van de schadevergoeding van 
de verweerders door de eerste rechter 
op gegronde redenen aangenomen werd, 

terwijl, eerste onde1·deel, het feit dat de 
door eiseres aan de verweerders verstrekte 
inlichtingen van die aard waren dat zij 
de handelsbetrekkingen tussen Pauwels 
en de verweerders deden ontstaan en 
bevorderden en niet van die aard waren 
dat zij de verweerders deden ophouden 
aan Pauwels te leveren, het oorzakelijk 
verband tussen deze inlichtingen en de 
schade uitmaakt, zodat het arrest het 
causaliteitsverband schendt (schending 
van de artikelen 1382, 1383 en 1384 van 
het Burgerlijk W etboek) ; 

tweede onderdeel, de eerste rechter bij 
het vaststellen van de bedragen van de 
aan de verweerders toekomende schade
vergoeding uitdrukkelijk rekening houdt 
met de door eiseres aan de verweerders 
gegeven gunstige inlichtingen en deze 
mede als oorzaak van de schade be
stempelt, zodat het arrest steunt op 
tegenstrijdige, duistere en dubbelzinnige 
motieven (schending van artikel 97 van 
de Grondwet) : 

W at het eerste onderdeel betreft : 

Overwegende dat het onderdeel uitgaat 
van de onderstelling dat het arrest de 
toekenning van de vorderingen van de 
verweerders steunt op de door eiseres 
aan de verweerders verstrekte inlich · 
tingen; , , 

Overwegende dat het arrest beschouwt 

dat het strafrechtelijk arrest van 4 ok
tober 1968, handelend over de oplich
tingen die ten laste werden gelegd van 
M ... en B ... , aangestelden van eiseres te 
Kortrijk, beslist dat het niet de mogelijk 
te gunstige inlichtingen zijn geweest 
die verweerster tot levering hebben 
aangezet en dat ook verweerder de 
inlichtingen van eiseres niet heeft af
gewacht om de contracten af te sluiten ; 

Overwegende dat het arrest daaraan 
toevoegt dat zulks niet belet dat de door 
de verweerders aangevoerde schade haar 
oorsprong kan vinden in handelwijzen, 
nalatigheden of verzuimen van andere 
organen of aangestelden van de bank, 
waarover het hof van beroep in voormeld 
arrest niet had te oordelen ; 

Overwegende dat het hof van beroep, 
na te hebben beschouwd dat door 
voormeld arrest beslist is dat de door 
eiseres gegeven inlichtingen niet de 
oorzaak of de aanleiding zijn geweest 
van het afsluiten van contracten en 
leveringen en « deze inlichtingen dus niet 
in aanmerking mogen komen voor de 
beoordeling en de vaststelling van de 
schuld van eiseres ,, van deze inlichtingen 
aileen melding maakt om te beklemtonen 
dat zij niet van die aard waren dat zij 
de verweerders van verdere leveringen 
moesten doen afzien ; 

Overwegende dat het arrest zijn 
beslissing, waarbij de vorderingen van 
de verweerders, strekkend tot vergoeding 
van de schade voortspruitend uit niet 
betaalde leveringen, gegrond worden 
verklaard, ten slotte hierop steunt dat 
Pauwels, ingevolge de schuldige ver
zuimen van eiseres, over onverantwoorde 
kredieten heeft kunnen beschikken waar
door, voor diegenen welke met hem in 
handelsbetrekkingen waren, uiterlijk een 
beeld van kredietwaardigheid werd ge
schapen dat hun vertrouwen moest geven 
in de goede uitslag van hun verbin
tenissen, dat het deze omstandigheid is 
die de verweerders heeft doen besluiten 
verder contracten af te sluiten en te 
leveren, en dat « de fouten van de bank 
aldus de noodzakelijke oorzaak zijn dat 
verschillende van hun leveringen on
betaald zijn gebleven " ; 

Overwegende dat het schuldig verzuim 
dat aldus door het arrest wordt aan
gehouden niet bestaat in het foutief 
verstrekken van te gunstige inlichtingen 
over Pauwels, maar in het gemis aan 
voorzichtigheid en zorgzaamheid waar
mede eiseres, zonder acht te slaan op de 
haar gekende gegevens, kredieten; 
kredietverhogingen en kredietover-
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schrijdingen aan Pauwels is blijven 
toestaan, aldus een uiterlijk doch on
gegrond beeld van kredietwaardigheid 
verwekkend dat tot levering moest 
aanzetten; 

Dat het arrest zodoende het causali
teitsverband niet schendt, 

W at het tweede onderdeel betreft : 

Overwegende dat het tegenstrijdig 
noch dubbelzinnig is enerzijds vast te 
steilen dat het verstrekken van gunstige 
inlichtingen door eiseres aan de ver
weerders niet de aanleiding was tot 
leveringen en het sluiten van contracten, 
en anderzijds vast te steilen dat de 
« bedragen '' van de schadevergoeding, 
zoals door de eerste rechter om gegronde 
redenen aangenomen, juist waren ; dat 
het arrest inderdaad hiermede enke1 
het oordee1 van de eerste rechter nopens 
de omvang van de schade bijtreedt en 
geenszins diens redenering nopens de fout 
van eiseres, oorzaak van de schade ; 

Dat het midde1 niet -kan worden 
aangenomen ; 

Over het derde middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 1382, 1383, 
1384 van het Burgerlijk Wetboek en 97 
van de Grondwet, 

doordat het arrest vaststelt dat 
de schade van de verweerders Fuhr
meister en Andresen bestaat in het 
verschi1 tussen enerzijds de hen respec
tievelijk toekomende - bedragen van 
2.498.433, 79 Duitse Mark en van 
244.239,22 Duitse Mark en anderzijds 
het bedrag dat zij daarop uit de failliete 
boedel van Pauwels zullen ontvangen, 
en vervolgens eiseres veroordeelt om aan 
de verweerders als provisionele bedragen 
te betalen de tegenwaarde in Belgische 
munt respectievelijk van 2 miljoen en 
van 200.000 Duitse Mark, om de redenen 
dat eiseres bewust kredieten en besten
dige kredietoverschrijdingen aan de niet
kredietwaardige Pauwels heeft toege
staan ; dat zij daardoor de krediet
waardigheid van Pauwels, die media 1961 
in feitelijke staking van betaling was, 
kunstmatig heeft verlengd ; dat deze 
schuldige nalatigheid van eiseres haar 
aansprakelijkheid tegenover de verweer
ders, die schuldeisers van Pauwels zijn, 
tot gevolg heeft ; dat eiseres daarbij 
gunstige inlichtingen aan de verweerders 
heeft verschaft die deze laatsten niet 
hebben doen ophouden te leveren ; dat 
ten onrechte beweerd wordt dat bij de 
berekening van de schade moet rekening 
gehouden worden met het profijt dat de 

verweerders uit de door eiseres aan 
Pauwels toegekende kredieten getrokken 
zouden hebben ; dat zij immers geen 
voordeel uit die kredieten gehaald hebben 
en aileen betaling ontvingen van de 
geleverde koopwaar ; dat de schade die 
de verweerders lijden in het verschil 
bestaat tussen de onbetaalde leveringen 
en de uitkering dat zij als dividend op 
die bedragen uit de faiiliete boedel zuilen 
ontvangen, 

terwijl, eerste onderdeel, de door het 
arrest ten laste van eiseres in aanmerking 
genomen fout erin bestaat de krediet
waardigheid van Pauwels, die midden 
1961 feitelijk faiiliet was, en die door 
vonnis van 6 juli 1963 failliet werd 
verklaard, kunstmatig te hebben ver-
1engd, zodat de schade door die fout aan 
de verweerders veroorzaakt bestaat in 
het verlies dat zij door die verlenging 
ondergaan en eiseres niet meer moet 
vergoeden (schending van de arti
kelen 1382, 1383 en 1384 van _het 
Burgerlijk W-etboek) ; 

tweede onde1·deel, het arrest eiseres niet 
aansprakelijk stelt voor de feitelijke 
faling van Pauwels zelf, zodat het 
verlies van de verweerders bestaat in 
het verschil tussen het dividend dat zij 
zouden optrekken van de failliete boede1 
zoals samengeste1d in 1961 en hetgeen 
zij thans optrekken (schending van de 
artikelen 1382, 1383 en 1384 van het 
Burgerlijk Wetboek); 

derde onderdeel, de door eiseres aan de 
verweerders gegeven gunstige inlich
tingen over Pauwels niet in oorzakelijk 
verband staan met de schade, zodat 
deze motieven de toegekende schade
vergoeding ook niet rechtvaardigen 
(schending van aile ingeroepen be
palingen): 

W at het eerste en het tweede onderdeel 
betreft: 

Overwegende dat door het beroepen 
vonnis wordt vastgeste1d en door eiseres 
niet wordt betwist dat de in acht 
genomen onbetaa1d gebleven leveringen 
in 1963 plaatshadden en betrekking 
hebben op contracten die dateren van 
1962 en begin 1963, en dus dat de schuld
vordering van de verweerders tot stand 
kwam nadat eiseres, na het ontstaan 
van de « feitelijke " toestand van fail-
1issement, verder onverantwoord krediet 
is blijven toestaan ; 

Overwegende dat uit het antwoord 
op het tweede middel blijkt dat het 
arrest zijn beslissing niet hierop steunt 
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dat eiseres Pauwels aan een vroegere 
faillietverklaring heeft doen ontsnappen 
door dezes kredietwaardigheid te ver
lengen, doch hierop, dat eiseres, door het 
onvoorzichtig en zorgeloos blijven toe
staan aan Pauwels, niettegenstaande de 
ongunstige gegevens die haar over hem 
bekend waren, van kredieten, krediet
verhogingen en kredietoverschrijdingen, 
een uiterlijk doch ongegrond beeld van 
kredietwaardigheid van Pauwels heeft 
verwekt « dat tot levering moest aan
zetten »; 

Dat het arrest zodoende beslist dat, 
zonder die foutief verwekte krediet-

. waardigheid, de verweerders de kwes
tieuze contracten niet zouden hebben 
gesloten en de kwestieuze leveringen 
niet zouden hebben gedaan; 

Overwegende dat, door in die om
standigheden te beslissen dat de door 
eiseres veroorzaakte schade van de 
verweerders bestaat in de onbetaald 
gebleven prijs van de geleverde koop
waar, min het dividend dat zij uit
eindelijk 0 p die bedragen uit de failliete 
boedel zullen ontvangen, het arrest 
een juiste toepassing maakt van de 
artikelen 1382 tot 1384 van het 
Burgerlijk Wetboek; 

W at het derde onderdeel betreft : 

Overwegende dat uit het antwoord 
op het tweede middel blijkt dat het 
arrest zijn beslissing niet stoelt op het 
verstrekken door eiseres, aan de ver
weerders, van te gunstige inlichtingen 
over Pauwels ; 

Dat het middel in geen van zijn 
onderdelen kan worden aangenomen ; 

Over het vi~rde middel, 

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

19 maart 1976.- 16 kamer. - Voor
zitte?', Ridder Rutsaert, eerste voorzitter. 
- Verslaggever, de H. de Vreese. -
Gelijkluidende conclusie, de H. Krings, 
advocaat-generaal. . - Pleiters, de HI-I. 
Houtekier en Ansiaux. 

2e KAMER.- 22 maart 1976. 

AANSPRAKELIJKHEID 
OVEREENKOMST). 
KEERSREGLEMENT. 

(BUITEN 
WEGVER

BESLISSING 
WAARBIJ EEN WEGGEBRUIKER ALLEEN 
AANSPRAKELIJK WORDT VERKLAARD 
VOOR DE SCHADE. - GEEN VAST
STELLING W AARUIT KAN WORDEN AF
GELEID DAT DE SCHADE ZICH OOK ZOU 
HEBBEN VOORGEDAAN ZONDER DE FOUT 
WELKE TEN LASTE VAN EEN ANDERE 
BESTUURDER WERD VASTGESTELD. -
GEEN WETTELIJK VERANTWOORDE BE
SLISSING • 

Niet wettelijk verantwoord is de beslissing 
waarbij een bestuurder alleen aan
sprakelijk wordt verklaard voor de 
gevolgen van een wegverkeersongeval, 
als zij niet constateert dat de schade, 
zoals zij zich heejt voorgedaan, zich oak 
zou hebben voorgedaan zonde?' de jout 
welke ten laste van een andere bestuurder 
werd vastgesteld (1). (Artt. 1382 en 1383 
B.W.) 

(LECOMPTE, T. PISUTO, NATIONAAL VER
BOND VAN SOCIALISTISCHE MUTUALI
TEITEN EN NAAMLOZE VENNOOTSCHAP 
«ROYALE BELGE >>.) 

ARREST (vertaling). 

HET HOF;- Gelet op het bestreden 
vonnis, op 7 oktober 1975 in hoger 
beroep gewezen door de Correctionele 
Rechtbank te 8harleroi ; 

Overwegende dat de voorziening enkel 
gericht is tegen de burgerlijke beschik
kingen van het vonnis ; 

I. W at betreft de beslissing op eisers 
civielrechtelijke vordering tegen de eerste 
verweerster : 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 1319, 1320, 
1322, 1382, 1383 van het Burgerlijk 
W etboek en 97 van de Grondwet, 

Over het eerste middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 1382, 1383 
van het Burgerlijk W etboek en 97 van 
de Grondwet, 

doordat het bestreden vonnis, na in het 

(1) Cass., 22 december 1975 en 27 januari 
1976, supra, biz. 494 en 620. 
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kort te hebben aangevoerd dat de fouten 
van eiser en van verweerster Pisuto 
vaststaan, desondanks beslist dat eiser 
alleen aansprakelijk is voor het ongeval 
op grond dat « de telastlegging tegen 
beklaagde Pisuto die, op een dertigtal 
meter van de plaats waar zij van de stoep 
stapte, een oversteekplaats voor voet
gangers kon gebruiken, zou bewezen 
verklaard zijn indien zij niet was ver
jaard maar dat die overtreding van arti
kel 483, 5°, van het koninklijk besluit van 
14 maart 1968 ten deze geen oorzakelijk 
verband heeft met het ongeval en met 
de daaruit volgende schade, daar deze 
alleen door de schuld van de rechtstreeks 
gedaagde (thans eiser) veroorzaakt 
werden )), en, derhalve, het beroepen 
vonnis vernietigt, voor recht zegt dat 
alleen eiser volledig aansprakelijk is voor 
het litigieuze ongeval en voor zijn 
schadelijke gevolgen en zijn optreden als 
burgerlijke partij ongegrond verklaart, 

tenvijl het bestreden vonnis niet als 
beginsel kon stellen dat er geen enkel 
oorzakelijk verband bestaat tussen de 
schade zoals zij zich heeft voorgedaan 
en de fout van verweerster die bewezen 
werd verklaard zonder aan te tonen dat, 
zonder de fout van deze laatste, de 
schade op dezelfde wijze zou zijn 
ontstaan ; daar het vaststelt dat de fout 
van verweerster erin bestaat dat zij de 
rijbaan heeft overgestoken op een niet 
beschermde plaats terwijl zij kortbij een 
oversteekplaats voor voetgangers kon 
gebruiken en eisers fout erin bestaat dat 
hij, na zijn stilstand ter hoogte van een 
tram die zelf stilstond, zeer vlug is 
vertrokken maar zeer vlug zijn baan 
naar links moest buigen omdat hij geen 
rekening had genomen met het uitwijken 
van een voertuig dat tegelijk met hem 
was vertrokken en voor hetwelk hij had 
moeten stoppen, het vonnis wijst op de 
feitelijke elementen die aantonen dat, 
zonder de fout van verweerster, de 
schade niet op dezelfde plaats en niet 
op dezelfde wijze zou hebben plaats
gevonden ; het vonnis derhalve niet 
zonder tegenstrijdigheid (schending van 
artikel 97 van de Grondwet) noch 
miskenning van de regels betreffende de 
civielrechtelijke aansprakelijkheid (schen
ding van de artikelen 1382 en 1383 van 
het Burgerlijk Wetboek) mocht beslissen 
dat eiser alleen aansprakelijk is voor het 
ongeval en dat alle daaruit voort
spruitende schade te zijnen laste valt : 

Overwegende dat uit de vaststellingen 
van het vmmis blijkt dat de eerste 

verweerster van de stoep was gestapt 
om de rijbaan over te steken op een 
dertigtal meter van een oversteekplaats 
voor voetgangers en dat zij, op het 
ogenblik dat zij werd aangereden door 
eisers voertuig, in het midden of in de 
nabijheid van het midden van de rijbaan 
stilstond; dat de rechter beslist dat zij 
artikel 48-3, 5°, van het wegverkeers
reglement heeft overtreden luidens het
welk op de plaatsen waar het verkeer 
noch door een bevoegd persoon noch 
door verkeerslichten wordt geregeld en 
waar geen oversteekplaats voor voet
gangers bestaat, deze de rijbaan slechts 
mogen opgaan na zich ervan vergewist 
te hebben dat zij het kunnen zonder 
gevaar en zonder het verkeer te hinderen ; 

Overwegende dat, aangezien hij aldus 
impliciet heeft aangenomen dat die 
verweerster zich ten onrechte bevond op 
de plaats waar het ongeval is gebeurd, de 
rechter, niet zonder tegenstrijdigheid en 
zonder schending van de in het middel 
aangevoerde wetsbepalingen heeft kun
nen oordelen dat de fout begaan door 
de overtreding van artikel 48-3, 5°, 
van het wegverkeersreglement geen oor
zakelijk verband heeft met het ongeval, 
terwijl uit geen enkele vermelding van 
het vonnis kan worden afgeleid dat het 
ongeval zonder die fout zou zijn gebeurd ; 

Dat de rechtbank, derhalve, zijn 
beslissing waardoor de volledige aan
sprakelijkheid voor het ongeval ten laste 
van eiser wordt gelegd, niet regelmatig 
met redenen omkleedt ; 

Dat het middel gegrond is ; 

II. W at betreft de beslissingen op de 
door de verweerders tegen eiser inge
stelde civielrechtelijke vorderingen : 

Overwegende dat eiser verklaard heeft 
afstand te doen van zijn voorziening 
inzoverre zij tegen die beslissingen is 
gericht, alleen om reden dat deze geen 
eindbeslissingen zijn en met het voor
behoud dat hij zich opnieuw in cassatie 
zal voorzien wmmeer over die rechts
vorderingen een eindbeslissing zal zijn 
genomen; 

Maar overwegende dat de vernietiging 
van de beslissing op de door eiser inge
stelde civielrechtelijke vordering de ver
nietiging meebrengt van de op dezelfde 
onwettelijkheid gegronde niet definitieve 
beslissingen, gewezen op de tegen hem 
ingestelde civielrechtelijke vorderingen, 
alhoewel de voorziening in cassatie tegen 
die beslissingen thans niet ontvankelijk 
is en eiser, zonder daarin te berusten, 
van die voorziening afstand heeft gedaan ; 
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Dat, evenwel, de beslissing waarbij 
een deskundigenonderzoek wordt bevolen 
wettelijk verantwoord blijft door de 
beslissing dat eiser aansprakelijk is voor 
het ongeval ; 

Om die redenen, decreteert de afstand 
van de voorziening, in zoverre die 
voorziening gericht is tegen de beslis
singen op de tegen eiser ingestelde 
civielrechtelijke vorderingen; vernietigt 
het bestreden vonnis in zoverre het 
uitspraak doet over de civielrechtelijke 
vorderingen, behalve in zoverre het 
beslist dat eiser een fout heeft begaan 
waardoor hij aansprakelijk wordt en 
in zoverre het een deskundigenonderzoek 
beveelt; verwerpt de voorziening voor 
het overige ; beveelt dat van dit arrest 
melding zal worden gemaakt op de kant 
van de gedeeltelijk vernietigde beslissing ; 
veroordeelt eiser in de kosten van zijn 
afstand en in de helft van de andere 
kosten en de verweersters in de andere 
helft van deze ; verwijst de aldus beperkte 
zaak naar de Correctionele Rechtbank 
te Bergen, zitting houdende in hoger 
beroep_ 

22 maart I976. - 2e kamer. - Voor
zitter, Baron Richard, raadsheer waar
nemend voorzitter. Verslaggever, 
Baron Vim;otte. - Gelijkluidende con
clusie, de H. Duchatelet; advocaat
generaal. - Pleiters, de HH. Dassesse 
en Fally. 

2e KAMER. - 22 maart 1976. 

I 0 VOORZIENING IN CAS SA TIE. 
BESLISSINGEN WAARTEGEN EEN CAS
SATIEBEROEP KAN WORDEN INGESTELD. 

, - STRAFZAKEN.- VoORLOPIGE HECH
TENIS.- BESCHIKKING VAN DE ONDER
ZOEKSRECHTER VOLGENS WELKE GEEN 
BEVEL TOT AANHOUDING MOET UITGE
VAARDIGD WORDEN. - 0NTVANKE
LIJKHEID. 

2° VOORLOPIGE HECHTENIS. 
BESCHIKKING VAN DE ONDERZOEKS
RECHTER VOLGENS WELKE GEEN BEVEL 
TOT AANHOUDING MOET UITGEVAAR
DIGD WORDEN. - BESLISSING IN 
LAATSTE AANLEG GEWEZEN. 

3° VOORLOPIGE HECHTENIS. 
FElT DAT DWANGARBEID VAN VIJFTIEN 

TOT TWINTIG JAAR OF EEN ZWAARDERE 
STRAF KAN TEN GEVOLGE HEBBEN. -
BESCHIKKING VAN DE ONDERZOEKS
RECHTER DIE DE VERDACHTE IN VRIJ
HEID LAAT ZONDER OVEREENKOl\'ISTIG 
ADVIES VAN DE PROCUREUR DES 
KONINGS. - 0NWETTELIJKE BESLIS
SING. 

4° VERWIJZING NA CASSATIE. -
STRAFZAKEN. - VERNIETIGING VAN 
DE BESCHIKKING VAN DE ONDERZOEKS
REOHTER DIE DE VERDAOHTE ON
WETTELIJK IN VRIJHEID LAAT. 
VERWIJZING NAAR EEN ANDERE ONDER
ZOEKSREOHTER VAN HETZELFDE_ARRON
DISSEMENT. 

I 0 en 2° Hoewel de beschikking van de 
onderzoeks1·echter volgens welke geen 
bevel tot aanhouding moet uitgevaardigd 
worden, niet vom· hager beroep vatbam· 
is (I), is het cassatiebe1·oep tegen 
een de1·gelijke beslissing ontvankelijk. 
(Art. 416 Sv. ; art. I, lid 3, wet van 
20 april I874 betreffende de voorlopige 
hechtenis, gew. bij de wet van 13 maart 
I973.) 

3° Onwettelijk is de beschikking van de 
onderzoeksrechter die een ve1·dachte in 
vrijheid laat, zonder ove1·eenkomstig 
advies van de procureu1· des Konings, 
als hetfeit, voorwerp van de telastlegging, 
dwangarbeid van vijjtien tot twintig jaa1· 
of een zwaa1·dere st1·aj tot gevolg kan 
hebben. (Art. I, lid 3, wet van 20 april 
I874 betreffende de voorlopige hech
tenis, gew. bij de wet van 13 maart 
1973.) 

4° Wanneer het Hoj de beschikking van de 
onde1·zoeksrechte1· die een ve1·dachte on
wettelijk in vrijheid laat, ve1·nietigt, 
verwijst het de zaak nam· een ande1·e 
onde1·zoeksrechter van hetzelfde ar1'0ndis
sement. 

(PROOUREUR DES KONINGS TE BRUSSEL, 
T. KOUBAA.) 

ARREST (vertaling). 

HET HOF ; - Gelet op de bestreden 

(1) Anders was het onder de gelding van 
het oude artikel 1 van de wet van 20 april 
1874 (cass., 17 december 1941, Bull. en Pas., 
1941, I, 452; 7 september 1950, ibid., 1950, I, 
852; 24 november 1958, ibid., 1959, I, 305). 
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beschikking van de onderzoeksrechter te 
Brussel van 4 februari 1976; 

Over het middel afgeleid uit de 
schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 1, lid 1, 2, 3 en 4, van de wet 
van 20 april 1874 op de voorlopige 
hechtenis, die gewijzigd is bij de wet van 
13 maart 1973, 

dooTdat de onderzoeksrechter, op een 
vordering van 4 februari 1976 om een 
bevel tot aanhouding tegen Koubaa 
Chai:b Mohamed te verlenen wegens een 
feit dat, krachtens de artikelen 66, 461, 
468, 471 en 472 van het Strafwetboek 
met dwangarbeid van vijftien tot twintig 
jaar wordt gestraft, dezelfde dag een 
beschikking heeft uitgesproken volgens 
welke tegen de verdachte geen bevel 
tot aanhouding diende te worden ver
leend, op grond aileen dat « er geen 
ernstige en uitzonderlijke omstandig
heden aanwezig zijn die de openbare 
veiligheid raken en waarop de aanhouding 
van de verdachte gegrond is "• 

terwijl de onderzoeksmagistraat die, 
enerzijds, had geconstateerd dat de 
betrokkene verdacht was van diefstal 
gepleegd door middel van geweld of 
bedreiging, waarbij wapens getoond of 
gebruikt werden en, anderzijds, niet 
heeft vastgesteld dat er voldoende aan
wijzingen van schuld ontbraken, de 
verdachte niet in vrijheid kon laten dan 
op overeenkomstig advies van de pro
cureur des Konings : 

Overwegende dat op de regelmatige 
vordering om tegen verweerder een 
onderzoek in te stellen in verband met 
feiten, die op 16 januari 1976 werden 
gepleegd, wegens overtreding van de 
artikelen 66, 461, 468, 471 en 472 van 
het Strafwetboek en een bevel tot 
aanhouding te verlenen, de onderzoeks
rechter die van de zaak kennis had 
genomen, na ondervraging van ver
weerder en na hem in verdenking te 
hebben gesteld van diefstal door middel 
van geweld, waarbij wapens werden 
getoond of gebruikt, beslist heeft dat er 
geen bevel tot aanhouding diende te 
worden verleend, op grond dat de 
verdachte zijn verblijf in Belgie heeft, 
dat de feiten een correctionele gevangenis
straf van drie maanden of een zwaardere 
straf ten gevolge kunnen hebben, doch 
dat er geen ernstige en uitzonderlijke 
omstandigheden aanwezig zijn die de 
openbare veiligheid raken en waarop 
de aanhouding van de verdachte gegrond 
is; 

Overwegende dat luidens artikel 1, 
lid 4, van de wet op de voorlopige 
hechtenis, de beslissing waarbij de ond,er
zoeksrechter weigert gevolg te geven 
aan de vordering van de procureur des 
Konings tot aanhouding van de verdachte 
niet vatbaar is voor hoger beroep ; dat 
deze beslissing een eindbeslissing is, in 
de zin van artikel 416 van het Wetboek 
van strafvordering ; 

Overwegende dat, enerzijds, krachtens 
artikel 472 van het Strafwetboek, ge
wijzigd bij artikel 3 van de wet van 
2 juli 197 5, diefstal gepleegd door middel . 
van geweld of bedreiging gestraft wordt 
met dwangarbeid van vijftien tot twintig 
jaar, indien wapens of op wapens 
gelijkende voorwerpen werden gebruikt 
of getoond, of indien de schuldige heeft 
doen geloven dat hij gewapend was ; 

Overwegende dat, anderzijds, artikel1, 
lid 3, van de wet op de voorlopige 
hechtenis bepaalt dat, indien het feit 
dwangarbeid van vijftien tot twintig 
jaar of een zwaardere straf ten gevolge 
kan hebben, de onderzoeksrechter de 
verdachte niet in vrijheid kan laten dan 
op overeenkomstig advies van de pro
cureur des Konings ; 

Dat de onderzoeksrechter, die niet 
heeft vastgesteld dat tegen verweerder 
aanwijzingen van schuld ontbraken, 
zonder overeenkomstig advies van de 
procureur des Konings niet wettelijk 
kon beslissen dat er geen bevel tot 
aanhouding diende verleend te worden ; 

Dat het middel gegrond is ; 

Om die redenen, vernietigt de be
streden beschikking ; beveelt dat . van 
dit arrest melding zal worden gemawkt 
op de kant van de vernietigde beslissing ; 
laat de kosten ten laste van de Staat ; 
verwijst de zaak naar een andere onder
zoeksrechter van het arrondissement 
Brussel, dan de rechter die de vernietigde 
beschikking heeft uitgesproken. 

22 maart 1976.- 2e kamer.- Voor
zitter, Baron Richard, raadsheer waar
nemend voorzitter. Ve?·slaggeve?', 
Baron Vin9otte. - Gelijkluidende con
clusie, de H. Duchatelet, advocaat
generaal. 

2° KAMER. - 22 maart 1976. 

1 o VOORZIENING IN CAS SA TIE. 
PERSONEN BEVOEGD OM ZIOH IN CAS-
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SATIE TE VOORZIEN, - STRAFZAKEN. -
VOORZIENING VAN HET OPENBAAR 
MINISTERIE TEGEN EEN BESLISSING 
OP DE BURGERLIJKE RECHTSVOR
DERING. - NIET-ONTVANKELIJKHEID, 

2° GERECHTSKOSTEN. STRAF-
ZAKEN.- BENADEELDE PERSOON DlE 
DE DADER VAN DE SCHADE RECHT
STREEKS DAGVAARDT VOOR EEN STRAF
GERECHT.- KOSTEN VAN DE BURGER
LUKE RECHTSVORDERING. 

30 GERECHTSKOSTEN. - STRAF
ZAKEN. - VONNIS WAARBIJ DE BE
KLAAGDE EN DE BURGERRECHTELIJK 
AANSPRAKELIJKE PARTIJ WORDEN VER
OORDEELD. - RECHTER IN HOGER 
BEROEP BIJ WIE ENKEL DE STRAF
VORDERING AANHANGIG IS.- RECHTER 
IN HOGER BEROEP DIE DE BEKLAAGDE 
VAN VERVOLGING ONTSLAAT EN DE 
BURGERRECHTELIJK AANSPRAKELIJKE 
P ARTIJ BUITEN DE ZAAK STELT. -
GEEN VEROORDELING VAN DE BURGER
LIJKE PARTIJ IN DE KOSTEN VAN DE 
STRAFVORDERING MOGELIJK, 

1o Het openbaar ministe1·ie is in de regel 
niet bevoegd om zich in cassatie te 
voorzien tegen een beslissing op 
de burgerlijke rechtsvordering (1). 
(Artt. 177 en 216 Sv.) 

2o De kosten van het exploot, waarbij een 
door een misdrijj benadeelde pe1·soon 
de beweerde dade1· van de schade recht
streeks voor de correctionele 1·echtbank 
of de politierechtbank doet dagvaarden, 
zijn geen kosten van de strajvordering 
maar wel kosten van de burgerlijke 
rechtsv01·dering (2). 

3o De burgerlijke partij wiM' rechts
vordM·ing door de rechter in eerste 
aanleg definitiej werd toegewezen, kan 
in hogM' beroep niet tot de kosten van de 
strajvordering worden veroordeeld, als 
de rechter in hoge1· beroep, bij wie alleen 
deze rechtsvordering aanhangig is, de 
beklaagde van vervolging ontslaat en 
de bu1·gerrechtelijk aansprakelijke partij 
buiten de zaak stelt (3). (Artt. 162, 194 
eh 211 Sv.) 

(1) Cass., 25 maart 1974 (-Arr. cass., 1974, 
biz. 815). 

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

(3) Raadpi. cass., 13 juni 1955 (A1·r. cass., 
biz. 843) en noot 2; zie ook Rep. prat. du dr. 
belge, Bijv., I, v 0 Appel en matiere repressive, 
nr. 869. 

(PROCUREUR DES KONINGS TE HOEI, 
T, PARENT EN LITISCONSORTEN.) 

ARREST (VM'taling), 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 5 december 197·5 in hoger 
beroep gewezen door de Correctionele 
Rechtbank te Hoei ; 

Overwegende dat verweerster Thomas 
zowel in eigen naam als moeder en 
voogdes van verweerder Parent, ver
weerster Chantal J eunehomme wegens 
een inbreuk op het wegverkeersreglement, 
begaan v66r zij de leeftijd van 16 jaar 
had bereikt, verweerder Jose J ettne
homme, civielrechtelijk aansprakelijk 
voor zijn dochter Chantal, en dezelfde 
verweerder evenals verweerster Wanten 
als ouders en wettelijke beheerders van 
de goederen van hun voornoemd kind 
voor de politierechtbank had gedaagd ; 

Dat de eerste rechter Chantal J eune
homme had veroordeeld tot een geldboete 
en in de kosten van die. rechtstreekse 
dagvaarding, Jose Jeunehomme civiel
rechtelijk aansprakelijk had verklaard 
voor die geldboete en voor die kosten, 
en Chantal J eunehomme, Jose J eune
homme en W anten hoofdelijk had ver
oordeeld tot een schadevergoeding jegens 
Thomas; 

Dat de correctionele rechtbanl>:, waar 
de zaak alleen door het hoger beroep 
van de Procureur des Konings aanhangig 
was gemaakt, in haar uitspraak op 
strafrechtelijk gebied, zich onbevoegd 
heeft verklaard om kennis te nemen van 
genoemde rechtstreekse dagvaarding en 
<< de rechtstreeks gedaagden van de tegen 
hen uitgesproken strafrechtelijke veroor
delingen » heeft vrijgesproken, terwijl zij 
<< de kosten van het tegen hen ingestelde 
hoger beroep ten laste van de Staat " 
heeft gelaten ; dat die rechtbank, uit
spraak doende op civielrechtelijk gebied, 
heeft vastgesteld dat de beslissing van 
de eerste rechter, bij gebrek aan hoger 
beroep, definitief geworden is; 

Over de middelen samen, 

het eerste, hieruit afgeleid dat de 
correctionele rechtbank beslist dat het 
dispositief van het beroepen vonnis 
aangaande de door Thomas ingestelde 
civielrechtelijke vordering, bij gebrek 
aan hoger beroep, definitief geworden is, 

terwijl wegens zijn onbevoegdheid om 
uitspraak te doen over de tegen de 
rechtstreeks gedaagden ingestelde straf
vordering, de rechter alle punten van de 
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rechtstreekse dagvaarding niet ontvan
kelijk moest verklaren, met inbegrip 
van de eis tot schadevergoeding, en de 
niet-ontvankelijkheid van die eis van 
openbare orde was ; 

het tweede, hie1·uit afgeleid dat het 
vonnis de kosten van het hoger beroep 
tegen de rechtstreeks gedaagden ten 
laste van de Staat laat, 

terwijl het hoger beroep van het 
openbaar ministerie tegen de onwettelijke 
beslissing van de eerste rechter gegrond 
was en verweerster Thomas moest worden 
veroordeeld zowel in de kosten van dat 
hoger beroep als in de kosten van haar 
rechtstreekse dagvaarding voor de politie
rechtbank: 

Overwegende, enerzijds, dat eiser niet 
bevoegd is om zich in cassatie te voorzien 
tegen de beslissing op de civielrechtelijke 
vordering; 

Dat de door Thomas gemaakte kosten 
van de rechtstreekse dagvaarding bij 
die rechtsvordering behorende kosten 
zijn; 

Overwegende, anderzijds, dat die ver
weerster, waarvan de rechtsvordering 
definitief werd aangenomen, als burger
lijke partij niet kon worden veroordeeld 
in de kosten jegens de openbare partij 
en dat de correctionele rechtbank de 
kosten van het hoger beroep van het 
openbaar ministerie tegen de, buiten 
vervolging en buiten de zaak gestelde, 
verweerders wettelijk ten laste van de 
Staat heeft gelaten; 

Dat de middelen niet kunnen worden 
aangenomen ; 

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

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

22 maart 1976. - 2e kamer. - Voor
zitter, Baron Richard, raadsheer waar
nemend voorzitter. Vm·slaggever, 
Baron Vin9otte. - Gelijkluidende con
tJlusie, de H. Velu, advocaat-generaal. 

2e KAMER.- 23 maart 1976. 

l 0 OVERSPEL. - BEWIJS. - ToE
GELATEN BEWIJSMIDDELEN. 

2° BEWIJS.- STRAFZAKEN.- OVER-
SPEL. TOEGELATEN BEWIJSMID-
DELEN. 

1° en 2° Het bewijs van het wanbedrijj van 
ove1·spel mag door alle gemeem·echtelijke 
bewijsmiddelen gelevm·d worden ( 1). 
(Art. 387 S.W., gew. bij art. 1 van de 
wet van 28 oktober 1974.) 

(DE VOGELAERE, T. HINDRYCKX.) 

ARREST. 

RET HOF;- Gelet op het bestreden 
arrest, op 23 december 1975 door het 
Hof van beroep te Gent gewezen ; 

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

Over het middel hieruit afgeleid dat 
het arrest ten laste van eiseres ten 
onrechte het feit van overspel als bewezen 
beschouwt ofschoon geen erikele materiiile 
vaststelling van het misdrijf kon worden 
gedaan en door haar dienaangaande 
geen bekentenis werd afgelegd ; de 
verbalisanten in hun schriftelijke ver
slagen en ook ter zitting uitdrukkelijk 
hebben erkend dat de poging tot vast
stelling volstrekt negatief uitgevallen 
was; de beklaagde harerzijds nooit 
erkend heeft geslachtsbetrekkingen te 
hebben onderhouden met Juliaan Vrie
lynck; zij enkel een tijdelijke omgang 
met deze persoon heeft toegegeven, 

terwijl het feit van overspel enkel kan 
bewezen worden hetzij door een materiiile 
vaststelling van feiten hetzij door een 
bekentenis van de beklaagde zelf, en een 
mogelijke verklaring van een derde 
persoon, weze hij dan ook de zogenaamde 
medeplichtige, op zichzelf niet als een 
bewijs kan gelden ; deze persoon welis
waar tijdens het onderzoek bepaalde 
nadelige verklaringen zou hebben afge-

(1) Cass., 17 december 1973 (Arr. cass., 
1974, biz. 437). 

Artikel 388 van het Strafwetboek, dat voor 
de medeplichtige aan overspel bijzondere 
beroepsmiddelen vereiste, werd opgeheven bij 
artikel 2 van de wet van 28 oktober 1974. 
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legd, maar deze achteraf formeel heeft 
herroepen ; deze verklaringen overigens 
des te dubieuzer voorkomen wanneer uit 
de context kan verstaali worden dat 
aile contact tussen hem en beklaagde 
reeds sinds zes maanden was verbroken ; 
zodat het arrest dan ook ten onrechte 
enig bewijs heeft geput uit deze herroepen 
verklaringen, bij gebrek aan enige mate
riele vaststelling of bekentenis van 
eiseres : 

Overwegende dat, in strijd met wat 
het middel voorhoudt, het bewijs van 
het wanbedrijf van overspel door aile 
gemeenrechtelijke bewijsmiddelen mag 
geleverd worden ; 

Overwegende dat het middel voor het 
overige erop neerkomt te beweren dat de 
rechter de feiten verkeerd heeft beoor
deeld; dat hij soeverein de bewijswaarde 
van opeenvolgende verklaringen beoor-
deelt; · 

Dat het middel niet kan aangenomen 
worden; 

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

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

Overwegende dat eiseres geen bijzonder 
middel aanvoert ; 

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

23 maart 1976. - 28 kamer. - Voor
zitter, de H. Delahaye, voorzitter. -
Verslaggever, de H. Versee. - Gelijk
luidende conclusie, de H. Tillekaerts, 
advocaat-generaal. 

28 KAMER. - 23 maart 1976. 

VOORZIENING IN CASSATIE. 
STRAFZAKEN. -ARREST VAN DE KAMER 
VAN INBESCHULDIGINGSTELLING WAAR· 
BIJ" WORDT BESLIST DAT DE VOORLOPIGE 
HEOHTENIS VAN DE VERDAOHTE WORDT 
GEHANDHAAFD.- LATERE INVRIJHEID
STELLING. - VOORZIENING DOELLOOS 
GEWORDEN. 

De voorziening van de verdachte tegen een 
ar1·est van de kamer van inbeschuldiging
stelling waa1·bij wordt beslist dat zijn 
voo1'lopige hechtenis wordt gehandhaajd, 
wo1·dt doelloos wanneer achte1·aj, voor
aleer het Hoj over de voorziening beslist, 
aan deze hechtenis een einde is, ge
maakt (1). 

(STEEMAN.) 

ARREST. 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, door de kamer van inbeschuldi
gingsteiling van het Hof van beroep te 
Antwerpen op 27 januari 1976 gewezen, 
waarbij het ten laste van eiser uitge
vaardigde bevel tot aanhouding werd 
bevestigd; 

Overwegende dat eiser op 30 januari 
1976 door de onderzoeksrechter te 
Mechelen voorlopig in vrijheid werd 
gesteld; 

Dat derhalve de voorziening geen 
voorwerp meer heeft ; 

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

23 maart 1976. - 28 kamer. - Voor
zitter, de H. Delahaye, voorzitter. -
Verslaggeve1·, de H. Delva. - Gelijk
luidende conclusie, de H. Tillekaerts, 
advocaat-generaal. 

28 KAMER. - 23 maart 1976. 

1° VONNISSEN EN ARRESTEN. 
STRAFZAKEN. - BESLISSING VAN DE 
COMMISSIE TOT BESCHERMING VAN DE 
MAATSOHAPPIJ. - BESLISSING NIET 
ONDERTEKEND DOOR DE LEDEN ADVO
CAAT EN GENEESHEER. - INVLOED 
VAN DIT VERZUIM OP DE GELDIGHEID 
VAN DIE BESLISSING. 

2o BESCHERMING VAN DE MAAT
SCHAPPIJ (WET TOT). - BESLIS
SING VAN DE OOMMISSIE TOT BE· 
SOHERMING VAN DE MAATSOHAPPIJ".-

(1) Cass., 6 maart 1973 (A?'?'. cass., 1973, 
blz. 659) en 22 apri11975 (ibid., 1975, blz. 932). 
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BESLISSING NIET ONDERTEKEND DOOR 
DE LEDEN ADVOCAAT EN GENEESHEER. 
- lNVLOED VAN DIT VERZUIM OP DE 
GELDIGHEID VAN DIE BESLISSING. 

1 o en 2° Nu het bestaan van de beslissing 
van de commissie tot beschm·ming van de 
maatschappij ingesteld bij de psychia
trische afdeling van een gevangenis 
vaststaat en voo1• die beslissing de 
eenpm·igheid van de leden van de 
commissie niet is ve1·eist, kan het 
ontbreken van de handtekening van de 
leden advocaat en geneeshee?' op die 
beslissing de nietigheid ervan niet tot 
gevolg hebben (l). (Artt. 782, 860 en 
802 G.W.) 

(SAEYS.) 

ARREST. 

RET HOF ; - Gelet op de bestreden 
beslissing, op 29 januari 1976 gewezen 
door de commissie tot bescherming van 
de maatschappij ingesteld bij de psychia
trische afdeling van de gevangenis te 
Antwerpen; 

Over het eerste middel, afgeleid uit 
de schending van artikel 780 van het 
Gerechtelijk W etboek, 

Dat het middel feitelijke grondslag 
mist; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van artikel 782 van het 
Gerechtelijk W etboek, 

doordat de commissie tot behoud van 
eisers internering beslist, 

terwijl de beslissing niet ondertekend 
werd door al de personen die ze hebben 
uitgesproken : 

Overwegende dat de beslissing vast
stelt dat de commissie uit de in het 
antwoord op het eerste middel genoemde 
personen was samengesteld ; dat die 
beslissing door voornoemde voorzitter 
en secretaris is ondertekend ; 

Overwegende dat, enerzijds, de samen
stelling van de comn::tissie uit de beslissing 

(1) Cass., 21 januari en 20 augustus 1975 
(A1·r. cass., 1975, blz. 568 en 1193). Zie, wat 
het ontbreken van de handtekening van de 
secretaris van de commissie betreft, cass., 
2 en 9 december 1974 (ibid., 1975, blz. 388 
en 427); 10 november 1975, supra, blz. 329. 

zelf blijkt en eiser voormelde vaststelling 
niet van valsheid heeft beticht ; 

Dat, anderzijds, nu het bestaan van de 
beslissing vaststaat, zoals uit het middel 
blijkt, en nu die beslissing de eenparigheid 
van de leden van de commissie niet 
vereist, het ontbreken op die beslissing 
van de handtekeningen van de leden 
advocaat en geneesheer haar nietigheid 
niet tot gevolg kan hebben ; 

Dat het middel niet kan aangenomen 
worden; 

Over het derde middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet en 780 van het Gerechtelijk 
Wet hoek, 

Dat het middel feitelijke grondslag 
mist; 

En overwegende, voor het overige, dat 
de substantiele of op straffe van nietigheid 
voorgeschreven rechtsvormen werden na
geleefd en dat de beslissing overeen
komstig de wet is ; 

Om die redenen, verwerpt de voor-
ziening. 

23 maart 1976.- 2e kamer.- Voor
zitter, de H. Delahaye, voorzitter. -
Vet·slaggever, de H. Delva. - Gelijk
luidende conchtsie, de H. Tillekaerts, 
advocaat-generaal. - Pleiter, de H. Filip 
Lambrechts (van de balie te Antwerpen). 

3e KAMER.- 24 maart 1976. 

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN.- BURGERLIJKE ZAKEN. 
- BESLISSING WAARBIJ HET VERWEER 
OP EEN VORDERING WORDT AFGEWEZEN. 
- GEEN ANTWOORD OP HET MIDDEL 
WAAROP DIT VERWEER IS GEGROND.
NIET GEMOTIVEERDE BESLISSING. 

Niet gemotiveerd is de beslissing die het 
verweer op een vordering verwerpt 
zonde1· te antwoorden op het middel 
waarop dit verweer is geg1·ond (2). 
(Art. 97 Grondwet.) 

W at de beslissing betreft die aileen door de 
secretaris van de commissie werd ondertekencl, 
raaclpl. cass., 15 maart 1976, sttp1·a, blz. 81l. 

(2) Raaclpl. cass., 10 februari 1972 (Ar1·. 
cass., 1972, blz. 539) en 7 november 1974 
(ibid., 1975, blz. 315), 
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(NAA.:M:LOZE VENNOOTSCHAP « ZURICH n, 
T. DIERICKX-VISSCHERS EN DRIESSENS.) 

Met de notitie overeenstemmend 
arrest. 

24 maart 1976.- 3e kamer. - Voor
zitter, de H. Naulaerts, raadsheer waar
nemend voorzitter.- Verslaggever, de H. 
Janssens. Gelijlcluidende conclusie, 
de H. Lenaerts, advocaat-generaal. -
Pleiters, de HH. VanRyn en De Gryse. 

3e KAMER. - 24 maart 1976. 

GEMEENTE- EN PROVINCIEBE
LASTINGEN. GEMEENTELIJKE 
WEGENBELASTING. - VERORDENING 
W AARBIJ VAN BELASTING WORDEN 
VRIJGESTELD DE PERCELEN WAAROP 
INGEVOLGE EEN OVERHEIDSBESLISSING 
NIET MAG WORDEN GEBOUWD. 
DRAAGWIJDTE VAN DEZE BEPALING. 

W anneer een gemeentever01·dening de per
celen waarop ingevolge een overheids
beslissing niet mag worden gebouwd, 
van wegenbelasting vrijstelt, mag de 
bestendige deputatie van de provincie
raad wettelijlc beslissen dat deze vrij
stelling niet toepasselijlc is wanneer 
de eigenaar op de percelen alleen een 
bepaalde soo1·t van gebouwen mag 
oprichten, oolc al gaat het om gebouwen 
die bestemd zijn voor gebruilc door de 
gemeenschap ( 1). 

(MOYERSOEN, T, STAD AALST,) 

ARREST_. 

RET HOF ; - Gelet op de bestreden 
beslissing, op 18 april 1975 door de 
Bestendige Deputatie van de Provinciale 
Raad van Oost-Vlaanderen gewezen; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van artikel 26 van het 
besluit van de gemeenteraad van de stad 
Aalst van 19 september 1969 tot vestiging 

(1) Raadpi. cass., 24 mei 1973 (A1'1'. cass., 
1973, biz. 929) en 3 januari 1975 (ibid., 1975, 
biz. 497). 

van een stedelijke belasting op het 
aanleggen van straten en bestratings
werken, goedgekeurd door het koninklijk 
besluit van 17 december 1967, 

doordat de beslissing het bezwaar van 
eiser tegen de weigering van uitstel van 
belasting voor percelen waarop niet mag 
gebouwd worden, afwijst op grond dat 
« op de percelen in beginsel constructies 
ten behoeve van het gebruik door de 
gemeenschap mogen worden opgericht, 
terwijl nergens bepaald wordt dat ten 
deze het particulier initiatief zou worden 
uitgesloten ... dat in deze omstandigheden 
een zogenaamd bouwverbod op bewuste 
percelen niet in algemene of absolute zin 
kan worden opgevat n, 

terwijl de mogelijkheid van het op
richten van constructies ten behoeve 
van de gemeenschap geen afbreuk doet 
aan het verbod dat de eigenaar treft om 
in eigen voordeel te bouwen : 

Overwegende dat, naar luid van 
artikel 26 van het gemeentereglement 
van 19 september 1969, de taks kan 
worden uitgesteld « voor de percelen 
waarop niet kan of, ingevolge overheids
bepalingen, niet mag gebouwd worden >> ; 

Overwegende dat de bewoordingen 
van dit artikel, in hun normale betekenis, 
beduiden dat de taks niet verschuldigd 
is wanneer geen mogelijkheid tot bouwen 
bestaat ; dat het artikel niet toepasselijk 
is, wanneer 'de eigenaar op de percelen 
aileen een bepaalde soort van gebouwen 
mag oprichten, ook al gaat het zoals 
ten deze om gebouwen die bestemd zijn 
voor gebruik door de gemeenschap ; 

Overwegende derhalve dat de be
slissing, na vastgesteld te hebben « dat 
op de percelen in beginsel << constructies 
ten behoeve van het gebruik door de 
gemeenschap n mogen worden opgericht, 
terwijl nergens bepaald wordt dat ten 
deze het particulier initiatief zou worden 
uitgesloten >>, wettelijk tot het ver
schuldigd zijn van de belasting heeft 
kunnen besluiten op grond van de aldus 
geconstateerde mogelijkheid bepaalde 
constructies op te richten ; 

Dat het middel naar recht faalt ; 

Over het eerste middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet en 26 van het besluit van de 
gemeenteraad van de stad Aalst van 
19 september 1969 tot vestiging van een 
stedelijke belasting op het aanleggen van 
straten en bestratingswerken, goedge
keurd door het koninklijk besluit van 
17 december 1969, 
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doordat de beslissing, die uitspraak 
doet over het bezwaarschrift waarin 
eiser liet gelden dat hij op de kwestieuze 
percelen niet mocht bouwen omdat zij 
door het gewestplan geklasseerd waren 
in een parkzone, na vastgesteld te hebben 
dat de bepalingen van het voorontwerp 
van gewestplan sedert augustus 1970 
de facto worden toegepast door het 
Bestuur van Stedebouw, desondanks 
het bezwaar afwijst op grond dat « het 
voorontwerp van gewestplan Aalst geen 
enkele wettelijke bindende kracht heeft "• 

tenoijl, eerste onderdeel, uit de tegenover 
elkaar staande vaststelling enerzijcls clat 
de bepalingen van het voorontwerp van 
gewestplan de facto worden toegepast 
en de overweging anclerzijds clat het voor
ontwerp geen binclencle kracht heeft, 
niet kan opgemaakt worden of de 
beslissing het bestaan van een uit het 
voorontwerp van gewestplan volgend 
bouwverbod al dan niet erkent, zodat 
de beslissing niet naar behoren met 
reclenen is omkleecl (schencling van 
artikel 97 van de Gronclwet) ; 

tweede ondenleel, de beslissing of er al 
clan niet een bouwverbocl bestaat, 1noet 
beoordeeld worden op grond van de 
bepalingen die de facto door de bevoegde 
bestuurlijke overheid worden toegepast 
(schending van artikel 26 van de gemeen
telijke verordening van 19 september 
1969) ; 

Overwegencle clat, zo de beslissing 
eensdeels oordeelt dat het voorontwerp 
van gewestplan Aalst vooralsnog geen 
binclencle kracht heeft, bij gebrek aan 
goedkeuring door de Koning, en ancler
deels vaststelt clat de bepalingen van dit 
voorontwerp seclert augustus 1970 door 
het Bestuur van Steclebouw de facto 
worden toegepast, zij eraan toevoegt dat 
nit bedoelcle bepalingen nergens kan 
worden afgeleid dat op de betrokken 
percelen een " absoluut of algemeen 
bouwverbod >> zou rusten ; 

Overwegencle clat, nu het tweede 
micldel niet gegrond is, cleze vaststelling 
volstaat om de beslissing wettelijk te 
rechtvaardigen, weshalve het micldel, 
dat overtollige redenen van de beslissing 
bekritiseert, bij gebrek aan belang niet 
ontvankelijk is ; 

En overwegende clat uit de regelmatig 
overgelegcle stuldmn niet blijkt dat een 
middel, hetwelk de openbare orde raakt, 
ambtshalve client te worden opgeworpen ; 

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

24 maart 1976. - 38 kamer. - Voo1'
zitte1' en Verslaggeve1·, de H. Naulaerts, 
raadsheer waarnemend voorzitter. 
Gel~jkluidende conclztsie, de H. Lenaerts, 
advocaat-generaal. - Pleite1·s, de HH. 
van Heeke en Bayart. 

Op clezelfde dag werclen vijf clezelfde 
ar'resten gewezen, inzake consorten 
Moyersoen tegen Stad Aalst, op voor
zieningen tegen beslissingen van dezelfde 
bestendige cleputatie van 16 mei 1975. 

3e KAMER.- 24 maart 1976. 

DIENSTPLICHT. - U!TSTEL OF VRIJ
LATING VAN DIENST OP MORELE GROND. 

lNGESCHREVENE VAN WIE EEJN 
BROEDER OF EElN ZUSTER EEN WERKE
LIJKE DIENST HEEFT VOLBRACHT. -
GEZIN DAT TEN MINSTE EEN LID TELT 
DAT DE HOEDANIGHEID VAN GEDEPOR
TEERDE HEEFT. HOEDANIGHEID 
VAN GEDEPORTEERDE.- BEGRIP. 

Onder gezinslid dat de hoedanigheid van 
gedepo1·tee1·de heeft in de zin van arti
kel12, § 1, 5°bis, lid 3, o, van de dienst
plichtwetten, gewijzigd bij de wet van 
30 juli 1974, moet worden ve1•staan het 
gezinslid dat het wettelijk statuut van 
gedep01'tee1•de heeft ( 1). 

(VAN VAERENBERGH.) 

Met de notitie overeenstemmend 
arrest. 

24 maart 1976;- 38 kamer.- Vom·
zitter en Ve1·slaggeve1', de H. Naulaerts, 
raadsheer waarnemend voorzitter. 
Gelijklttidende conclttsie, de H. Lenaerts, 
advocaat-generaal. - Pleite1·, de H. 
Everaert (van de balie te Mechelen). 

(1) Cass:, 26 november 1975, st~pra, biz. 394; 
J'aadpl. cass., 4 februari 1976, st~p1·a, biz. 662. 
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3e KAMER.- 24 maart 1976. 

VOORZIENING IN OASSATIE. 
BESLISSINGEN WAARTEGEN CASSATIE
BEROEP RAN WORDEN INGESTELD. -
DIENSTPLICHT. - BESLISSING VAN DE 
J\HLITIERAAD. - NIET-ONTVANKELIJK

HEID. 

Niet ontvankelijk is de voorziening tegen 
een beslissing van de militiemad die, 
na vastgesteld te hebben dat ttitstel of 
vrijlating van dienst wegens kost
winne1·schap niet kan wo1·den verleend 
omdat de in m·tikelJO, § 1, 1°, van de 
dienstplichtwetten vermelde voo1·wam·den 
niet ve1•vuld zijn, weigert het geval met 
toepassing van m·tikel 28, § 4, van 
deze~fde wetten naa1· de hoge commissie 
te vm·wijzen daa1· M' geen speciale 
omstandigheden aanwezig zijn die vom· 
inwilliging van de aanvmag om uitstel 
of m·ijlating pleiten (1). (Art. 50 dienst
plichtwetten; art. 609, 7°, G.W.) 

(THIBAUT.) 

ARREST. 

HET HOF;- Gelet op de bestreden 
beslissing, op 16 april 1975 door de 
Militieraad van de provincie Antwerpen 
gewezen; 

Overwegende dat de Militieraad van 
de provincie Antwerpen bij beslissing 
van 16 april 197 5 weigerde het geval 
naar. de Hoge Militieraad te verwijzen . 
op grond van artikel 28, § 4, van de 
gecoi:irdineerde dienstplichtwetten, daar 
er geen speciale omstandigheden aan
wezig waren die voor de inwilliging van 
de aanvraag pleiten ; 

Overwegende dat eiser op 29 april 1975 
hoger beroep instelde tegen deze be-

(1) Raadpl. cass., 27 november 1974 (A1'1·. 
cass., 1975, blz. 375). 

De Hoge lVIilitieraad is niet bevoegd om te 
oordelen of de door artikel 28, § 4, van de 
dienstplichtwetten vereiste speciale omstan
digheden aanwezig zijn, wanneer de toepas
sing van cUe bepaling aan de militieraad niet 
is gevraagd (cass., 6 januari 1964, Bttll. en 
?as., 1964, I, 464) of wanneer deze raad daar
over uitspraak heeft gedaan (cass., 20 decem
ber Hl72, An·. cass., 1973, blz. 440). Dit belet 
evenwel niet dat tegen de beslissing van de 
militieraad hager beroep openstaat en cle Hoge 

slissing ; dat de Hoge Militieraad bij 
beslissing van 8 januari 1976 dit beroep 
heeft verworpen om de reden dat het 
aan de Hoge Militieraad niet behoort 
zich in de plaats te stellen van de militie
raad bij de uitoefening van een voorrecht 
dat de wetgever uitdrukkelijk en exclusief 
aan deze laatste heeft voorbehouden en 
de Hoge Militieraad derhalve niet be
voegd is om over het bestaan van de 
speciale omstandigheden waarvan sprake 
in voornoemd artikel te oordelen en op 
basis daarvan aan eiser de vrijlating op 
morele grond te verlenen ; 

Overwegende dat eiser thans cassatie
beroep instelt tegen de beslissing van de 
militieraad ; 

Overwegende dat zodanig beroep. niet 
openstaat tegen de beslissingen van de 
militieraad ; 

Dat de voorziening derhalve niet 
ontvankelijk is; 

Om die redenen, verwerpt de voor
ziening. 

24 maart 1976. - 3e kamer.- Voo1'
zitte1' en Ve1·slaggever, de H. N aulaerts, 
raadsheer waarnemend voorzitter. 
Gelijkluidende conclusie, de H. Lenaerts, 
advocaat-generaal. - Pleite1·, de H. 
Houtekier. 

1 e KAMER. - 25 maart 1976. 

1 o REOHTERLIJK GEWIJSDE. 
STRAFZAKEN. GEZAG VAN HET 
STRAFRECHTELIJK GEWIJSDE T.O.V. HET 
LATERE BURGERLIJK PROCES. ·_ AL

LEEN GEREGELD OP GROND VAN HET 
ALGEMEEN BEGINSEL VAN HET GEZAG 
VAN HET STRAFRECHTELIJK GEWIJSDE 
OP DE BURGERLIJKE REiCHTSVORDE-

Militieraad de beslissing kan vernietigen om 
een andere reclen clan wegens een verkeercle 
beoorcleling van de aangevoercle speciale 
omstandigheclen, bijvoorbeeld wegens een 
gebrek aan reclengeving of een andere on
wettigheid. In geval van vernietiging bestaat 
geen uitspraak van cle militieraad over het 
bestaan van speciale omstancligheden meer 
en clan kan de Hoge l\filitieraacl oordelen of 
zulke omstancligheclen het verlenen van uitstel 
of vrijlating rechtvaardigen (raaclpl. cass., 
11 april 1961, Bttll. en Pas., 1961, I, 857, 
met noot). 
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RING, WELK BEGINSEL IS GEHULDIGD 
IN ARTIKEL 4 VAN DE WET VAN 
17 APRIL 1878, 

2o RECHTERLIJK GEWIJSDE. -
STRAFZAKEN.- GEZAG OP DE BURGER· 
LIJKE RECHTSVORDERING. - VONNIS 
VAN EEN STRAFGERECHT VOLGENS RET· 
WELK DE ElSER GEEN FOUT HEEFT 
BEGAAN. - BURGERLIJK RECHTER 
DIE LATER BESLIST DAT DE ElSER 
ERTOE BIJGEDRAGEN HEEFT DE SCHADE, 
ZOALS DEZE ZICH « IN CONCRETO >> 

HEEFT VOORGEDAAN, TE VERERGEREN. 
- MISKENNING VAN RET GEZAG VAN 
GEWIJSDE. 

1 o H et gezag van het strajrechtelij k gewijsde 
t.o.v. het latere burgerlijk p1·oces is ge
regeld op grond alleen van het algemeen 
beginsel van het gezag van het straf
rechtelijk gewijsde op de burgerlijke 
rechtsvordering, welk beginsel is gehul
digd in artikel 4 van de wet van 17 april 
1878 (1). 

2° W anneer het strajgerecht beslist heejt 
dat de eiser geen fout heeft begaan, 
wordt het gezag van het straj1·echtelijk 
gew~jsde miskend door de burgerlijke 
rechter die later beslist dat deze eiser 
door zijn schuld ertoe bijgedragen heejt 
de schade, zoals deze zich in concreto 
heeft voorgedaan, te verergeren (2). 

(STAIESSE EN NAAMLOZE VENNOOTSCHAP 
« DETO LLOYD ))' 

T. BOUILLOT EN BELGISCHE STAAT, 
MINISTER VAN FINANCIEN.) 

ARREST (vertaling). 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 14 oktober 1974 door het 
Hof van beroep te Brussel gewezen ; 

Over het eerste middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 4 van de 
wet van 17 april 1878 houdende de voor
afgaande titel 'van het W etboek van 
strafvordering, 1319, 1320, 1350, 3°, 
1352 van het Burgerlijk Wetboek, 23 van 

(1) Raadpl. de rede door de eerste advo
caat-generaal Mahaux uitgesproken op de 
plechtige openingszitting van het Hof van 
1 september 1971 : " Het rechterlijk gewijsde 
en het Gerechtelijk Wetboek "• A1-r. cass., 
1971. 

(2) Raadpl. de recle waarvan sprake in 
noot I en zie ook cass., 10 oktober 1975, 
supra, blz. 181. 

het Gerechtelijk Wetboek en van het 
algemeen rechtsbeginsel van het gezag 
van het strafrechtelijk gewijsde t.o.v. het 
burgerlijk rechtsgeding, 

dom·dat het bestreden arrest, dat het 
beroepen vonnis wijzigt, beslist de drie 
vierde van de schadelijke gevolgen van 
een ongeval waarvan de eerste eiser 
slachtoffer was ten laste van de eisers 
te laten en hun rechtsvordering tot scha
devergoeding tegen de Belgische Staat 
wegens een fout van een van zijn aan
gestelden afwijst, op grond dat de straf
rechtelijke beslissing tot vrijspraak van 
de eerste eiser « noodzakelijk en zeker 
enkel op de getuigenis van Delbauwe 
steunde, zonder dat de politierechter 
heeft verwezen naar de andere elementen 
van het strafrechtelijk vooronderzoek )) 
waaruit, volgens het arrest, volgde dat 
« de rijkswachters, met de middelen 
waarover ze beschikten, de nuttige be
slissingen hebben getroffen om de veilig
heid van de weggebruikers te waarbor
gen >> en dat de eerste eiser geen « gevolg 
had gegeven aan de bevelen van de 
onderofficier Delchambre ))' zodat hij 
door zijn gedrag « had bijgedragen tot 
het verzwaren van de schade zoals zij 
zich in werkelijkheid heeft voorgedaan )), 

terwijl uit het op 13 oktober 1967 
door de Politierechtbank te Nijvel op 
tegenspraak gewezen vonnis, dat in 
kracht van gewijsde is gegaan en regel
matig aan het hof van beroep werd voor
gelegd, blijkt dat de telastleggingen tegen 
de eerste eiser, namelijk, door gebrek aan 
voorzichtigheid of voorzorg, onopzette
lijk slagen of verwondingen te hebben 
toegebracht aan een ander en zijn snel
heid niet te hebben geregeld om in aile 
omstandigheden te kunnen stoppen voor 
een hindernis die kan worden voorzien, 
niet waren bewezen verklaard omdat uit 
de verklaringen van de getuige Delbauwe 
bleek dat de verongelukte voertuigen 
die zich op de door de eerste eiser gevolg
de weg bevonden « nagenoeg onzicht
baar >> waren en dat de rijkswachter met 
een toortslamp << deze enkele seconden 
voor de botsing heeft opgeheven maar het 
te laat was om te signaleren >>; de straf
rechter, derhalve, zeker en noodzakelijk 
had beslist dat deze voertuigen een 
hindernis vormden die de eerste eiser 
niet kon voorzien en dat deze geen enkele 
fout had begaan, aangezien de bevelen 
van de rijkswacht voor hem te laat 
kwamen, zodat het bestreden arrest niet 
wettelijk kon beslissen dat de rijkswacht 
had gezorgd voor de veiligheid van de 
weggebruikers en dat de eerste eiser 
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geen gevolg had gegeven aan haar 
bevelen, zonder het beginsel te misken
nen van het absolute gezag en van de 
gevolgen van het gewijsde van het 
strafvonnis van 13 oktober 1967, en het 
aldus alle voornoemde wetsbepalingen 
schendt: 

Overwegende dat het gezag van het 
gm:vijsde in strafzaken t.o.v. het later bur
gerlijk rechtsgeding enkel wordt beheerst 
door artikel 4 van de wet van 17 april 
1878 en door het algemeen beginsel van 
het gezag van het gewijsde in strafzaken 
op de civielrechtelijke vordering ; 

Overwegende dat, met toepassing van 
dit beginsel, het in kracht van gewijsde 
gegaan vonnis van 13 oktober 1967 van 
de Politierechtbank te Nijvel erga omnes 
heeft beslist dat de eerste eiser geen fout 
had begaan ; dat het arrest derhalve met 
miskenning van datzelfde beginsel, op 
grond van andere elementen van het 
strafdossier dan enkel de verldaring van 
de getuige Delbauve, beslist dat eiser 
ertoe heeft bijgedragen de schade te ver
zwaren zoals zij zich in . werkelijkheid 
heeft voorgedaan en drie vierde van de 
schadelijke gevolgen van dit ongeval te 
zijnen laste legt ; 

Overwegende dat het arrest daarente
gen het gezag van het rechterlijk gewijsde 
niet heeft miskend door, op grond van de 
redenen die het vermeldt, te beslissen 
dat het optreden van de rijkswachters 
geen nalatigheid of fout vertoonde die 
in rechtstreeks en noodzakelijk verband 
stond met het ongeval waarvoor eiser 
hen aansprakelijk stelt ; 

Dat het middel gegrond is in zoverre 
het arrest een aansprakelijkheid ten laste 
van de eiser Staiesse in aanmerking 
neemt ; doch dat het middel niet kan 
worden aangenomen in zoverre het tegen 
de Belgische Staat is gericht ; 

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

Dat het middel feitelijke grondslag 
mist; 

Om die redenen, vernietigt het bestre
den arrest in zoverre het de eerste eiser 
gedeeltelijk aansprakelijk verklaart voor 
het ongeval en drie vierde van de door 
hem geleden schade te zijnen laste laat ; 
verwerpt de voorziening voor het overige ; 
beveelt dat van dit arrest melding zal 
worden gemaakt op de kant van de 
gedeelt0lijk vernietigde beslissing ; ver-

oordeelt de msers in de helft van de 
kosten ; houdt de overige kosten aan 
opdat hierover door de feitenrechter 
wordt beslist; verwijst de aldus beperkte 
zaak naar het Hof van beroep te Luik. 

25 maart 1976.- 1e kamer.- Voor
zitter, de H. Perrichon, raadsheer waar
nemend voorzitter. - Ve1•slaggever, de 
H. Trousse. - Gelijlcluidende conclusie, 
de H. Charles, advocaat-generaal. 
Pleite1·s, de HH. Van Ryn, Dassesse en 
Biitzler. 

1e KAMER.- 25 maart 1976. 

1° OVEREENKOMST. - EENZIJDIGE 
BEEINDIGING VAN DE OVEREENKOMST. 
- RECHT OP DE DAARUIT VOORT
VLOEIENDE VERGOEDING. - 0GENBLIK 
WAAROP DIT RECHT ONTSTAAT EN BE
PAALD WORDT. 

2° OVEREENKOMST. - CONTRACT 
INZAKE NIET-ALLEENVERKOOP VAN ON
BEPAALDE TIJD. - EENZIJDIGE BE· 
EINDIGING VOOR DE INWERKINGTRE
DING VAN DE WET VAN 13 APRIL 1971 
BETREFFENDE EENZIJDIGE BEEINDI
GING VAN DE VERKOOPCONCESSIES, TOT 
WIJZIGING VAN DE WET VAN 27 JULI 
1961 BETREFFENDE EENZIJDIGE BE
EINDIGING VAN DE VOOR ONBEPAALDE 
TIJD VERLEENDE CONCESSIES VAN AL
LEENVERKOOP. - 0PZEGGINGSTERMIJN 
NOG NIET VERLOPEN BIJ DE INWERKING
TREDING VAN VORENVERMELDE WET 
VAN 13 APRIL 1971. - DAARDOOR 
WORDT DEZE WET NIET TOEPASSELIJK 
OP DE CONTRACTEN INZAKE CONCESSIE 
VAN NIET-ALLEENVERKOOP VAN ONBE
PAALDE TIJD VOOR DE BEEINDIGING 
WAARVAN, y66R DE INWERKINGTRE
DING VAN GENOEMDE WET, REGELMATIG 
KENNIS GEGEVEN WERD. 

3o WETTEN EN BESLUITEN. ~ToE
PASSING IN DE TIJD. - WET VAN 
13 APRIL 1971 BETREFFENDE EENZIJ
DIGE BEEINDIGING VAN DE VERKOOP
CONCESSIES, TOT WIJZIGING VAN DE 
WET VAN 27 JULI 1961 BETREFFENDE 
EENZIJDIGE BEEINDIGING VAN DE VOOR 
ONBEPAALDE TIJD VERLEENDE CON
CESSIES VAN ALLEENVERKOOP.- WET 
VAN 13 APRIL 1971 NIET VAN TOEPAS
SING OP DE CONTRACTEN INZAKE CON
CESSIE VAN NIET-ALLEENVERKOOP VAN 
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ONBEPAALDE TIJD VOOR DE BEEINDI
GING WAARVAN, VOOR DE INWERKING
TREDING VAN GENOEMDE WET, REGEL
MATIG KENNIS GEGEVEN WERD. 

1o Het recht op vergoeding dat kan voo1·t
vloeien uit de eenzijdige verbreking van 
een ove1·eenkomst ontstaat en wordt 
bepaald vanaj de kennisgeving van de 
wil tot verb1·eking do01" een der partijen, 
zelfs wannee1·, ingevolge een bijzondere 
bepaling van de beeindigde overeen
komst, deze nog zeke1•e gevolgen zou 
hebben tot het verst1·ijken van de op
zeggingstermijn (1). 

2° en 3° De wet van 13 april1971 betref
jende eenzijdige beeindiging van de 
ve1·koopconcessies, tot wijziging van de 
wet van 27 j~tli 1961 betreffende een
zijdige beeindiging van de voor onbe
paalde tijd verleende concessies van 
alleenve1·koop, heejt geen tentgwe1·kende 
kracht, zodat de bepalingen van deze 
wet niet tot gevolg k~mnen hebben dat 
voornoemde wet van 13 april 1971 toe
passelijk is op de contracten inzake 
concessie van niet-alleenverkoop van 
onbepaalde tijd voor de beeindiging 
waarvan, v661· de inwe1·kingt1·eding van 
deze wet, 1·egelmatig kennis gegeven 
werd, zelfs indien de opzeggingstermijn 
nog niet verstreken is bij de inwer
kingtreding van vorenvermelde wet van 
13 april 1971 (2). 

(NAAMLOZE VENNOOTSCHAP << PRODUITS 

PHARMACEUTIQUES A. CHRISTIAENS "• 
T. VENNOOTSCHAP NAAR AMERIKAANS 
RECHT « TRA VENOL LABORATORIES IN
TERNATIONAL ll,) 

ARREST (vertaling). 

HET HOF;- Gelet op het bestreden 
arrest, op 2 april 1975 door het Hof van 
beroep te Brussel gewezen ; 

Over het middel afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 7 van de wet van 
13 april 1971 betreffende een?ijdige 
beeindiging van de verkoopconcessies, 
2 van het Burgerlijk Wetboek, 1319 en 
1320 van het Burgerlijk Wetboek tot 

(1) Raadpl. cass., 19 september 1973 (.Arr. 
cass., 1974, blz. 60). 

(2) Raadpl. BRICMONT, La 1·esiliation uni
laterale des concessions de vente, inz. blz. 109, 
175, 186 en 206. 

bescherming van de bewijskracht van 
de brief van 23 februari 1971 tot beiiin
diging van de concessie, 

doordat het arrest de op 1 mei 1971 
in werking getreden wet van 13 april1971 
weigert toe te passen op een verkoop
concessie die op 23 februari 1971 werd 
opgezegd tegen 1 juli 1971, op grond dat 
uit de parlementaire voorbereiding van 
de wet van 13 april 1971 blijkt dat de 
wetgever aan deze wet geen terugwer
kende kracht heeft willen verlenen, dat 
de opzegging van 23 februari 1971 aan
leiding heeft gegeven tot een feitelijke 
verbreking van het contract, en dat het 
bijgevolg zonder belang is dat dit 
contract nog gevolgen heeft gehad tijdens 
de opzeggingstyrmijn van vier maanden, 

te1·wijl, ee1•ste onderdeel, een verkoop
concessie blijft bestaan tijdens de opzeg
gingstermijn voor haar beeindiging (schen
ding van artikel 7 van de wet van 13 april 
1971); 

tweede onderdeel, de toepassing van 
de nieuwe wet op een bij haar inwerking
treding bestaand contract helemaal geen 
terugwerkende kracht van de wet uit
maakt (schending van artikel 2 van het 
Burgerlijk Wetboek); 

derde onde1·deel, de beslissing dat de 
brief van 23 februari 1971 aanleiding 
heeft gegeven tot een feitelijke verbreking 
van het contract onverenigbaar is met de 
duidelijke betekenis van de bewoordingen 
van de brief tot beeindiging van de con
cessie, waarin de concessiegever te ken
nen geeft dat hij door bet contract wil 
gebonden blijven tot het verstrijken van 
de opzeggingstermijn (schending van de 
artikelen 1319 en 1320 van bet Burgerlijk 
Wetboek): 

Overwegende dat uit de aan het Hof 
voorgelegde stukken, met name uit 
hetgeen het arrest zegt en vaststelt, 
blijkt dat, bij overeenkomst van 20 juni 
1952, eiseres van verweerster, voor on
bepaalde tijd, de concessie van niet
alleenverkoop van haar produkten had 
verkregen op het grondgebied van Belgie, 
bet Groothertogdom Luxemburg en Bel
gisch Congo, thans de Republiek Zai:re ; 

Dat deze overeenkomst, krachtens 
haar artikel 5, wederzijds kan worden 
beeindigd met inachtneming van een 
opzeggingstermijn van negentig dagen, 
maar deze beeindiging evenwel tijdens 
de opzeggingstermijn de verplichtingen 
laat bestaan die, binnen de perken van 
het contract, v66r zijn beeindiging zijn 
ontstaan; 

Dat verweerster in haar brief van 23 fe-
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bruari 1971 aan eiseres haar beslissing 
meedeelde « een einde te maken aan de 
overeenkomst, met ingang van 1 juli 
1971, dit is 120 dagen na 1 maart 1971, 
op welke datum de opzeggingstermijn ... 
begint te lopen » ; dat verweerster hieraan 
toevoegde « tot 1 juli zullen we, overeen
komstig de lopende verbintenissen, de 
bestellingen die u ons opgeeft voor de 
produkten van de overeenkomst blijven 
uitvoeren » ; 

Dat aldus, in overeenstemming met de 
in de clausule 5 van de overeenkomst uit
gedrukte gemeenschappelijke wil van de 
partijen, alle gevolgen van deze overeen
komst definitief geregeld werden v66r 
de inwerkingtreding, op 2 mei 1971, van 
de wet van 13 april 1971, betreffende 
eenzijdige bei:iindiging van de verkoop
concessies, tot wijziging van de wet van 
27 juli 1961, betreffende eenzijdige 
bei:iindiging van de voor onbepaalde tijd 
verleende concessies var. alleenverkoop ; 

Overwegende dat, enerzijds, het recht 
op vergoeding dat kan voortvloeien uit 
de eenzijdige verbreking van een over
eenkomst ontstaat en bepaald wordt 
vanaf de kennisgeving van de wil tot 
verbreking door een der partijen, zelfs 
wanneer, ingevolge een bijzondere bepa
ling van de bei:iindigde overeenkomst, 
deze nog zekere gevolgen zou hebben tot 
het verstrijken van de opzeggingster
mijn; 

Overwegende dat, anderzijds, daar 
voornoemde wet van 13 april 1971 geen 
terugwerkende kracht heeft, het woord 
« einde » dat zij in haar artikel 6 gebruikt 
om het woord « bei:iindiging » van de 
wet van 27 juli 1961 te vervangen, en de 
bewoordingen van haar artikel 7 << bij de 
inwerkingtreding van de wet bestaande 
verkoopconcessies » niet tot gevolg kun
nen hebben dat voornoemde wet van 
13 april 1971 toepasselijk is op de con
tracten inzake concessie van niet-alleen
verkoop van onbepaalde tijd voor de 
bei:iindiging waarvan, v66r de inwerking
treding van deze wet, regelmatig kennis 
gegeven werd ; 

Overwegende dat het arrest, zonder in 
een van de grieven van het middel te 
vervallen en zonder een van de erin ver
melde wetsbepalingen te schenden, wet
telijk heeft kunnen beslissen dat, aan-

(1) Raadpl. cass., 27 september 1963 (Bull. 
en Pas., 1964, I, 96), aismede het versiag van 
de verenigde commissies van Economische 
Zaken en van de Middenstand, Pasin., 1951, 
biz. 356. De geiegenheidshuur, ais bedoeid in 
artikei2, 1°, vervat in de wet van 30 april1951, 

CASSATIE, 1976. - 28 

gezien de wetgever aan de wet van 
13 april 1971 geen terugwerkende kracht 
heeft willen verlenen, de bei:iindiging van 
23 februari 1971 aanleiding heeft gegeven 
tot « een feitelijke » verbreking van het 
contract, waarop de wet van 27 juli 1961 
van toepassing was hoewel het contract 
na de inwerkingtreding van de nieuwe 
wet nog gevolgen heeft gehad tijdens 
de nog niet verlopen duur van de op
zeggingstermijn ; 

Dat het middel niet kan worden aan
genomen; 

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

25 maart 1976.- 1e kamer. - Voor
zitter, de H. Perrichon, raadsheer waar
nemend voorzitter. - Verslaggever, de 
H. Capelle. - Gelijkluidende conclusie, 
de H. Charles, advocaat-generaal. -
Pleiters, de HH. van Heeke en De Gryse. 

1 e KAMER. - 26 maart 1976. 

HUUR VAN GOEDEREN.- HANDELS
HUUR. - HUUROVEREENKOMST NOR
MAAL TOEGESTAAN VOOR MINDER DAN 
EEN JAAR. - BEGRIP. 

De feitenrechter die vaststelt dat een 
handelshuur voor een beperkte duur is 
gesloten volgens de bestemming wellce 
de partijen aan het goed hebben willen 
geven, rekening houdende met preciese 
objectieve gegevens, beslist wettelijk dat 
de huur normaal is gesloten voor minder 
dan een jaar, in de zin van artilcel2, 1°, 
van afdeling IIbis van hoofdstuk II 
van titel VII van boelc III van het 
Burgerlijk Wetboek (wet van 30 april 
1951) (1). 

(FREDERICKX, 
T. VAN DE WEYER EN SNOECX.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 

mag niet worden verward met de bezetting 
ter bede. Deze is immers geen huurovereen
komst en vait buiten de toepassing van de 
wetgeving op de handeishuurovereenkomsten 
(cass., 30 april1971, A7'1". cass., 1971, biz. 847; 
17 maart 1972, ibid., 1972, biz. 681). 
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vonnis, op 11 september 1974 in hoger 
beroep gewezen door de Rechtbank van 
eerste aanleg te Leuven ; 

Over het middel afgeleid uit de 
schending van de artikelen 1, 2, 3, 4, 
van de wet van 30 april 1951 op de 
handelshuur in het bijzonder, gewijzigd 
door de wetten van 22 december 1951, 
29 juni 1955 en 5 j\1li 1963, die de 
afcleling IlbiB van hoofclstuk II van 
titel VIII van boek III van het Burgerlijk 
W etboek vormt, en 97 van de Grondwet, 

doo1·dat het vonnis, om de vorclering 
van de verweersters toe te wijzen en 
vervolgens eiser te veroorclelen tot het 
onmiclclellijk ontruimen en het terug ter 
vrije beschikking van de verweersters 
stellen van het handelshuis, bestaande 
uit « herberg, woonhuis, feestzaal en 
benzinestation », clat hem door de rechts
voorganger van de verweersters in huur 
was gegeven luiclens een huurovereen
komst van 30 juli I972 « voor de periode 
van I augustus I972 tot I februari I973 
zoncler 1neer en zoncler verclere ver
lenging », beslist, op clit punt het vonnis 
van de eerste rechter bevestigencle, dat 
de op 30 juli I972 tussen partijen 
gesloten huurovereenkomst de ken
merken vertoont van een gelegenheicls
verhuring becloelcl door artikel 2, I 0 , 

van de wet van 22 december 195I, en dus 
buiten het toepassingsgebiecl valt van 
de wet op de hanclelshuur, zulks op de 
gronclen' :. clat vooreerst beide partijen 
erkennen clat, op het ogenblik van het 
sluiten van de huurovereenkomst, tussen 
hen onderhanclelingen hangencle waren 
·omtrent de verkoop-aankoop van het 
kwestieuze panel en zelfs een verkoop
verbintenis zou zijn gesl'oten ; clat partijen 
besloten in afwachting van het verlijden 
van de verkoopakte een huurovereen
komst te sluiten met de uitclrukkelijke 
vermelcling dat het was voor de beperkte 
dum· van I augustus I972 tot I februari 
I973 zoncler verclere verlenging; clat de 
verhuring clus cluidelijk toegestaan en 
aanvaarcl wercl met het oog op een wel 
bepaalcle gebeurtenis, namelijk het ver
lijclen van de verkoopakte tussen partijen, 
en slechts gelclt voor de door partijen 
bepaalde tijcl; clat clergelijke afwijking 
van de normale huurtijcl bedoelcl wordt 
door artikel ~. I 0 , van de wet van 
22 december I95l, waar sprake is van de 
bestemming van het verlllllucle goecl ; dat 
de bestemTning even7:eer de becloelingen 
betekent die de partijen met het goecl 
hebben, ten cleze voor de rechtsvoor
ganr.;er van de verweerster het te ver
kopen en voor eiser het aan te kopen, 

als het gebruik waarvoor bet goecl in Be 
geschikt is, 

te1·wijl de bepalingen van afcleling IIbiB 
van hoofdstuk II van titel VIII van 
boek III van het Burgerlijk Wetboek 
(wet op de hanclelshuur in het bijzoncler) 
toepasselijk zijn op de huur van on
roerencle goecleren die, uitclrukkelijk of 
stilzwijgencl vanaf de ingenottrecling van 
de huurcler, door de huurcler in hoofclzaak 
gebruikt worden voor het uitoefenen van 
een kleinhanclel of voor het beclrijf van 
een ambachtsman die rechtstreeks in 
contact staat met het publiek (artikel l, 
I 0 , van de wet van 29 juni 1955), 

terwijl de cluur van de alclus becloelcle 
huurovereenkomsten, uit kracht van 
een clwingencle wetsbepaling, niet korter 
mag zijn clan negen jaren (artikel 3 van 
de wet van 30 april I95I, gewijzigcl bij 
artikeli, 2°, van de wet van 29 juni 1955), 

en terwijl het vonnis, clat niet betwist 
clat de litigieuze huurovereenkomst sloeg 
op een hanclelshuis bestaande uit herberg, 
woonhuis, feestzaal en benzinestation, 
clienvolgens niet wettig op de hierboven 
aangehlaagcle gronclen kon beslissen clat 
de tussen partijen gesloten huurovereen
komst het karakter vertoont van een 
gelegenheiclsverhuring zoals becloelcl door 
artikel2, 1°, van de wet van 22 december 
I95I en clus buiten het toepassingsgebied 
valt van de wet op de hanclelshuur, nude 
huur van een hanclelshuis die de partijen 
hebben gesloten met de bedoeling voor 
de ene, de verhuurder, het verhuurde 
goed te verkopen, en voor de andere, 
de huurcler, het aan te kopen, en in 
afwachting van het verlijden van de 
verkoopakte tussen hen, geenszins 
voldoet aan de . wettelijke definitie die, 
luidens de duidelijke en nauwkeurige 
termen van meergenoemcl artikel 2, I 0 , 

uitsluitend doelt op : « de huur die, 
vvegens de aard of de bestemming van het 
goed of volgens de gebruiken, normaal 
wordt toegestaan voor minder clan een 
jaar », vermits de termen « wegens de 
bestemming van het goed » en « volgens 
de gebruiken » in het tekstverband van 
de even aangehaalde wetsbepaling niet 
de extensieve zin hebben die bet vonnis 
daaraan verkeerdelijk toeschrijft door 
te beslissen dat de bestemming '' evenzeer 
betekent de bedoelingen die de partijen 
met het goed hebben, ten deze het te 
verkopen en het aan te kopen, als het 
gebruik waarvoor het goed in Be geschikt 
is », en de bedoelingen die partijen 
hadden bij het sluiten van de huur
overeenkomst over een handelshuis om 
het te verkopen en aan te kopen noch 
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cc de bestemming >>, noch cc het gebruik >> 
zijn waarvoor het goed, wegens zijn aard 
of volgens de gebruiken, in se geschikt is 
en normaal in huur wordt gegeven voor 
minder dan een jaar: 

Overwegende dat, luidens artikel 2, 1°, 
van afdeling IIbis van hoofdstuk II van 
titel VIII van boek III van het Burgerlijk 
W etboek, de bepalingen van de:ze afdeling 
niet van toepassing zijn op de huur die, 
wegens de aard of de bestemming van het 
goed of volgens de gebruiken, normaal 
wordt toegestaan voor minder dan een 
jaar; 

Dat door voormelde wetsbepaling de 
gelegenheidsverhuringen worden bedoeld, 
dit is de verhuringen waarvan de duur 
wordt beperkt tot die van de gebeurte
nissen die het sluiten van de overeen
komst hebben gerechtvaardigd; 

Overwegende dat het vonnis door 
verwijzing naar de motieven van de 
eerste rechter en door eigen redenen 
vaststelt dat de verhuring zonder enig 
bedrieglijk op:zet gebeurde, dat zij duide
lijk toegestaan en aanvaard werd ''met 
het oog op een welbepaalde gebeurtenis, 
namelijk het verlijden van de koopakte 
tussen partijen >>, en dat partijen cc in 
afwachting van het verlijden van de 
koopakte >> beslisten een huurovereen
komst te sluiten '' met de nadrukkelijke 
vermelding dat zij slechts zou gelden 
voor de beperkte duur van 1 augustus 
1972 tot 1 februari 1973, zonder verdere 
verlenging >> ; 

Overwegende dat uit die context 
blijkt dat, wanneer bet vonnis beschouwt 
dat de bestemming van het goed waarvan 
gewag iri voormeld artikel 2, 1°, evenzeer 
betekent cc de bedoeling die de partijen 
cc met het goed >> hebben >>, het de be
stemming bedoelt die de partijen ten 
deze aan het goed hebben willen geven, 
in acht genomen de objectieve gegevens 
die het vonnis aanstipt, namelijk de wel 
bepaalde gebeurtenis die het sluiten van , 
de huurovereenkomst determineerde en 
haar duur bepaalde, met name het 
verlijden van de verkoopakte ; 

Overwegende dat het vonnis zodoende 
wettelijk beslist dat de tussen partijen 
gesloten huurovereenkomst de ken
merken vertoont van een door voormelde 
wetsbepaling bedoelde gelegenheidsver
huring en dus buiten het toepassings
gebied valt van de wet op de handels
huur; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen ; 

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

26 maart 1976.- 1" kamer.- Voor
zitte1', de H. de Vreese, raadsheer waar
nemend voorzitter. - Verslaggever, de 
H. Gerniers. - Gelijkluidende conclusie, 
de H. Declercq, advocaat-generaal. -
Pleiters, de HH. H. De Bruyn en Houte
kier. 

1 e KAMER. - 26 maart 1976. 

10 WATERLOPEN.- 0NBEVAARBARE 
WATERLOPEN. - 0VERWELVINGSWER
KEN DOOR EEN AANGELANDE UITGE
VOERD ONDER DE GELDING VAN EEN 
PROVINCIEREGLEMENT WAARIN DE 
DOORSNEDE VAN DE BUIZEN NIET IS 
VASTGESTELD. - MAORTIGING VAN DE 
PROVINCIEOVERREID VOLGENS WELKE 
EEN NABURIGE OEVERBEWONER RET 
DEEL VAN DE WATERLOOP LANGS ZIJN 
ERF MAG OVERWELVEN MET BUIZEN 
MET EEN GROTERE DOORSNEDE DAN 
DE BUIZEN VAN DE EERSTE OEVER
BEWONER. - BESLISSING WAARDOOR 
DE EERSTE OEVERBEWONER NIET VER
PLICRT IS TOT RET VERVANGEN VAN 
ZIJN BUIZEN DOOR BUIZEN MET DE
ZELFDE AFMETINGEN ALS DIE WELKE DE 
TWEEDE HEEFT MOE TEN GEBRUIKEN, 

2o ERFDIENSTBAARHEID. - ERF· 
DIENSTBAARREID VOORTVLOEIEND UIT 
DE PLAATSGESTELDHEID. - RECRTEN 
VAN DE OEVERBEWONER. -- GRENZEN. 

1 o Wanneer hij die langs een onbevam·bare 
waterloop woont overwelvingswerken 
heejt uitgevoerd onder de gelding van 
een provinciereglement waarin de door
snede van de te gebruiken buizen niet is 
vastgesteld, heeft het jeit dat een naburige 
oeve1·bewoner later gemachtigd werd 
om het deel van de waterloop langs zijn 
erj te overwelven op voorwaa1·de dat 
hij daartoe bttizen gebruikt met een 
grotm·e doorsnede dan die welke de em·ste 
oevm·bewoner heejt gebruilct, niet ten 
gevolge dat deze verplicht is zijn bttizen 
te ve1·vangen door buizen met dezelfde 
ajmetingen als die van zijn gebttttr; 
zulks geldt a fortiori als het p1·ovincie-
1'eglement verbiedt elk lmnstwerk op 
deze wate1'loop te verwijde1·en zonde1· 
machtiging van de bestendige deptttatie. 
(Art. 16 wet van 28 december 1967 
op de onbevaarbare waterlopen, art. 85 
provinciewet van 30 april 1836 en 
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artt.1 en 15reglement van deprovincie
raad yan Antwerpen van 27 oktober 
1955 betreffende de waterlopen waarop 
de wetten op de onbevaarbare water
lopen niet toepasselijk zijn.) 

2o De eigenaa?' van een Mj langs een 
onbevaa1·ba1·e toate?'loop die gemachtigcl 
toercl om een deel van cleze toaterloop 
te ovenvelven en cl1:e deze toe?' ken niet 
mag ~titvoe?'en tenzij hij de buizen 
van een nab~wige oeve1·betoone1· ve?'
toijcle?·t, kan zich op cleze machtiging 
niet be1·oepen om te eisen clat cle gebu~t?' 
ze ve?'toijcle?·t, als hij niet betoiJ'st clat het 
clooT die ge bu~w ~titgevoenle toe?' k omvet
tel~jk is, op eenfo~d be1·ust of ajbTeul~ doet 
aan cle ?'echten op g1·ond van e?jd~enst
baaTheclen ~tit cle wet, zeljs indien hij 
daa1·doo1' schacle lijclt, op voo1·waa?·de 
eventoel clat het eventoicht t~tssen na
buTige eigenaa.1·s niet Ve?'n?·oken is. 
(Artt. 544, 644, 645, 1382 en 1383 B.W.) 

(COENEN, T. DERBOVEN R. EN I.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vmmis, op 14 oktober 1974 in hoger 
beroep gewezen door de Rechtbank van 
eerste aanleg te Turnhout ; 

Over de twee middelen samen, 

het ee?·ste, afgeleid uit de schending 
van de artikelen 2, 3, lid 1, 6, 544, 545, 
556 tot 563, 644, 645, 713, 714, 1382, 
1383 van het Burgerlijk Wetboek, 25, 30, 
92, 93, 97, 107 van de Grondwet, 16 van 
de wet van 28 december 1967 op de 
onbevaarbare waterlopen, 85 van de 
provinciewet van 30 april 1836, 1 en 15 
van het reglement van de provincieraad 
van Antwerpen van 27 oktober 1955 
betreffende de wa;terlopen waarop de 
wetten op de onbevaarbare waterlopen 
niet toepasselijk ;.ijn, 

cloo?·dat het vonnis de door eiser 
ingestelde tegeneis tot herstelling van 
de tussen beide erven liggende. on-

. bevaarbare waterloop genaamd << Leugen
loop >> in zijn vroegere staat of tot een 
nieuwe verbuizing afwijst en ook zijn 
vraag tot schadevergoeding verwerpt 
om de redenen dat eiser het weder
rechtelijk karakter van de door de 
verweersters gedane verbuizing niet aan
toont; dat de verweersters de verbuizing 
in 1949 hebben verricht en het provinciaal 
reglement van 27 oktober 1955 deze 
feiten niet kan sanctioneren ; dat de. 

oevereigenaar gerechtigd is het water te 
benutten en er zich tegen te beschermen 
in verband met overstroming en stank, 
steeds op voorwaarde dat hij de rechten 
van de andere oevereigenaars en van de 
eigenaars van de lagerliggende erven niet 
miskent ; dat de verweersters door het 
aanbrengen van 'de buizen niet weder
rechtelijk hebben gehandeld en eiser 
geen schade bewijst ; dat de moeilijk
heden die eiser ondervindt, voortspruiten 
uit een administratieve beslissing en de 
rechtbank zich niet inlaat met menings
verschillen tussen bestuurlijke overheden, 

te?'toijl, ee1·ste oncle1'deel, de bedding van 
de onbevaarbare waterloop de « Leugen
loop '' tot het openbaar domein behoort 
en de verweersters door in 1949 de 
water loop te verbuizen geen recht hebben 
verkregen op het behoud van de alsdan 
gebruikte buizen met 0,50 meter dia
meter ; indien het provinciaal politie
reglement van 27 oktober 1955 deze 
vroeger gedane verbuizing niet kan 
sanctioneren, bet toch als politieregle
ment tot de openbare orde behoort en dus 
vanaf zijn inwerkingtred:ing toepasselijk 
is op de kwestieuze waterloop ; derhalve 
de door de verweersters vroeger gelegde 
buizen aan de nieuwe afmetingen van 
1 meter diameter 1noeten aangepast 
worden (schending van de artikelen 2, 3, 
lid 1, 6, 544, 545, 556 tot 563, 713, 714 
van het Burgerlijk vVetboek, 16 van de 
wet van 28 december 1967 op de onbe
vaarbare waterlopen, 85 van de provincie
wet van 30 april 1836, 1 en 15 van het 
provinciaal reglement van 27 oktober 
1955); 

ttoeecle oncle1'cleel, eiser staande hield, 
zonder op dit punt te worden tegen
gesproken, dat hij de machtiging 
bekomen heeft om het langs zijn erf 
nog verder lopende gedeelte van de 
« Leugenloop '' te overwelven met buizen 
van 1 meter diameter en zulks hem 
onmogelijk is ingevolge de door de 
verweersters geplaatste buizen die slechts 
0,50 meter diameter hebben, zodat hij 
in zijn rechten van oevereigenaar is 
geschaad ; het vonnis hierop niet 
antwoordt en over het geschil niet 
beslist ; het bestaan van meningsver
schillen tussen bestuurlijke overheden 
de bevoegdheid van de rechtbank, die 
daarbij bijzonder in de wet omschreven 
is, geenszins aantast (schencling van de 
artikelen 544, 644, 645, 1382, 1383 van 
het Burgerlijk Wetboek, 25, 30, 92, 93 
en 97 van de Grondwet); 

dm·de onclenleel, e:iser ter staving van 
zijn civielrechtelijke vordering staande 
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hield dat de beslissing van het gemeente
bestuur van W esterloo de door de 
verweersters gelegde buizen met 
0,50 meter diameter te laten bestaan, 
onwettelijk was zodat de rechtbank deze 
beslissing niet mocht toepassen; het 
vonnis ten onrechte beslist zich niet te 
Tnogen mengen in administratieve me
ningsverschillen en deze motieven het 
niet mogelijk maken na te gaan of het 
vom1is de beslissing van het gemeente
bestuur al dan niet voor wettelijk houdt 
(schending van de artikelen 1, 15 van het 
provinciaal reglement van 27 oktober 
1955, 92, 97 en 107 van de Grondwet) ; 

het tweede, afgeleid uit de schending 
van de artikelen 544, 644, 645, 1382, 1383 
van het Burgerlijk Wetboek, 25, 30, 92, 
93 en 97 van de Grondwet, 

doo1·dat het vonnis de door eiser 
ingestelde tegeneis tot herstelling in zijn 
vroegere staat van de tussen beide erven 
liggende onbevaarbare waterloop, ge
naamd « Leugenloop )), of tot een nieuwe 
verbuizing, afwijst en ook zijn vraag tot 
schadevergoeding verwerpt om de reden 
dat eiser niet bewijst enige schade 
geleden te hebben ten gevolge van de 
door de verweersters vroeger uitgevoerde 
verbuizing van de:ze waterloop, 

te1·wijl, ee1·ste ondm·deel, eiser staande 
hield dat de door de verweersters gedane 
verbuizing met buizen van slechts 
50 centimeter doormeter, een snelle 
obstructie van de waterloop tot gevolg 
had, zodat in het gedeelte van de open 
waterloop dat verder langs zijn erf liep, 
een groot overstromingsgevaar en een 
ondraaglijke stank ontstonden en de 
door de verweersters aangebrachte riole
ring niet geschikt was voor verdere 
aansluiting ; eiser daardoor bewees dat 
hij schade onderging en de lasten van 
de nabuurschap onevenredig waren ver
deeld ; het vonnis hierop niet antwoordt 
(schending van artikel 97 van de Grond
wet); 

tweede onde1·deel, het vonnis in alle 
geval ten onrechte oordeelt dat eiser 
geen schade zou bewezen hebben, al
hoewel hij staande hield, zonder tegen
gesproken te worden, dat er tengevolge 
van de door de verweersters gedane 
verbuizing voor zijn erf overstromings
gevaar en een onverdraaglijke stank 
waren ontstaan, en ten onrechte oordeelt 
dat de lasten van de nabuurschap 
daardoor niet ongelijk zouden zijn ver
deeld ; de rechters het bestaande geschil 
hadden moeten beslechten rekening 
houdend met deze elementen (schending 

van de artikelen 544, 644, 645, 1382, 
1383 van het Burgerlijk vVetboek, 25, 
30, 92 en 93 van de Grondwet) : 

Overwegende dat, blijkens het plan 
dat aan het vom1is van 17 mei 1972 van 
de vrederechter van het kanton Westerlo 
is gehecht, eisers eigendom aan het 
kwestieuze lopende water paalt : ten 
eerste, wat het achterste gedeelte betreft, 
over een lengte van ongeveer 46 meter, 
zonder dat het eigendom van de ver
weersters er eveneens aan paalt, en 
vervolgens, stroomafwaarts, over een 
lengte van 26,21 meter, waar beide 
eigendommen er aan palen ; 

Overwegende dat de verweersters op 
dit laatste gedeelte in 1949 buizen van 
0,50 meter doorsnede lieten aanbrengen; 

Overwegende dat de bevoegde overheid 
aan eiser machtiging verleende om het 
eerste bovenbeschreven 46 meter lange 
deel van de waterloop door middel van 
rolvormige buizen van minstens 1 meter 
bilu1endoorsnede te overwelven ; 

Overwegende dat eiser, tot staving 
van zijn tegenvordering strekkende tot 
het wegruimen door de verweersters van 
de rioleringen die zij op of in het eigendom 
van eiser hebben aangebracht, en tevens 
tot betalil1g van schadevergoeding, liet 
gelden dat de overwelving waartoe hij 
was gemachtigd slechts kon geschieden 
na verwijdering van de buizen van 
50 centimeter doorsnede waarmede de 
verweersters het tweede bovenbeschreven 
deel van de waterloop hadden 1aten 
overwe1ven ; 

Overwegende dat het provinciaal regle
ment van 27 oktober 1955 de doorsnede 
van de buizen die bij de overwelving van 
de onder het toezicht van de provincie 
staande waterlopen zullen worden ge
bruikt, niet bepaalt ; dat het nochtans 
verbiedt een op deze waterlopen aan
gebracht kunstwerk zonder machtiging 
van de bestendige deputatie weg te 
ruimen; 

Dat het vonnis derhalve niet gehouden 
was administratieve meningsverschillen 
op te lossen ; 

Overwegende dat, nu het vaststelt 
dat eiser niet aantoont dat de ver
weersters het kunstwerk wederrechtelijk 
hebben aangebracht en nu het beslist 
dat zij bijgevolg geen quasi-delict hebben 
bedreven, nu het aan de hand van 
omstandige elementen releveert dat de 
verweersters de rechten die eiser, 
luachtens de door de wet opgelegde 
dienstbaarheden, als oevereigenaar toe
komen niet krenken, al ondergaat hij 
de a::mgeklaagde schade, en nu het 
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hierdoor te kennen geeft dat de ver
weersters het evenwicht tussen de 
naburige eigenaars niet hebben gestoord, 
het vonnis eisers betoog beantwoordt 
en de afwijzing van zijn tegenvordering 
wettelijk verantwoordt ; 

Dat de middelen niet kunnen worden 
aangenomen ; 

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

26 maart 1976.- 1e kamer.- Voor
zittm·, de H. de Vreese, raadsheer waar
nemend voorzitter. - Ve1·slaggevm·, de 
H. Van Leckwijck. - Gelijkluidende 
conclusie, de H. Ballet, advocaat-gene
raal.- Pleiter, de H. Houtekier. 

2e KAMER. - 29 maart 1976. 

1° SCHENKINGEN EN TESTAMEN
TEN. - LEGAAT (( DE RESIDUO )), -
REOHTEN VAN DE EERSTE BEGIFTIGDE. 

2o SCHENKINGEN EN TEST AMEN
TEN. - LEGAAT (( DE RESIDUO )), 
WlriTTELIJKHEID.- VoORWAARDE. 

I 0 Behoudens andersluidend beding van de 
erjlatm·, kan de eerste begijtigde in geval 
van een legaat de residua niet beschikken 
over de aldus bij testament gegeven 
goederen (1). 

2° Het legaat de residua, dat in beginsel 
de eerste begunstigde niet toestaat bij 
testament over de goedm·en te beschikken, 
is geen verboden erfstelling over de 
hand, aangezien het niet insluit dat de 
goederen onve1·vreemdbaa1· zijn -en de 

(1) en (2) Raadpi. cass., 26 februari 1953 
(Bull. en Pas., 1953, I, 494} en 25 juni 1959 
(ibid., 1959, I, 1106); LAURENT, d. XIV, 
nr. 487; DE PAGE, d. VIII-1, nr. 340; 
d. VI!I-2, biz. 1866, noot 5; DILLEMANS, 
Beginselen van Belgisch p1·ivaat1·echt, " Testa
menten », nr. 123, biz. 128 ; ScHIOKX en 
VANISTERBEEK, d. IV, Droit civil, biz. 736 ; 
VAN DE VoRsT, Tijdsch1·ijt voo1· notarissen, 
1937, biz. 49; RONSE, Tijdsch?-ift voor notaris
sen, 1944, blz. 1 ; VAN HovE, Tijdsclwift voor 
notarissen, 1950, biz. 209; MATTHYs, Tijd
schrift voor nota1•issen, 1951, biz. 131; PIRSON, 
Revue critiqtte de ju1·isp1'Udence belge, 1952, 
biz. 196, nr. 5; STORME, Rechtskundig Week-

zodus opgelegde beschikkingsbeperking 
hieruit voortvloeit dat de erjlater beschikt 
heeft over goederen die nog in het bezit 
zouden zijn van de eerste begunstigde 
op het ogenblik van diens overlijden (2). 
(Art. 896 B.W.) 

(CONARD EN DEGLINE, 
T. MIEVIS I. EN J.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op de beschikking 
van de eerste voorzitter van het Hof 
van 10 februari 1976, waarbij bevolen 
wordt dat onderhavige zaak zal be
handeld worden door de tweede kamer ; 

Gelet op het bestreden arrest, op 
28 mei 1974 door het Hof van beroep te 
Brussel gewezen ; 

Over het middel afgeleid uit de 
schending van de artikelen 6, 544, 711, 
893, 895, 896, 900, 1156 tot 1164, 1349 
tot 1353 van het Burgerlijk Wetboek 
en 97 van de Grondwet, 

doonlat het arrest de vordering van de 
verweersters principieel gegrond ver
klaart en de eisers veroordeelt tot de 
teruggave van het te Landen gelegen 
onroerend goed om de reden dat de 
erflaatster Mievis Jeanne bij het opmaken 
van haar testament niet de bedoeling 
had haar overlevende echtgenoot Dal
motte Jules het recht te verlenen over 
de residuaire goederen bij wijze van 
testament te beschikken, vermits de 
erflaatster zelf reeds over deze goederen 
had beschikt door ze aan haar nichten, 
de verweersters, over te maken op het 
ogenblik van haar overlijden; dat de 
eisers ten onrechte beweren dat nit de 
bewoordingen van het testament van 

blad, 1957-1958, kol. 1577, noot onder Gent, 
15 januari 1944; PUELINCKX-OOENE, Rechts
kundig Weekblad, 1970-1971, kol. 1910; VAN
QUIOKENBORNE, Tijdschrift vom· p1·ivaatrecht, 
1972, biz. 621, nr. 14; DEKKERS en VAN
QUIOKENBORNE, Rev. crit. jur. belge, 1975, 
blz. 93 tot 108; cass. Fr., 27 juni 1961, Dalloz, 
1962, bJ.z. 285 en de noot MARC ANCEL ; 
JOSSERAND, d. III, nr. 1872; BAUDRY
LACANTINERIE, Donations et testaments, d. II, 
nr. 3101 ; RIPERT en BOULANGER, Traite 
elementai1•e de droit civil, d. IV, nr. 3890 ; 
LoussoUARN, Encycl. Dalloz, V 0 Sttb'stitution, 
nr. 39; BEUDANT, d. VII, nr. 404; PLANIOL en 
RIPERT, d. V, nr. 301; AUBRY en RAU, 
EsMETN, d. XI, biz. 174, § 694, noot 28. 
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Mievis Jeanne zou voortvloeien dat aan 
Dalmotte wel het recht was toegekend 
op zijn beurt per testament over de 
goederen de residua van Mievis te be
schikken ; dat weliswaar het gebruik 
van het woord << disposer » na « jouir » 
niet uitsluit dat Mievis Jeanne de 
bedoeling had Dalmotte toe te laten over 
de residuaire goederen bij wijze van 
testament te beschikken ; dat het woord 
« dispositions » in de aanhef van J:et 
testament in het raam van de herroepmg 
van testament wordt gebruikt, hetgeen 
niet belet dat de erflaatster hetzelfde 
woord zeven regels verder, in een heel 
andere context, in een meer beperkte 
zin heeft willen gebruiken, 

te1·wijl, eerste onderdeel, het vermaken 
van een legaat de residtto door Mievis 
Jeanne in haar testament van 20 maart 
1949 ten gUJ;lste van de verweersters 
geenszins principieel inhoudt dat Dal
motte Jules over de hem gelegateerde 
goederen niet per testament zou mogen 
beschikken behalve andersluidend be
ding, en dat er te dien opzichte geen 
enkel vermoeden bestaat en integendeel 
het vermogen om per testament over de 
gelegateerde goederen te beschikken 
uitsluitend een kwestie van interpretatie 
van de wil van de erflaatster Mievis 
Jeanne is en het arrest verkeerde juri
dische regels met de interpretatie van de 
wil van Mievis heeft vermengd en de 
motivering derhalve tegenstrijdig en 
dubbelzinnig is (schending van de arti
kelen 895, 896, 900, ll56 tot ll64, 1319 
en 1322, 1349 tot 1353 van het Burgerlijk 
W etboek en 97 van de Grondwet) ; 

tweede onderdeel, het arrest beslist dat 
het woord « disposer » door wijlen Mievis 
Jeanne in haar testament van 20 maart 
1949 gebruikt, enerzijds waar het ge
schreven is, na het woord « jouir "• niet 
uitsluit dat wijlen Dalmotte Jules 
gerechtigd was per testament over de 
residuaire goederen te. beschikken en 
anderzijds, waar het woord voorkomt 
in de context « les biens dont il n'aurait 
pas dispose "• het in een beperkte zin 
gebruikt wordt, zodat ofwel hetzelfde 
woord in dezelfde context twee ver
schillende betekenissen heeft ofwel aan. 
het eerste woord « disposer » een bredere 
betekenis werd gegeven dan aan het 
tweede gebruik ervan en bet niet mogelijk 
is vast te stellen welke woorden in de 
context van het testament juist bedoelcl 
werclen, zodat het arrest steunt op 
tegenstrijclige, clubbelzinnige en cluistere 
motieven (schending van artikel 97 van 
de Grondwet); 

de1·de onderdeel, wijlen Mievis Jeanne, 
:wanneer zij in haar testament tweemaal 
het woorcl « disposer " gebruikte, ener
zijcls om aan Dalmotte Jules toe te laten 
over haar goederen te beschikken en 
anclerzijds om te zeggen clat de goederen, 
waarover hij niet beschikt had, aan haar 
twee nichten zouclen toevallen, geenszins 
aan clit woorcl twee verschillende beteke
nissen heeft gegeven en het arrest de 
bewijskracht van clit testament miskent 
(schencling van de artikelen 1319, 1320 
en 1322 van het Burgerlijk Wetboek); 

vie1·de onde1·deel, het in het testament 
van ~1ievis Jeanne aan Jules Dalmotte 
'volleclig opgelegde verbocl om per testa
ment over de residuaire goecleren te 
beschikken in alle geval nietig is claar 
het inclruist tegen de vervreemclbaarheicl 
van de goecleren en de vrijheicl per 
testament te beschikken ten onrechte 
beperkt (schencling van de artikelen 6, 
544, 711, 893, 895, 896 en 900 van het 
Burgerlijk Wetboek) : 

vVat het eerste onclercleel betreft : 

Overwegencle clat het arrest beslist 
clat uit de bewoordingen van het testa
ment blijkt clat de beqoeling van de 
erflaatster is geweest enerzijcls haar 
echtgenoot, de eerste begunstigcle, het 
genot te verschaffen van de gelegateercle 
goecleren en hem er onder levenclen te 
laten over beschikken, en anclerzijcls 
alles wat bij het overlijclen van haar 
echtgenoot nog in cliens bezit zou zijn, 
over te maken aan de verweersters ; 

Overwegencle clat het arrest eveneens 
beslist clat uit cliezelfde bewoorclingen 
blijkt clat, vermits de erflaatster blijkbaar 
zelf over de residuaire goederen heeft 
beschikt en de eerste begunstigcle, inclien 
hij het recht verkreeg bij testament over 
de resicluaire goederen te beschikken, 
het « cloorgeefbecling » al te gemakkelijk 
tot een clocle letter zou kunnen maken, 
de erflaatster niet de bedoeling had aan 
haar echtgenoot het recht te verlenen 
bij wijze van testament over de resicluaire 
goederen te beschikken ; 

Overwegencle dat het arrest zodoencle 
van het testament een interpretatie 
geeft die met de termen ervan geenszins 
onverenigbaar is en zijn beslissing wet
telijk rechtvaardigt ·; 

Overwegencle dat het arrest, door. te 
beschouwen dat « principieel >> client aan
genomen te worden clat, « behoudens 
andersluiclend heeling van de erflater >>, 

de eerste begunstigde (becloelcl zijncle : 
in geval van legaat de residtto zoals ten 
deze) de hem gelegateercle goecleren niet 
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bij testament kan overmaken, van de in 
het onderdeel aangehaalde wetsbe
palingen een juiste toepassing maakt ; 

Wat het tweede en derde onderdeel 
betreft: 

Overwegende dat de eisers voor het hof 
van beroep stelden dat uit de bewoor
dingen van het testament, met name 
uit de termen « les biens dont il n'aurait 
pas « dispose " ,, minstens impliciet een 
andersluidend beding voortvloeit waarbij 
de eerste begtmstigde echtgenoot de hem 
gelegateerde goederen wel bij testament 
kon overmaken, des te meer daar de 
erflaatster de algemene betekenis van 
het woord « beschikking " kende, zoals 
blijkt uit de aanvang van haar testament 
waar zij alle voorgaande « dispositions " 
herroept, dit woord wel degelijk ge
bruikend in de betekenis van testamen
taire beschikking ; 

Overwegende dat het arrest, in 
antwoord op die stelling, de betekenis 
van het woord « disposer >> nagaat ; 

Overwegende dat het beslist dat in de 
passus waarbij de erflaatster al haar 
goederen aan haar echtgenoot legateert 
«pour en jouir et «disposer>> en pleine 
propriete ,, het woord « disposer >> werd 
gebezigd om aan te tonen dat geen 
bewaringsplicht werd opgelegd en bedoelt 
dat haar echtgenoot onder levenden 
over die goederen mag beschikken ; 

Overwegende dat daaruit blijkt dat, 
wanneer het arrest onmiddellijk daarna 
beschouwt dat het gebruik van het woord 
« disposer >> « derhalve >> ten deze « niet 
uitsluit >> dat de erflaatster de bedoeling 
had haar echtgenoot toe te Iaten over de 
residuaire goederen bij wijze van testa
ment te beschikken, zulks blijkbaar 
een materiele vergissing is, namelijk 
een verschrijving voor « niet insluit " ; 

Dat de aangeklaagde tegenstrijdigheid, 
dubbelzinnigheid of duisterheid van de 
moti~ven dienvolgens niet bestaat en, 
verm1ts het arrest geenszins aan het 
woord « disposer " twee verschillende 
betekenissen toekent, de aangeklaagde 
miskenning van de bewijskracht van het 
testament evenmin bestaat ; 

Wat het vierde onderdeel betreft : 

Overwegende dat het testament de 

(1) VAN RYN, P1·incipes de droit commm·cial, 
d. III, blz. 49, 50 en 51 ; H., L. en J. MAZEAUD, 
Le9ons de d1·oit civil, d. III, nrs. 977, 981 en 
983; PLANIOL en RIPERT, d. X, nr. 130, 
blz. 145; AUBRY en RAU, ESMEIN, d, V, 

eerste begnnstigde het recht verleent om 
over de gelegateerde goederen onder 
levenden te beschikken en enkel beschikt 
dat alles wat bij zijn overlijden nog in 
diens bezit zou blijven, aan de ver
weersters, de tweede begunstigden, zal 
toekomen; 

Dat zulke beschikking, die aan de 
eerste begnnstigde geen plicht tot be
waring van de goederen oplegt, geen 
verboden erfstelling over de hand uit
maakt, doch een geldig legaat de 1·esid~w ; 
dat zulk legaat de residua geen onver
vreemdbaarheid van de goederen inhoudt 
en de in het onderdeel aangehaalde 
wetsbepalingen, ook artikel 900 van het 
Burgerlijk Wetboek, niet schendt; 

Dat de beperking van de vrijheid van 
beschikking van de eerste begnnstigde 
haar wettige grondslag vindt in de 
geldige bepaling van het testament van 
de e~~aatster waardoor hetgeen bij het 
over~IJden van de eerste begtmstigde 
nog m diens bezit zal overblijven, reeds 
aan een ander is vermaakt ; 

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

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

29 maart 1976. - 2e kamer. - Voor
zitte1', Baron Richard, raadsheer waar
nemend voorzitter. - Verslaggever, de 
H. de Vreese.- Gelijkluidende conclusie 
de H. Krings, advocaat-generaal. ___: 
Pleiters, de HR. Houtekier en VanRyn. 

2e KAMER. - 29 maart 1976. 

KOOP. - VERBORGEN GEBREKEN. 
BE GRIP. 

Geen verborgen gebrek is het gebrek dat 
de koper kan waarnemen door een 
aandachtig, doch n01·maal onderzoek, 
dadelijk na de levering (I). (Artt. 1641 
en 1642 B.W.) 

§ 355bis; BAUDRY-LACANTINERIE, d. XIX, 
nrs. 418 en 422; Rep. prat. du dr. belge, 
v 0 Vices 1·edhibitoius, nr. 227; yo Vente, 
nrs. 330 en 341 ; cass. Fr., 11 oktober 1966 
(Ju1•. class. pb•., 1967, II, 15193) en de noot 
Van DE LA PRADELLE. 
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(VENNOOTSCHAP 
<< LEE COOPER-HOLLAND LTD », 
T. NAAMLOZE VENNOOTSCHAP 

« OUDENAARDSE TEXTIELFABRIEKEN ».) 

ARREST. 

RET HOF;- Gelet op de beschikking 
van de eerste voorzitter van het Hof van 
10 februari 1976, waarbij bevolen wordt 
dat onderhavige zaak zal behandeld 
worden door de tweede kamer ; 

Gelet op het bestreden arrest, op 
31 januari 1975 door het Hof van beroep 
te Gent gewezen ; 

Over het middel afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 1134, 1135, 1181, 
1583, 1584, 1585, 1587' 1588, 1602, 1604, 
1606, 1641, 1642 van het Burgerlijk 
W etboek en 97 van de Grondwet, 

doordat het arrest de door verweerster 
ingestelde vordering tot betaling van 
een som van 1.731.966 frank als prijs van 
geleverde weefsels « Scrub Denim » in 
principe gegrond verklaart en de tegen
vordering van eiseres tot betaling van 
een schadevergoeding, gelijk aan de 
tegenwaarde in Belgische munt van 
150.900,7 5 N ederlandse florijnen, wegens 
verborgen gebrek van de geleverde 
weefsels afwijst en een expert aanstelt 
om de rekeningen na te zien, om de 
redenen dat bij de bestelling van de 
weefsels niets werd gespecificeerd betref
fende krimp en eiseres evenmin het haar 
voorgelegde staal of de geleverde weefsels 
die aan het staal conform zijn, op krimp 
heeft getest ; dat de ge1everde weefsels, 
indien ze daartoe niet vooraf speciaal 
behandeld worden, uiteraard onderhevig 
zijn aan krimp en eiseres met deze 
eigenschap niet onbekend kon zijn ; dat 
het onder die voorwaarden aan eiseres 
behoorde bij de levering, en zeker v66r 
de verwerking, de weefsels te onderzoeken 
om na te gaan of ze zo maar, zonder 
verdere behandeling tegen krimp, tot 
kledingstukken konden worden ver
werkt ; dat zij dit gemakkelijk kon doen 
en wist dat er op dit punt bepaalde 
eisen bestaan wat betreft de confectie
kledingstukken ; dat verweerster welis
waar wist dat de door haar geleverde 
weefsels bestemd waren voor confectie, 
maar dat bij de bestelling niets was 
gespecifieerd betreffende krimp en voor
dien een staal was voorgelegd, zodat 
verweerster mocht verwachten dat eiseres 
de weefsels niet zou verwerken en ver
kopen zonder vooraf zelf na te gaan of ze 
zonder meer voor confectie geschikt 

waren of zonder ze zelf te laten 
behandelen tegen krimp; in die om
standigheden het beweerde gebrek niet 
kan worden aangezien als een verborgen 
gebrek ; indien eiseres de kwaliteit niet 
kende, zulks te wijten is aan haar eigen 
nalatigheid de weefsels bij de levering 
of v66r het gebruik en met het oog op 
een eventuele bijkomende behandeling 
tegen krimp, door een eenvoudige was
proef te testen, 

terwijl, eerste onde1·deel, het arrest 
enerzijds de kwestieuze krimp van de 
geleverde weefsels niet in acht neemt als 
een verborgen gebrek, maar anderzijds 
oordeelt dat eiseres de weefsels, in dit 
opzicht, bij de levering of zeker v66r 
het gebruik had moeten onderzoeken, 
zodat dit gebrek, regelmatig na de 
levering vastgesteld, dan toch verborgen 
was; dergelijke motieven duister, dubbel
zinnig en tegenstrijdig zijn (schending 
van de artikelen 1604, 1606, 1641, 1642 
van het Burgerlijk Wetboek en 97 van 
de Grondwet) ; 

tweede onderdeel, het feit dat de ver
werende verkoopster een staal van de 
verkochte weefsels ter beschikking van 
eiseres had gesteld geenszins inhoudt 
dat verweerster zou zijn vrijgesteld 
van de vrijwaring voor verborgen ge
breken noch dat eiseres het staal of de 
geleverde koopwaar zou moeten onder
zoeken naar verborgen gebreken, 
namelijk een krimp-percentage dat hoger 
dan het normale ligt (schending van de 
artikelen 1134, 1135, 1181, 1583, 1584, 
1585, 1587, 1588, 1641 en 1642 van het 
Burgerlijk Wetboek); 

derde onde~·deel, het feit dat partijen 
in de overeenkomst niets betreffende de 
krimp van de geleverde weefsels, waarvan 
ze heiden wisten dat ze aan dit gebrek 
onderhevig waren en dat ze voor confectie 
bestemd waren, hadden gespecificeerd, 
geenszins de beslissing rechtvaardigt dat 
eiseres de geleverde weefsels slechts 
na onderzoek desaangaande mocht ge
bruiken en dat een buitenmatige krimp 
niet als verborgen gebrek kan worden 
beschouwd; het arrest alzo ten on
rechte de bedingen van het contract 
en de wetgeving op de verkoop in het 
nadeel van de koper uitlegt (schending 
van de artikelen 1134, 1135, 1602, 1604, 
1641, 1642 van het Burgerlijk Wetboek 
en 97 van de Grondwet) : 

Overwegende dat het arrest, na te 
hebben vastgesteld dat bij de bestelling 
niets betreffende krimp was bedongen 
en dat eiseres het voorgelegde staal « of 
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de geleverde weefsels " niet op krimp 
heeft getest, beschouwt dat niet wordt 
betwist dat de bestelde en geleverde 
weefsels, indien zij daartoe niet speciaal 
zijn behandeld, << uiteraard )) onderhevig 
zijn aan krimp, dat deze eigensclmp a.an 
eiseres niet onbekend was of kon zijn, 
dat het « onder die voorwaarden )) aan 
eiseres, die zulk weefsel regelmatig en in 
grote hoeveelheden verwerkt, behoorde 
de weefsels « bij de levering en zeker 
v66r de verwerking )) te onderzoeken 
om na te gaan of ze zo maar, zonder 
verdere behandeling tegen krimp, tot 
hledingstukken konden worden verwerkt, 
en dat eiseres dit niet aileen gemakkelijk 
zelf kon doen door een staal van de 
geleverde weefsels aan een eenvoudige 
wasproef te onderwerpen, maar dit ook 
moest doen, nu zij wist dat dit soort 
weefsel de eigenschap heeft nogal te 
krimpen bij het wassen en dat de ge
leverde weefsels niet vooraf tegen krimp 
waren behandeld ; 

Overwegende dat het arrest uit deze 
beschouwingen wettelijk heeft kunnen 
afleiden dat eiseres de koopwaar onmid
dellijk na de levering aan een aandachtig 
doch normaal onderzoek had moeten 
onderwerpen, en dat, indien zij dit had 
gedaan, zij de beweerde overmatige krimp 
zou hebben kunnen vaststellen, zodat 
dit gebrek geen verborgen gebrek uit
maakt; 

Dat de motieven van het arrest 
dubbelzinnig noch tegenstrijdig zijn; 

Overwegende dat, vermits het arrest 
beslist dat het onderhevig zijn aan krimp 
niet als een verborgen gebrek van de 
verkochte zaak kan worden aangezien, 
het niet meer hoefde aan te tonen waarom 
verweerster niet tot vrijwaring daartegen 
gehouden was ; 

Overwegende dat uit de hoger aange
haalde beschouwingen blijkt dat het 
arrest zijn beslissing luidens welke eiseres 
in de gegeven omstandigheden gehouden 
was het voorgelegde staal « of de ge
leverde koopwaar )) te onderzoeken naar 
een, met· het oog op de bestemming van 
de koopwaar, aanvaardbaar krimp
percentage, en dat de liTimp ten deze niet 
als een verborgen gebrek kan worden 
aangezien, niet steunt op het feit dat 
verweerster een staal van de verkochte 
weefsels ter beschikking van eiseres 
had gesteld noch op het feit dat in de 
overeenkomst niets betreffende de krimp 
van de weefsels was bedongen ; 

Dat het arrest door die beschouwingen 
en die beslissing geenszins een heeling 
van het verkoopcontract tegen de koper 
uitlegt en van de in het middel aan-

gehaalde wetsbepalingen een juiste toe
passing maakt ; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen ; 

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

29 maart 1976.- 28 kamer.- Voor
zitter, Baron Richard, raadsheer waar
nemend voorzitter. - V e1·slaggever, de 
H. de Vreese.- Gelijkltddende conclusie, 
de H. Krings, advocaat-generaal. 
Pleiter, de H. Houtekier. 

28 KAMER. - 29 maart 1976. 

1° REDENEN VAN DE VONNISSEN 
EN ARRESTEN. - BURGERLIJKE 
ZAKEN. - CONCLUSIE. - BESLISSING 
DIE DE BEWIJSVOERING VAN DE CON· 
CLUSIE WEERLEGT EN OPGEEFT OM 
WELKE REDEN ZE DEZE VERWERPT.
REGELMATIG GEMOTIVEERDE BESLIS· 
SING. 

2° OVEREENKOMST.- GEBRUIK.
ARTIKEL 1135 EN 1160 VAN HET 
BuRGERLIJK WETBOEK. - WANNEER 
IS ER SPRAKE VAN GEBRUIK ? 

3° BEWIJS.- VERMOEDENS.- ZAKEN 
VAN KOOPHANDEL. - FACTUUR. -
HANDELSGEBRUIK. - BESLISSING DAT 
VOLGENS DE HANDELSGEBRUIKEN DE 
BEZWAREN TEGEN FACTUREN SCHRIF· 
TELIJK MOETEN BEKENDGEMAAKT OF 
BEVESTIGD WORDEN.- GEEN SCHEN· 
DING VAN ARTIKEL 25, LID 2, VAN HET 
WETBOEK VAN KOOPHANDEL. 

4° REDENEN VAN DE VONNISSEN 
EN ARRESTEN. - BuRGERLIJKE 
zAKEN. - CoNCLUSIE. - BETOOG DAT 
NIET MEER TER ZAKE DIENT '\VEGENS 
DE OPLOSSING DOOR DE RECHTER AAN 
HET GESCHIL GEGEVEN. GEEN 
VERPLICHTING VOOR DE RECHTER TE 
ANTWOORDEN OP DE CONCLUSIE WAARIN 
DIT BETOOG VOORKOMT. 

1° Regelmatig gemotiveerd is de beslissing 
die de bij conclusie door een partij 
voorged1·agen bewijsvoe1·ing weedegt en 
opgeeft om welke 1·eden ze deze ve?'· 
werpt (1). (Art. 97 Grondwet.) 

(1) Cass., 28 rnaart 1974 (A1'1'. cass., 1974, 
blz. 833) ; raadpl. cass., 25 september 1975, 
supra, blz. 118. 
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2° Een beding kan niet als geb1·uikelijk 
worden beschouwd, in de zin van de 
a1·tikelen 1135 en 1160 van het B~t1'gerlij k 
Wetboek, noch als dusdanig in een 
ovm·eenkomst van een bepaalde aa1·d 
vom·komen, niettegenstaande daamve1· 
in deze overeenkomst niets wordt gezegd, 
tenzij algemeen wordt aangenomen dat 
het, behoudens .andersluidende bepaling, 
van toepassing is op de1·gelijke ove1·een· 
komsten ( 1). 

3° De regel van artikel 25, lid 2, van het 
W etboek van koophandel, dat !coop en 
ve1·koop kunnen bewezen worden dom· 
een aangenomen jactuur, onverminderd 
de overige doo1• de handelswet toegelaten 
bewijsmiddelen, belet niet dat de 1·echter 
beslist dat volgens een handelsgeb1·uik, 
bij handelsverrichtingen van een be
paalde aard, belang1·ijkheid offen jre
quentie, de bezwaren tegen de jacturen 
scMijtelijk moeten worden bekendge
maakt of schrijtelijk en tijdig moeten 
bevestigd worden (2). 

4° De 1·echter is niet verplicht te antwom·den 
op een conclusie waarin een betoog 
vom·komt, wanneer dit niet meer ter 
zake dienend is wegens de oplossing die 
hij aan het geschil geejt (3). (Art. 97 
Grondwet.) 

(NAAMLOZE VENNOOTSOHAP 
« ARBOROUTE WEGENONDERNEMING ))' 

T. OLAES,) 

ARREST. 

RET HOF ; - Ge1et op de beschikking 
van de eerste voorzitter van het Hof 
van 10 februari 1976, waarbij bevolen 
wordt dat onderhavige zaak zal be
handeld worden door de tweede kamer ; 

Gelet op het bestDeden arrest, op 
4 december 1974 door het Hof van 
beroep te Luik gewezen ;' 

(1) Raadpl. cass., 21 mei 1874 (Bull. en 
Pas., 1874, I, 220); 1 december 1926 (ibid., 
1927, I, 95); 29 mei 1947 (ibid., 1947, I, 380); 
19 februari 1953 (ibid., 1953, I, 476); 20 juni 
1957 (ibid., 1957, I, 1259); 17 oktober 1975 
(An·. cass., 1976, blz. 224); DE PAGE, d. I, 
blz. 9 en blz. 284, nr. 187, litt. E; d. II, nr. 469; 
GENY, Methodes d'inte1'p1·etation et sources 
en d1·oit positij, d. I, blz. 418, 422, 424, 432 ; 
llfAHILLON, Journ. tJ·ib., 1970, blz. 405; 
GANSHOF VAN DER J\fEERSCH, P1·opos su1· le 
texte de la loi et les principes generaux de droit, 

Over het middel afgeleid uit de 
schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 25 van titel IV van boek I 
van het W etboek van koophandel, zoals 
gewijzigd door de wet van 15 december 
1872, 1107, lid 2, 1134 en 1135 van het 
Burgerlijk W etboek, 

dom·dat het arrest eiseres veroordeelt 
om aan verweerder een bedrag te betalen 
van 731.747 frank om de redenen dat de 
fakturen van verweerder steeds waren 
vergezeld van gedetailleerde afrekenin
gen, zodat eiseres in de mogelijkheid 
was gesteld de vermeldingen van de fak
turen nauwkeurig te verifieren en in 
voorkomend geval haar bezwaren te doen 
kennen; dat gezien de aard, de be
langrijkheid en de frequentie van de 
handelsrelaties tussen partijen, de 
handelsgebruiken vereisten dat eiseres 
haar eventuele reclamaties schriftelijk 
zou bekend maken, minstens schriftelijk 
zou bevestigen, ten einde verweerder op 
zijn beurt in de mogelijkheid te stellen 
ze te onderzoeken ; dat derhalve de 
beweerde mondelinge reclamatie van 
juni 1971 van eiseres, zelfs moest zij, 
quod non, bewezen zijn, als niet afdoende 
zou moeten worden verworpen ; dat 
anderzijds ieder protest van eiseres met 
de nodige spoed moest bekendgemaakt 
worden zoals in handelszaken gebruikelijk 
en noodzakelijk is ; dat in dit verband 
het schrijven van eiseres van 29 oktober 
1971 laattijdig is, 

terwijl, eerste onderdeel, eiseres in 
conclusie staande hield dat zij bij 
verweerder mondelinge bezwaren tegen 
de facturen had gemaakt ; dat deze 
mondelinge bezwaren bleken uit de 
tussen partijen gevoerde briefwisseling 
van 29 en 30 oktober 1971 wa&rin 
verweerder deze bezwaren geenszins ont
kende, zodat het arrest, door eenvoudig 
deze mondelinge bezwaren als niet 
bewezen te verwerpen, zonder op deze 
conclusie te antwoorden, onvoldoende 

plechtige openingsrede van het Hof van 
1 september 1970. 

(2) Raadpl. de verwijzingen waarvan sprake 
in de vorige noot en de conclusie van de 
eerste advocaat-generaal Dumon, toen advo
caat-generaal, inzonderheid over het toezicht 
van het Hof op de beslissing van de rechter 
in zoverre aan het gebruik gevolgen worden 
toegekend, v66r cass., 18 november 1971 (A1'1·. 
cass., 1972, blz. 274). 

(3) Cass., 5 februari 1975 (A1'1'. cass., 1975, 
blz. 676). 
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is gemotiveerd (schending van artikel 97 
van de Grondwet) ; 

tweecle onclenleel, de mondelinge prates
ten, die eiseres tegen de facturen bij 
verweerder had gemaakt, rechtsgeldig 
waren en de aanvaarding van de facturen 
verhinderclen en het door bet arrest in 
acht genomen handelsgebruik niet tot 
gevolg kan hebben dat protesten tegen 
facturen schriftelijk moeten worden ge
daan of schriftelijk moeten worden 
bevestigd (schending van de artikelen 25 
van het vVetboek van koophanclel, ll07, 
lid 2, ll34 en ll35 van het Burgerlijk 
Wetboek); 

clercle onclenleel, eiseres in conclusie 
staancle hield dat verweerder, na ont
vangst van haar mondelinge protesten, 
om een volleclig nazicht van de facturen 
heeft gevraagcl en zij zulks heeft geclaan ; 
het arrest nalaat daarop te antwoorclen 
en geenszins vaststelt clat verweercler 
in de onmogelijkheid zou geweest zijn 
cleze facturen te onderzoeken (schencling 
van artikel 97 van de Gronclwet) : 

W at het eerste ondercleel betreft : 

Overwegencle clat het arrest beschouwt 
dat, gezien de aarcl, de belangrijkheicl 
en de frequentie van de hanclelsver
richtingen tussen partijen, de hanclels
gebruiken vereisen clat eiseres haar 
bezwaren schriftelijk zou bekenclmaken, 
minstens schriftelijk zou bevestigen, ten 
einde verweerder op zijn beurt in de 
mogelijkheid te stellen ze te onclerzoeken, 
zodat de beweerde monclelinge reclamatie 
van juni 1971, zelfs moest ze, qtwcl non, 
bewezen zijn, als niet afcloencle moot 
worden verworpen, dat ieder protest van 
eiseres met bekwame spoed moest worden 
bekenclgemaakt, zoals in hanclelszaken 
gebruikelijk en noodzakelijk is, en dat 
in clit verband het schrijven van 29 ok
tober 1971 van eiseres als laattijdig moet 
worden beschouwd ; 

Overwegencle dat de rechter zocloencle 
te kennen geeft dat hij de monclelinge 
reclamatie, zelfs moest ze bewezen zijn, 
niet afcloende acht, de reclenen aanstipt 
waarom hij die monde1inge reclamatie 
als niet afdoencle afwijst en meteen de 
conclusie van eiseres beantwoorclt ; 

W at het tweede onclercleel betreft : 

Overwegende clat de rechter in feite 
en clerhalve soeverein het bestaan van 
een hanclelsgebruik vaststelt; 

Overwegencle dat een hanclelsgebruik 
krachtens hetwelk, bij hanclelsverrich-

ti~gm~ van een bepaalcle aard, belang
riJkherd of/en frequentie, zoals ten deze, 
de bezwaren tegen de facturen schriftelijk 
moeten worden bekendgemaakt of mon
clelinge reclama ties minstens schriftelij k 
en tijdig moeten worden bevestigcl, niet 
strijclig is met artikel 25 van het Wet
hoek van koophandel, meer bijzonder 
met lid 2 van dit artikel, hetwelk im
mers niet bepaalt wanneer een factum· 
als « aangenmnen " client te worden 
beschouwd; 

Overwegende dat, luiclens artikel 1135 
van het Burgerlijk Wetboek, « de overeen
komsten niet alleen verbinclen tot hetgeen 
daarin is uitgedrukt, maar ook tot de 
gevolgen die door het gebruik aan de 
verbintenis, volgens haar aard, worden 
toegekend " ; dat men bij de verklaring 
van de overeenkomsten, doze laatste, 
zoals artikel ll60 van hetzelfde wetboek 
het bepaalt, moet « aanvullen met de 
claarbij gebruikelijke bepalingen, al zijn 
deze er niet in uitgeclrukt " ; 

Overwegende dat die wetteksten op 
het postulaat steunen dat de toestemming 
van de contracterende partijen, zonder 
welke er geen geldig uit overeenkomsten 
ontstaan heeling bestaat, als voorwerp 
heeft datgene waartoe zij uitdrukkelijk 
hebben verklaarcl zich te verbinden, 
en tevens datgene wat, in die zaken, 
het gebruik is ; dat de wet, als vaststaand 
aannemencl dat partijen aangaande clit 
gebruik niet onwetend konden zijn, 
daaruit afleiclt dat zij, door dit gebruik 
niet uit hun overeenkomsten te sluiten, 
de wil hebben gehad gezegde overeen
komsten ernaar te schikken ; 

Overwegende dat het arrest, door te 
oordelen clat, bij gebrek aan tijdige 
schriftelijke reclamatie, de aanvaarcling 
van de facturen ten cleze moet worden 
vermoed, een juiste toepassing maakt 
van de in het onderdeel aangehaalcle 
wetsbepalingen; 

W at het clerde onclerdeel betreft : 

Overwegencle dat, nu het arrest elke 
mondelinge reclamatie als niet afdoende 
afwijst, het niet hoefcle te antwoorden op 
de conclusie waarbij eiseres stelcle clat 
verweerder, na ontvangst van de 
monclelinge reclamatie, om een volledig 
nazicht van de facturen had gevraagd en 
zij claarop was ingegaan ; 

Dat geen van de onclerclelen kan 
worden aangenon1en ; 

Om die reclenen, verwerpt de voor
ziening ; veroordeelt eiseres in de kosten, 
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29 maart 1976.- 2e kamer.- Voo?'
zitter, Baron Richard, raadsheer waar
nemend voorzitter. - Ve1·slaggever, de 
H. de Vreese.- Gelijklttidende conclttsie, 
de H. Krings, advocaat-generaal. -
Pleiters, de HH. Houtekier en H. Sim~nt. 

2e KAMER. - 30 maart 1976. 

lD VONNISSEN EN ARRESTEN. 
AARD. - STRAFZAKEN. - BEKLAAGDE 

VERTEGENWOORDIGD OP EEN EERSTE 

TERECHTZITTING TIJDENS WELKE DE 
ZAAK BEHANDELD WERD. BE
KLAAGDE NOCH AANWEZIG NOCH VER

TEGENWOORDIGD OP EEN LATERE 
TERECHTZITTING TIJDENS WELKE RET 

OPENBAAR MINISTERIE EEN CONOLUSIE 

HEEFT NEERGELEGD EN DE ZAAK IN 
BERAAD WERD GEHOUDEN.- VERSTEK

BESLISSING. 

2D VONNISSEN EN ARRESTEN. -
STRAFZAKEN. - KWALIFIOATIE DOOR 
DE REOHTER AAN ZIJN BESLISSING 

GEGEVEN. - ZONDER INVLOED OP DE 

AARD ERVAN. 

3D VOORZIENING IN. CAS SA TIE. -
TERMIJN. - STRAFZAKEN •. - VER

OORDELEND VERSTEKARREST. - VOOR
ZIENING VAN DE BEKLAAGDE TIJDENS 

DE GEWONE VERZETTERMIJN.- NIET

ONTV ANKELIJKHEID. 

1 D Een beslissing is in strafzaken bij 
verstek gewezen wanneer de beklaagde, 
nadat hij vertegenwom·digd we1•d op een 
ee1·ste te1·echtzitting tijdens welke de 
zaak behandeld en in bemad gehouden 
werd, noch aanwezig noch Ve?'tegen
woordigd was op een latere te?·echtzitting 
tijdens welke het openbam· ministerie 
een concl·usie heeft nee1·gelegd en de 
zaak in bemad werd gehottden ( 1). 

2D Dat de ?'echte?' zijn beslissing als een 
beslissing op tegenspmak of als een 
verstekbeslissing kwalijicee1't, wijzigt de 
aa1·d e1·van niet ( 2). 

(1) Raadpl. cass., 11 december 1973 (Arr. 
cass., 1974, blz. 410) en 6 januari 1975 (ibid., 
1975, blz. 503). 

(2) Oass., 27 oktober 1975, sttp?·a, blz. 260. 
(3) Oass., 6 januari 1976, supra, blz. 526. 

3D Niet ontvankelijk is de vooTziening 
welke doo1' de beklaagde tijdens de 
gewone ve?·zette?·mijn is ingesteld tegen 
een a?'?'est waarbij hij bij ve1·stek is 
Ve?'oordeeld (3). (Art. 413 Sv.) 

(RAAYMAKERS.) 

ARREST. 

HET HOF;- Gelet op het bestreden 
vonnis, op 15 januari 1976 in hoger 
beroep gewezen door de Correctionele 
Rechtbank te Hasselt; 

Overwegende dat de rechtbank, na ter 
terechtzitting van 13 november 1975 
het openbaar ministerie in zijn vor
deringen te hebben gehoord in aan
wezigheid van meester Ver Berne, die 
de beklaagde vertegenwoordigde, de zaak 
in voortzetting stelde op de terechtzitting 
van 4 december 197 5 ; dat op deze laatste 
terechtzitting het openbaar ministerie 
een schriftelijke conclusie neerlegde ter
wijl de beklaagde noch aanwezig noch 
vertegenwoordigd was, waarna de zaak 
in beraad werd genomen ; 

Overwegende dat het op 15 januari 
1976 uitgesproken vonnis aldus bij 
verstek geveld werd, ofschoon het vonnis 
zelf vermeldt dat het op tegenspraak 
was; 

Overwegende dat het beroep m 
cassatie, ingesteld alvorens de gewone 
verzettermijn verstreken was, niet ont
vankelijk is ; 

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

30 maart 1976. - 2e kamer. - Voo1'
zitter en Ve?·slaggeve?', de H. Wauters, 
raadsheer waarnemend voorzitter. -
Gelijkluidende conclusie, de H. Declercq, 
advocaat-generaal. 

2e KAMER.- 30 maart 1976. 

1D ARCHITECT (TUCHT EN BE
SCHERMING VAN DE TITEL).-
0PMAKEN VAN PLANS EN TOEZIOHT OP 

DE UITVOERING VAN DE WERKEN. -
MEDEWERKING VAN EEN ARCHITECT. -

BEGRIP. 

2D V ALSHEID EN GEBRUIK VAN 
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VALSE STUKKEN. - ARcHITECT 
DIE DOOR EEN ANDER OPGEMAAKTE 
PLANS ONDERTEKENT. - V ALSHEID IN 
GESCHRIFTEN.- VOORWAARDEN. 

3° VERJARING. - STRAFZAKEN. -
BURGERLIJKE RECHTSVORDERING VOL
GEND UIT EEN MISDRIJF.- VERJAART 
DOOR VERLOOP VAN VIJF JAREN, TE 
REKENEN VAN DE DAG WAAROP HET 
MISDRIJF IS GEPLEEGD. - KAN NIET 
VERJAREN VOOR DE STRAFVORDERING. 

4° VERWIJZING NA CASSATIE. -
STRAFZAKEN. - VERNIETIGING VAN 
DE BESLISSING OP DE BURGERLIJKE 
RECHTSVORDERING. - VERJARING VAN 
DE BURGERLIJKE RECHTSVORDERING. 
- KOSTEN VAN DEZE RECHTSVOR
DERING MOETEN TEN LASTE VAN DE 
BURGERLIJKE PARTIJ BLIJVEN.- VER· 
NIETIGING ZONDER VERWIJZING. 

1° De architect wiens medewerking wettelijk 
ve1·eist is vom· het opmaken van plans 
en het toezicht op de uitvoe1·ing van 
bepaalde werken, kan zich niet beperken 
tot het nazien van plans welke doo1· een 
derde, die niet gemachtigd is het beroep 
van architect uit te oefenen, zijn op
gemaakt zonde1' voorafgaande nauw
keu?·ige onderrichtingen en controle van 
zijnentwege (1). (Art. 4 wet van 
20 februari 1939.) 

2° Valsheid in geschrijten is het feit dat 
een architect met de bedoeling onrecht
matig een bouwvergunning te bekomen 
plans ondertekent welke zonder enige 
onde?Tichting of toezicht van zijnentwege 
door een derde werden geconcipieerd en 
opgemaakt, zelfs indien hij achteraf 

(1) Cass., 4 mei 1970 (Arr. cass., 1970, 
biz. 810) : de overtreding van artikei 53 van 
de wet van 26 juni 1963 tot oprichting van 
een Orde van architecten kan ten Iaste worden 
geiegd van de derde die niet gemachtigd is 
om het beroep van architect uit te oefenen. 

(2) Cass., 28 oktober 1971 (Ar1·. cass., 1972, 
biz. 219). 

De verjaring van de burgerlijke rechts
vordering voigend nit een misdrijf raakt de 
openbare orde en het middei dat, zoais ten 
deze, uit de verjaring is afgeieid, kan voor het 
eerst voor het Hof van cassatie worden 
opgeworpen; raadpl. cass., 13 juni en 8 juli 
1955 (Bttll. en Pas., 1955, I, 1118 en 1218). 

De opiossing is niet dezeifde voor die andere 
wijze waarop de burgerlijke rechtsvordering 
uit een misdrijf teniet gaat, nl. de exceptie 
van gewijsde op deze rechtsvordering. Deze 
exceptie wordt niet beschouwd als zijnde 

deze plans op bouwkundig gebied heeft 
nagezien. (Artt. 193-196 S.W.) 

3° De burgerlijke ?'echtsvo?·de?'ing volgend 
uit een rhisdrijj verjaart dam· verloop 
van vijj ja1·en te 1·ekenen van de dag 
waarop het misd1·ijj is gepleegd; zij kan 
echter niet ve1jm·en v66r de straf
vordering (2). (Art. 26 wet 17 april1878 
houdende de voorafgaande titel van 
het Wetboek van strafvordering.) 

4° W anneer in strafzaken de beslissing 
op de bu1·gerlijke 1·echtsvordering vm·
nietigd wo1·dt omdat die vm·dering ver
jaard was vom·aleer te zijn ingesteld, en 
de kosten van die vordm·ing ten laste 
moeten blijven van de burgerlijke partij 
die ze heejt gemaakt, geschiedt de ve?'
nietiging zonder venvijzing (3). 

(ELEGEERT EN VAN ACHTER, 
T. ORDE VAN ARCHITECTEN.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 21 maart 1975 door het Hof 
van beroep te Gent gewezen ; 

A. Op de voorziening van Elegeert, 
beklaagde: 

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

Over het middel afgeleid uit de 
schending van de artikelen 193 en 196 
van het Strafwetboek, 4 van de wet van 
20 februari 1939 op de bescherming van 
het beroep en de titel van architect en 97 
van de Grondwet, 

van openbare orde, ongeacht of zij gesteund is 
op een vroegere beslissing van een burgerlijk 
gerecht (cass., 25 september 1974, A1'1'. cass., 
1975, biz. 110) of van een strafgerecht, recht
doende op de burgerlijke rechtsvordering 
(cass., 3 november 1970, ibid., 1971, biz. 205), 
en het middei dat is afgeieid uit de miskenning 
van het gezag van hetgeen op die vordering 
is gewezen mag niet voor het eerst voor het 
Hof van cassatie worden voorgedragen. 
Raadpl. « Het rechterlijk gewijsde en het 
Gerechtelijk Wetboek », rede door de eerste 
advocaat-generaai l\1ahaux uitgesproken op 
de piechtige openiugszitting van 1 september 
1971 van bet Hof van cassatie. 

(3) Raadpl. cass., 14 april 1970 (Arr. cass., 
1970, biz. 747); vgl. over de cassatie zonder 
verwijzing van de beslissing op de wegens 
verjaring vervallen strafvordering : cass., 
25 november 1975, sttp1•a, biz. 388. 
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doordat het arrest beschouwt als vals
heid in geschriften en als wederrechtelijke 
omzeiling van de bepalingen van artikel 4 
van de wet van 20 februari 1939, met het 
oog op het bekomen van een bouw
toelating zonder de daadwerkelijke 
medewerking van een architect, de 
omstandigheid dat een architect bouw
plans ondertekent die opgemaakt zijn 
door een niet gekwalificeerde derde op 
verzoek van de bouwheer, zonder daar
over voorafgaande onderrichtingen te 
hebben verstrekt en toezicht te hebben 
uitgeoefend, zelfs indien hij achteraf 
deze plans op bouwkundig gebied naziet 
enjof toezicht houdt, 

terwijl, eerste onderdeel, artikel 4 van 
de wet van 20 februari 1939 aan de 
bouwheer weliswaar de verplichting op
legt de medewerking van een architect 
te bekomen voor het opmaken van 
bouwplans, doch nergens bepaalt dat deze 
medewerking reeds moet tot stand komen 
vanaf het ogenblik dat een voorontwerp 
of ontwerp van deze plannen wordt 
o'pgemaakt, noch dat deze door de 
architect zelf of onder zijn leiding of 
toezicht moeten opgemaakt worden, het
geen overigens niet in overeenstemming 
kan gebracht worden met de termen van 
dit artikel vermits voorontwerpen of 
ontwerpen van bouwplans nog steeds 
geen bouwplans zijn in de zin van de wet 
en zij dit slechts worden wanneer zij 
aangewend worden of kunnen worden 
voor de wezenlijke uitvoering van bouw
werken, hetzij door de aanvraag van 
een bouwvergunning, hetzij door de 
materiele uitvoering van de werken, door 
de handtekening van. de architect, zodat 
de tussenkomst van de architect vereist 
is voor het tot stand komen van de 
eigenlijke bouwplans zonder dat het 
daarbij nodig is dat het overbrengen 
van een ontwerp in planvorm onder zijn 
onmiddellijk toezicht zou geschieden of 
zonder dat het een beletsel is dat de 
tekenaar van de plans in dienstverband 
van de bouwheer staat ; 

tweede onderdeel, niet met bedrieglijk 
opzet handelt noch valselijk bevestigt 
zijn medewerking aan het tot stand 
komen van bouwplannen te hebben 

· verleend, de architect die werkelijk 
tussenkomt bij het tot stand komen van 
deze bouwplannen door het nazicht van 
de hem voorgelegde plannen op bouw
kundig gebied, ook wanneer deze plannen 
door derden matM·ialiter werden opge
steld, ongeacht of deze derden al dan niet 
in opdracht en in dienst van de bouwheer 

handelen, zoals overigens dagelijks het 
geval is bij het opmaken van prototypes 
van bouwwerken door de eigen teken
bureaus van grote bouwondernemingen, 
waarbij de tussenkomst van de architect 
zich eveneens beperkt tot het technisch 
nazicht van de volledig uitgewerkte 
ontwerpen van plans, vermits de tussen
komst van de architect bestaat uit zijn 
intellectuele en vakkundige medewerking 
teneinde aan een antwerp van bouwplan 
het karakter van een bouwplan in de 
wettelijke betekenis van het woord te 
verlenen; 

derde onderdeel, 

W at het eerste onderdeel betreft : 

Overwegende dat het arrest erop wijst 
dat, krachtens artikel 4 van de wet van 
20 februari 1939, onder meer de parti
culieren een beroep moeten doen op de 
medewerking van een architect voor het 
opmaken van de plans en de controle 
op de uitvoering van de werken voor 
welke door de wetten, besluiten en 
reglementen een voorafgaande aanvraag 
tot bouwtoelating is opgelegd en dat 
de aanvragen tot bouwen en de daaraan 
gehechte plans akten zijn die tot doel 
hebben vast te stellen dat de plans 
opgemaakt werden door een architect 
die regelmatig ingeschreven is op de 
tabel van de Orde der architecten ; 

Overwegende dat het arrest daaruit 
wettelijk afleidt dat voormelde plans 
door de architect zelf of naar zijn onder
richtingen, onder zijn toezicht moeten 
worden opgemaakt en dat, wanneer een 
derde, die niet gemachtigd is het beroep 
van architect uit te oefenen, die plans, 
zoals ten deze, op verzoek van een 
bouwheer opmaakt zonder voorafgaande 
nauwkeurige onderrichtingen en toezicht 
van een architect, niet wordt voldaan 
aan de wettelijke vereisten betreffende 
het opmaken van de plans, zelfs indien 
een architect achteraf deze plans op 
bouwkundig gebied naziet enjof toezicht 
houdt op de werken ; 

Overwegende dat het arrest aldus, in 
strijd met de aanvoering van het middel, 
beschouwt dat de eigenlijke bouwplans 
en niet aileen de voorontwerpen of 
ontwerpen door een derde, die niet 
gemachtigd was het beroep van architect 
uit te oefenen, werden opgemaakt zonder 
voorafgaande onderrichtingen en toezicht 
van een architect en derhalve zonder 
zijn medewerking ; 
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W at het tweede onderdeel betreft : 

Overwegende dat uit het arrest blijkt 
dat de feitenrechter beschouwt dat in de 
aangehouden gevallen de eigenlijke bouw
plans niet enkel materieel door een derde, 
die niet gemachtigd was het beroep van 
architect uit te oefenen, werden opge
maakt, maar volledig door die derde, 
zonder enige onderrichtingen en toezicht 
van een architect, werden geconcipieerd, 
dat zelfs wanneer eiser achteraf voor
melde plans op bouwkundig gebied 
nazag, zij niettemin zonder zijn mede
werking werden opgemaakt en dat de 
architect die, zoals ten deze, dergelijke 
plans ondertekent en de erbij komende 
bouwaanvragen invult of laat invullen 
met de vermelding van zijn naam en 
inschrijvingsnummer op de tabel van 
de Orde der architecten, valselijk be
vestigt dat hij deze plans heeft 
opgemaakt, met het oogmerk weder
rechtelijk, met omzeiling van de bepaling 
van artikel 4 van de wet van 20 februari 
1939, een bouwtoelating voor de bouw
heer te bekomen; dat het arrest aldus, 
verre van de ingeroepen wetsbepalingen 
te schenden, een juiste toepassing ervan 
maakt; 

Wat het derde onderdeel betreft: 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen ; 

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

II. In zoverre de voorziening gericht. 
is tegen de beslissing op de civiel
rechtelijke vordering van verweerder : 

Overwegende dat eiser geen bijzonder 
middel aanvoert ; 

B. Op de voorziening van Van Achter: 

Overwegende dat de voorziening be
perkt is tot de beslissing op de civiel
rechtelijke vordering van verweerder ; 

Over het middel afgeleid uit de 
schending van de artikelen 4, 26 en 27 
van de wet van 17 april 1878 houdende 
de voorafgaande titel van het Wetboek 
van strafvordering, gewijzigd bij artikel 1 
van de wet van 30 mei 1961, minstens 
97 van de Grondwet, 

doordat het Hof van beroep zich 
bevoegd verklaart om van de burgerlijke 
rechtsvordering kennis te nemen, hoewel 

uit de vaststellingen van het arrest 
alsmede uit de andere procedurestukken 
blijkt dat deze vordering pas werd 
ingesteld nadat de publieke vordering 
reeds verjaard was, 

terwijl de burgerlijke rechtsvordering 
slechts voor de strafrechter kan worden 
ingesteld tegelijk met de publieke vor
dering, en voor zover de verjaring van de 
publieke vordering nog niet was 
ingetreden op het ogenblik van bet 
instellen van de burgerlijke rechts
vordering; 

do01·dat het arrest op civielrechtelijk 
gebied het feit I-B-26 bewezen verklaart 
terwijl op strafrechtelijk gebied wordt 
geconstateerd dat het feit verjaard is, en 
namelijk de laatste datum waarop het 
kan gepleegd zijn 10 april 1968 is, zodat 
meer dan zes jaren verlopen zijn 
sindsdien, terwijl de burgerlijke rechts
vordering pas ingesteld werd op 27 mei 
1974, zijnde een ogenblik waarop even
eens reeds meer dan zes jaren verlopen 
waren sinds 10 april 1968, en terwijl 
artikel 26 van de wet van 17 april 1878, 
gewijzigd door die van 30 mei 1961, 
bepaalt dat de burgerlijke rechtsvor
dering volgend uit een misdrijf verjaart 
na vijf volle jaren, te rekenen van de dag 
waarop het misdrijf is gepleegd, met 
dien verstande dat zij niet kan verjaren 
v66r de publieke vordering ; 

doordat het arrest met tegenstrijdigheid 
is aangetast, gelijkstaande met het 
ontbreken van motivering, nu het ener
zijds overweegt dat meer dan zes jaren 
zijn verlopen sedert de laatste datum 
waarop eiser de hem ten laste gelegde 
feiten zou gepleegd hebben en anderzijds 
de burgerlijke rechtsvordering niet ver
jaard verldaart en toewijst, hetgeen 
onverenigbaar is met de overweging 
betreffende de verstreken termijn : 

Overwegende dat het arrest op civiel
rechtelijk gebied eiser veroordeelt om 
een frank, meer de gerechtelijke intresten, 
aan verweerder te betalen en in een 
zevende van de kosten van beide aan
leggen gevallen aan de zijde van de 
burgerlijke partij ; 

Overwegende dat het arrest beschouwt 
dat de strafvordering in verband met de 
eiser ten laste gelegde feiten door 
verjaring is vervallen, « aangezien meer 
dan zes jaren zijn verlopen sedert de 
laatste datum waarop eiser de feiten 
zou gepleegd hebben, zelfs wanneer die 
feiten als een collectief misdrijf zouden 
aangezien worden, namelijk door gebruik 
van de van valsheid aangetijgde stuldmn 
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om wederrechtelijk een bouwtoelating 
te bekomen " ; dat het dienaangaande 
vaststelt dat eiser het laatste feit op 
10 april 1968 zou gepleegd hebben; 

Overwegende dat uit het proces
verbaal van de terechtzitting van 27 mei 
1974 van de Correctionele Rechtbank 
te Gent blijkt dat verweerder zich pas 
op die terechtzitting tegen eiser burger
lij ke partij stelde ; 

Overwegende dat daaruit volgt dat de 
civielrechtelijke vordering die uit de ten 
laste gelegde misdrijven volgde, reeds 
verjaard was vooraleer zij ingesteld werd; 

Dat het middel gegrond is ; 

Om die redenen, recht doende op de 
voorziening van Elegeert : verwerpt de 
voorziening en veroordeelt eiser in de 
kosten ; recht doende op de voorziening 
van Van Achter : vernietigt het bestreden 
arrest in zoverre het uitspraak doet over 
de civielrechtelijke vordering van ver
weerder tegen eiser ; beveelt dat melding 
van dit arrest zal worden gemaakt op de 
kant van de gedeeltelijk vernietigde 
beslissing ; veroordeelt verweerder in 
de kosten ; zegt dat er geen aanleiding 
tot verwijzing bestaat. 

30 maart 1976.- 2e kamer.- Voor
zitter, de H. Wauters, raadsheer waar
nemend voorzitter. - Verslaggever, de 
H. Sury. - Gelijkluidende conclusie, de 
H. Declercq, advocaat-generaal. 
Pleiters, de HH. J. Bultinck en Fr. Baert 
(van de balie te Gent). 

2e KAll>IER. - 30 maart 1976. 

ro BURGERLIJKE RECHTSVORDE
RING. RECHTSVORDERING TOT 
VERGOEDING VOOR DE STRAFRECHTER 
GEBRACHT. - WANBEDRIJF « ONOP· 
ZETTELIJK TOEBRENGEN VAN VERWON· 
DINGEN » EN OVERTREDING VAN HET 
WEGVERKEERSREGLEMENT, BEIDE DOOR 
HETZELFDE FElT OPGELEVERD, TEN 
LASTE VAN DEZELFDE BEKLAAGDE 
WETTELIJK AANHANGIG GEMAAKT BIJ 
DE RECHTER. - RECHTSVORDERING 
TOT VERGOEDING VAN LIOHAMELIJKE 
SCHADE EN VAN SCHADE AAN DE 
GOEDEREN. - GRONDSLAG. 

20 STRAFVORDERING.- lNSTELLEN 
VAN DEZE RECHTSVORDERING. 
RECHTSTREEKSE DAGVAARDING DOOR 

DE BURGERLIJKE PARTIJ. - BURGER· 
LIJKE PARTIJ DIE SCHADE AAN GOEDE· 
REN HEEFT GELEDEN, DOCH GEEN 
LICHAMELIJK LETSEL HEEFT OPGELO· 
PEN. - RECHTVAARDIGING DOOR DE 
BURGERLIJKE PARTIJ DAT ZIJ HET 
SLACHTOFFER HEEFT KUNNEN ZIJN VAN 
ONOPZETTELIJK TOEBRENGEN VAN VER· 
WONDINGEN. - RECHTSTREEKSE DAG· 
VAARDING MAAKT DIT WANBEDRIJF BIJ 
HET STRAFGERECHT AANHANGIG. 

3° BEVOEGDHEID EN AANLEG. 
BEVOEGDHEID. STRAFZAKEN. 
W ANBEDRIJVEN OMSCHREVEN IN DE 
ARTIKELEN 418 EN 420 VAN HET 
STRAFWETBOEK. - SLAGEN OF VER· 
WONDINGEN TEN GEVOLGE VAN EEN 
VERKEERSONGEVAL. - W ANBEDRIJVEN 
SAMENHANGEND OF ONSPLITSBAAR 
ONDER DE VOORWAARDEN VAN ARTI· 
KEL 138, 6° bis, VAN HET WETBOEK VAN 
STRAFVORDERING. BEVOEGDHEID 
VAN DE POLITIERECHTER ONGEACHT 
OF DEZE WANBEDRIJVEN BIJ HEM 
AANHANGIG ZIJN OP DAGVAARDING 
VAN DE PARTIJ DIE BEWEERT BENA· 
DEELD TE ZIJN OF VAN HET OPENBAAR 
MINISTERIE. 

4° CASSATIEMIDDELEN. - STRAF· 
ZAKEN. - VAAGHEID. - NIET·ONT· 
V ANKELIJKHEID. 

1° De rechtsvordering tot vergoeding van 
lichamelijke schade en van schade aan 
goede1·en die is ingesteld voor de straf· 
?'echter bij wie een wanbedrijf onopzet
telijk toebrengen van verwondingen en 
een overtreding van het wegverkem·s
reglement, beide doo1· hetzelfde feit 
opgeleve1·d, ten laste van dezelfde 
beklaagde wettelijk aanhangig zijn ge
maakt, kan ofwel op ' een van beide 
misd1·ijven of op beide misd1·ijven samen 
gesteund zijn ( 1). 

2° De ?'echtstreekse dagvaa1·ding van de 
beklaagde dom· een burgerlijke pm·tij 
die, zonder te bewe1·en een lichamelijk 
letsel te hebben opgelopen, 1·echtvaardigt 
dat zij wegens schade aan goede1·en het 
slachtoffer is kunnen zijn van onop
zettelijk toebrengen van slagen of ver
wondingen, stelt de st?'afvo?·de?·ing 
bet?·effende dit wanbed1·ijf in en maakt 

(1) 0ass., volt. zitt. 18 februari 1961, (Bull. 
en Pas., 1961, I, 613); raadpl. cass., 15 maart 
1965 (ibid., 1965, I, 733), en 12 januari 1976, 
sup1•a, biz. 532. 
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dit wanbed1·ijf aanhangig bij het stmf
gerecht. (Art. 182 Sv. ; artt. 3 en 4 wet 
van 17 april 1878; artt. 418 en 420 
S.W.) 

3° Op rechtstreekse dagvaa1·ding clam· de 
pa1·tij die beweert benacleelcl te zijn, of op 
dagvaarding van het openbaanninistmie, 
neemt de politierechtm· kennis van 
wanbedrijven welke zijn omschreven in 
de a1·tikelen 418 en 420 van het Stmfwet
boek en bestaande in slagen of verwon
dingen ten gevolge van een VM'kee?'s
ongeval, als zij samenhangend of on
splitsbaar zijn met een inb1·e~tk op 
dezelfde strafbepalingen die naa1' hem is 
verwezen ovm·eenkomstig de a1·tikelen 4 of 
6 van de wet van 4 oktobe1• 1867 op de 
ve1·zachtende omstandigheden of met een 
ove1·treding van de wetten of ve?·ordenin
gen betreffende de politie over het 
wegve1•keer die bij hem ?'eeds aanhangig 
is gemaakt doo?' het openbaa1• ministerie 
of de onderzoeksgerechten (2). (Art. 138, 
6°bis, Sv.) -

4° Niet ontvankelijk is het miclclel dat de 
schending van een wettelijke bepaling 
aanvoe1·t zoncle1· nader te bepalen wam·in 
deze schending bestaat (3). 

(DE RYCK, NAAMLOZE VENNOOTSCHAP 
« KATOENNATIE" EN GEMEENSCHAPPE
LIJKE VERZEKERINGSKAS VAN BOUW
WERK, HANDEL EN NIJVERHEID, 
T. JANSSENS, MAATSCHAPPIJ VOOR HET 
INTERCOMMUNAAL VERVOER TE ANT
WERPEN, DE HEEL EN PERSONEN
VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AAN
SPRAKELIJKHEID « FERMATRANS >>.) 

ARREST, 

HET HOF;- Gelet op het bestreden 
vonnis, op 17 oktober 1975 door de 
Correctionele Rechtbank te Antwerpen 
in hoger beroep gewezen ; 

I. In zoverre de voorzieningen zijn 
gericht tegen de beslissingen op de 
vordering van het openbaar ministerie 
tegen eerste en tweede eiser en op de door 
de verweerders onder 2 en 3 tegen 

(1) en (2) 0ass., 12 januari 1976, waarvan 
sprake in de vorige noot. 

(3) 0ass., 20 augustus 1975 (A?'?'. cass., 
1975, blz. 1186); vgl. cass., 17 januari 1975 
(ibid., 1975, blz. 549) en 8 januari 1976, supra, 
blz. 527. 

diezelfde eisers ingestelde civielrechtelijke 
vorderingen : 

Over het eerste middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 418-420 
van het Strafwetboek, 138 van het 
W etboek van strafvordering, 97 van de 
Grondwet, 1382 en 1383 van het 
Burgerlijk Wetboek, 

doonlat de rechtbank, bij bevestiging 
van de beroepen beslissing, de door 
verweerster Maatschappij voor het Inter
communaal Vervoer te Antwerpen aan 
de eisers onder 1 en 2 betekende recht
streekse dagvaarding ontvankelijk en 
zichzelf bevoegd verklaart om over de 
eiser onder 1 in deze dagvaarding ten 
laste gelegde feiten van onder meer het 
onopzettelijk toebrengen van slagen of 
verwondingen, bij verkeersongeval, uit
spraak te doen, 

tm·w~jl, eerste onde1·deel, 1° de Maat
schappij voor het Intercommunaal V er
voer te Antwerpen, uiteraard, bij de 
kwestieuse aanrijding geen lichamelijk 
letsel kon hebben opgelopen, zodat de op 
haar verzoek betekende rechtstreekse 
dagvaarding op dit stuk niet dienend en 
niet ontvankelijk was en de politierechter 
zich onbevoegd had moeten verklaren; 
2° de op hetzelfde misdrijf steunende 
vorderingen van de verweerders onder 2 
en 3 niet ontvankelijk zijn ; 

tweecle onderdeel, de correctionele recht
bank, bij bevestiging van de beroepen 
beslissing, ten onrechte kennis nam van 
de telastlegging van het bij verkeers
ongeval onopzettelijk toebrengen van 
slagen of verwondingen tegenover eiser 
onder 1, misdrijf waarop correctionele 
straffen zijn gesteld en dat uitsluitend 
onder de bevoegdheid van de cor
rectionele rechtbank ressorteert, zulks 
bij ontstentenis van verwijzing overeen
komstig de wet van 4 oktober 1867 op 
de verzachtende omstandigheden en 
conform artikel 138, 6°bis, van het 
W etboek van strafvordering : 

Overwegende dat, wanneer eenzelfde 
strafbaar feit tegelijk een wanbedrijf 
van onopzettelijke slagen of verwon
dingen en een inbreuk op de wegverkeers
wetgeving oplevert, een uit dat strafbaar 
feit voortvloeiende civielrechtelijke 
vordering strekkende tot vergoeding van 
de aan personen zowel als aan goederen 
veroorzaakte schade voor de strafrechter 
op grond van eender welke van die twee 
misdrijven of op de beide samen 
wettelijk kan worden ingesteld, eenmaal 
dat de strafvordering op die grondslag 
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wettelijk bij de rechter werd aanhangig 
gemaakt; 

Overwegende dat het bestreden vonnis 
erop wijst dat de openbare vordering 
ten laste van de eisers door verweerster 
Maatschappij voor het Intercommunaal 
Vervoer te Antwerpen bij rechtstreekse 
dagvaarding van 17 april 197 4 wegens 
inbreulc op de artikelen 418 en 420 van 
het Strafwetboek en 17 en 18 van het 
wegverkeersreglement voor de politie
rechtbank te Antwerpen naar aanleiding 
van het kwestieuse verkeersongeval werd 
aanhangig gemaakt, nadat de met deze 
vordering samenhangende vordering van 
het openbaar ministerie reeds bij een op 
18 februari 1974 gewezen beschikking 
van de raadkamer met aanneming van 
verzachtende omstandigheden naar voor
melde politierechtbank verwezen werd 
en eiser onder 1 dientengevolge voor 
diezelfde rechtbank wegens onopzet
telijke slagen en verwondingen bij 
inbreuk op de artikelen 418 en 420 van 
het Strafwetboek en wegens het niet 
afstaan van de voorrang van rechts, in 
strijd met artikel 16-1 van het weg
verkeersreglement, gedagvaard werd ; 

Overwegende dat de correctionele 
rechtbank derhalve zonder schending 
van de ingeroepen wetsbepalingen heeft 
geoordeeld dat de rechtstreekse dag
vaarding van verweerster onder 2 ont
vankelijk was, dat de politierechtbank 
tot kennisneming van de daarin 
omschreven feiten bevoegd was krachtens 
artikel 138, 6°bis, van het Wetboek van 
strafvordering, en dat verweerster onder 
2, rechtstreeks dagende partij, terecht 
niet aileen de artikelen 418 en 420 van 
het Strafwetboek doch tevens de 
artikelen 17 en 18 van het wegverkeers
reglement als rechtsgrond van haar 
vordering had aangewend alsook dat zij 
gerechtigd was haar eis op een van beide 
of op beide telastleggingen te funderen ; 

Overwegende dat de rechtbank aldus 
haar beslissing regelmatig met redenen 
omkleedt en wettelijk verantwoordt ; 

Dat het middel naar recht faalt ; 

Over het tweede middel, 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen ; 

En overwegende, wat de strafvordering 
betreft, dat de substantiiile of op straffe 
van nietigheid voorgeschreven rechts
vormen werden nageleefd en dat de 
beslissing overeenkomstig de wet is ; 

II. In zoverre de voorzieningen verder 

zijn gericht tegen de beslissingen op de 
civielrechtelijke vorderingen : 

A) ingesteld door de verweerders 
onder 2 en 3 tegen de eisers onder 1 en 2 : 

Over het derde middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 1382, 1387 
(lees 1383) en 1384 van het Burgerlijk 
W etboek en 97 van de Grondwet : 

Overwegende dat het middel niet 
preciseert waarin de aangevoerde onwet
telijkheden bestaan en derhalve, 
bij gebrek aan duidelijld1eid, niet 
ontvankelijk is ; 

B) ingesteld door verweerder onder 4 
tegen de eisers onder 1 en 2 : 

Overwegende dat de eisers geen 
bijzonder middel aanvoeren ; 

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

30 maart 1976;- 2e kamer. - Voor
zitter, de H. Wauters, raadsheer waar
nemend voorzitter. - V e1·slaggever, de 
H. Delva. - Gelijkluidende conclusie, de 
H. Declercq, advocaat-generaal. -
Pleiter, de H . .J. van Doosselaere (van de 
balie te Antwerpen). · 

36 KAMER.- 31 maart 1976. 

1° ARBEIDSOVEREENKOMST. 
STATUUT VAN DE HANDELSVERTEGEN
WOORDIGERS. - WET VAN 30 JULI 
1963, ARTIKEL 15. - RECHT VAN DE 

HANDELSVERTEGENWOORDIGER OP EEN 
VERGOEDING WEGENS UITWINNING. 
VooRWAARDE. 

2° ARBEIDSOVEREENKOMST. 
STATUUT VAN DE HANDELSVERTEGEN
WOORDIGERS. - WET VAN 30 JULI 
1963, ARTIKEL 15. - VEROORDELING 
VAN DE WERKGEVER TOT BETALING VAN 
EEN VERGOEDING WEGENS UITWINNING . 
AAN EEN HANDELSVERTEGENWOORDI
GER. - AANBRENGEN VAN CLIENTEEL 
AFGELEID UIT DE ENKELE V ASTSTEL
LING DAT DE HANDELSVERTEGEN
WOORDIGER EEN BELANGRIJK ZAKEN
CIJFER HEEFT BEKOMEN. - GEEN 
WETTELIJK VERANTWOORDE BESLIS
SING. 
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1° Ve1·goeding we gens nitwinning, als 
bepaald in a1·tikel 15 van de wet van 
30 j~di 1963 tot instelling van het 
statttut de1' handelsveTtegenwom·digeTs, is 
aan de handelsve1'tegenwoonlige?' slechts 
ve1'schnldigd inclien cleze een clienteel 
heeft aangebmcht (1). 

2° Niet wettelijk ve1·antwoorcl is de beslis
sing, cUe een we1·kgever ve?'OO?'cleelt tot 
betaling van een ve1·goecling wegens 
ttitwinning aan een hanclelsve?·tegen
woo?'cliger, doo1' het aanbrengen van 
clienteel aj te leiden ttit cle enkele vast
stelling clat hij een belangTijk zakencijje?' 
heeft bekomen. (Art. 15 wet van 30 juli 
1963 tot instelling van het statuut der 
handelsvertegenwoordigers.) 

(VAN OLDENEEL TOT OLDENDEEL, 
T. CROCHET.) 

ARREST (Ve1'taling). 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 16 oktober 1974 door het 
Arbeidshof te Brussel gewezen ; 

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

Dat het middel feitelijke grondslag 
mist; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van artike1 15 van de wet 
van 30 juli 1963 tot instelling van het 
statuut der handelsvertegenwoordigers, 

dom·dat het arrest, om eiser te ver
oordelen tot de betaling aan verweerder 
van een vergoeding wegens uitwinning 
van 42.000 frank, heeft geoordeeld dat 
" geen enkel aangevoerd element de 
principiele opvatting van de eerste 
rechter zou kunnen veranderen n en 
aldus, met verwijzing naar diens redenen, 
heeft geoordeeld dat ten deze "een 

(1) Toen het wetsontwerp door de senaats
commissie van Tewerkstelling en Arbeid en 
van Sociale Voorzorg werd voorgelegd werd 
bepaald dat de vergoeding wegens uitwinning 
aan de handelsvertegenwoordiger siechts ver· 
schuldigd was ais deze een clienteei had « aan· 
gebracht, gemaakt of uitgebreid » (Gedr. St. 
Senaat, 1962-1963, nr. 185, blz. 94). Tijdens 
de debatten bij de Senaat werd beslist de 
woorden « gemaakt » en « uitgebreid » te laten 

' 

aanbrengen van c1ienteel, alhoewel slecht 
aangetoond, naar alle waarschijnlijkheid 
blijkt uit het niet betwiste zakencijfer 
dat werd verwezenlijkt », 

tm·wijl de vergoeding wegens uitwin
ning, aan een handelsvertegenwoordiger 
verschuldigd voor het aanbrengen van 
clienteel, zoals eiser in conclusie aan
voerde, enkel kan worden toegekend 
indien de handelsvertegenwoordiger 
werkelijk het bewijs levert dat het 
aanbrengen of het aangroeien van de 
clienteel van de onderneming aan zijn 
persoonlijke inspanningen te danken is : 

Overwegende dat uit artikel 15 van de 
wet van 30 juli 1963 tot instelling van het 
statuut der handelsvertegenwoordigers 
blijkt dat, in de bij die wetsbepaling 
bepaalde gevallen, de vergoeding wegens 
uitwinning aan de handelsvertegenwoor
diger slechts verschuldigd is indien deze 
een clienteel heeft aangebracht; 

Overwegende dat het arrest eiser 
veroordeelt om aan verweerder een 
vergoeding wegens uitwinning te betalen 
en dat het, tot verantwoording van die 
veroordeling, impliciet maar zeker ver
wijst naar de redenen van het beroepen 
vonnis; 

Overwegende dat dit vonnis, na te 
hebben uiteengezet dat het beginsel van 
de vergoeding wegens uitwinning stetmt 
op het begrip van de verrijking zonder 
oorzaak, enkel vaststelt dat, ten deze, 
" een aanbrengen van clienteel naar alle 
waarschijnlijkheid blijkt uit het niet 
betwiste zakencijfer dat werd verwezen
lijkt )) ; 

Dat het vonnis er overigens op wijst 
dat, tussen 1 november 1969, datum 
waarop de overeenkomst tussen de 
partijen werd gesloten, en 26 maart 1971, 
datum waarop daaraan een einde 
werd gemaakt, het door verweerder 
verwezenlijkte zakencijfer ongeveer 
7.750.000 frank zou bedragen; 

Dat uit de loutere vaststelling dat het 
zakencijfer belangrijk was, niet mag 

wegvallen omdat zij overbodig waren (Gedr. 
St. Senaat, 1962-1963, biz. 1249). Daaruit 
kan worden afgeieid dat het begrip « aan
brengen van clienteei » impliciet de begrippen 
« maken en uitbreiden van clienteel » dekt 
(raadpl. o.m. Repert. prat. du d1·. belge, 
bijv. III, v° Cont?iat de t?·avail et contmt 
d'emploi, nr, 762; TIELEMANS en NOCKELS, 
Le statut social des ?'epresentants de commm·ce, 
1963, blz. 53; PAPIER-JAMOULLE, Le statut 
des 1'ep1'esentants de comme?·ce, 1965, biz. 13). 



- 885 

worden a£geleid dat verweerder een 
clii:inteel had aangebracht ; 

Dat het bestreden dispositief, derhalve, 
niet wettelijk met redenen is omldeed; 

Dat het middel gegrond is ; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden arrest, in zoverre het eiser 
veroordeelt om aan verweerder een 
vergoeding wegens uitwinning te betalen 
en over de kosten uitspraak doet ; 
verwerpt de yoorziening voor het overige ; 
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 
feitenrechter wordt beslist ; verwijst de 
aldus beperkte zaak naar het Arbeidshof 
te Luik. 

31 maart I976. - 38 kamer. - Voo1'
zitter en Verslaggeve1·, de H. Polet, raads
heer waarnemend voorzitter. - Gelijk
luidende conclusie, de H. Velu, advocaat
generaal. 

3e KAMER. - 31 maart 1976. 

I 0 BEWIJS.- BURGERLIJKE ZAKEN.
BEWIJS VAN DE BETALINGEN DOOR 
DE OPENBARE BESTUREN DOOR TUSSEN-

(1) Ret doel van de wet van 17 mei 1920 
betreffende de betalingen door de openbare 
besturen gedaan door tussenkomst van de 
dienst der postchecks en -overschrijvingen 
was tweeerlei. 

Zij beoogt ten eerste verdere vermindering 
van de fiduciaire circulatie en ten tweede 
vereenvoudiging en bespoediging van de 
betalingsmodaliteiten van de regeis inzake de 
administratieve boekhouding (zie, o.a. de 
memorie van toelichting, Gedr. St. Kamer, 
1919-1920, nr. 181, biz. 538-539). 

Om dit dubbel doel te verwezenlijken, had 
de regering na de eerste wereidooriog twee 
voorafgaande maatregelen getroffen. 

Een eerste koninklijk besluit, van 10 sep
tember 1919, verplichtte de schuldeisers van 
de « Staat, Ieveraars en aannemers van 
werken » een rekening te hebben bij een bank 
of bij de dienst der postchecks. 

Een tweede koninklijk besluit, van 23 maart 
1920, had het vorige aangevuld door te voor
zien in de mogelijkheid dat het bewijs van de 
betaling werd geleverd niet door een kwijt
schrift van de begunstigde, waardoor de ver
wezenlijking van de voorgestelde wijziging 

KOMST VAN DE DIENST DER POST· 
CHECKS- EN OVERSCHRIJVINGEN. 
BEWIJS NIET BEPERKT TOT DE BEWIJS
MIDDELEN WAARVAN SPRAKE IN 
ARTIKEL 2 VAN DE WET VAN 17 MEl 
I920, GEWIJZIGD BIJ DE WET VAN 
19 MAART 1948. 

2° BETALING. - BETALINGEN DOOR 
DE OPENBARE BESTUREN DOOR TUSSEN • 
KOMST VAN DE DIENST DER POST· 
CHECKS- EN OVERSCHRIJVINGEN. 
BEWIJS NIET BEPERKT TOT DE BEvVIJS
l\UDDELEN WAARVAN SPRAKE IN 
ARTIKEL 2 VAN DE WET VAN 17 MEI 
1920, GEWIJZIGD BIJ DE WET VAN 
I9 MAART 1948. 

I o en 2o H oewel a1·tikel 2 van de wet van 
17 mei 1920 betreffende betalingen 
gedaan doo1· t~tssenkomst van de dienst 
der postchecks en -ove1·schrijvingen, ge
wijzigd bij de wet van 19 maa1·t 1948 
voo1· deze het bewijs van die betalingen 
ve1·gemakkelijkt doo1· met het kwijt
schrift van de bet1·okken partij gelijk 
te stellen de vm·melding van ~titvoe1·ing 
op de betaalbevelen en mandaten, bo1·de
rellen van assignaties, gevoegd bij 
gezamenlijke checks of h~tn dubbel of de 
afgelevm·de debetbm·ichten, ve1·hinde1·t 
deze wettelijke bepaling genoemde be
sturen niet geb1·~tik te maken van de 
bewijsmiddelen van het gemeen 1·echt (I}. 

kon bemoeilijkt worden, doch wei door het 
gewoon getuigschrift van de N ationale Bank 
of van de dienst der lopende postrekeningen 
voor de inschrijving van de verschuldigde 
bedragen op de rekening-courant van de 
aannemer, de contractant.enz ... 

De wet van 17 mei 1920 heeft tot doel 
gehad deze wijzigingen wettelijk vast te leg
gen, hoewel het toepassingsgebied enigszins 
verschillend is : 

a) zij heeft de mogelijkheid alle betalingen 
door tussenkomst van de dienst der post
checks uitgebreid tot de provincies, gemeenten, 
de meeste openbare instellingen (art. 1); 

b) zij heeft bovendien deze openbare bestu
ren toegestaan desnoods ambtshalve een 
postrekening te doen openen namens hun 
schuideisers (art. 1) ; 

c) tenslotte heeft zij vastgesteld dat de 
vermelding van de inschrijving op rekening 
van de schuldeiser de schuldenaar zou ont
Iasten en heeft deze maatregel aangevuld door 
een maatregel van gelijke aard voor de nog in 
geld uit te voeren betalingen. 

Artikel 2 van de wet bepaalt het voigende : 
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(VERENIGING ZONDER WINSTOOGMERK 
« CAISSE DE COMPENSATION POUR ALLO
CATIONS FAMILIALES DE LA REGION 

LIEGEOISE "• T. NAVEZ.) · 

ARREST (ve1·taling). 

HET HOF;- Gelet op het bestreden 
arrest, op 14 maart 1975 door het 
Arbeidshof te Luik gewezen ; 

Over het middel afgeleid uit de 
schending van de artikelen 2 van de wet 
van 17 mei 1920 betreffende betalingen 
gedaan door tussenkomst van de dienst 
der postchecks en -overschrijvingen, 
1316, 1319, 1320, 1322, 1354 van het 
Burgerlijk Wetboek en 97 van de 
Grondwet, 

dooTdat het arrest, met bevestiging 
van het beroepen vonnis, eiseres veroor
deelt om aan verweerder 426 frank te 
-betalen en haar bovendien in de kosten 
van het hoger beroep veroordeelt, op de 
gronden dat zij niet bewijst dat zij aan 
verweerder de voor de periode 22 oktober 
1971 tot 26 maart 1972 verschuldigde 
kinderbijslagen heeft betaald daar op de 

« De behoorlijk onderteekende vermelding, 
door dezen dienst op de betaalbevelen en 
mandaten gesteld, en waaruit blijkt dat de 
verschuldigde som werd geboekt op het krediet 
van de rekening op gemelde titels aangeduid, 
geldt als kwijtschrift en outlasting. 

" Voor de betalingen in specie door den 
dienst te doen, geldt de behoorlijk onder
teekende vermelding gesteld op de borderellen 
van gezamenlijke checks, of op de berichten 
van debiteering, en bevestigende dat aan de 
betalingsbevelen gevolg werd gegeven, als 
kwijtschrift van de betrokken partij "· 

Deze wet werd gewijzigd bij een wet van 
19 maart 1948, met drie verbeteringen : 

a) Opheffing van de mogelijkheid voor de 
openbare machten en instellingen waarvan 
sprake in artikel1 van de wet van 17 mei 1920 
ambtshalve een rekening te openen namens 
hun schuldeisers ; 

b) Op)leffing van de verplichting van arti
kel 2 van de wet van 17 mei 1920 dat de 
berichten van uitvoering der orders van 
bedoelde machten en instellingen met de 
hand moeten ondertekend worden. 

c) Artikel 2 van cle wet van 17 mei 1920 is 
vervangen door de volgende bepalingen : 

« Geldt als kwijtschrift van de betrokken 
partij, de vermelding van uitvoering, gesteld 
op de betaalorclers of mandaten, de borde-

borderellen van de assignaties, gevoegd 
bij de door haar overgelegde gezamenlijke 
cheque, de bij de wet van 17 mei 1920 
bepaalde vermelding van uitvoering niet 
voorkomt, 

tenvijl eiseres, in haar in hager beroep 
genomen conclusie, betoogde dat het 
bewijs van haar betaling van genoemde 
bijslag aan verweerder niet aileen bleek 
uit die borderellen van assignatie maar 
tevens uit twee door haar overgelegde 
documenten, namelijk : l 0 een attest 
van het Bestuur der Postchecks, luidens 
hetwelk de postassignaties op naam 
van verweerder werden uitgegeven en 
door hem werden gei:ncasseerd ; 2° een 
geschreven verklaring van verweerder 
zelf, waarbij hij erkent het bedrag van 
de kinderbijslagen te hebben ontvangen; 
artikel 2 van de wet van 17 mei 1920 
enkel een nieuw bewijsmiddel (de ver
melding van uitvoering op de bij de 
gezamenlijke checks gevoegde borderellen 
van assignatie) voegt bij de bij het 
Burgerlijk Wetboek bepaalde bewijs
middelen, zonder deze laatste uit te 
sluiten, waaruit volgt dat het bestreden 
arrest, gelet op de conclusie van eiseres 
in hager beroep, geen wettelijke ver-

rellen van assignaties gevoegd bij de gezamen
lijke checks of bij hun dub bel, of de afgelever
de berichten van debitering. 

» Die vermelding worclt gedagtekend door 
middel van een stempel of door om het even 
welk mechanische procede in gebruik bij de 
postcheck- en girodienst; zij bevestigt dat de 
som op het crediet van cle ontvangende reke
ning werd geboekt of dat de betaalorder werd 
uitgevoerd. 

"Wat de uitbetaling van de vaste uitgaven 
betreft, moeten de als debetberichten geldende 
borderellen van assignaties, behalve het num
mer en het bedrag van de assignaties, slechts 
een referentienummer vermelden dat toelaat 
de identiteit van de schuldeiser vast te stel
len "· 

Zie o.a. de memorie van toelichting, Geclr. 
St. Kamer, 1946-1947, nr. 517, blz. 1-2, als
mede het verslag namens de Commissie voor 
de financien en de begroting, Gedr. St. Kamer, 
1947-1948, nr. 87. 

Uit de tekst van de wetten van 17 mei 1920 
en 19 maart 1948 en evenmin uit cle voorberei· 
cling van deze wetten blijkt dat de wetgever, 
door voor de openbare besturen -de bewijs
levering te vergemakkelijken inzake hun 
betalingen door tussenkomst van de dienst 
der postchecks- en overschrijvingen, verboden 
heeft dat zij desnoods een beroep doen op 
de gemeenrechtelijke bewijsmidclelen. 
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antwoording geeft van zijn beslissing 
dat eiseres niet bewijst dat zij aan 
verweerder de voor de periode van 
22 oktober 1971 tot 26 maart 1972 
verschuldigde kinderbijslag heeft betaald 
(schending van al de in het middel 
bedoelde wetsbepalingen); 

tm·wijl het arrest, in elk geval, in het 
onzekere laat of het oordeelt dat het 
getuigschrift van het Bestuur der Post
checks en verweerders geschreven ver
klaring, waarop eiseres in haar conclusie 
in hoger beroep doelt, niet het bewijs 
zijn van de betaling van de kinderbijslag 
waarvan sprake of dat zij niet zeggen 
hetgeen eiseres hen laat zeggen, ofwel 
of het wil vaststellen dat die documenten 
aan het a:rbeidshof niet werden over
gelegd ; die onzekerheid het onmogelijk 
maakt om de wettelijkheid te onder
zoeken van het arrest waarvan moet 
worden geoordeeld dat het noch regel
matig, noch, in elk geval, wettelijk met 
redenen is omkleed (schendin~, inzonder
heid, van artikel 97 van de Grondwet) : 

Overwegende dat het arbeidshof, om 
te beslissen dat het bewijs van ver
weerders betalingen niet is geleverd, 
enkel onderzoekt of op de " door appel
lante n, thans eiseres, « overgelegde 
borderellen van assignaties gevoegd bij 
een gezamenlijke check wordt vermeld 
dat zij, zoals bepaald bij artikel 2 van 
de wet van 17 mei 1920 betreffende de 
betalingen door openbare best·nren ver
richt, werden uitgevoerd n door toedoen 
van de dienst der postchecks en -over
schrijvingen waardoor het impliciet maar 
zeker oordeelt dat de getuigschriften 
van het Bestuur der Postchecks en 
verweerders geschreven verklaring het 
ontbreken van genoemde vermelding 
van uitvoering niet kunnen vervangen ; 

Overwegende dat, indien artikel 2 van 
de wet van 17 mei 1920, gewijzigd bij 
de wet van 19 maart 1948, voor de Staat, 
de provincies, de gemeenten, en de 
instellingen die daarvan afhangen of 
onder hun toezicht zijn geplaatst, het 
bewijs van betaling vergemakkelijkt, 
die wetsbepaling die besturen niet 
verhindert om gebruik te maken van de 
bij het gemeen recht bepaalde bewijs
middelen; 

Dat het middel gegrond is ; 
Overwegende dat, krachtens de arti

kelen 580, 1o en 2°, 1017 en llll van het 
Gerechtelijk W etboek, eiseres in de 
kosten wordt verwezen ; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden arrest, behalve in zoverre het 
afwijzend beschikt over de eis van 

eiseres tot schadevergoeding wegens 
dilatorische rechtspleging ; beveelt dat 
van dit arrest melding zal worden 
gemaakt op de kant van de gedeeltelijk 
vernietigde beslissing ; veroordeelt eiseres 
in de kosten ; verwijst de aldus beperkte 
zaak naar het Arbeidshof te Brussel. 

31 maart 1976. - 3e kamer. - Voo1·
zitte1·, de H. Polet, raadsheer waar
nemend voorzitter. - Ve1·slaggevm·, de 
H. Janssens. - Gelijkluidende conclusie, 
de H. Velu, advocaat-generaal. - Pleitm·, 
de H. Fally. 

3e KAMER. - 31 maart 1976. 

1° ARBEIDSONGEVAL. - ONGEVAL 
OP DE WEG NAAR EN VAN HET WERK. -
BEGRIP. 

2° ARBEIDSONGEVAL. - ONGEVAL 
OP DE WEG NAAR EN VAN HET WERK.
BELANGRIJKE, NIET DOOR OVERMAOHT 
VERANTWOORDE OIVIWEG. - TRAJEKT 
NIET LANGER NORIVIAAL. 

1 o Onde1· weg naa1· en van het we1·k wordt 
verstaan het normale t1·ajelct dat de 
we1·lcneme1• moet afteggen om zich van 
zijn verblijjplaats te begeven naar de 
plaats waw· hij wm·lct, en omgelcem·d. 
(Art. 8, § 1, lid 2, arbeidsongevallen
wet.) 

2° Een t1·ajelct lean als no1·maal worden 
beschouwd als de omweg niet belang1·ij lc 
is en de oorzaalc e1'van wettig is ; het is 
echte1' niet Zanger no1·maal, in de zin 
van a1'tilcel 8 van de a1·beidsongevallen
wet van 10 ap1·il1971, wannee1· de omweg 
belangTij lc is en niet do01· ove1·macht 
wordt vemntwoo1'd ( 1). 

(MALENGREAU, T. GEMEENSOHAPPELIJKE 
VERZEKERINGSKAS 

<<LA BELGIQUE INDUSTRIELLE n.) 

ARREST (vertaling). 

HET HOF;- Gelet op het bestreden 

(1) Raadpl. cass., 25 april 1968 (Arr. cass., 
1968, blz. 1075) en de noot get. W.G. ; 19 de
cember 1968 (ibid., 1969, blz. 396) en de noot 
get. W.G.; 17 mei 1972 (ibid., 1972, blz. 865); 
9 januari 1974 (ibid., 1974, blz. 315); 9 oktober 
1974 en 8 januari 1975 (ibid., 1975, blz. 179 
en 520). 
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arrest, op 23 oktober 1974 gewezen door 
het Arbeidshof te Brussel ; 

Over het middel afgeleid uit de 
schending van de artikelen 8, inzonder
heid § 1, lid 1 en 2, van de arbeids
ongevallenwet van 10 april 1971 en 97 
van de Grondwet, 

doo1·dat, na te hebben vastgesteld dat 
eiser op 18 mei 1972 om 6 uur de fabriek 
te .J emappes, waar hij werkte, had 
verlaten, dat hij in zijn voertuig een 
werlnnakker had meegenomen die, zoals 
hij, te Quaregnon verbleef, om hem 
naar Wasmes te voeren waar die werk
makker zich moest begeven, en dat hij 
naar zijn eigen verblijfplaats terugkeerde 
toen hij, in de nabijheid daarvan rond 
6 uur 20, getroffen werd door een 
verkeersongeval, en ten overstaan van 
de conclusie van eiser die betoogde dat 
de omweg, gemaakt om zich van de 
plaats waar hij werkte naar zijn verblijf
plaats te begeven een wettige oorzaak 
had, omdat hij had willen vermijden 
dat zijn werkmakker, na een nacht te 
hebben gewerkt, nog een lange voettocht 
in de regen zou moeten maken, het arrest 
het vonnis van de eerste rechter vernietigt 
behalve wat de kosten betreft, en aldus 
beslist dat het ongeval zich niet heeft 
voorgedaan op de weg naar en van het 
werk, op de gronden dat indien, volgens 
een zekere strekking, de werknemer die 
een omweg maakt om een werkmakker 
thuis te brengen, zich op de weg naar en 
van het werk bevindt, dit voorbeeld 
« in geen enkel geval in aanmerking 
mag worden genomen in deze zaak 
waarin de getroffene zijn werkmakker 
naar een van zijn woonplaats ver 
verwijderde plaats heeft gebracht, waar 
hij een werk moest uitvoeren », en dat, 
« daar het vaststaat dat de werkmakker 
die moest worden gevoerd niet ver van 
de verblijfplaats van de getroffene ver
blijft, deze vruchteloos poogt een omweg 
te verantwoorden die enkel nodig was 
om genoemde werkmakker naar een 
andere plaats te brengen, welke ook 
de aard was van de drijfveer waardoor 
hij dergelijke rit wil verantwoorden », 

teniJijl het feit dat het traject van een 
door een ongeval getroffen werlmemer, 
om zich van de plaats waar hij werkt 
naar zijn verblijfplaats te begeven, 
normaal is, en bijgevolg het feit dat 
de gemaakte omweg verantwoord is, 
slechts kcmnen worden beoordeeld door 
rekening te houden met omstandigheden 
die eigen zijn aan die werknemer en met 
zijn persoonlijke redenen, zodat, door 

voor zijn beslissing dat eiser zich op het 
ogenblik van het ongeval niet op de weg 
naar en van het werk bevond te steunen 
op elementen die enkel betrekking hebben 
op de werkmakker van eiser, het arrest 
het wettelijk begrip van ongeval dat 
zich voordoet op de weg naar en van 
het werk schendt (schending van artikel 8 
van de arbeidsongevallenwet van 10 april 
1971) en, door niet de wettige reden te 
onderzoeken die door eiser werd aan
gevoerd om de omweg te verantwoorden 
die hij had gemaakt om zijn werkmakker 
te brengen waar hij zich moest begeven, 
het arrest op zijn minst niet regelmatig 
met redenen is omkleed (schending van 
artikel 97 van de Grondwet) : 

Overwegende dat het arrest vaststelt 
dat het ongeval op 18 mei 1972 is 
gebeurd terwijl eiser, die de plaats waar 
hij werkt had verlaten en nadat hij het 
initiatief had genomen om een werk
makker die zich naar een andere plaats 
moest begeven om voor rekening van 
een derde te werken, te vervoeren, naar 
zijn verblijfplaats terugkeerde ; 

Dat het arrest er bovendien op wijst 
dat eiser « in de beide richtingen een 
bijkomend trajekt van 7 tot 8 kilometer 
had afgelegd » en preciseert dat zijn 
verblijfplaats (( ongeveer 1 a 2 kilometer 
van de fabriek was verwijderd » ; 

Dat het arrest vaststelt dat er een 
belangrijke omweg was; 

Overwegende dat het arrest aldus, in 
strijd met de bewering van het middel, 
niet steunt op elementen die enkel op de 
werkmakker betrekking hebben; 

Overwegende dat eiser aanvoerde dat 
zijn omweg verantwoord was door de 
bezorgdheid om te vermijden dat zijn 
werkmakker een lange voettocht in de 
regen zou moeten maken ; 

Overwegende dat luidens artikel 8, § 1, 
lid 1 en 2, van de arbeidsongevallenwet 
van 10 april 1971 onder weg naar en 
van het werk wordt verstaan het normale 
trajekt dat de werknemer moet afleggen 
om zich van zijn verblijfplaats te begeven 
naar de plaats waar hij werkt, en 
omgekeerd; 

Overwegende dat een trajekt als 
normaal kan worden beschouwd wanneer 
de omweg niet belangrijk is en de oorzaak 
ervan wettig is, maar dat, wanneer de 
omweg belangrijk is en niet door over
macht wordt verantwoord, het trajekt 
niet !anger normaal is in de zin van 
voornoemd artikel 8 ; 

Overwegende, derhalve, dat door te 
beslissen dat het litigieuze ongeval geen 
ongeval was dat zich op de weg naar en 
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van het werk had voorgedaan op grond 
dat, welke ook eisers drijfveer was, de 
belangrijke omweg die hij had gemaakt, 
niet was verantwoord, het arrest geen 
van de in het middel bedoelde wets
bepalingen heeft geschonden ; 

Dat geen enkel onderdeel van het 
middel kan worden aangenomen ; 

Overwegende dat, krachtens artikel 68 
van de wet van 10 april 1971, de kosten 
ten laste van verweerster vallen ; 

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

31 maart 1976. - 3e kamer. - Vom·
zitte?·, de H. Polet, raadsheer waarnemend 
voorzitter.- Ve1·slaggever, de H. Closon. 
- Gelijklttidende conclusie, de H. Velu, 
advocaat-generaal. - Pleiters, de HR. 
Biitzler en Fally. 

1e KAMER.- 1 apri11976. 

1o HUUR VAN GOEDEREN. 
HANDELSHUUROVEREENKOMSTEN. 
VOLLEDIGE ONDERVERHURING VAN EEN 
PAND. - GELIJKTIJDIGE OVERDRACHT 
VAN DE HANDELSZAAK. - HUUR
OVERDRACHT. 

2o CASSATIEMIDDELEN. - BURGER
LIJKE ZAKEN. - MIDDEL TEN BETOGE 
DAT DE VORDERING NIET ONTVANKE
LIJK IS. - VORDERING ONGEGROND 
VERKLAARD. - NIET-ONTVANKELIJK
HEID. 

1 o De handelshuur wordt overgedragen, 
in de zin van artikel 11, § I, vervat in de 
wet van 30 april 1951, als de volledige 
onderve1·huring van het pand samengaat 
met de overdracht van de handelszaak ( 1). 

2° Niet ontvankelijlc, wegens het ontbreken 
van belang, is het middel dat kritiek 
oefent op de beslissing over de ont
vankelijkheid van de vordering, wanneer 
deze ongegrond is verklam·d (2). 

(1) 0ass., 11 juni 1970 (A1·r. cass., 1970, 
blz. 959) ;DE PAGE, d. IV, nr. 790a,D, blz. 855; 
Rep. p1•at. d1·. belge, Bijv., I, v 0 Baux commm·
ciaux, nr. 191; Derde aanvullend verslag van 
de verenigde commissies van Justitie, Econo
mische Zaken en Middenstand, Gedr. St. 

(CORLIER EN DE RIJCKERE, 
T. BOUGARD EN KAUSSE.) 

ARREST (ve1·taling). 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 16 januari 1975 in hoger 
beroep gewezen door de Rechtbank van 
eerste aanleg te Charleroi ; 

Over het derde middel, afgeleid uit de 
schending van artikel ll, § I, van de 
regels betreffende de handelshuur in het 
bijzonder, in het Burgerlijk Wetboek 
ingevoegd bij artikel 1 van de wet van 
30 april 1951 op de handelshuurovereen
komsten met het oog op de bescherming 
van het handelsfonds, gewijzigd bij 
artikel 1, 3°, van de wet van 29 juni 1955, 

doordat, na te hebben vastgesteld dat 
mevrouw Georgette Crispin, bijgestaan 
door haar echtgenoot Meunier, bij 
authentieke akte van 20 januari 1944, 
aan haar sindsdien overleden broer 
Georges Crispin en aan diens echtgenote, 
de verweerster Martha Kausse, het pand 
gelegen te Marchienne-au-Pont, rue de 
la Gare, 1, voor het leven had verhuurd, 
dat de echtgenoten Crispin-Kausse, die 
zich heiden " huurders voor het leven " 
noemden, op 26 december 1953 hetzelfde 
pand in huur hadden gegeven aan de 
eisers, de echtgenoten Corlier-De 
Rijckere, die verklaarden aile rechten 
inzake het genot van het bedoelde pand, 
die de echtgenoten Crispin-Kausse 
krachtens het huurcontract voor het 
leven van 20 januari 1944 bezaten, voor 
de duur ervan bij uitsluiting over te 
nemen, dat de echtgenoten Crispin
Kausse op 2 januari 1954 " vanaf deze 
dag " aan de echtgenoten Corlier-De 
Rijckere de clienteel overdroegen van 
het cafe dat zij " tot deze dag " hadden 
geexploiteerd, dat dezelfde partijen op 
1 oktober 1954 het materiaal voor de 
exploitatie verkochten en aankochten, 
en dat de eisers op 18 juni 1969 aan 
mevrouw Georgette Crispin en aan 
verweerster mevrouw Kausse voren
bedoelde onderverhuring en overdracht 
van clienteel en materiaal lieten 
betekenen, het vonnis de rechtsvordering 
van de eisers ertoe strekkende te horen 

Senaat, buitengewone zitting van 1950, 
nr. 156. Conh•a: LAHAYE en VANKEROKHOVE, 

Les baux commerciaux, in Les Novelles, Droit 
civil, d. VI-2, nr. 1729. 

(2) Raadpl. cass., 14 oktober 1974 (A1'1·. 
cass., 1975, blz. 218). 
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zeggen dat zij, overeenkomstig vermeld 
artikel ll, § I, van de regels betreffende 
de handelshuur in het bijzonder, de 
rechtstreekse huurders waren geworden 
van de eigenares van het litigieuze pand, 
niet gegrond verklaart on1.dat artikel 11, 
§ I, lid 2, van het gemeen recht afwijkt, 
dat het derhalve strikt moet worden 
uitgelegd en slechts toepassing kan 
vinden wanneer de volledige onder
verhuring samengaat met de overdracht 
van de handelszaak, 

terwijl dit artikel 11, § I, inzonderheid 
lid 2, van de regels betreffende d,e 
handelshuur in het bijzonder ook van 
toepassing is wanneer, zoals ten deze, 
de volledige onderverhuring achteraf 
door de overdracht van de handelszaak 
wordt gevolgd : 

Overwegende dat, volgens de opzet 
van de wet van 30 april I95I op de 
handelshuurovereenkomsten, gewijzigd 
bij de wet van 29 jtmi I955, de term 
<< samengaande "' in artikel 11-I, lid 2, 
vervat in de genoemde wet, impliceert 
dat de volledige onderverhuring van het 
panel en de overdracht van de erin ge
exploiteerde handelszaak samen plaats
hebben; 

Dat innners niets in de tekst van deze 
van het gemene recht afwijkende bepaling 
het mogelijk maakt eraan de extensieve 
uitlegging te geven die het middel 
.voorstelt ; 

Dat daarentegen uit de parlementaire 
voorbereiding van de wet blijkt dat de 
termen << samengaande "' in artikel 11-I, 
lid 2, en << samen geschiedt "' in arti
kel 11-II, lid I, als synoniemen worden 
gebruikt en dat ze, wat de tijd betreft 
waarbinnen de rechtshandelingen waarop 
ze betrekking hebben, moeten worden 
verricht, dezelfde restrictieve betekenis 
hebben, namelijk de betekenis die de 
bestreden -beslissing aan de term<< samen
gaande "in artikel 11-I, lid 2, toekent; 

Overwegende dat het vonnis bijgevolg, 
om de door het middel bekritiseerde 
redenen, wettelijk beslist dat de rechts
vordering van de eisers niet gegrond is ; 

Dat het middel naar recht faalt ; 

Over het eerste en het tweede middel 
sam en, 

Overwegende dat het beschikkende 
gedeelte van het vonnis volgens hetwelk 
de vordering niet gegrond is wettelijk 
verantwoord is, zodat de middelen die 
alleen de beslissing over de ontvankelijk-

heid van de vordering bekritiseren, alle 
belang verliezen en niet ontvankelijk 
zijn; 

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

I aprili976.- 18 kamer.- VoMzitter, 
de H. Perrichon, raadsheer waarnemend 
voorzitter.- Vm·slaggever, de H. Capelle. 
- Gelijlchtidende condusie, de H. 
Declercq, advocaat-generaal. - Pleiter, 
de H. Bayart. 

I 8 KAMER.- 2 april1976. 

I 0 STRAF. - ARTIKEL 65 VAN HET 
$TRAFWETBOEK. - BEPALING DIE DE 
REOHTER DIE KENNIS NEEMT VAN DE 
STRAFVORDERING VERPLIOHT SLEOHTS 
EEN ENKELE STRAF UIT TE SPREKEN, 
WANNEER EEN GEBREK AAN VOOR
ZIOHTIGHEID OF VOORZORG, DAT ALS 
ONDERSOHEIDEN MISDRIJF STRAFBAAR 
IS GESTELD, EEN BESTANDDEEL OP
LEVERT VAN EEN MISDRIJF UIT ONVOOR
ZIOHTIGHEID. 

2° RECHTERLIJK GEWIJSDE. 
STRAFZAKEN.- REOHTER DIE KENNIS 
HEEFT GENOMEN VAN DE STRAFVOR
DERING EN TWEE STRAFFEN HEEFT 
UITGESPROKEN, RESPEOTIEVELIJK WE
GENS EEN MISDRIJF UIT ONVOOR
ZIOHTIGHEID EN WEGENS EEN FElT DAT 
EEN GEBREK AAN VOORZIOHTIGHEID 
OF VOORZORG OPLEVERT EN ZELF ALS 
MISDRIJF STRAFBAAR IS GESTELD. 
GEVOLG VAN DEZE BESLISSING OP DE 
BURGERLIJKE REOHTSVORDERING. 

I 0 W annee1· het gebrek aan voorzichtigheid 
of vom·zoTg, dat een bestanddeel is van 
een misd1·ijf Hit onvoorzichtigheid, boven
dien het V001'We1"p ttitmaakt van een of 
meer ajzondeTlijke telastleggingen, is 
de rechter m·toe gehouden, in geval van 
onsplitsbaa1•heid en met toepassing van 
m·tikel 65 van het Stmfwetboek, slechts 
een enkele straf, namelijlc de zwam·ste, 
ttit te sprelcen (I). 

(1) Oass., 4 november 1971 (A1"1". cass., 1972, 
biz. 236) en noten, 13 april 1973 (ibid., 1973, 
biz. 811) en noot 1, 13 september 1974 (ibid., 
1075, blz. 49) en noten 4 en 5. 
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2o W anneer de strafrechter, die kennis heeft 
genomen van een vervolging wegens 
een misdrijj uit onvoorzichtigheid, vom· 
een jeit dat een gebrek aan vom·zichtig
heid of voorzo1·g oplevert, hetgeen zelf 
doo?' de stmjwet als misdrijj strajbam· 
is gesteld, een straf heeft uitgesproken 
die onde1·scheiden is van die welke hij 
voor het misdrijj uit onvoorzichtigheid 
heejt toegepast, is, ingevolge het gezag 
van gewijsde van deze beslissing, de 
rechte1· die van de burge1·lijke rechts
vordering kennis neemt, in principe 
ve1·plicht de ]out, welke een gebrek aan 
voorzichtigheid of voorzorg opleve~·t, te 
beschouwen als V?'eemd aan het misdrijj 
ttit onvoorzichtigheid (1). (Art. 65 S.W. ; 
algemeen beginsel van het gezag van 
gewijsde in strafzaken.) 

(VERZEKERINGSMAATSCHAPPIJ 
NAAR ENGELS RECHT 

« EAGLE STAR INSURANCE COMPANY 
LIMITED ))' T. CELIS.) 

ARREST, 

HET HOF;- Gelet op het bestreden 
arrest, op 27 juni 1974 door het Hof van 
beroep te Luik gewezen; 

Over het middel afgeleid uit de 
schending van de artikelen 1319, 1320, 
1322, 1349, 1350, inzonderheid 3°, van 
het Burgerlijk Wetboek, 23 en 24 van het 
Gerechtelijk W etboek en van het alge
meen beginsel van het gezag van het 
rechterlijk gewijsde in strafzaken, 

doordat het arrest de regresvordering 
van de automobielverzekeraar, thans 
eiseres, die steunde op artikel 16 van 
de wet van II juni 1874 en op artikel 25/ 
10 van de verzekeringspolis welke deze 
terugvordering aannemen wanneer het 
ongeval te wijten is aan een zware fout 
van de verzekerde, ongegrond verklaart 
op grond van de overwegingen dat 
<< uit de strafrechtelijke beslissingen niet 
kan afgeleid worden dat de strafrechter, 
hoewel hij een afzonderlijke straf op
legde uit hoofde van alcoholintoxicatie 
en dronkenschap aan het stuur, niettemin 
zou beslist hebben dat de alcohol
intoxicatie en de dronkenschap de oor
zaak of een van de oorzaken van het 
ongeval zijn geweest en een bestanddeel 
van het misdrijf van onopzettelijke 
slagen en verwondingen hebben uitge-

(1) Zie nevenstaande noot. 

maakt )), « dat nude strafrechter uitdruk
kelijk alleen de ten laste van appellant, 
thans verweerder, gelegde inbreuken 
op het wegverkeersreglement, met uit
sluiting van de alcoholintoxicatie en de 
dronkenschap aan het stuur, als bestand
delen van het misdrijf van onopzettelijke 
slagen en verwondingen heeft aangezien, 
niet kan beweerd worden dat hij zich 
ervan onthouden heeft uitspraak te doen 
over het oorzakelijk verband tussen 
het ongeval en de intoxicatie en 
dronkenschap )) ; « dat dienvolgens, met 
betrekking tot de civielrechtelijke vor
dering, uit de omstandigheid dat de 
strafrechter twee afzonderlijke straffen 
heeft opgelegd, noodzakelijk dient te 
worden besloten dat e~·ga omnes vast
staat dat de alcoholintoxicatie niet de 
oorzaak of een van de oorzaken van het 
ongeval is geweest en geen bestanddeel 
van het misdrijf van onopzettelijke 
slagen of verwondingen heeft uitge
maakt )), 

terwijl de strafrechter, in het vonnis 
van 10 december 1963 van de Correc
tionele Rechtbank te Hasselt, twee 
afzonderlijke straffen heeft opgelegd, een 
voor het misdrijf van onopzettelijke 
slagen en verwondingen enerzijds, en een 
voor alcoholintoxicatie en dronkenschap 
anderzijds, maar evenwel een feitelijke 
eenheid tussen beide telastleggingen heeft 
vastgesteld door te overwegen dat « voor 
wat de telastlegging sub 0 ( dronkenschap) 
betreft, het blijkt uit het in het bloed 
van beklaagde gevonden alcoholgehalte, 
samen met het aantal glazen en de soort 
door hem gedronken bier alsmede uit 
de rijbeweging door hem uitgevoerd, 
dat hij op het ogenblik van de botsing 
op dergelijke wijze onder de invloed van 
alcoholhoudende drank verkeerde dat 
hij de controle over zijn daden niet meer 
had, zonder dat hij noodzakelijk de 
bewustheid ervan verloren had ll ; het 
Hof van beroep te Luik, dat dit vonnis 
in al zijn strafrechtelijke bepalingen 
bekrachtigt, zich in zijn arrest van 
17 maart 1974 aansluit bij de redenen 
van de eerste rechter ; de strafrechter 
bijgevolg niet op ondubbelzinnige wijze 
heeft vastgesteld dat de dronkenschap 
of de alcoholintoxicatie niet de oorzaak 
of een van de oorzaken van het ongeval 
is geweest en geen bestanddeel van het 
misdrijf van onopzettelijke slagen of 
verwondingen heeft uitgemaakt ; bij 
gebrek aan zekerheid omtrent het dien
aangaande strafrechtelijk gewijsde, de 
burgerlijke rechter door de strafbeslissing 
niet was gebonden ; het arrest bijgevolg 
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niet op het gezag van gewijsde van die 
beslissing mocht steunen om de regres
vordering van de verzekeraar af te 
wijzen, zonder het algemeen beginse1 
van het strafrechtelijk gewijsde van 
het arrest van het Hof van beroep te 
Luik van 17 maart 1974 te schenden 
(schending van alle in het middel 
vermelde bepalingen met uitzondering 
van de artike1en 1319, 1320 en 1322 van 
het Burgerlijk Wetboek) en de bewijs
kracht ervan te Iniskemlen (schending 
van de artikelen 1319, 1320 en 1322 van 
het Burgerlijk Wetboek) : 

Overvvegende dat verweerder, bij 
vonnis van 10 december 1963 van de 
Correctionele Rechtbank te Hasse1t, be
vestigd bij het in kracht van gewijsde 
gegaan arrest van 17 maart 1964 van 
het Hof van beroep te Luik, wegens 
onopzettelijke slagen of verwondingen, 
verzuim zo dicht moge1ijk bij de rechter
rand te rijden en verzuim zijn snelheid 
aan te passen enerzijds, en wegens 
alcoholintoxicatie en het besturen van 
een voertuig in dronken toestand ander
zijds, tot twee verschillende straffen 
werd veroordee1d ; 

Overwegende dat, wanneer het gebrek 
aan voorzichtigheid of voorzorg, dat een 
bestanddee1 is van een misdrijf uit 
onvoorzichtigheid, bovendien het voor
werp uitmaakt van een of meer 
afzonder1ijke telastleggingen, de rechter 
ertoe gehouden is, in geval van onsp1its
baarheid van het feit en met toepassing 
van artike1 65 van het Strafwetboek, 
s1echts een enkele straf, de zwaarste, 
uit te spreken; 

Overwegende dat daaruit vo1gt dat, 
wanneer de strafrechter afzonderlijke 
straffen heeft uitgesproken, de rechter 
bij wie de civielrechtelijke vordering 
aanhangig is gemaakt, in principe ver
plicht is de fout die het voorwerp van 
een afzonderlijke telastlegging is geweest, 
als vreemd aan het misdrijf uit onvoor
zichtigheid te beschouwen ; 

Overwegende dat voorme1d straf-

(1) Ret openbaar rninisterie concludeerde 
tot de vernietiging. Ret was irnmers van oor
deel dat de strafrechter aan de ene kant de 
beklaagde had veroordeeld tot afzonderlijke 
straffen, enerzijds wegens onopzettelijke slagen 
of verwonclingen en twee overtredingen van 
het wegverkeersregle1nent en anderzijcls we
gens het besturen van een voertuig op een 
openbare plaats terwijl hij verkeerde in staat 
van dronkenschap en van alcoholintoxicatie, 
en aan de andere kant uitdrukkelijk of impli
ciet had vastgesteld dat de dronkenschap, 

vonnis, bij we1ke redenering het straf
arrest zich aans1oot, we1iswaar be
schouwde dat, wat de telast1egging sub a 
( dronkenschap) betreft, het b1ijkt uit 
het in het b1oed van de beklaagde 
gevonden alcoho1gehalte, samen met 
het aantal glazen en de soort door hem 
gedronken bier, (( alsmede uit de door 
hem uitgevoerde rijbeweging )), dat hij 
op het ogenb1ik van de botsing op 
dergelijke wijze onder de invloed van 
de a1coholhoudende ch·ank verkeerde 
dat hij de controle over zijn daden niet 
meer had, zonder dat hij noodzakelijk 
de bewustheid ervan had verloren ; 

Overwegende dat de strafrechter a1dus 
de kwestieuze rijbeweging slechts aan
houdt als een van de indicien van de 
dronkenschap ; 

Dat niet blijkt dat hij daardoor het 
bestaan zou hebben vastgesteld van een 
oorzakelijk verband tussen de dronken
schap en het ongeval zoa1s het zich heeft 
voorgedaan ; 

Overw'egende dat die beschouwing 
derha1ve niet be1et dat de strafrechter, 
door twee afzonderlijke straffen uit te 
spreken, zeker en noodzakelijk vaststelde 
dat de dronkenschap of de alcohol
intoxicatie niet de oorzaak of een van 
de oorzaken van het ongeva1 is geweest ; 

Overwegende dat het arrest dien
volgens, door de regresvordering van 
eiseres op grond van het rechterlijk 
gevvijsde af te wijzen, van de in het 
middel aangehaalde wetsbepalingen en 
van het a1gemeen rechtsbeginse1 van 
het gezag van het rechterlijk gewijsde 
in strafzaken een juiste toepassing 
maakt; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen ; 

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

2 april 1976.- 1e kamer.- Voorzitte1• 
en Verslaggever, de H. de Vreese, raads
heer waarnemend voorzitter. - AndM'B-

clie een bestanclcleel is van het rnisdrijf van 
onopzettelijke slagen of verwondingen, de 
oorzaak of een van de oorzaken van het on
geval was geweest, zodat de rechter bij wie 
de burgerlijke rechtsvordering aanhangig was, 
niet was gebonden door de strafrechtelijke 
beslissing in zoverre deze door voormelde 
tegenstrijdigheicl was aangetast ( cass., 18 sep
tmnber 1970 en de conclusie van procureur
generaal Ganshof van der Meersch, A1'1', cass., 
1971, blz. 51 ; 27 januari 1972, ibid., 1972, 
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luidende conclusie (1), de H. Tillekaerts, 
advocaat-generaal. - Pleite1's, de HH. 
Dassesse en Biitzler. 

1e KAMER.- 2 april1976. 

VOORZIENING IN CASSATIE. 
TERMIJN. - BURGERLIJKE ZAKEN. 
ErBER IN BELGIE WOONAOHTIG. 
EINDBESLISSING OP TEGENSPRAAK. 
VoORZIENING INGESTELD l\iEER DAN 

DRIE VRIJE l\'i:AANDEN NA DE BE
TEKENING VAN DE BESLISSING. 
NrET-ONTVANKELIJKHEID. 

In btt1'ge1'lijke zaken is, behoudens afwij
kende bepaling, te laat ingesteld de 
vooTziening van een in Belgie wonende 
eise1· tegen een eindbeslissing op tegen
spmak, welke te1· g1·ijfie van het Hof 
is ingediend na het ve1'st1'ijken van 
mee1· dan d1·ie maanden te 1·ekenen van 
de betekening van de beslissing aan de 
pe1·soon of aan de woonplaats (1). 
(Artt. 1073, 1078 en 1079 G.W.) 

(FRANSSENS, T. LEHAIN.) 

ARREST. 

RET HOF;- Gelet op het bestreden 
vonnis, op 22 oktober 1974 in hoger 
beroep gewezen door de Rechtbank van 
eerste aanleg te Hasselt ; 

Over de grond van niet-ontvankelijk
heid door verweerster afgeleid uit de 
tardiviteit van de voorziening : 

Overwegende dat uit de regelmatig 
aan het Hof overgelegde processtukken 
blijkt dat het vonnis, dat op tegenspraak 
werd gewezen, overee1ikomstig de wet
telijke vormen, op verzoek van ver
weerster, op 4 december 1974 aan de in 
Belgie gelegen woonplaats van eiser 
werd betekend ; 

Overwegende dat, nu het verzoekschrift 
tot cassatie pas op 20 mei 1975 ter griffie 
van het Hof werd neergelegd, hetzij 
na het verstrijken van de bij artikel 1073 

biz. 515; 8 maart 1973, verenigcle kamers, 
bid., 1973, biz. 811. 

(1) Cass., 30 april 1975 (A1'1'. cass., 1975, 
biz. !J51 ). 

van het Gerechtelijk W etboek voor
geschreven termijn van drie maanden 
te rekenen vanaf de dag waarop de 
bestreden beslissing is betekend, de 
voorziening laattijdig is en deswege niet 
toelaatbaar ; 

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

2 april1976.- 18 kamer.- Voo1'zitte1', 
de H. de Vreese, raadsheer waarnemend 
voorzitter.- Ve1·slaggeve1', de H. Chatel. 
- Gelijklttidende conclttsie, de H. Tille
kaerts, advocaat-generaal. - PleiteTs, 
de HH. Houtekier en van Heeke. 

1e KAMER.- 2 apri11976. 

ONBEKWAAMVERKLARING EN GE
RECHTELIJK RAADSMAN. -ToE
VOEGING VAN EEN GEREOHTELIJK 
RAADSMAN. - ZWAKZINNIGE. -BE
GRIP. 

Voo1' de toevoeging van een geTechtelijk 
1'aadsman aan een zwakzinnige volstaat 
het dat de betTokkene, zonde1' zich te 
bevinden in een aanhoudende staat van 
onnozelheid of kmnkzinnigheid, een 
kamkte1'stoo1'nis ve1·toont die hem wel 
niet volledig ontoe1·ekenbaa1' maakt maa1' 
die niettemin zijn geestelijke integriteit 
e1•nstig ve1'minde1·t en hem in een toestand 
stelt waaTin het gevaa1' voo1' abnormale, 
onbehem·ste en voor zijn ve1·mogen 
schadelijke handelingen ?'eeel is (2). 
(Art. 1247 G.W. en art. 489 B.W.) 

(D ... F ... , T. M ... ) 

ARREST. 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 22 november 1973 door het 
Hof van beroep te Gent gewezen ; 

Over het eerste middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 97 van 

·de Grondwet, 489 van het Burgerlijk 

(2) Raaclpl. LAURENT, cl. V, clruk 1871, 
nrs. 236 tot en met 239 ; KLUYSKENS, cl. VII, 
clruk 1950, nr. 828, 1°; DE PAGE, cl. II, clruk 
1964, nr. 391. 
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Wetboek en 1247 van het Gerechtelijk 
Wetboek, 

doordat het arrest op grond van 
artikel 1247 van het Gerechtelijk Wet
hoek aan eiser de bijstand van een 
raadsman toevoegt om de reden dat er 
geen elementen zijn waaruit kan worden 
besloten dat eiser zich bevindt in een 
aanhoudende staat van onnozelheid of 
krankzinnigheid die een onbekwaam
verklaring zou rechtvaardigen ; dat eiser 
echter lijdt aan karakterstoornis die 
ernstig genoeg is opdat hij niet in alle 
omstandigheden zijn daderi kan con
troleren ; dat deze karakterstoornis de 
geestelijke integriteit van eiser ernstig 
be'invloedt en vermindert en hem in een 
toestand stelt waarin het gevaar voor 
abnormale, onbeheerste en voor zijn 
vermogen schadelijke handelingen niet 
denkbeeldig maar reeel is, 

terwijl, eerste ondeTdeel, het feit dat 
eiser ingevolge karakterstoornis Iiiet in 
alle omstandigheden zijn daden zal 
kunnen beheersen en er reeel gevaar 
bestaat dat hij schadelijke handelingen 
voor zijn vermogen zal stellen, geen 
reden oplevert om voor hem een gerech
telijk raadsman aan te stellen, nu hij noch 
kraDkzinnig noch onnozel is en slechts 
accidenteel onbeheerste daden zou stellen 
(schending van de artikelen 489 van het 
Burgerlijk Wetboek en 1247 van het 
Gerechtelijk Wetboek); 

tweede onderdeel, het arrest enerzijds 
beslist dat eiser noch krankzinnig noch 
onnozel is maar anderzijds aanneemt dat 
door karakterstoornis zijn geestelijke 
integriteit ernstig verminderd is zodat 
hij abnormale en onbeheerste handelingen 
stelt ; dat deze motieven dubbelzinnig 
en duister zijn daar het stellen van 
abnormale en onbeheerste handelingen 
tengevolge van verminderde geestelijke 
integriteit met krankzinnigheid of on
nozelheid gelijkstaat (schending van de 
artikelen 97 van de Grondwet, 489 van 
het Burgerlijk Wetboek en 1247 van het 
Gerechtelijk Wetboek) : 

Overwegende dat artikel 489 van het 
Burgerlijk Wetboek bepaalt dat een 
meerderjarige die zich in een aan
houdende staat van onnozelheid of 
krankzinnigheid bevindt, moet worden 
onbekwaam verklaard, terwijl arti
kel 1247 van het Gerechtelijk Wetboek 
bepaalt dat wamleer de rechtbank een 
vordering tot onbekwaamverklaring 
afwijst, zij niettemin « indien de om
standigheden het wettigen " kan bepalen 
dat die persoon voortaan geen rechts-

gedingen · meer zal mogen voeren en een 
reeks in het artikel opgesomde rechts
handelingen niet meer zal mogen stellen 
zonder de bijstand van een raadsman 
die hem bij hetzelfde vonnis wordt 
toegevoegd ; 

Dat het arrest beschouwt dat, zo uit 
de gegevens van de zaak niet kan worden 
besloten dat eiser zich bevindt in een 
aanhoudende staat van onnozell1.eid of 
krankzinnigheid die een onbekwaam
verklaring zou rechtvaardigen, daaren
tegen uit diezelfde gegevens blijkt dat hij 
een karakterstoornis vertoont die hem 
wel niet volledig ontoerekenbaar maakt, 
maar die niettemin zijn geestelijke 
integriteit ernstig vermindert en hem 
in een toestand stelt waarin het gevaar 
voor abnormale, onbeheerste en voor 
zijn vermogen schadelijke handelingen 
reeel is; 

Dat het arrest niet 'beschouwt dat dit 
gevaar voor onbeheerste daden slechts 
accidenteel is ; 

Overwegende dat het arrest, door uit 
die beschouwingen en vaststellingen af 
te leiden dat de bijstand van een raads
man verantwoord is, een juiste toepassing 
maakt van artikel 1247 van het Gerech
telijk Wetboek en artikel 489 van het 
Burgerlijk W etboek geenszins schendt ; 

Overwegende dat, nu de door het arrest 
vastgestelde karakterstoornis, die een 
ernstige vermindering van de geestelijke 
integriteit met zich brengt en een reeel 
gevaar schept voor abnormale, onbe
heerste en voor het vermogen schadelijke 
handelingen, geenszins gelijkstaat met 
krankzinnigheid of onnozelheid, voor
melde motieven noch duister noch 
dubbelzinnig zijn ; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen ; 

Over het tweede middel, 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen ; 

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

2 april1976.- 1e kamer.- Voorzittet· 
en VeTslaggever, de H. de Vreese, raads
heer waarnemend voorzitter. - Gelijk
luidende conclusie, de H. Tillekaerts, 
advocaat-generaal. - Pleitet•s, de HH. 
Houtekier en van Heeke. 
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2e KAMER. - 5 april 1976. 

VERJARING. STRAFZAKEN. 

BURGERLIJKE RECHTSVORDERING. 
RECHTSVORDERING GERICHT TEGEN 

EEN PARTIJ DIE BURGERRECHTELIJK 
AANSPRAKELIJK IS VOOR FElTEN 
WELKE, AFZONDERLIJK BESCHOUWD, 

ZOUDEN VERJAARD ZIJN. - GEEN 
VERJARING VAN DE STRAFVORDERING 
DAAR DEZE FElTEN MET ANDERE EEN 
ENKEL STRAFBAAR FElT OPLEVEREN. -, 
GEEN VERJARING VAN DE BURGERLIJKE 

RECHTSVORDERING. 

Artikel 26 van de wet van 17 ap1·il 1878, 
volgens hetwelk de uit een misd1·ijj 
voo1·tvloeiende burge?'lijke 1'echtsvm·de1·ing 
vmjam·t dom· ve1·loop van vijj jaa1·, 
zonde~· evenwel te kum~en ve1ja1·en v661· 
de strajvo1·de1·ing, maakt geen onder· 
scheid nam· gelang alle dom· de beklaagde 
gepleegde jeiten, die een enlcel stmfbaar 
jeit opleve1·en, dan wel sleohts sommige 
ervan degene waarvan hij de aangestelde 
was btt1'ge1'1"echtelijlc aanspmkelijlc Jcun
nen stellen. 

(TASSIGNON, T. PANS; 
PANS, T. NAAJ\'ILOZE VENNOOTSCHAP 
« GENERALE BANKMAATSCHAPPIJ }),) 

ARREST (vertaling). 

HET HOF;- Gelet op het bestreden 
arrest, op 16 oktober 1975 door het Hof 
van beroep te Brussel gewezen ; 

I. Op de voorziening van de . eiser 
Tassignon: 

II. Op de voorziening van de eiser 
Pans: 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
.de schending van artikel 26 van de wet 
van 17 april 1878 houdende de vooraf
gaande titel van het Wetboek van straf
vordering, 

dooTdat, na te hebben beslist dat de 
strafvordering in verband met de mis
drijven gepleegd om de beklaagde, voor 
wie verweerster eivielrechtelijk aan
sprakelijk is, niet was verjaard, het 
arrest de uit die rnisdrijven volgende 
civielrechtelijke vordering van de eiser 
Pans tegen verweerster wel verjaard 
verklaart, 

terwijl, krachtens voornoemd arti
kel 26, waarvan de de openbare orde 

rakende bepalingen duidelijk zijn en 
derhalve door de rechter niet mogen 
worden gemterpreteerd, de uit een 
misdrijf volgende civielrechtelijke vor
dering niet kan verjaren v66r de straf
vordering ; 

Overwegende dat, nate hebben beslist 
dat de door de beklaagde gepleegde 
feiten, die een enkel strafbaar feit 
uitmaken, niet verjaard waren, nu de 
verjaring van de strafvordering tijdig 
werd gestuit, het arrest, in verband met 
de ontvankelijkheid van de civiel
rechtelijke vordering van eiser tegen 
verweerster, die civielrechtelijk aan
sprakelijk is voor de beklaagde, oordeelt 
dat die rechtsvordering, krachtens het 
in het middel vermelde artikel 26, 
verjaard is door verloop van vijf jaar, 
te rekenen vanaf de laatste strafbare 
daad die de beklaagde als aangestelde 

· heeft gepleegd ; 
Overwegende dat, luidens artikel 26 

van de wet van 17 april 1878, de uit een 
misdrijf volgende civielrechtelijke vor
dering verjaart door verloop van vijf 
jaren; dat zij echter niet kan verjaren 
v66r de strafvordering ; 

Overwegende dat die wetsbepaling 
geen enkel onderscheid maakt naargelang 
al de door een beklaagde gepleegde 
feiten, die een enkel strafbaar feit 
uitmaken, dan wel slechts sommige 
ervan van aard zijn dat ze de civiel
rechtelijke aansprakelijkheid mede
brengen vo'or hem die de beklaagde 
aanstelde; 

Dat het middel gegrond is ; 

Om,_ die redenen, en zonder dat er 
grond bestaat tot onderzoek van het 
eerste middel dat werd voorgesteld tot 
staving van de voorziening van de eiser 
Pans, welk middel niet zou kunnen 
leiden tot een ruimere vernietiging of 
tot een vernietiging zonder verwijzing, 
vernietigt het bestreden arrest voor zover 
het de civielrechtelijke vordering van 
eiser tegen de naamloze vennootschap 
Generale Bankmaatschappij verjaard ver
ldaart en de kosten van de twee instanties 
in verband met het in de zaak betrekken 
van deze laatste te zijnen laste laat ; 
verwerpt de voorziening van de eiser 
Tassignon, zonder acht te slaan op de 
memorie die hij ter griffie van het Hof 
heeft ingediend na het verstrijken van 
de bij artikel 420bis, lid 2, van het 
Wetboek van strafvordering voorge
schreven termijn ; beveelt dat van dit 
arrest melding zal worden gemaakt op 
de kant van de gedeeltelijk vernietigde 
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beslissing ; veroordeelt Georges Tassignon 
in de kosten van zijn voorziening en de 
naamloze vennootschap Generale Bank
maatschappij in de kosten van de 
voorziening van Pans ; verwijst de aldus 
beperkte zaak naar het Hof van beroep 
te Bergen. 

5 april 1976.- 28 kamer.- Voorzitter, 
Baron Richard, raadsheer waarnemend 
voorzitter. Verslaggeve1•, Mevr. 
Raymond. - Gelijkhtidende conclusie, 
de H. Ballet, advocaat-generaal. 
Pleiters, de HH. R. Urbain (van de balie 
te Bergen) en VanRyn. 

28 KAMER. - 5 april 1976. 

VOORZIENING IN CASSATIE. 
VoRM. - STRAFZAKEN. - BURGER
LIJKE RECHTSVORDERING. - VEROOR
DELING VAN DE WEDUWE VAN DE 
BEKLAAGDE NA HERVATTING VAN HET 
TEGEN HEM INGESTELDE GEDING. -
VOORZIENING VAN DE WEDUWE MOET 
NIET WORDEN BETEKEND. 

De weduwe van de beklaagde die zich in 
cassatie voorziet tegen de beslissing, 
waarbij zij op de bu1·gerlijke rechts
vordm·ing is veroordeeld na hervatting 
van het tegen haar echtgenoot ingestelde 
geding, moet haar voorziening niet 
betekenen (1). (Art. 418 Sv.) (Impliciete 
oplossing.) 

(NAAMLOZE VENNOOTSCHAP 
« DE VOORZORG >> EN DEVILLE, 

T. DELHALLE.) 

ARREST (vertaling). 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 20 november 197 5 gewezen 
door de Correctionele Rechtbank te 
Hoei, uitspraak doende in hoger beroep 
en als gerecht waarnaar de zaak werd 
verwezen; 

Gelet op het arrest, op 4 november 197 4 
door het Hof gewezen (2); 

(1) Cass., 7 november 1966 (A1·r. cass., 1967, 
blz. 326). 

(2) Niet verschenen arrest. 
(3) Raadpl. Rep. pmt. dtt dr. belge, bijv., 

d. II, V° Chasse, nrs. 198 en 199; PESCHEVIN, 

La chasse, les w·mes, les chiens, nr. 191 ; 
BRAAs, Legislation de la chasse en Belgique, 

I. Op de voorziening van eiseres, 
de naamloze vennootschap De Voorzorg : 

Overwegende dat uit de stukken 
waarop het Hof vermag acht te slaan 
niet b1ijkt dat eiseres, vrijwillig tussen
gekomen partij, haar voorziening aan 
verweerder heeft laten betekenen ; 

Dat de vomziening derhalve niet 
ontvankelijk is ; 

II. Op de voorziening van de eiseres 
Deville: 

Overwegende dat het vonnis enkel 
over de civielrechtelijke belangen uit
spraak doet ; 

Overwegende dat eiseres, die het 
tegen de overleden beklaagde ingesteld 
burgerlijk geding heeft hervat, geen 
middel aanvoert ; 

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

5 april1976.- 28 kamer.- Voorzitter, 
Baron Richard, raadsheer waarnemend 
voorzitter. Verslaggever, de H. 
Screvens. - Gelijkluidende conclusie, 
de H. Ballet, advocaat-generaal. 

2e KAMER. - 5 april 1976, 

1o JACHT. - JAGEN OP DE OPENBARE 
WEGEN. - ANDEREN DAN DE AAN
GELANDE EIGENAAR OF ZIJN RECHT
HEBBENDEN MOGEN DAAR NIET JAGEN. 
- VERBOD EN AFWIJKING OVER DE 
VOLLE BREEDTE VAN DEZE WEGEN. 

2° JACHT. - 0PENBARE WEGEN. 
BEGRIP. 

1° W anneer gronden langs beide zijden 
van een openbare weg of langs de 
gedeelten die er een integrerend deel 
van uitmaken, aan een verschillende 
eigenaar toebehoren, mogen beiden of 
hun rechthebbenden jagen op de valle 
breedte van het geheel van deze weg (3). 
(Art. 3, lid 2, wet van 28 februari 1882.) 

nr. 65; ULRIX, A.P.R., yo Jacht, nr. 153; 
Pandectes belges, yo Chasse, m·. 380bis; 
BELTJENS, Encyclopedie du droit criminel belge, 
Loi sur la chasse, art. 3, nr. 2, p. 999 ; NAMUR, 
Guicle du chasseu1·, nr. 26; circulaire minis
terielle du 2 mars 1882. 
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2° Aangezien de jachtwet het beg1·ip 
« openbm·e weg » niet beperkt tot het 
gedeelte van die wegen dat recht8treeks 
voo1' het verkee1· is bestemd, hebben het 
verbod op deze weg te jagen en de vast
gestelde ajwij king voo1· de aangelande 
eigenaa?'8 betrekking op de valle b1•eedte 
van die wegen, met inbegrip van de 
sloten, de bermen of taluds aan de kant 
ervan, die voor hun bestaan noodzakelijk 
zijn en er de1·halve een integre1·end deel 
van uitmaken (1). (Art. 3 wet van 
28 februari 1882.) 

(PILATTE EN HONOREZ, T. DEPREZ.) 

ARREST (ve1•taling). 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 9 december 1975 door het Hof 
van beroep te Bergen gewezen ; 

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

Over het middel afgeleid uit de 
schending van de artikelen 3 en 4 van 
de jachtwet van 28 februari 1882, 

doordat het arrest, om de eisers te 
veroordelen, overweegt dat, luidens arti
kel 3 van de jachtwet, de aangelande 
eigenaar of zijn rechthebbende mogen 
jagen op de openbare wegen, wat slechts 
zou omvatten de naast die wegen aan 
de zijde van hun jachtgebied gelegen 
sloten en taluds waarvan de helling 
nodig is voor de aanleg en het behoud 
van die wegen, 

te1•wijl de eisers, ten deze, in jacht
houding stonden bovenop het talud van 
een openbare weg aan de overkant van de 
grand waarop zij het jachtrecht hadden 
en het recht hadden om te jagen op heel 
de weg en op de taluds ervan ; dat de 
eisers zich derhalve op genoemd talud 
mochten opstellen om op de konijnen 
te schieten, die eventueel uit het perceel 
kwamen waarop zij het jachtrecht 
hadden: 

Overwegende dat artikel 3, lid 2, van 
de jachtwet van 28 februari 1882 aan 
ieder ancler dan de aangelande eigenaar 
of zijn rechthebbende verbiedt op de 
openbare wegen te jagen; dat, aangezien 
de wet dat verbod niet beperkt tot het 

(1) Cass., 2 oktober 1890 (Bull. en Pas., 
1890, I, 278). 

CASSATIE, 1976. - 29 

gecleelte van die wegen dat rechtstreeks 
voor het verkeer is bestemd, het princi
piele verbod en de vastgestelde afwijking 
betrekking hebben op de valle breedte 
van die wegen, met inbegrip van de 
sloten, de bermen of taluds, aan de kant 
ervan, die voor hun bestaan noodzakelijk 
zijn en er derhalve een integrerend deel 
van uitmaken ; 

Overwegende dat daaruit volgt dat, 
wanneer de gronden langs beide zijden 
van een openbare weg of langs de 
gedeelten die er een integrerend deel 
van uitmaken, aan een verschillende 
eigenaar toebehoren, heiden of hun 
rechthebbenden mogen jagen op de 
valle breedte van het geheel van deze 
weg; 

Overwegende dat het arrest vaststelt 
dat de taluds, langs beide zijden van de 
holle weg die het jachtterrein van de 
eisers scheidt van dat van verweerder, 
werden gemaakt om deze openbare weg 
aan te leggen en in stand te houden en 
dat de eisers op het aanliggend kadastraal 
perceel nummer 137 het jachtrecht 
uitoefenen ; 

Dat het middel gegrond is ; 
2. In zoverre de voorziening gericht is 

tegen de beslissing op de door verweerder 
tegen de eisers ingestelde civielrechtelijke 
vordering: 

Overwegende dat de vernietiging van 
de beslissing op de tegen de eisere 
ingestelde strafvordering de vernietiging 
meebrengt van de beslissing op de tegen 
hen ingestelde civielrechtelijke vordering, 
die het gevolg is van de eerste beslissing ; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden arrest in zoverre het uitspraak 
doet over de tegen de eisers ingestelde 
strafvordering en civielrechtelijke vor
dering ; beveelt dat van dit arrest 
melding zal worden gemaakt op de kant 
van de gedeeltelijk vernietigde beslissing ; 
veroordeelt verweerder in de kosten ; 
verwijst de aldus beperkte zaak naar 
het Hof van beroep te Brussel. 

5 april 1976. - 2e kamer. - Vom·
zitte1', Baron Richard, raadsheer waar
nemend voorzitter. Ve1·slaggever, 
Baron Vin<;otte. - Gelijlcluidende con
clusie, de H. Ballet, advocaat-generaal. -
Pleiter, de H. Fally. 
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2e KAMER. - 5 april 1976. 

HOF vAN ASSISEN. - VRAGEN VAN 
DE JURY OVER DE DEELNEMING VAN 
EEN BESCHULDIGDE AAN EEN HOOFD
FEIT. - 0BJECTIEVE EN INTRINSIEKE 
VERZWARENDE OMSTANDIGHEDEN 
WAAROVER AFZONDERLIJKE VRAGEN 
ZIJN GESTELD. - OVER DE DEEL
NEMING VAN DE BESCHULDIGDE AAN 
DE FEI'l'EN DIE DEZE OMSTANDIGHEDEN 
OPLEVEREN MOET GEEN BIJZONDERE 
VRAAG WORDEN GESTELD. 

vVanneM' aan de jury een vraag wordt 
gesteld over de schuld van de beschuldigde 
m.b.t. een hoojdjeit en ttit andere vragen 
blijkt dat dit jeit is gepleegd met 
objectieve en intrinsieke verzwarende 
omstandigheden, moet over de recht
st1·eekse en persoonlijke deelneming van 
de beschttldigde aan de jeiten die deze 
omstandigheden opleve1·en geen bij
zonde1·e vraag mee1· worden gesteld (l). 
(Artt. 337 en 338 Sv.) 

(LEBON EN DIELTJENS.) 

ARREST (Ve1·taling). 

RET HOF;- Gelet op het bestreden 
arrest, op 22 januari 1976 door het Hof 
van assisen van de provincie Henegouwen 
gewezen; 

Over het middel, door Dieltjens afgeleid 
uit de schending van de artikelen 337 en 
338 van het Wetboek van strafvordering, 

doordat aan de jury werd gevraagd te 
zeggen of eiser schuldig was aan het 
hoofdfeit, wat het voorwerp was van de 
eerste vraag, maar niet of hij schuldig 
was aan dat feit samen beschouwd met 
de verzwarende omstandigheden die in 
de tweede en derde vraag werden ver
n'leld, 

terwijl aldus de vragen op dubbel
zirulige wijze aan de jury werden gesteld : 

Overwegende dat de jury bevestigend 
heeft geantwoord op de eerste, de tweede, 
de derde en de vijfde vraag die in de 
volgende bewoordingen waren gesteld : 

(1) Raaclpl. cass., 16 maart 1908 en cle 
conclusie van cle procureur-generaal Terlinclen, 
toen eerste-aclvocaat-generaal (B1tll. en Pas., 
1908, I, 125, en Revue de d?·. penal, 1908, 
blz. 403), en 14 juli 1924 (B<tll. en Pas., 1924, 
I, 481). 

de eerste : « Staat het vast dat te 
Gilly, kanton Charleroi, tijdens de nacht 
van 23 op 24 november 197 4, een 
portefeuille met onbepaalde waarde be
drieglijk werd weggenomen, ten nadele 
van Freddy Burniaux ? >> ; 

de tweede : « Gebeurde het bedrieglijk 
wegnemen, waarop de eerste vraag 
betrekking heeft, door middel van geweld 
of bedreiging ? » ; 

de derde : « Bestonden het geweld of 
de bedreiging, waarop de tweede vraag 
doelt, in een opzettelijk doden met het 
oogmerk om te doden gepleegd op de 
persoon van Freddy Burniaux, hetzij 
om het bedrieglijk wegnemen, waarop 
de eerste vraag betrekking heeft, te 
vergemakkelijken, hetzij om de straffe
loosb.eid ervan te verzekeren ? » ; 

de vijfde : «Is Dieltjens Jean-Marie, 
beschuldigde hier aanwezig, schuldig 
aan het bedrieglijk wegnemen van een 
portefeuille die hem ~iet toebehoorde, 
zoals dit feit beschreven is in de eerste 
vraag, om hetzij het misdrijf te hebben 
uitgevoerd of aan de uitvoering recht
streeks te hebben meegewerkt, hetzij 
door enige daad tot de uitvoering 
zodanige hulp te hebben verleend dat 
het misdrijf zonder die bijstand niet had 
kunnen worden gepleegd ? » : 

Overwegende dat uit de antwoorden 
volgt dat eiser schuldig is bevonden aan 
de in de eerste vraag beschreven diefstal 
en dat die diefstal met de in de tweede 
en de derde vraag vermelde objectieve 
en intrinsieke verzwarende omstandig
heden werd gepleegd ; 

Dat daaruit volgt dat over eisers 
rechtstreekse en persoonlijke deelneming 
aan het geweld, de bedreiging en het 
opzettelijk doden, waarop de tweede en 
de derde vraag betrekking hebben, geen 
bijzondere vraag meer rnoest worden 
gesteld; 

Overwegende dat de bekritiseerde 
vragen overeenkomstig de wet werden 
gesteld; 

Dat het rniddel naar recht faalt ; 
En overwegende dat de substantii:ile 

of op straffe van nietigheid voorge
schreven rechtsvorrnen werden nageleefd 
en dat de beslissing overeenkomstig 
de wet is; 

On'l die redenen, verwerpt de voor
zieningen ; veroordeelt elke e1ser in de 
kosten van zijn voorziening. 

5 aprill976.- 2e kamer.- Vo01'Zitte1', 
Baron Richard, raadsheer waarnemend 
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voorzitter.- V~rslaggever, de H. Legros. 
- Gelijkluidende conclusie, de H. Ballet, 
advocaat-generaal. 

28 KAMER. - 5 april 1976. 

1° STRAF. - VEROORDELING WEGENS 
EEN GECORRECTIONALISEERDE MIS· 
DAAD. - VEROORDELING TOT ONT· 
ZETTING UIT DE RECHTEN VAN ARTI· 
KEJL 31 VAN HET STRAFWETBOEK. -
LEVENSLANGE ONTZETTING. - ON
WETTELIJKHEID. 

2° STRAF. - QNTZETTING UIT DE 
RECHTEJN VAN ARTIKEL 31 VAN HET 
STRAFWETBOEK. - STRAFWETBOEK, 
ARTIKEL 378.- DRAAGWIJDTE. 

3° CASSATIE. - OMVANG. - STRAF
ZAKEN. - 0NTZETTING VAN DE IDT· 
OEFENING DER IN ARTIKEL 31 VAN HET 
STRAFWETBOEK GEJNOEMDE RECHTEN. 
- VERNIETIGING OMDAT DEZE STRAF 
IS UITGESPROKEN VOOR EEN LANGERE 
TERMIJN DAN BIJ DE WET IS GESTELD. 
- GEDEELTELIJKE VERNIETIGING. 

4° VERWIJZING NA CASSATIE. 
STRAFZAKEN. - 0NTZETTING VAN DE 
UITOEFENING DER IN ARTIKEL 31 
VAN HET STRAFWETBOEK GENOEMDE 
REJCHTEN. - VERNIETIGING OMDAT 
DEZE STRAF IS UITGESPROKEN VOOR 
EEN LANGERE TERMIJN DAN BIJ DE 
WET IS GESTELD. - VERNIETIGING 
MET VERWIJZING. 

1° Oorrectioneel veroordeelden kunnen tot 
ontzetting uit de rechten van artikel 31 
van het Strajwetboek slechts worden 
veroordeeld als zij wordt uitgesproken 
voor een termijn van vijj tot tien jaar, 
zelfs indien de criminele straf in een 
gevangenisstraj is omgezet. (Artt. 33 
en 84 S.W.) 

2° Artikel 378, lid 1, van het Strajwetboek 
beoogt niets anders dan de 1'echte1· ertoe 
te verplichten, in de gevallen ·van 
hoofdstuk V, titel VII, Boek II, 
ontzetting van de in de nummers 1, 3, 4 
en 5 van a·rtikel 31 van het Stmfwetboek 
genoemde l'echten uit te sp1·eken; kmch
tens dat artikel mag die ontzetting niet 
worden uitgesp1·oken voor een termijn 
van mee1· dan tien jaar. (Artt. 31 en 
378, lid 1, S.W.) 

3° Tot het beschiklcende gedeelte bepe1·lct is 

de vemietiging omdat de rechter ont
zetting heejt uitgesproken van de uit
oejening der in artikel 31 van het 
Strajwetboek genoemde rechten voor een 
lange1·e termijn dan bij de wet is 
gesteld (1). 

4° V ernietiging, omdat de rechter ontzetting 
heejt uitgesproken van de uitoejening 
der in artikel 31 van het Strajwetboelc 
genoemde rechten voor een langere 
termijn dan bij de wet is gesteld, geschiedt 
met verwijzing (2). 

(FAKHREDDINE, T. AMOKRANE.) 

ARREST (vertaling). 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 9 februari 1976 door het 
hof van beroep te Brussel gewezen ; 

Over het middel ambtshalve afgeleid 
uit de schending van de artikelen 84 en 
378 van het Strafwetboek : 

Overwegende dat het arrest eiser tot 
een gevangenisstraf van drie jaar en tot 
definitieve ontzetting van de in de 
nummers 1, 3, 4 en 5 van artikel 31 van 
het Strafwetboek genoemde rechten ver
oordeelt wegens verkrachting gepleegd 
op de persoon van een minderjarig 
meisje boven de voile leeftijd van zestien 
jaar, welke misdaad door het toepassen 
van verzachtende omstandigheden regel
matig werd gecorrectionaliseerd ; 

Overwegende dat voor de tot cor
rectionele straffen veroordeelden, zelfs 
wanneer de criminele straftot gevangenis· 
straf werd verminderd, de ontzetting 
van de uitoefening van de in voormeld 
artikel 31 genoemde rechten, krachtens 
de artikelen 33 en 84 van het Straf
wetboek, slechts voor een termijn van 
vijf tot tien jaar kan worden uitge
sproken; 

Overwegende dat die bepalingen van 
toepassing zijn op hen, die wegens de in 
hoofdstuk V van titel VII van Boek II 
van het Strafwetboek bepaalde mis
drijven tot correctionele straffen werden 
veroordeeld, nu artikel 378 van dat 
wetboek er zich toe beperkt de rechter 
te verplichten de ontzetting van de in 
de nummers 1, 3, 4 en 5 van artikel 31 
van het Strafwetboek genoemde rechten 
uit te spreken ; . 

Dat het arrest derhalve onwettelijk de 

(1) en (2) Raadpl. cass., 26 mei 1975 (Arr. 
cass., 1975, blz. 1015). 
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levenslange ontzetting van die rechten 
heeft uitgesproken ; 

Overwegende dat, voor het overige, 
de substantiiile of op straffe van nietigheid 
voorgeschreven rechtsvormen werden na
geleefd en dat de beslissing overeen
komstig de wet is ; 

In zoverre de voorziening gericht is 
tegen de beslissing op de door verweerder 
ingestelde civielrechtelijke vordering : 

Overwegende dat eiser geen middel 
aanvoert; 

Om die redenen, vernietigt het bestre
den arrest, maar slechts in zoverre het 
eisers veroordeelt tot de bij artikel 378 
van het Strafwetboek voorgeschreven 
ontzetting van rechten ; verwerpt de 
voorziening voor het overige ; beveelt 
dat van dit arrest melding zal worden 
gemaakt op de kant van de gedeeltelijk 
vernietigde beslissing ; veroordeelt eiser: 
in de vier vijfde van de kosten van zijn 
voorziening en laat het overige ten laste 
van de Staat ; verwijst de aldus beperkte 
zaak naar het Hof van beroep te Luik. 

5 april1976.- 2e kamer.- Voorzitte1·, 
Baron Richard, raadsheer waarnemend 
voorzitter. - Verslaggever, Mevr. Ray
mond. - Gelijkluidende conclusie, de H. 
Ballet, advocaat-generaal. 

2e KAMER. - 6 april 1976, 

VONNISSEN EN ARRESTEN. 
STRAFZAKEN. GETUIGENEED. 
GEREGELD DOOR HET VVETBOEK VAN 
STRAFVORDERING. 

V oo1· de politierechtbank, de correctionele 
1·echtbank en voor het hof van beroep, in 
st1·ajzaken 1·echtdoende, wordt de 
get1.tigeneedge1·egeld bij de a1·tikelen 155, 
189 en 211 van het Wetboek van stmf
vorde1·ing en niet bij de bepalingen van 
het Gerechtelijk Wetboek; de bewoo1'
dingen « ik zweer de gehele waarheid 
en niets dan de waarheid te ztillen 
zeggen » voldoen dtts aan de bepalingen 
van deze artikelen (1). (Art. 2 G.W.) 

(1) Cass., 15 december 1975, sup1·a, biz. 467. 

(BOSMAN.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 15 oktober 1975 door het 
Hof van beroep te Gent gewezen; 

Over het middel afgeleid uit de 
schending van de artikelen 155, 189, 211 
van het VV etboek van strafvordering, 2, 
934 van het Gerechtelijk Wetboek, zoals 
gewijzigd door de wet van 27 mei 1974 
tot wijziging van de formule van de eed 
en van de plechtige verklaringen in 
gerechtelijke en bestuurlijke zaken, en 
97 van de Grondwet, 

doordat het bestreden arrest de eiser 
ten laste gelegde feiten bewezen verklaart 
en hem veroordeelt tot een geldboete 
van 200 frank om de reden dat de telast
leggingen B en 0 door het onderzoek en 
de behandeling voor het hof bewezen 
zijn gebleven zoals ze door de eerste 
rechter als bewezen werden beschouwd 
en dat ook de telastlegging A naar vol
doening van recht bewezen is, 

tenvijl, eerste onde1·deel, uit het zittings
blad van 10 maart 1975 van de Correc
tionele Rechtbank van Dendermonde 
blijkt dat de aldaar verschenen getuigen, 
op wier verklaringen de veroordeling 
steunt, zich er toe beperkt hebben de 
volgende eed af te leggen : « de gehele 
waarheid, niets dan de waarheid » te 
zeggen ·en niet, zoals de hoger ingeroepen 
wettelijke bepalingen het nochtans voor
schrijven : « Ik zweer in eer en geweten 
dat ik de gehele waarheid en niets dan 
de waarheid zal zeggen » (schending van 
de artikelen 155, 189, 211 van het 
Wetboek van strafvordering, 2, 934 van 
het Gerechtelijk Wetboek); 

tweede onde1·deel, het in alle geval 
onmogelijk is voor het Hof na te gaan of 
de getuigen de woorden « ik zweer » 
gezegd hebben, wat niet in de zittings
bladen is weergegeven, en de afgelegde 
eed derhalve onvolledig en nietig is 
(schending van de artikelen 155, 189, 211 
van het Wetboek van strafvordering, 
97 van de Grondwet) : 

Overwegende dat, blijkens de vast
stellingen van het proces-verbaal van 
de op 10 maart 1975 gehouden terecht
zitting van de Correctionele Rechtbank 
te Dendermonde, de aldaar gehoorde 
getuigen de eed hebben afgelegd «de 
gehele waarheid, niets dan de waarheid 
te zeggen »; 

Overwegende dat, ingevolge de op-


