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hefting van het besluit van de Soevereine 
Prins van 4 november 1814 door arti
kel 14 van de wet van 27 mei 1974, de 
eedaflegging in strafzaken uitsluitend 
geregeld wordt door de artikelen 155, 
189 en 2ll van het Wetboek van straf
vordering ; dat de door bovenbedoeld 
proces-verbaal vastgestelde vermelding 
aan de voorschriften van deze wets
bepalingen voldoet ; 

Dat het middel naar recht faalt ; 
En overwegend~ voor het overige dat 

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

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

6 april1976.- 2e kamer.- Voorzitte?', 
de H. Delahaye, voorzitter. - Verslag
geve1', de H. Delva. - Gelijkluidende 
conclusie, de H. Colard, advocaat
generaal. - Pleiter, de H. P.-H. Van 
Bellinghen (van de balie te Mechelen). 

2e KAMER. - 6 april 1976. 

VONNISSEN EN ARRESTEN. 
STRAFZAKEN.- PROCES-VERBAAL VAN 
EEN TERECHTZITTING TIJDENS WELKE 
DE ZAAK BEHANDELD WERD, NIET 
VOORZIEN VAN DEl HANDTEKENING VAN 
DEl VOORZITTER OF VAN DE GRIFFIER. -
ARREST WAARIN NIET ALLE VEREISTEJ 
VASTSTELLINGEN VOORKOMEN OM DE 
REGELMATIGHEID VAN DE RECHTS· 
PLEGING TE BEWIJZEN.- NIETIGHEID. 

Nietig is het ar1·est van een hof van beroep, 
indien het p1·oces-ve1'baal van een terecht
zitting tijdens welke de zaak behandeld 
we1·d, niet voo1·zien is van de hand
tekening van de voo1·zitter of van de 
g1·ijfie?· en in het a1'1'est niet alle ve1·eiste 
vaststellingen voorkomen om de regel
matigheid van de 1·echtspleging te be
wijzen (1). (Artt. 155 en 189 Sv.; 
art. 10 wet van 1 mei 1849.) 

(1) Cass., 4 maart 1975 (A?'?', cass., 1975, 
blz. 752). 

(VAN CAUWENBERGHE EN NAAMLOZE 
VENNOOTSCHAP « VERZEKERINGSMAAT· 
SCHAPPIJ HELVETIA ll, T. VERSOHUEREN.) 

ARREST. 

HET HOF;- Gelet op het bestreden 
arrest, op 4 juni 1975 door het Hof van 
beroep te Gent gewezen ; 

Over het middel afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 96 en 97 van de 
Grondwet, 779 van het Gerechtelijk 
Wetboek, 189, 190, 2ll van het Wetboek 
van strafvordering en 10 van de wet van 
1 mei 1849 betreffende de politie- en 
correctionele rechtbanken, 

doo1·dat het proces-verbaal van de 
zitting van het Hof van beroep te Gent 
van 19 maart 1975, tijdens welke tot het 
onderzoek van de zaak werd overgegaan 
en de zaak voor uitspraak werd uitgesteld, 
niet ondertekend is door de voorzitter 
van dit rechtscollege, 

terwijl aldus dit proces-verbaal geen 
authentiek karakter heeft en dus niet 
als bewijs kan dienen van de vervulling 
van de formaliteiten die erin zijn ver
meld, te meer daar het arrest de nodige 
vermeldingen niet bevat om dit gebrek 
te kunnen verhelpen, zodat het arrest, 
gewezen ingevolge een procedure met 
een dergelijk gebrek behept, zelf door 
nietigheid is aangetast, vermits het de 
in het middel aangehaalde bepalingen 
schendt: 

Overwegende dat het proces-verbaal 
van de terechtzitting van 19 maart 197 5, 
tijdens welke de zaak werd behandeld, 
slechts de handtekening van de griffier 
draagt en de onmogelijkheid waarin 
de voorzitter zou geweest zijn dit proces
verbaal te ondertekenen niet vaststelt ; 

Overwegende dat, luidens artikel 10 
van de wet van 1 mei 1849, de aan
tekeningen, voorgeschreven bij de arti
kelen 155 en 189 van het Wetboek van 
strafvordering, door . de voorzitter en 
door de griffier moeten ondertekend 
worden; 

Dat deze vorm, opgelegd om aan het 
proces-verbaal een authentiek karakter 
te verlenen, van substantiiile aard is ; 

Overwegende dat, zo sommige tijdens 
voormelde terechtzitting in acht genomen 
vormen weliswaar uitdrukkelijk in het 
arrest zijn vastgesteld, het echter niet 
vermeldt hoe het hof van beroep op de 
terechtzitting van 19 maart 197 5 was 

1 samengesteld ; 
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Overwegende dat het Hof aldus in de 
onmogelijkheid verkeert zijn toezicht 
uit te oefenen op de regelmatige samen
stelling van het hof van beroep tijdens 
voormelde terechtzitting en eveneens op 
de aanwezigheid, op de terechtzitting 
tijdens welke de zaak werd behandeld, 
van alle rechters die het bestreden 
arrest hebben gewezen; 

Dat het arrest dan ook door nietigheid 
is aangetast ; 

Om die redenen, vernietigt het bestre
den arrest ; beveelt dat melding van dit 
arrest zal worden gemaakt op de kant 
van de vernietigde beslissing ; laat de 
kosten ten laste van de Staat; verwijst 
de zaak naar het Hof van beroep te 
Antwerpen. 

6 april1976.- 28 kamer.- Voorzitter, 
de H. Delahaye, voorzitter. - Ve?·slag
geve?', de H. Bury. - Gelijkluidende 
conclusie, de H. Colard, advocaat-gene
raal. - Pleite?·s, de. HH. Biitzler en 
Houtekier. 

2° KAMER. - 6 april 1976, 

10 VERJARING. - STRAFZAREN. 
STRAFVORDERING. 0VERTREJDING 
VAN DE WET OP DE POLITIE OVER HET 
WEGVERKEER OF VAN HET WEG
VERREERSREJGLEMl!JNT. - TERMIJN. 

20 VERJARING. - STRAFZAREN. 
STRAFVORDERING. - BEVEL OM VOOR 
DE POLITIERECHTBANK TE DAGVAAR
DEN, AAN DE BEVOEGDE GERECHTS· 
DEURWAARDER OF AGENT VAN DE 
OPENBARE MACHT GERICHT DOOR DE 
POLITIECOMMISSARIS DIE DOOR DE Ko
NING IS AANGESTELD OM DE PROCUREUR 
DES KONINGS BIJ TE STAAN IN DE 
UITOEFENING VAN ZIJN AMBT BIJ DE 
POLITIERECHTBANK. - DAAD WAAR
DOOR DE VERJARING WORDT GESTIDT. 

1 o De strafvordering volgend tdt een over
treding van de wet bet?'effende de politie 
ove1· het wegverkee?' of van het wegver
keers?·eglement verjaa1·t, bij ontstentenis 
van een oorzaak van schorsing van de 
verjaring, dam· vedoop van een jaar 
sinds de laatste daad van ondei·zoek of 
van ve1·volging, ve1·richt gedtwende het 
jam· te 1·ekenen van de dag wam·op het 
misdrijf is gepleegd (1). (Art. 68 wet 

betreffende de politie over het weg
verkeer ; artt. 22, 23 en 25 wet van 
17 april 1878.) 

20 De ve1ja1·ing van de stmfvm·dering 
wordt gestuit door het bevel tot dagvam·
ding van de beklaagde voo?' de politie
rechtbank aan de bevoegde ge?'echts
deurwaarder of de agent van de openbm·e 
macht g~1·icht doo?' de politiecommissaris 
die dam· de Koning is aangesteld om de 
p1•ocureur des Konings bij te staan in 
de uitoefening van zijn ambt bij de 
politierechtbank (2). (Art. 22 wet van 
17 april 1878; art. 156 G.W.) 

(PROCUREUR DES KONINGS TE BRUGGE, 
T. GREISCH P. EN GREISCH R.) 

ARREST. 

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

Over het midde1 afgeleid uit de 
schending van artikel 22 van de wet van 
17 april 1878 houdende de voorafgaande 
titel van het W etboek van strafvordering, 
zoals vervangen door artikel 1 van de 
wet van 30 mei 1961, 

doordat het vonnis beslist dat de 
strafvordering door verjaring is vervallen 
om de reden dat de feiten dagtekenen 
van 18 augustus 1973 en dat de laatste 
nuttige daad van stuiting van de ver
jaring op 18 oktober 1973 werd gesteld, 

terwijl de verjaring van de straf
vordering op 9 augustus 197 4 werd 
gestuit door het bevel tot dagvaarding 
van de verweerders, ondertekend door 
de politiecommissaris aangesteld, bij 
toepassing van artikel 156 van het 
Gerechtelijk Wetboek, om de procureur 
des Konings bij te staan in de uitoefening 
van zijn ambt bij de politierechtbank : 

Overwegende dat de verweerders voor 
de politierechtbank werden vervolgd, de 
eerste wegens overtredingen van de wet 
betreffende de politie over het wegverkeer 
en van het algemeen verkeersreglement, 
feiten gepleegd op 18 augustus 1973, 
de tweede als civielrechtelijk aanspra
kelijk voor de eerste ; 

(1) Cass., 17 maart 1975 (A1-r. cass., 1975, 
blz. 805). 

(2) Raadpl. cass., 21 januari 1935 (Bttll. 
en Pas., 1935, I, 126). 
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Overwegende dat, luidens artikel 68 
van het koninklijk besluit van 16 maart 
1968 tot coordinatie van de wetten 
betreffende de politie over het weg
verkeer, de verjaring van de straf
vordering intreedt na verloop van een 
j aar, te rekenen van de dag waarop de 
feiten werden gepleegd; dat de verjaring 
wordt gestuit, overeenkomstig artikel 22 
van de wet van 17 april 1878, door 
daden van onderzoek of van vervolging, 
verricht binnen voormelde termijn van 
een jaar; 

Overwegende dat het in het middel 
aangehaalde stuk, gedagtekend 9 augus
tus 1974, uitgaat van de procureur des 
Konings te Brugge, afdeling Politie
rechtbank te Brugge, en bevel inhoudt 
aan de bevoegde gerechtsdeurwaarder 
of agent van de openbare macht om de 
verweerders te dagvaarden; dat die 
vordering van het openbaar ministerie 
een daad van vervolging is die de 
verjaring van de strafvordering stuit ; 

Overwegende dat daaruit volgt dat op 
12 juni 1975, datum van het bestreden 
vonnis, de verjaring van de straf
vordering niet ingetreden was ; 

Dat het middel gegrond is ; 

Om die redenen, vernietigt het bestre
den vonnis ; beveelt dat melding van dit 
arrest zal worden gemaakt op de kant 
van de vernietigde beslissing ; veroordeelt 
de verweerders in de kosten ; verwijst 
de zaak naar de Correctionele Rechtbank 
te Kortrijk, zitting houdend in hoger 
beroep. 

6 april1976.- 2e kamer.- Voorzitter, 
de H. Delahaye, voorzitter. - Verslag
gever, de H. Sury. - Gelijkluidende 
conclusie, de H. Colard, advocaat-gene
raal. 

2e KAMER. - 6 apri11976. 

VOORZIENING IN CASSATIE. 
TERMIJN.- STRAFZAKEN.- BURGER· 
LIJKE REORTSVORDERING. - BESLIS· 
SING DIE AAN DE BURGERLIJKE PARTIJ 
MAAR EEN GEDEELTE VAN RAAR EIS 
TOEKENT. - BESLISSING BIJ VERSTEK 
GEWEZEN TEN AANZIEN VAN DEZE 
PARTIJ. VoORZIENING VAN DE 
BEKLAAGDE TEGEN DE BURGERLIJKE 
PARTIJ VOOR RET VERSTRIJKEN VAN 

DE VERZETTERMIJN. - VOORZIENING 
NIET ONTVANKELIJK. 

Wanneer een beslissing, die bij verstek 
gewezen is ten aanzien van de burger
lijke partij, voor vetzet van deze partij 
openstaat, omdat ham· slechts een deel 
van haar eis wordt toegewezen, is niet 
ontvankelijk de voo1·ziening die de 
beklaagde tegen de btwgerlijke partij 
tijdens de ve1·zettermijn instelt ( 1). 
(Art. 413 Sv.) 

(LANDERLOOS, T. EORTGEN. BRILLOUET.) 

Met de notitie overeenstemmend 
arrest. 

6 aprill976.- 2e kamer.- Voorzitter, 
de H. Delahaye, voorzitter. - Verslag
gever, de H. Versee. - Gelijkluidende 
conchtsie, de H. Colard, advocaat-gene
raal. 

2e KAMER. - 6 april 1976. 

}0 HOF VAN ASSISEN. - VERWIJ· 
ZINGSARREST.- VoORZIENING IN CAS· 
SATIE BINNEN DE TIEN DAGEN ALS 
BEPAALD IN ARTIKEL 296 VAN RET 
WETBOEK VAN STRAFVORDERING. -
VERDAGING VAN DE ZAAK NAAR EEN 
LATERE ZITTING. - V OORZITTER DIE 
OPNIEUW DE BESORULDIGDE ONDER· 
VRAAGT. - 0NDERVRAGING DOET GEEN 
NIEUWE TERMIJN INGAAN OM ZIOR IN 
CASSATI1!1 TE VOORZIEN. 

2o VOORZIENING IN CASSATIE. -
BESLISSINGEN WAARTEGEN EEN CAS· 
SATIEBEROEP KAN WORDEN INGESTELD. 
- STRAFZAKEN. - NA EEN EERSTE 
VOORZIENING WORDT GEEN ANDERE 
VOORZIENING TOEGELATEN, - UIT· 
ZONDERINGEN. 

3o VOORZIENING IN CASSATIE. -
BESLISSINGEN WAARTEGEN EEN CAS· 
SATIEBEROEP KAN WORDEN INGESTELD. 
- STRAFZAKEN. - PROOESRANDE· 
LINGEN DIE GEEN B'!l]SLISSINGEN ZIJN 
IN DE ZIN VAN DE ARTIKELEN 608 EN 
609 VAN RET GEREORTELIJK WETBOEK. 
- GEEN VOORZIENING MOGELIJK. 

(1) Cass., 9 september 1975, supm, biz. 45. 
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4° HOF VAN ASSISEN. - BESLIS· 
SINGEN GEWEZEN NA RET VERWIJZINGS· 
ARREST, DOOR VOOR RET DEFINITIEF 
ARREST VAN RET ROF VAN ASSISEN.
BESLISSINGEN DIE GEEN UITSPRAAK 
DOEN OVER EEN BEVOEGDREIDSGE· 
SORIL. - VoORZIENING IN OASSATIE 
TEGEN DEZE BESLISSINGEN VOOR RET 
EINDARREST. - NIET·ONTVANKELIJK· 
REID. 

5° VOORZIENING IN CASSATIE. -
BESLISSINGEN WAARTEGEN EEN CAS· 
SATIEBEROEP KAN WORDEN INGESTELD. 
- BESLISSINGEN GEWEZEN NA RET 
ARREST TOT VERWIJZING NAAR RET 
ROF VAN ASSISEN, MAAR VOOR RET 
EINDARREST VAN DIT HoF.- BESLIS· 
SINGEN DIE GEEN UITSPRAAK DOEN 
OVER EEN BEVOEGDREIDSGESORIL. -
VOORZIENING TEGEN DEZE BESLIS· 
SINGEN VOOR RET EINDARREST. 
NIET·ONTVANKELIJKREID. 

1° W anneer, na een onderm·aging van de 
beschuldigcle door de voorzitter van 
het hof van assisen ove1·eenkomstig de 
artikelen 293 en 296 van het Wetboek van 
st?·ajvm·dm·ing, de zaak naar een late?'e 
zitting vm·wezen wordt, doet de om
standigheid dat de beschuldigde opnie~tw 
door de voorzitter ondm·m·aagd is geen 
nieuwe te1·mijn ingaan om zich in 
cassatie te vom·zien tegen het ver· 
wijzingsarrest ( 1). 

2° Buiten het toepassingsgeval van a?·ti
kel40, lid 4, van de wet van 15 juni 1935 
op het geb1•uik der talen in ge1·echtszaken, 
het geval van regelmatige ajstand of dat 
waarin tegen een a?'?'est van ve1·wijzing 
naar het hof van assisen nog cassatie
beroep openstaat na het ve1·oonlelend 
a1·rest, kan in strafzaken een partij zich 
geen tweede maal in cassatie voo1·zien 
tegen een en dezelfde beslissing (2). 
(Art. 438 Sv.) 

3° P1·oceshandelingen die geen beslissingen 
zijn in de zin van de a1·tikelen 608 en 609 
van het Ge1·echtelijk Wetboek, zijn niet 
vatbam· voo?' cassatieberoep. (Al'tt. 407, 
408, 413 en 416 Sv.) 

4° en 5o Tegen beslissingen gewezen na 
het ar?·est tot venvijzing naa1· het hof van 

(1) Raadpl. cass., 21 februari 1944 (B1tll. 
en Pas., 1944, I, 219). 

(2) Cass., 23 en 30 april 1974, redenen 
(.A.1'1'. cass., 1974, blz. 912 en 960); 24 februari 
1975 (ibid., 1975, blz. 722). 

assisen, die geen uitspraak doen ove?' 
een bevoegdheidsgeschil, kan v66r het 
einda1·rest van het hof van assisen geen 
cassatieberoep wo1·den ingesteld (3). 
(Art. 416 Sv.) 

(BOUTSEMAGR.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, door het Hof van beroep te 
Brussel, kamer van inbeschuldiging· 
stelling, op 11 juli 1975 gewezen, en 
waarbij eiser naar het Hof van assisen 
van de provincie Brabant wordt ver· 
wezen; 

I. Wat de ontvankelijkheid van de 
voorziening van 21 februari 1976 betreft : 

Overwegende dat, met toepassing van 
artikel 296 van het Wetboek van straf
vordering, eiser op 17 oktober 1975 door 
de voorzitter van het hof van assisen 
ervan verwittigd werd dat, indien hij 
van mening mocht zijn dat er grohden 
tot nietigverklaring van het arrest van 
verwijzing bestaan, hij zijn verklaring 
binnen de volgende tien dagen diimde 
af te leggen en dat deze verklaring na het 
verstrijken van die termijn niet meer 
ontvankelijk zou zijn ; 

Overwegende dat de omstandigheid 
dat eiser later, ten deze op 20 februari 
1976, opnieuw werd ondervraagd door 
de voorzitter van het hof van assisen, 
nadat de zaak naar een latere zitting 
verwezen werd, geen nieuwe termijn tot 
het instellen van een beroep in cassatie 
tegen het arrest van de kamer · van 
inbeschuldigingstelling heeft doeri in
gaan; 

Dat, bijgevolg, de voorziening te laat 
werd ingesteld ; 

II. Wat de ontvankelijkl1eid van de 
voorziening van 24 februari 1976 betreft : 

a) In zoverre ze gericht is tegen het 
bovengemeld arrest van verwijzing : 

Overwegende dat nu eiser zich reeds 
op 21 februari 1976 tegen gemeld arrest 
heeft voorzien, de daarna tegen dezelfde 
beslissing ingestelde voorziening iuach · 
tens artikel 438 van het Wetboek van 
strafvordering niet ontvankelijk is, zelfs 
al werd zij ingesteld alvorens de eerste 
voorziening verworpen werd ; 

(3) Raadpl. cass., 2 oktober 1967, redenen 
(.A.rr. cass., 1968, blz. 161). 
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b) In zoverre ze gericht is tegen de 
akten van rechtspleging en beslissingen 
welke op het arrest van verwijzing 
gevolgd zijn : 

Overwegende dat de alden van rechts
pleging als zodanig niet vatbaar zijn 
voor een beroep in cassatie ; dat tegen 
de beslissingen welke op bet arrest van 
verwijzing volgen, en die geen uitspraak 
doen over een geschil betreffende de 
bevoegdheid, luidens artikel 416 van bet 
W etboek van strafvordering geen beroep 
in cassatie kan worden ingesteld v66r 
bet eindarrest van bet bof van assisen ; 

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

6 april1976.- 2e kamer.- Voorzitter, 
de H. Delabaye, voorzitter. - Vm·slag
gever, de H. Delva. - Gelijkluidende 
conclusie, de H. Colard, advocaat-gene
raal. 

3e KAMER. - 7 april 1976. 

1° CASSATIEMIDDELEN. - DIRECTE 
BELASTINGEN. - VERPLICHTING VOOR 
ELK MIDDEL AFZONDERLIJK DE WET
TELIJKE BEPALINGEN TE VERMELDEN 
WAARVAN DE SCHENDING WORDT AAN
GEVOERD. 

2o INKOMSTENBELASTINGEN. 
BEROEP VOOR HET HOF VAN BEROEP.
NEERLEGGING VAN NIEUWE STUKKEN. 
- STUKKEN DOOR DE PARTIJEN OVER
GELEGD OM OP NIEUWE MIDDELEN OF 
ARGUlVIENTEN TE ANTWOORDEN. 

3° INKOMSTENBELASTINGEN. 
BEROEP VOOR RET HOF VAN BEROEP.
NIET AAN DE DIRECTEUR DER BELAS
TINGEN ONDERWORPEN VRAAG. - GEEN 
BESLISSING VAN DE DIRECTEUR OVER 
DEZE VRAAG HOEWEL HIJ ZE AMBTS
HALVE HAD MOETEN ONDERZOEKEN.
HOF VAN BEROEP NIET BEVOEGD OM 
ER KENNIS VAN TE NEMEN. 

4° CASSATIEMIDDELEN. - DIRECTE 
BELASTINGEN, - MIDDEL DAT DE 
GESCHONDEN WETTELIJKE BEPALING 

(1) Raaclpl. cass., 15 maart 1974 (Arr. cass., 
1974, blz. 790). 

(2) Cass., 17 mei 1973 (An·. cass., 1973, 
blz. 904) en noot 1. 

NIET VERMELDT. - NIET-ONTVANKE
LIJKHEID. 

50 CASSATIEMIDDELEN. - DIRECTE 
BELASTINGEN. MIDDEL WAARIN 
EEN BETWISTING WORDT OPGEWORPEN 
WELKE AAN RET HOF VAN BEROEP 
NIET WAS VOORGELEGD. - NIET
ONTVANKELIJKHEID. 

6° INKOMSTENBELASTINGEN. 
RECLAMATIE.- GRIEF.- BEGRIP. 

1° I nzake directe belastingen moet het 
ve?"zoeksch?·ift voo?' elk middel afzon
derlijk de wettelijke bepalingen ve?'
melden waa?'van de schending wordt 
aangevoe?'d (1). (Art. 289 W.I.B.; 
art. 1080 G.W.) 

2° De a1'tikelen 281 tot 283 van het Wetback 
van de inkomstenbelastingen beletten 
niet dat de pa1·tijen nieuwe stttkken voo?' 
het hof van beroep neeTleggen, wanneer 
zulks geschiedt om te antwoo?'den op 
nieuwe, door de tegenpa1'tij bij conclusie 
voo1·gedragen middelen of a1·gumenten, 
en de ?'echten van de ve?'dediging van 
deze partij zijn in acht genomen. 

3° Het hof van be?'oep waa?"bij aanhangig 
is het beroep van de belastingplichtige 
tegen de beslissing van de ditecteu?' de?' 
ditecte belastingen kan, zonde?' zijn 
bevoegdheden te oversch?'ijden en bttiten 
vetval en gewijsde, geen kennis nemen 
van een vraag die door de belasting
plichtige in zijn 1'eclamatie niet aan 
de di1·ecteu1' is voorgelegd of waatovet 
de ditecteur geen uitspraak heeft gedaan, 
zelfs indien hij ze ambtshalve had 
moeten onde?'zoeken (2). (Art. 278 
W.I.B.) 

4° Niet ontvankelijk is het middel tot 
staving van een voorziening inzake 
di1·ecte belastingen dat de wettelijke 
bepaling niet vetmeldt wellce zou ge
schonden zijn (3). (Art. 289 W.I.B. ; 
art. 1080 G.W.) 

5o I nzake di?'ecte belastingen is een pa1·tij 
niet ontvankelijk om voo1· het Hof een 
betwisting op te we1pen die aan het hof 
van be?'oep niet was voo1·gelegd en wam·
ove1' dit hof niet heeft beslist (4). 

60 Een g1'ief welke in het antwoo?'d op een 

(3) Cass., 10 mam·t 1970 (A1·r. cass., 1970, 
blz. 652). 

(4) Cass., 10 maart 1970 (A1-r. cass., 1970, 
blz. 655). 
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wijzigingsbericht is aangevoe1·d doch 
in de 1·eclamatie niet is herhaald, kan 
niet worden beschouwd als een gesch1·even 
grief tot aanvulling van de oo?·spronke
lijke reclamatie, in de zin van artikel273 
van het W etboek van de inkomsten
belastingen (1 ). 

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

ARREST. 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 14 maart 1975 door het Hof 
van beroep te Gent gewezen ; 

Over het eerste middel, afgeleid uit 
de schending van het algemeen rechts
principe van de rechten van de ver
dediging, 

eerste onderdeel, doordat het arrest de 
stukken vermeld op bladzijde 4 en 5 van 
de aanvullende conclusie van eiseres 
onder nummers 1, 2, 3, 4 en 6 als nieuwe 
stukken bestempelt, waarvan de neer
legging geweigerd client te worden, maar 
de stukken onder numm.er 5, 7 en 8 
niet nieuw verklaart en aldus aanneemt 
dat ze ktmnen neergelegd worden, 

terwijl eiseres op bladzij de 4 van 
voormelde conclusie uitdrukkelijk liet 
gelden dat de neergelegde documenten 
als antwoord gelden op de thesis in de 
conclusie van verweerder gesteld en dat 
verweerder inderdaad op bladzijde l 
het standpunt afwees dat kwestieuze 
grond, in 1962, aan personen die de 
appartementen hadden opgericht tegen 
de prijs van 5.850.000 frank verkocht 
werd en dat de winst op dit ogenblik 
verwezenlijkt was, en op bladzijde 2 van 
dezelfde conclusie ook beweerde dat, 
zowel naar recht als in feite, eiseres en 
haar deelgenoot de hoedanigheid bewaard 
hadden en hadden willen bewaren van 
eigenaars van de grond en dat eiseres 
aldus het recht moest hebben, om haar 
verdediging te laten gelden, op die 
argumentatie zowel in conclusie als 
door stukken te antwoorden; 

tweede onderdeel, doordat het arrest 
verklaart dat eiseres voor het eerst voor 
het hof van beroep zou aanvoeren dat, 
nu zij geen handel drijft in immobiWin, 
de belaste winsten private inkomsten 

(1) Raadpl. cass., 10 januari 1968 (An·. 
cass., 1968, blz. 643). 

uitmaken die te haren name niet belast
baar zijn en dat deze grief niet onder
worpen werd aan de directeur die er ook 
niet ambtshalve over beslist heeft, 

te1·wijl in de berichten van wijziging 
van aangifte van 7 december 1966 en 
5 juni 1967 verweerder, door de con
troleur van de belastingen, beweerde dat 
nit het feit van de associatie met Colar
dyn, handelaar in onroerende goederen, 
bleek dat het aankopen van een onroerend 
goed om het verder te verkopen een 
winstgevende bezigheid was en dat er 
terzake geen sprake zou kunnen zijn 
van een beheer van prive patrimonium, 
maar dat reeds op 22 juni 1967, zelfs voor 
een ander perceel, maar voor hetwelk 
de winst niet belast werd, eiseres duidelijk 
stelde dat het verwerven van een perceel 
grand voor haar te beschouwen was 
als beheer van een prive patrimonium; 
er bijgevolg geen nieuw middel inge
roepen werd en alleszins, in fiscale zaken, 
bij definitie de wetgeving van openbare 
orde is en het inroepen van eventuele 
nieuwe middelen niet in strijd is met de 
procedure, maar het weigeren om een 
nieuw middel te aanvaarden in strijcl 
zou zijn met de rechten van de ver
decliging : 

Over de grond van niet-ontvankelijk
heid door verweerder hieruit afgeleid 
dat het middel de schending van de 
rechten van de verdediging inroept en 
twee onderdelen omvat die elk een 
afzonderlijk middel uitmaken : 

Overwegende dat, zo de twee onder
delen van het mid del ieder een afzon
derlijk middel uitmaken, het middel 
slechts de schending van de rechten 
van de verdediging inroept en nauw
keurig aanduidt dat bedoelde schencling 
op ieder van de middelen betrekking 
heeft; 

Dat de grond van niet-ontvankelijkheid 
niet kan aangenomen worden ; 

Over het middel : 

Wat het eerste onderdeel betreft: 

Overwegende dat het hof van beroep 
de neerlegging van de stukken 1, 2, 3, 4 
en 6 weigert, eensdeels omdat zij buiten 
de bij artikel 282 van het W etboek van 
de inkomstenbelastingen gestelde termijn 
ter griffie werden neergelegd, anderdeels 
omdat zij niet werden overgelegd als 
wederantwoord op a.rgumenten of 
stukken welke de directeur, overeen
komstig artikel 283, tweede lid, van 
hetzelfde wetboek, ter griffie ·had afge-
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geven, en de overlegging ervan derhalve 
niet kon worden toegelaten op grand 
van artikel 284 van dit wetboek ; 

Overwegende dat het algemeen rechts
beginsel van de rechten van de ver
dediging niet belet dat het de wetgever 
geoorloofd is de uitoefening van dit recht 
in een bepaalde materie, zoals_ die van 
de belastingen, op een bijzondere wijze 
te regelen; 

Overwegende clat, clerhalve, door de 
overlegging van stukken te weigeren op 
grond van evenvermelde wetsbepalingen, 
het arrest de rechten van de verdediging 
niet schendt ; 

W at het tweede onderdeel betreft : 

Overwegende dat het arrest vaststelt 
clat de in het onderdeel vermelde grief 
aan de directeur niet onderworpen werd 
en dat deze er niet ambtshalve over 
beslist heeft ; dat het hof van beroep, 
derhalve, niet, zonder zijn bevoegdheden 
te overschrijden, kennis kon neinen van 
die grief en, door zodanige kennisneming 
te weigeren, de rechten van de ver
dediging niet schendt ; 

Overwegende dat, in zoverre het 
onderdeel staande houdt dat het arrest 
ten onrechte beslist dat de grief aan de 
directeur niet werd onderworpen, het 
niet ontvankelijk is bij gebrek aan 
vermelding van de geschonden wets
bepalingen ; 

Dat het middel niet kan aangenomen 
worden; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 1319, 1320 
en 1321 van het Burgerlijk Wetboek, 
betreffende de bewijskracht van de akten, 

Dat het middel feitelijke grondslag 
mist; 

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

Dat het middel feitelijke grondslag 
mist; 

Over het vierde middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 21 en 34, 
§ 1, 3o, van het Wetboek van de in
komstenbelastingen, 

doo1·dat het arrest geen rekening houdt 
met het antwoord van eiseres op het 
bericht van -'Vvijziging van 7 december 
1966 volgens hetwelk zij en Colardyn 
« deze transactio hebben gedaan op 18 mei 
1962 voor de som van 5.850.000 frank 

en dat de gebeurlijke daarmee verband 
houclende winsten niet meer belastbaar 
zijn wanneer ondertussen de termijn 
van navordering verstreken is zoals 
hier ))' en, ondanks het feit dat het bewijs 
geleverd werd van de betaling op 22 mei 
1962 aan eiseres en aan Colardyn 
van een cheque of ten minste het 
overhandigen van een cheque van 
4.527.654 frank, zogezegd saldo van de 
prijs van de bouwgrond reeds op 22 no
vember 1961 aan Hendrickx verkocht, 
het arrest, zoals de administratie, dit 
bedrag als een lening beschouwt en de 
winsten belast tijdens de jaren 1963, 
1964 en 1965, 

ter·wijl volgens artikel 21 van het 
W etboek van de inkomstenbelastingen 
de winsten van de handelsexploitaties 
het gevolg zijn van al de behandelde 
verrichtingen en van alle aanwinsten 
van goederen, en onder meer de meer
waarden op onroerende goederen niet 
vrijgesteld zijn, tenzij wanneer ze in het 
patrimonium van de belastingplichtige 
sedert meer dan vijf jaar aanwezig zijn 
v66r de verkoop (artikel 34, § 1, 3°, van 
het Wetboek van de inkomstenbelas
tingen): 

Overwegende dat voor de directeur 
en in haar conclusies voor het hof van 
beroep eiseres staande hield dat er een 
verkoop tot stand was gekomen in 
november 1961, waarvan de koopsom 
in 1962 werd betaald, dat ze haar winst 
derhalve in 1961, of ten laatste in 1962 
bij de betaling, had verwezenlijkt, zodat 
die winst slechts tijdens die jaren 
belastbaar was; dat het arrest beslist dat 
er tijdens die jaren geen verkoop heeft 
plaatsgehad ; 

Overwegende dat eiseres thans echter 
beweert dat er in 1961-1962 een meer
waarde op onroerende goederen bestond 
welke zich uitgedrukt heeft in de reke
ningen van die jaren en welke, bij 
toepassing van de artikelen 21 en 34 van 
het Wetboek van de inkomstenbelastin
gen, tijdens die jaren belastbaar was; 

Overwegende dat deze betwisting, 
voor het hof van beroep niet aanhangig 
werd gemaakt en door het arrest niet 
werd beslecht ; dat zij derhalve nieuw 
en niet ontvankelijk is ; 

Over het vijfde middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 267, 272, 273 
van het Wetboek van de inkomsten
belastingen, 

doordat het arrest beslist dat eiseres 
voor het eerst voor het hof van beroep 
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zou aanvoeren dat, nu zij geen handel 
drijft in i=obiliiin, de belaste winsten 
private inkomsten uitmaken die te haren 
name niet belastbaar zijn en dat deze 
grief niet onderworpen werd aan de 
directeur die er ook niet ambtshalve 
over beslist heeft, en doordat het hof van 
beroep dit middel noch ambtshalve noch 
op basis van de conclusie wil oncler
zoeken, 

teTwijl, volgens artikel 267 van het 
W etboek van de inkomstenbelastingen, 
het bezwaarschrift het bedrag van de 
belastingen betreft en het bezwaarschrift 
overeenkomstig artikel 272 moet gemoti
veerd worden, maar dat nieuwe grieven 
mogen ingeroepen worden zelfs buiten 
de termijn in artikel 272 bepaald, 
zolang ze v66r de beslissing ingeroepen 
worden, en eiseres ten minste in haar 
brief van 22 juni 1967 aan de controleur 
van de be1astingen er op gewezen heeft 
dat voor aankoop en verkoop van een 
grond te Stene de winsten niet belast 
werden, daar zij beschouwd werden als 
beheer van prive patrimonium, wat ten 
minste impliciet die grief inhield : 

Overwegende dat eiseres staande houdt 
dat een stelling, welke ze beweert althans 
impliciet in haar antwoord van 22 juni 
1967 op het bericht van wijziging van de 
controleur verdedigd te hebben, als 
een grief welke het oorspronkelijk 
bezwaarschrift aanvult zou dienen be
schouwd te worden ; 

Overwegende dat een grief, welke in 
het antwoord op het bericht van 
wijziging wordt aangevoerd, doch in het 
bezwaarschrift niet wordt herhaald, niet 
kan aangemerkt worden als een nieuw, 
schriftelijk geformu1eerd bezwaar dat 
het oorspronkelijk bezwaarschrift aan
vult, in de zin van artikel 273 van het 
W etboek van de inkomstenbelastingen ; 

Dat het middel naar recht faalt ; 

Over het zesde middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 281, 282, 
283 en 284 van het Wetboek van de 
inkomstenbelastingen, 

dooTdat het arrest de stukken num
mers 1, 2, 3, 4 en 6 neergelegd, samen met 
de aanvullende conclusie van eiseres 
niet in aanmerking neemt, als neergelegd 
buiten de termijn gesteld door artikel 282 
van het Wetboek van de inkomsten
belastingen, 

teTwijl deze stukken overgelegd werden 
als antwoord op de conclusie door 

verweerder voor het hof van beroep 
genomen: 

Overwegende dat het arrest vaststeli, 
dat de stukken 1, 2, 3, 4 en 6 " niet 
voorgelegd werden ter beantwoording 
van argumenten of van stukken die de 
directeur, overeenkomstig artikel 283, 
tweede lid, van het W etboek van de 
inkomstenbelastingen, liet gelden , ; 

Overwegende dat, door het neerleggen 
van die stukken op die gronden te 
weigeren, het arrest de in het middel aan
gehaalde wetsbepalingen niet schendt ; 

Dat het middel niet kan aangenomen 
worden; 

Over het zevende middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 1319, 1320, 
1321 van het Burgerlijk Wetboek en 
97 van de Grondwet, 

Dat het middel niet kan aangenomen 
worden; 

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

7 april 1976.- 3e kamer.- VooTzitte1· 
en VeTslaggeveT, de H. Naulaerts, raads
heer waarnemend voorzitter. - Gelijk
luidende conclusie, de H. Dumon, eerste 
advocaat-generaal. - PleiteTs, de HH. 
L. Silance (van de balie te Brussel) en 
Claeys Bouuaert. 

3e KAMER. - 7 april 1976. 

1° INKOMSTENBELASTINGEN. 
BEROEP VOOR BET HOF VAN BEROEP. 
- RECHT VAN HET HOF VAN BE· 
ROEP AMBTSHALVE NEERLEGGING VAN 
NIEUWE STUKKEN TE GELASTEN. 

2° INKOMSTENBELASTINGEN. 
RAMING VAN DE BELASTBARE GROND· 
SLAG DOOR TEKENEN OF INDIOIEN 
VAN GEGOEDHEID. - AOTIVA VOOR 
BEDRIJFSUITGAVEN. AOTIVA IN 
REKENING GEBRAOHT VOOR DE VAST• 
STELLING VAN DE BELASTBARE GROND· 
SLAG.- WETTELIJKHEID. 

go REDENEN VAN DE VONNISSEN 
EN ARRESTEN. - DIREOTE BELAS· 
TINGEN. - CONOLUSIE. OVER· 
WEGINGEN IN DE VORM VAN LOUTERE 
VERONDERSTELLINGEN. - GEEN VER· 
PLIOHTING VOOR DE REOHTER EROP TE 
ANTWOORDEN. 
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4° INKOMSTENBELASTINGEN. 
REOLAMATIE. AFZIEN VAN DE 
REOLAMATIE.- GEVOLGEN. 

1° De artikelen 281 tot 285 van het W etboek 
van de inkomstenbelastingen, waa1·in 
het recht van de pa1·tijen wo1·dt geregeld 
en bepm·kt om nieuwe stukken neer te 
leggen voor het hof van be1·oep wam·bij 
een bm·oep inzake di1·ecte belastingen 
aanhangig is, bevatten geen afwijking 
of de gemeenrechtelijke 1'egels bet?·effende 
het 1·echt voor de rechter ambtshalve 
aan een partij te bevelen dat zij de 
stukken neerlegt waa1•over zij beschikt, 
indien hij oordeelt dat zttlks noodzakelijk 
is voo1· de oplossing van het geschil (1). 
(Art. 877 en vlg. G.W.) 

2° A1·tikel 247 van het W etboek van de 
inkomstenbe(astingen voe1·t een wettelij k 
vermoeden in voor de oo1·sp1·ong van 
de activa waa1·uit de gegoedheid voo?·t
spruit, daar deze, behoudens tegenbewijs 
van de belastingplichtige, vermoed wordt 
voo1·t te komen uit belastbm·e inkomsten; 
dit vermoeden geldt o.a. oak wannee1· 
activa voor bedrijfsuitgaven zijn aan
gewend. 

3° De 1·echter is niet verplicht te antwoorden 
op overwegingen welke bij conclusie 
'flJOrden aangevoerd in de vorm van 
loutere veronderstellingen (2). (Art. 97 
Grondwet.) 

4° Door van geheel of een deel van zijn 
reclamatie af te zien, stelt de belasting
schuldige de directeu1· der belastingen 
vrij van de verplichting in zijn beslissing 
te antwoorden op de grief waarvan 
dusdoende wordt afgezien, maar daar
door verliest de directeu1· het hem 
ingevolge de 1•eclamatie ve?'leende, 1·echt 
niet om zowel ten voordele als ten nadele 
van de belastingschuldige te wijzen op 
alle onregelmatigheden van de aanslag 
teneinde de belastingschuld overeen
komstig de wet vast te stellen (3). 

(OOLARDYN, T. BELGISOHE STAAT, 
MINISTER VAN FINANOIEN.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 

(1) Raadpl. cass., 16 mei 1956 (Bull. en 
Pas., 1956, I, 775) en 19 november 1963 (ibid., 
1964, I, 302). 

(2) Cass., 5 maart 1975 (A1·r. cass., 1975, 
blz. 756). 

(3) Cass., 20 maart en 3 juni 1958 (Bull. 

arrest, op 14 maart 1975 door het Hof 
van beroep te Gent gewezen ; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 258, 259, 260, 261, 264, 276, 
278, 282, 284 van het Wetboek van de 
inkomstenbelastingen, 871, 877 tot 882 
van het Gerechtelijk Wetboek en van 
het algemeen principe dat de rechten van 
de verdediging niet mogen worden 
geschonden, 

doordat het arrest de bij rekwest van 
23 november 1973 neergelegde stukken 
voor zover ze verband houden met het 
bewijs van de verkoop van de grond 
v66r 1 januari 1963, met name de 
stukken 1 tot en met 20, 22, 23 en 30 
tot en met 37, niet ter neerlegging 
toelaat, en ze aldus buiten de debatten 
verwijderd houdt, en meteen verldaart 
dat de conclusies van eiser niet ter zake 
dienen voor zover ze op deze stukken 
steunen, omdat deze stukken nieuw zijn, 
buiten de termijn voorzien bij artikel 282 
van het Wetboek van de inkomsten. 
belastingen worden voorgebracht, zij 
evenmin worden neergelegd ter beant. 
woording van argumenten of stukken, 
die de directem· overeenkomstig arti
kel 283, alinea 2, van het W etboek van 
de inkomstenbelastingen liet gelden, 
zodat het rekwest wat betreft de boven
genoemde stukken evenmin ontvankelijk 
is op grond van artikel 284 van het 
W etboek van de inkomstenbelastingen, 
en eiser deze stukken niet tij dig in de 
fase van het onderzoek van het bezwaar
schrift voorlegde, vermits hij verklaard 
had dat alle bescheiden daterend van 
v66r de notariele akte van 18 mei 1962, 
werden vernield, 

tm·wijl geen enkele wettekst bepaalt 
dat stukken die niet werden voorgelegd 
in de fase van het administratief onder
zoek, niet meer zouden mogen worden 
voorgelegd voor het hof van beroep, mits 
ze maar geen nieuwe eis steunen ; 

terwijl van de regeling van de arti
kelen 282, 283 en 284 van het W etboek 

en Pas., 1958, I, 811 en 1097); 21 februari 1967 
(Arr. cass., 1967, blz. 793). 

Artikel 2 van de wet van 16 maart 1976 
heeft artikel 276 van het Wetboek van de 
inkomstenbelastingen gewijzigd ; thans is het 
voor de directeur der belastingen verboden 
belastingsupplementen te vestigen of de 
compensatie te verwezenlijken tussen een 
rechtmatig bevonden outlasting en een ontoe
reikendheid van aanslag die zou zijn vast
gesteld. 



-910-

van de inkomstenbelastingen moet 
worden afgeweken, wanneer de belast
bare elementen niet meer wegens rechts
verval kunnen worden belast, in welk 
geval het hof van beroep ambtshalve 
verplicht is, niet aileen het rechtsverval 
op te werpen, maar zonder zich te 
beperken tot de elementen door de 
administratie voorgebracht, de nodige 
stukken op te zoeken, zo nodig door 
ambtshalve de voorlegging te bevelen 
van de stukken nodig tot dit onderzoek, 
wat beslist uitsluit dat de stukken door 
eiser ten bewijze hiervan voorgebracht, 
niet zouden mogen worden neergelegd, 
te meer, nu krachtens de artikelen 871, 
877 tot en met 882 van het Gerechtelijk 
W etboek, het hof de voorlegging van 
deze stukken ambtshalve kon bevelen, 
en van de artikelen 282, 283 en 284 
van het Wetboek van de inkomsten
. belastingen mag worden afgeweken, 
a) wanneer de rechter het nodig acht, 
ter oplossing van het geschil, ambtshalve 
de voorlegging van bepaalde stukken 
te bevelen, b) wanneer de partijen zich 
niet hebben verzet tegen de neerlegging 
van deze stukken, welk verzet door het 
arrest niet wordt geconstateerd ; 

en terwijl uit de conclusies zelf vol
doende bleek dat die zogenaamd .nieuwe 
stukken werden aangehaald om te be
wijzen dat de grond v66r 1 januari 1!963 
was verkocht, en wei op 21 november 
1961, zodat de winsten of baten niet 
meer konden worden belast per 30 decem
ber 1966 (aanslagjaren 1966/1964), per 
28 december 1967 (aanslagjaren· 1967/ 
1965) en per 6 maart 1968 (aanslag
jaren 1968/1966), en de conclusies 
duidelijk voorhielden dat aile stukken 
strekkende tot het bewijs van de forclusie 
ambtshalve moesten worden gevraagd : 

Overwegende dat het arrest vaststelt 
dat eiser in zijn .op 23 november 1973 
neergelegd verzoekschrift verlof vraagt 
om overlegging van 38 stukken ; dat de 
directeur van de belastingen de stukken 
met betrekking tot de betwisting ter 
griffie van het hof van beroep op 27 no
vember 1969 heeft neergelegd, zodat de 
nieuwe stukken vermeld in het verzoek, 
schrift onder nummers I tot en met 20, 
22, 23, 30 tot en met 37 buiten de termijn 
gesteld in artikel 282 van het W etboek 
van de inkomstenbelastingen werden 
voorgebracht ; dat deze stukken niet 
ter beantwoording dienen van argu
menten of van stukken die de directeur 
overeenkomstig artikel 283, lid 2, van 
het W etboek van de inkomstenbelas
tingen liet gelden ; dat eiser zich ervan 

trouwens zorgvuldig onthield deze 
stukken tijdig bij de administratie over 
te leggen ; dat hij aan de inspecteur 
belast met het onderzoek van zijn 
bezwaarschrift verklaarde dat aile be
scheiden daterend van v66r de notariele 
akte van 18 mei 1962 vernield werden; 

Dat het hof van beroep hieruit afleidt 
dat het niet opgaat om overlegging ervan 
thans v66r het hof te verzoeken en dat 
deze overlegging derhalve client geweigerd 
te worden; 

Overwegende dat hieruit blijkt dat 
het arrest geweigerd heeft verlof te 
verlenen om de stukken na het ver
strijken van de daartoe gestelde termijnen 
over te leggen:, omdat eiser geen enkele 
geldige reden tot staving van zijn 
verzoek aanvoerde ; dat het aldus de 
bepalingen van de artikelen 280, 282, 
283 en 284 van het W etboek van de 
inkomstenbelastingen riiet schendt ; 

Overwegende dat uit het arrest en uit 
de stukken van de recihtspleging waarop 
het Hof vermag acht te slaan blijkt dat 
eiser voor het hof van beroep staande 
hield dat de inkomsten waarop hij 
aangeslagen werd, niet verwezenlijkt 
werden tijdens de jaren 1963, 1964 en 
1965, doch in 1961 en dat de aanslagen 
dan ook ten onrechte geheven werden 
voor de aanslagjaren 1964, 1965 en 1966; 

Dat eiser aanvoerde dat hij het bewijs 
van zijn bewering kon leveren op grond 
van de stukken die hij alsdan wenste 
over te leggen ; 

Overwegende dat hieruit blijkt dat 
eiser niet beweerde dat de aanslagen 
voor de jaren 1964, 1965 en 1966 door 
verval getroffen werden, doch enkel 
blijkt dat hij betwistte dat de belastbare 
inkomsten tijdens de belastbare tijd
perken van die aanslagjaren verwezen
lijkt werden ; dat zijn vraag om stukken 
neer te leggen dus evenmin kon strekken 
tot het leveren van het bewijs van zulk 
rechtsverval ; 

Overwegende dat de rechter de over
legging van stukken ambtshalve mag 
bevelen wanneer hij oordeelt dat die 
stukken nuttig zijn voor de beslechting 
van het geschil ; dat hij zulks soeverein 
beoordeelt ; 

Overwegende dat deze macht evenwel 
geen afbreuk doet aan de regeling van 
de bewijslast; 

Dat wanneer, zoals ten deze, wordt 
vastgesteld dat de partij die het bewijs 
van de feiten die ze aanvoert moet 
leveren, nagelaten heeft zulks te doen, 
inzonderheid de stukken die daartoe 
nodig zijn binnen de door de wet bepaalde 
termijn niet heeft overgelegd, de rechter, 
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zelfs bij ontstentenis van verzet vanwege 
de wederpartij, niet verplicht is de 
overlegging ervan te bevelen ; 

Dat het arrest derhalve noch de in het 
middel ingeroepen wetsbepalingen noch 
de rechten van de verdediging schendt ; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenon·:wn ; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 247, 251, 265, 267, 276, 278 
van het Wetboek van de inkomsten
belastingen, 1316 tot 1324 van het 
Burgerlijk W etboek, 

Dat het midde1 niet kan aangenomen 
worden; 

Over het derde middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 20, 21, 30, 43, 44, 45, 247, 
251, 265, 276 en 278 van het Wetboek 
van de inkomstenbelastingen, 

doo1·dat het arrest al de opwerpingen 
van eiser omtrent de samenstelling van 
de vermogensbalansen voor de aanslag
jaren 1965 en 1966 (dus die in verband 
met het saldo van de verkoop van 
de grand Porto:fino ten belope van 
1.322.346 frank en de ontlening van 
2.000.000 frank buiten beschouwing ge
laten) afdoet met de verklaring " dat 
wanneer de bedrijfsinkomsten in aan
merking genomen worden bij het bepalen 
van een vermogensvergelijking, de er
mede gepaard gaande bedrijfsuitgaven 
eveneens dienen aangerekend te worden, 
op gevaar af de vergelijking ongedaan 
te maken ll, 

te?·wijl, eerste onderdeel, het door het 
arrest gegeven antwoord onvoldoende 
is, vermits, ook al lijkt het aannemelijk 
dat men de bedrijfsonkosten moet op
nemen in de balans wanneer men de 
bedrijfsinkomsten opneemt, dit niet weg
neemt dat het wettelijk mechanisme van 
het bewijs door tekenen of indicien 
wordt ontwricht, omdat men op die 
wijze aanneemt dat de bedrijfsuitgaven 
van belastbare inkomsten afkomstig zijn, 
terwijl artikel 24 7 van het W etboek van 
inkomstenbelastingen slechts de tekenen 
en indicien waaruit een hogere graad 
van gegoedheid dan uit de aangegeven 
inkomsten blijkt als afkomstig van 
belastbare inkomsten beschouwt, en 
omdat een uitgave met bedrijfskarakter 
per definitie van belasting is vrijgesteld 
en dus niet als afkomstig van belastbare 
inkomsten en aldus belastbaar kan 
worden beschouwd, en het arrest hierop 
niet antwoordt ; 

tweede onderdeel,. eis~ 
voorhield dat .. eeq wi -~ _:i 
bestaat, enerziJds ~ uit:. ~OS~~~ c 

1 en afzonderlijke beL"'- ~~ ~-;,er~~c l~Sj 
winst op de verko<::>p v- :"'·1--.: ~ vo enm 
volgens de gewon<e re ~:t-:t - ~in orafg1 
berekening, en a,::nde:~~-:~~1~ ~'1JPg var 
voeging van een ver:.:: l.j <t::::::l ""~ artem( 
wordt berekend VvlgeJ:-~"-'~~~ a:c.:t de 'W 

h_et Wetboek .. va:n d~ IS -~--"'''~:'<tJ.~ de 
tmgen, waarblJ de, on1;;;_ 1.~ ~~tik ~cres, 
v?or dieze~fde appar"t:~<st::,""" ~X:<=:m~ 247 
gmgen" mtmake:n, Cl .""':o:~ ~~ st~nbE 
indicien, en de ontvang-! t :?" ~~ t!n Uitga 
appartementen " bescn~~~ ~ t 1 " be 
een probleem stelt ve:t:- b~ "-""<:> e 'e-!Jen 
lijk berekende wi:r'tst ~l:l:i'(:,""'~""" or,giezel 
van de vaststelling ~ ::tc q_ mi deler 
winsten, waarbij ool-.: Yq,l~ ~ <Gt;b ~fzonct, 
worden die niet we> 'te,n- q_

8 
ohe vo] 

binnen het jaar, terwijld~~~e,Cle andej 
accres berekend wo h <":> n bela 
methode der " bat~n " l:~:l t t v ontvangE 
sten, zodat de mogel{j ~l t i<s '->0f~mogen: 
dezelfde inkomste:n het," ~Eliq •:::1_~-t< gens d 
belast als " winsten , ~ll~ . <":l:t'i on~vang 
het andere jaar al:s "OlJ.fartiiJ ~an Zit da 
het feit dat de O:t:Lkost"' va,l'l '>::~1 r 2~ordm de ontvangsten, of da l::t l:t 0~<st"' ' 1°), 
jaar twee keer wordt b \ v-0 ~e,l: n.~'' door 
inkomen, met na:tne v

0
1'l a.st <;):to 

1 
ZIJn dan 

en daarna, door toey 0 ra.:{' 0 p letzelfde 
vermogensaccres, als " 

0 
°egi:n aJii'l l:tetzelfde 

de onkosten voor eli lltva:n_ ~ ; Winst" 
hager zijn dat de ontva.~ a.:p ~li'lt an het 
het volgend jaar gebe'll:r 15!3te!f:a:t:t

6
" omdat 

hierop evenmin e 8 n acl 8 ll, e~ qie ~enten 
geeft; equ.a,a.t l~et 8 echts 

derde onderdeel, eise:t· . a,-tlt arrest 
opwierp dat de aankoo ~:n co 0 Woord 
van ll4.000 frank: va!i_ 0 St"'-tt-tlco14 :s. 
en de hypotheca.ire eell b te-Q Ie ook 
verband ten belope ,o:n}(o!3t E;c:~_l:'ijzelope 
het kenmerk hebben a:n 1 6 

8 -Q . sgo~d 
kosten, die het jaar Vall ·2o-0

11l d1t 
mogen worden afgetro~e:r lli 0eq:ri _frank 
welke g·een verband h' l::}(ell tga" Jfson-

.. 1~d ' o •e lf ofbedrrJfsonkosten deel lrlet lJ>ve ~e 
van een vermogensballlloet8 ll cle ,:r:pmg 
bedrijfsinkomstell (tell a:ns \v 1lit1II>raag 
vangsten) erin zijn op . deze a:qllee aken 
arrest hierop niet ant,,};ellollle cle :r de 

Oo:rdt 4, ont-
Wat het eerste onde:rd : e:q het 

eel h 
Overwegende dat a:rt·k et:rett, 

Wetboek van de inko 1 el 217 : 
een wettelijk Vermoe~ste:qh l "'a:q 

1 betreft de oorsprong ell illse a~titt let 
welke de gegoedheid h Va:q d telt IS'en 
gebracht, gegoe~heid w:7~e:q t~ 15'e]~'at 
door de .. belastlngplicht· e, beLt ~ta en 
tegenbeWIJS, ver:rnoed Ige te 'loq_d lid 
komen van belastbare i117°rdt v 1ev6 e11s 

toll:l~t o0l't l'en 
e:q; te 



-912-

dit vermoeden ook geldt voor 
lwendingen tot dekking van 
suitgaven, al is enkel de uitslag 
.e balans tussen ontvangsten en 
-en belastbaar ; 
>rwegende dat het arrest derhalve 
lijk beslist '' dat wanneer de bedrijfs-
1Sten in aanmerking genomen 
an bij het bepalen van een ver
•nsvergelijking de ermee gepaard 
de bedrijfsuitgaven eveneens dienen 
,erekend te worden, op gevaar af de 
elijking ongedaan te maken '' ; 
at deze reden wettelijk is en een 
>end antwoord op de conclusie van 
r verstrekt ; 

Vat het tweede onderdeel betreft : 

)verwegende dat eiser bij conclusie 
.Ide dat de gevolgde werkwijze " tot 
v-olg kan hebben dat de inkomsten ... 
·ee keer worden belast " ; 
Overwegende dat de rechter niet 

lrplicht is te antwoorden op beschouwin
;n die in een conclusie zijn aangevoerd 
1 de vorm van loutere onderstellingen ; 
Overwegende dat eiser overigens niet 

taande hield dat de gevolgde werkwijze 
.en deze tot een dubbele belasting 
tanleiding zou hebben gegeven ; 

Wat het derde onderdeel betreft : 

Overwegende dat de reden van het 
arrest, vermeld in het antwoord op het 
eerste onderdeel, ook geldt voor de in dit 
onderdeel vermelde aankoop- en hypo
thecaire onkosten, nu, om aan de 
vergelijking haar betekenis te behouden, 
alle geldmiddelen, ook die welke bestemd 
zijn voor bedrijfslasten, erin moeten 
voorkomen ; 

Overwegende dat eiser overigens niet 
staande hield dat in de toegepaste 
winstberekening bedoelde onkosten in 
de belastbare grondslag behouden 
werden; 

Dat het middel niet kan aangenomen 
worden; 

Over het vierde middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 245, 267, 268, 272 en 276 van 
het W etboek van de inkomstenbelas
tingen, 

doo1'Clat, na vastgesteld te hebben dat 
eiser een netto globaal inkomen van 
982.897 frank had aangegeven voor het 
aanslagjaar 1967 en dat hij op deze aan
gifte werd belast onder artikel 745.009, 
aanslagjaar 1967, dat hij op 5 januari 
1968 tegen deze aanslag een regelmatig 
bezwaarschrift had ingediend, dat na 

een onderzoek (niet van het bezwaar
schrift, maar door de controle) een 
netto globaal belastbare grondslag werd 
vastgesteld van 1.528.343 frank, dat 
eiser zich akkoord verklaarde met deze 
aanvullende aanslag (en dus met genoemd 
netto globaal belastbaar inkomen), en 
dat op die grondslag een nieuwe aanslag 
werd ingekohierd onder artikel 977.059, 
dat het tegen de aanvankelijke aanslag 
artikel 745.009 ingediend bezwaarschrifl 
werd verzaakt, het arrest beslist dat de 
directeur bij onderzoek van het verzaakte 
bezwaarschrift gericht tegen de a8JI· 
vankelijke aanslag, artikel 745.009, te· 
recht hierover een beslissing kon treffe~1, 
waarbij een aanvullende aanslag we1d 
gevestigd op 1.944.679 frank, en dit 
krachtens artikel 268 van het Wetb()!lk. 
van de inkomstenbelastingen, om d~ 
reden dat, al had eiser zijn bezwaarschrift 
tegen de aanvankelijke aanslag verza~kt 
en al had hij geen bezwaarschrift i.t1ge,~ 
diend tegen de tweede aanslag O]J 
1.528.343 frank, de afstand van het 
bezwaarschrift geen afstand is van het 
geschil tussen partijen, doch allee 
het prijsgeven van de in het bezwaa~ 
schrift voorgebrachte grieven, zodab Cl. ~ 
directeur bij wie de reclamatie tegen Cl. ~ 
eerste aanslag definitief aanhangig \\>a:g~ 
het recht en de verplichting had al Cl. • 
onregelmatigheden, zowel ten voorct.~'~l ~ 
als ten nadele van de belastingschukl.ig e 
vast te stellen ten einde de belasti4 ~. 
schuld overeenkomstig de wet te bePall'l~ ~ 

terwijl, ten deze, de directeur niet Cl. ' 
aanslag en aanslagbasis van de aan<~l ~'~ 
waartegen bezwaar heeft verhoogd (\>vag 
hij kon doen), maar de aanslagbasis \rat 
de tweede aanslag, waartegen &.Q. 
bezwaarschrift was ingediend, heeft ~ell. 
hoogd ; hij deze aanvullende t"'e e:r. 
aanslag maar kon verhogen indiell e<J.e 
bezwaarschrift tegen de eerste aall fet 
eveneens gold tegen de tweede aa,lls<~ ag 
omdat hij berustte op dezelfde bet"'~ag, 
bestanddelen, maar deze tweed.e l<~te 
vullende aanslag niet op betwiste aa,J::t_ 
standdelen berustte, omdat de reclalll. he. 
aile grieven had ingetrokken, ZOdat attt 
geen betwiste bestanddelen meer w e:r 
de betwiste bestanddelen waarvau s;rell ; 
in artikel 268 van het W etboek " l'<tk:e 
inkomstenbelastingen wel degelij~ de 
bestanddelen zijn die wordml b t de 
door de belastingplichtige en. niet e~Wist 
de directeur, en tenslotte het ak:k Oor 
op 1.528.343 frank de aangifte Ver 0 0rd 
en er krachtens artikel 245 'Ira "angt 
W etboek van de inkomstenbelas{ het 
op de aangifte moet worden bel lllgeu 
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Overwegende dat het arrest eraan 
herinnert, eensdeels, dat de directeur, 
bij wie een bezwaarschrift werd inge
diend, de bestreden fiscale toestand in 
zijn geheel moet herzien, zowel ten nadele 
als ten voordele van de belasting
plichtige, ten einde de . belastingschuld 
overeenkomstig de wet te bepalen, 
anderdeels, dat de afstand van een 
bezwaarschrift geen afstand is van het 
geschil tussen partijen, doch aileen 
het prijsgeven van de in het bezwaar
schrift voorgebrachte grieven, zodat de 
directeur het recht behoudt ambtshalve 
alle onregelmatigheden waarmede de 
aanslag is aangetast te verbeteren ; 

Overwegende dat deze beschouwingen 
volstaan om de beslissing nopens de 
aanvullende aanslag voor het aanslagjaar 
1967 wettelijk te rechtvaardigen en alle 
belang ontnemen aan de grief van eiser 
in verband met artikel 268 van het 
W etboek van de inkomstenbelastingen, 
grief gegrond op de onjuiste voorstelling 
dat de directeur de basis van de tweede 
aanslag niet kon verhogen om de reden 
dat, ingevolge de door eiser gedane 
afstand van zijn bezwaar tegen de eerste 
aanslag, er geen door hem « betwiste » 
bestanddelen meer bestonden ; 

Dat het middel naar recht faalt ; 

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

7 aprill976.- 3e ka:tner.- Voorzitter 
en Verslaggever, de H. Naulaerts, raads
heer waarnemend voorzitter. - Gelijk
Zttidende conclusie, de H. Duman, eerste 
advocaat-generaal. - Pleiters, de HH. 
Delafontaine (van de balie te Kortrijk) 
en Claeys Bouuaert. 

1 e KAMER. - 8 april 1976. 

1 o INTERNATIONALE VERDRAGEN. 
VERDRAG TOT BESCHERMING VAN 

DE RECHTEN VAN DE MENS EN 

DE FUNDAMENTELE VRI.JHEDEN, ARTI
KEL 6-1. - GEEN TOEPASSING OP DE 
RECHTEN EN VERPLICHTINGEN DIE HUN 
OORSPRONG VINDEN IN HET FISCAAL 
RECHT. 

2° INKOMSTENBELASTINGEN. 
lNTERNATIONALE VERDRAGEN.- VER-

DRAG TOT BESCHERMING VAN DE 

RECHTEN VAN DE MENS EN DE FUNDA
MENTELE VRIJHEDEN, ARTIKEL 6-1.
GEEN TOEPASSING OP DE RECHTEN EN 

VERPLICHTINGEN DIE HUN OORSPRONG 
VINDEN IN RET FISCAAL RECHT. 

1o en 2° De bepalingen van artikel 6-1 
van het Verd1·ag tot besche1·ming van 
de 1'echten van de mens en de junda
mentele v1·ijheden is niet van toepassing 
op de 1'echten en verplichtingen die hun 
om•sp1·ong vinden in het jiscaal recht (1). 

(CANCRO, T. BELGISCHE STAAT, 
MINISTER VAN FINANCIEN.} 

ARREST (vertaling). 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 26 juni 197 5 door het Hof 
van beroep te Luik gewezen ; 

Over het middel afgeleid uit de 
schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet en 6-1 van het Verdrag tot 
bescherming van de rechten van de 
mens en de fundamentele vrijheden, 
ondertekend op 4 november 1950 te 
Rome, goedgekeurd bij de wet van 
13 mei 1955, 

dom·dat het arrest enkel beslist dat 
artikel 6 van het V erdrag tot bescherming 
van de rechten van de mens en de 
fundamentele vrijheden niet van toe
passing is op de rechten en verplichtingen 
die hun oorsprong vinden in het fiscaal 
recht, 

terwijl, ee1·ste onderdeel, het arrest niet 
antwoordt op eisers conclusie waarin 
werd aangevoerd dat de burgerlijke 
rechten natuurlijke of kunstmatige 
rechten zijn die de wet erkent of instelt 
ten voordele van eenieder, landgenoot of 
vreemdeling, buiten zijn hoedanigheid 
van burger en die rechtstreeks betrekking 
hebben op het eigen en prive goed van 
een persoon, en waarin hieruit werd 
afgeleid dat een recht geen politiek 
karakter kan hebben vanaf het ogenblik 
dat de maatregel die geacht wordt dit 
recht te schenden een weerslag heeft op 
de verm.ogensrechten van de belasting
plichtige; 

tweede onde1·deel, het arrest overweegt 

(1) Zie de ·conclusie van de advocaat
generaal J. Velu, verschenen in Bull. en Pas., 
1976, I, 872. 
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dat artikel 6-1 van het Verdrag tot 
bescherming van de rechten van de 
mens en de fundamentele vrijheden niet 
van toepassing is op de rechten en 
verplichtingen die hun oorsprong vinden 
in het fiscaal recht, zonder vast te stellen 
dat de rechten waarvan eiser de schending 
aanvoert geen burgerlijke rechten zi~~' 
terwijl er sprake is van een burgerhJk 
recht vanafhet ogenblik dat de maatregel 
die geacht wordt dit recht te schenden 
een weerslag heeft op de vermogens
rechten van de burger : 

Wat het eerste onderdeel betreft : 

Overwegende dat het arrest, m 
antwoord op het middel afgeleid uit de 
schending van het V erdrag van 4 no
vember 1950, beschouwt dat « artikel 6 
van het Europees Verdrag tot be
scherming van de rechten van de mens 
beperkt is tot het vaststellen. va_n de 
burgerlijke rechten en verphchtmgen 
en het bepalen van de gegrondheid van 
een tegen een pers?on i~gestel~e straf
vervolging ; dat d1t art1kel met yan 
toepassing is op de rechten en verphch
tingen die hun oorsprong vinden in het 
fiscaal recht; dat het onderhavige geschil 
derhalve buiten het toepassingsgebied 
van genoemd artikel 6-1 valt "; 

Overwegende dat het arrest, doo.r 
uiteen te zetten waarom het gesch1l 
buiten het toepassingsgebied van arti
kel 6-1 van het Verdrag tot bescherming 
van de rechten van de mens valt, regel
matig op eisers conclusie antwoordt ; 

Dat het eerste onderdeel van het middel 
feitelijke grondslag mist ; 

W at het tweede onderdeel betreft : 

Overwegende dat het arrest, door te 
beslissen dat artikel 6-1 van het Verdrag 
tot bescherming van de rechten van de 
mens niet van toepassing is op de 
rechten en verplichtingen die hun oor
sprong vinde;t; in het ~scaal r~cht, 
wettelijk afWIJZend besclukt op msers 
vordering tot toepassing van genoemd 
artikel op het door hem opgeworpen 
geschil; 

Dat het tweede onderdeel van het 
middel naar recht faalt ; 

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

8 april1976.- 1e kamer.- Voo1·zitte1·, 
de H. Perrichon, raadsheer waarnemend 
voorzitter.- Ve1·slaggeVM', de H. Trousse. 
- Gelijkluidende conclusie, de H. Velu, 

advocaat-generaal. - Pleite1·s, de HH. 
.J.-M. Rikkers. (van de balie te Luik) en 
Fally. 

1e KAMER.- 8 april1976. 

OVEREENKOMST. - WEDERKERIG 
CONTRACT.- 0NTBINDING TEN LASTE 
VAN EEN DER PARTIJEN. - VERPLIOH
TING VOOR DE RECHTER NA TE GAAN OF 
HET VERWETEN VERZUIM VOLDOENDE 
ERNSTIG IS. 

De jeitem·echtM· moet nagaan of het door 
een pa1'tij aan ham· cocontractant ver
weten ve1'zuim voldoende m·nstig is om 
de ontbinding van het wederke1·ig contmct 
ten laste van die cocontractant te ve1'
antwo01·den (1). (Art. ll84 B.W.) 

(NAAMLOZE VENNOOTSCHAP 
<<IMPACT,, T. PERSONENVENNOOTSCHAP 

MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID 
« PUBLI AIR ,,) 

ARREST (ve1'taling). 

HET HOF;- Gelet op het bestreden 
arrest, op 24 april 1975 door het Hof 
van beroep te Brussel gewezen ; 

Over het rniddel afgeleid uit de 
schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet en 1184 van het Burgerlijk 
Wetboek, 

do01·dat het arrest de tussen partijen 
gesloten overeenkomst ten n_adele van 
eiseres ontbonden verklaart 1n zoverre 
zij bepaalde dat in het tijdschrift Impact 
drie artikelen met reclame ten voordele 
van verweerster gepubliceerd zouden 
worden en eiseres veroordeelt om aan 
verweerster 202.370 frank met de intres
ten en de kosten te betalen, 

tm·wijl het arrest niet antwoordt op h~t 
verweer dat eiseres in haar regelrnat1g 
genomen conclusie aanvoerde en volgens 
hetwelk de vordering niet gegrond is, 
«de overeenkornst van 29 augustus 1972 
immers duidelijk bepaalt dat de prestaties 
van de personenve1mootschap met be
perkte aansprakelijkheid « Publi Air " 

(1) Cass., 9 september 1965 (Bull. en Pas., 
1966, I, 47) en noot 1. 
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in nat~ra betaald worden door reolame 
voor genoemde vennootsohap in het 
tijdsohrift Impact; de door de personen
vennootsohap met beperkte aansprake
lijkheid << Publi Air " gevraagde beeindi
ging sleohts kon worden aangenomen 
indien de naamloze vennootsohap « Im
pact" haar verbintenis in natura weigerde 
uit te voeren, quod non " : 

Overwegende dat verweerster aan 
eiseres niet verweet dat zij de door haar, 
verweerster, gevoerde reolame niet in 
natura heeft betaald, dooh dat zij deze 
verbintenis sleoht heeft uitgevoerd ; 

Overwegende dat het arrest, in ant
woord op het aanbod van eiseres om haar 
reolame te herbeginnen, oordeelt dat dit 
aanbod niet kan worden aangenomen, 
op grond dat « de gebreken van de eerste 
publikatie zo ernstig zijn dat verweerster 
kan vrezen dat de reolame een avereohtse 
uitwerking zal hebben " ; dat het hof 
van beroep overweegt dat die gebreken 
van dien aard zijn dat ze verldaren 
waarom verweerster haar betrekkingen 
met eiseres niet wenst voort te zetten en 
de ontbinding van hun akkoorden reoht
vaardigen; 

Overwegende dat het arrest beslist dat 
de reohtbank verweerster niet mooht 
verpliohten in te stemmen met een 
nieuwe uitvoering vooral . wanneer de 
gebreken van de eerste uitvoering haar 
het reoht gaven zioh op artikel ll84 van 
het Burgerlijk Wetboek te beroepen; 

Overwegende dat hieruit volgt dat het 
arrest niet alleen de oonolusie van eiseres 
regelmatig beantwoordt, dooh haar vor
dering ook wettelijk afwijst ; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen ; 

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

8 aprili976. -lekamer.- Voorzitte?', 
de H. Perriohon, raadsheer waarnemend 
voorzitter.- Verslaggever, de H. Trousse. 
- Gelijkluidende conclusie, de H. Velu, 
advooaat-generaal. - Pleiter, de H. 
Ansi aux. 

Ie KAMER.- 8 apri11976. 

1° HANDELSZAAK.- INPANDGEVING. 
- WET VAN 25 OKTOBER I9I9, GE
WIJZIGD BIJ HET KONINKLIJK BESLUIT 

NR. 282 VAN 30 MAART I936. - TE
GELDEMAKING VAN DE HANDELSZAAK. 
- RECHTSPLEGING GEREGELD BIJ DE 
ARTIKELEN 4 TOT I 0 VAN DE WET VAN 
5 MEl I872. 

2° PAND. - lNPANDGEVING VAN EEN 
HANDELSZAAK. - WET VAN 25 OKTO
BER I9I9, GEWIJZIGD BIJ HET KONINK
LIJK BESLUIT NR. 282 VAN 30 llfAART 
I936. - TEGELDEMAKING VAN DE 
HANDELSZAAK.- RECHTSPLEGING GE
REGELD BIJ DE ARTIKELEN 4 TOT IO 
VAN DE WET VAN 5 MEI I872. 

3° FAILLISSEMENT, GERECHTE
LIJK AKKOORD EN FAILLISSE~ 
MENTSAKKOORD. GEVOLGEN 
VAN HET FAILLISSEMENT.- BETALING 
VAN DE BEVOORRECHTE SCHULDVOR
DERINGEN OP DE TOT HET FAILLISSE
MENT BEHORENDE ROERENDE GOEDE
REN. - SCHORSING VAN DE TENUIT
VOERLEGGING TOT AAN HET AFSLUITEN 
VAN HET PROCES-VERBAAL VAN VERIFI
CATIE VAN DE SCHULDVORDERINGEN. 

4° PAND.- lNPANDGEVING TOT ZEKER
HEID VAN EEN HANDELSVERBINTENIS. 
- RECHTEN AAN DE PANDHOUDENDE 
SCHULDEISER VERLEEND BIJ DE ARTI
KELEN I TOT 8 VAN DE WET VAN 5 MEI 
I872. - GEEN SCHORSING VAN DE 
UITOEFENING VAN DEZE RECHTEN IN 
GEVAL VAN FAILLISSEMENT, STAAT VAN 
UITSTEL VAN BETALING OF VAN OVER
LIJDEN VAN DE SCHULDENAAR OF VAN 
DE DERDE-PANDGEVER. 

5° FAILLISSEMENT, GERECHTE
LIJK AKKOORD EN FAILLISSE
MENTSAKKOORD. GEVOLGEN 
VAN HET F AILLISSEMENT. - lNPAND
GEVING TOT ZEKERHEID VAN EEN 
HANDELSVERBINTENIS. RECHTEN 
VAN DE PANDHOUDENDE SCHULDEISER 
VERLEEND BIJ DE ARTIKELEN I TOT 8 
VAN DE WET VAN 5 ME! I872.- GEEN 
SCHORSING VAN DE UITOEFENING VAN 
DEZE RECHTEN IN GEVAL VAN FAILLIS
SEMENT VAN DE SCHULDENAAR OF VAN 
DE DERDE-PANDGEVER. 

6° FAILLISSEMENT, GERECHTE
LIJK AKKOORD EN FAILLISSE-
lVIENTSAKKOORD. F AILLISSE 
MENT VAN EEN PANDHOUDENDE SCHUL
DENAAR. - RECHT VAN DE CURATOR 
IN HET FAILLISSEJ\'IENT HET PAND TEN 
BEHOEVE VAN HET FAILLISSEMENT 
TERUG TE NEMEN DOOR BETALING VAN 
DE SCHULD. 
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7° PAND. - FAILLISSEJHENT VAN DE 
PANDHOUDENDE SCHULDENAAR. 
RECHT VAN DE CURATOR IN HET 
FAILLISSEJHENT HET PAND TEN BEHOEVE 
VAN HET FAILLISSElVIENT TERUG TE 
NEMEN DOOR BETALING VAN DE SCHULD. 

S° FAILLISSEMENT, GERECHTE
LIJK AKKOORD EN FAILLISSE
MENTSAKKOORD. - RECHT VAN 
DE PANDHOUDENDE SCHULDEISER OM 
ZIOH BIJ VOORRECHT EN VOORRANG 
BOVEN DE ANDERE SCHULDEISERS UIT 
DE IN PAND GEGEVEN ZAAK TE DOEN 
BETALEN. - SCHORSING VAN DE UIT
OEFENING VAN DIT RECHT IN GEVAL 
VAN FAILLISSEMENT VAN DE PAND
HOUDENDE SCHULDENAAR. VooR
WAARDE. 

9° PAND. - RECHT VAN DE PAND
HOUDENDE SCHULDENAAR OM ZIOH BIJ 
VOORRECHT EN VOORRANG BOVEN DE 
ANDERE SCHULDEISERS UIT DE IN PAND 
GEGEVEN ZAAK TE DOEN BETALEN. -
SCHORSING VAN DE UITOEFENING VAN 
DIT RECHT IN GEVAL VAN FAILLISSE
MENT VAN DE PANDHOUDENDE SCHUL
DENAAR.- VooRWAARDE. 

10° FAILLISSEMENT, GERECHTE
LIJK AKKOORD EN FAILLISSE

MENTSAKKOORD. - CURATOR. -
ALGEMENE OPDRACHT. 

ll° FAILLISSEMENT, GERECHTE
LIJK AKKOORD EN FAILLISSE
MENTSAKKOORD.- VooRWERPEN 
VAN EEN PAND. - VOORWERPEN DIE 
BUITEN HET ACTIEF BLIJVEN VAN 
HET FAILLISSEMENT VAN DE PAND
HOUDENDE SCHULDENAAR. - IN ROE
VER? 

12° PAND. - VooRWERPEN VAN EEN 
PAND. - VOORWERPEN DIE BUITEN 
HET ACTIEF BLIJVEN VAN HET FAILLIS
SEMENT VAN DE PANDHOUDENDE 
SCHULDENAAR. - IN ROEVER? 

13° RECHTSVORDERING.- BURGER
LUKE ZAKEN. - RECHTSVORDERING 
VAN DE CURATOR IN EEN FAILLISSE
MENT.- DRAAGWIJDTE. 

14° FAILLISSEMENT, GERECHTE
LIJK AKKOORD EN FAILLISSE
MENTSAKKOORD. FAILLISSE-

(1) Raadpl. cass., 8 juni 1939 (B~tll. en 
Pas., 1939, I, 295) en 26 mei 1972 (A1'1'. cass., 
1972, blz. 903). 

(2) De regel van artikel 9 van de wet van 
5 mei 1872 is een afwijking van artikel 454 

MENT. - RECHTSVORDERING VAN DE 
CURATOR.- DRAAGWIJDTE. 

1° en 2o Hoewel de inpandgeving van een 
handelszaak, geTegeld bi} de wet van 
25 oktobe1· 1919, gewi}zigd bi} het 
koninkli}k besl~tit nr. 282 van 30 maa1•t 
1936, ondenvm'Pen is aan ande?'e bi}
zonde?'e 1'egels dan die welke van 
toeJJassing zijn op het panel waaTvan 
spmke in de a1·tikelen 2073 tot 2084 
van het Btwgerlijk Wetboek en in de 
wet van 5 mei 1872 houdende he1·ziening 
van het W etboek van koophanclel bet?·ek
kelijk het panel en de commissie, is 
de rechtspleging inzake de tegeldemaking 
van de in panel gegeven handelszaak 
ge1·egeld bij de aTtikelen 4 tot 10 van 
de wet van 5 mei 1872 (1). (Art. 12 
wet van 25 oktober 1919.) 

3° Iede?'e temtitvoeTlegging om betaling 
te bekomen van bevoo1'1'echte schttld
VO?'de?'ingen op de 1'0e1'ende goedeTen 
die tot het jaillissernent beho1·en, wordt 
geschorst tot aan het afsluiten van het 
proces-ve1·baal van vm·iflcatie van de 
schuldvonle?'ingen. (Art. 454 W.K.) 

4° en 5° De ttitoefening van de ?'echten 
van de pandhoudende schuldeiser ve1'
leend bij de w·tikelen 1 tot 8 van de wet 
van 5 mei 1872 houdende he1·ziening 
van het Wetboek van koophandel betrek
kelijk het panel wordt noch door het 
jaillissement noch doo1• de staat van 
uitstel van betaling, noch doo1· het 
ovm·lijden van de schttldenaar of van 
de derde-pandgever geschorst (2). (Art. 9 
wet van 5 mei 1S72.) 

' 
6° en 7° De cu1·ato1• in het jaillissement 

van een pandhoudende schuldeiser lean 
op elk ti}dstip, met rnachtiging van de 
rechtm·-commissaris, het panel ten be
hoeve van het jaillissernent terugnemen 
door de schuld te betalen. (Art. 543 
W.K.) 

S0 en go De uitoefening van het recht van 
de pandhoudende schuldeiser om zich 
bij voorrecht en voor1·ang boven de 
andm·e schuldeisers ttit de in panel 
gegeven zaak te doen betalen wordt 
niet gescho1·st dom· het jaillissement 
van de schuldenaar die de zaak in panel 
heejt gegeven, wannee1· de ctt1'ato1' die 

van het vV etboek van koophandel. Hierover 
raadplege men o.m. BELTJENS, Code de com
merce, d. I, wet van 5 mei 1872, art. 9, nr. 2 ; 
Rep. p1·at. dn dr. belge, v 0 Nantissement, 
nr. 288; DE PAGE, Traite, d. VI, nr. 1104. 
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zaak niet ten behoeve van het jaillisse
ment heeft te1·uggenomen door de schuld 
te betalen. (Art. 543 W.K. ; artt. 1 tot 9 
wet van 5 mei 1872.) 

10° De algemene opdracht van de cumto1· 
bestaat erin het actiej van de gejailleerde 
te gelde te maken en de gelden van de 
1'ealisatie van dit actiej te vm·delen ( 1). 

ll 0 en 12o De voorwe1·pen van een pand 
blijven buiten het actiej van het jaillisse
ment voo1· zove1· de prijs van hun 
tegeldemaking het bed1·ag van de gewaa?'· 
bo1·gde schuldvorde1·ing niet te boven 
gaat (2). 

13° en 14o De cumtor in een jaillissement 
die namens de massa in rechte optreedt 
oejent de 1·echten uit die aan al de 
schuldeise1·s gemeen zijn en niet de 
rechten van elk van hen of de 1·echten 
die enkel aan de schuldeism·s met een 
bijzonder voorrecht toekomen (3). 

(NAAMLOZE VENNOOTSCHAP « LES ASSU· 
RANGES DU CREJDIT », T. LECLERCQ EN 
VISEUR, CURATORS IN HET FAILLISSE· 
MENT VAN DE PERSONENVENNOOTSOHAP 
MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID 

<< TRANS CHARLEROI ».) 

ARREST (vertaling). 

HET HOF;- Gelet op het bestreden 
arrest, op 3 februari 1975 door het Hof 
van beroep te Brussel gewezen ; 

Over het tweede middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 470, 542, 
543, 544 van de wet van 18 april 1851 
betreffende het faillissement, de bank
brenk en het uitstel van betaling, 1, 4, 9 
van de wet van 5 mei 1872 houdende 
herziening van het W etboek van koop
handel betrekkelijk het pand en de 
commissie, 1, ll, 12 van de wet van 
25 oktober 1919 betreffende het in pand 
geven van een handelszaak, het endos
sement van de factuur, alsmede de 
aanvaarding en de keuring van de 

(1) Oass., 20 juni 1968 (A1•r. cass., 1968, 
blz. 1283) en noot 1. 

(2) Zie o.m. FREDERICQ, Tmite de d1•oit 
commm·cial belge, d. VII, 1949, nr. 151, 
blz. 275, en nr. 446, blz. 638; VAN RYN en 
HEENEN, P1·incipes de droit cornrnm·cial, d. IV, 
nr. 2704. 

(3) Raadpl. cass., 7 februari 1850 (Bull. 
en Pas., 1851, I, 217), 3 november 1854 

rechtstreeks voor het verbruik gedane 
leveringen, 1515, 1528, 1627 tot 1633 van 
het Gerechtelijk Wetboek en 97 van de 
Grondwet, 

doo1·dat het arrest zegt dat « het 
oorspronkelijk hager beroep van eiseres 
niet gegrond » en « het tegenberoep van 
de verweerders gedeeltelijk gegrond is n, 
vervolgens « het beroepen vonnis beves
tigt in zoverre het de kosten heeft 
gecompenseerd en heeft bevolen dat de 
opbrengst van de verkoop van de 
vrachtwagen « Ford n, een bestanddeel 
van het pand, zal worden gestort aan 
eerste verweerder, die optreedt als curator 
in het faillissement van de personen
vennootschap met beperkte aansprake
lijkheid « Transcharleroi », en aan hen> 
in consignatie zal worden gegeven, onder 
zijn aansprakelijkheid, « tot, op verzoek 
van de meest gerede partij, de geschillen 
tussen schuldeisers met bijzondere voor
rechten beslecht zijn » n, en eiseres ver
oordeelt in de kosten van hager beroep, 
op grand : dat de curators, zonder afbreuk 
te doen aan de rangregeling of aan de 
aard van de respectieve rechten van de 
schuldeisers met een algemeen of bijzon
der voorrecht, onder hun eigen aan
sprakelijkheid, met spoed moeten zorgen 
voor een juiste verdeling van de opbrengst 
van de tegeldemaking van het actief 
van het faillissernent onder alle belang
hebbende partijen; dat het bestaan van 
nu reeds erkende geschillen over de 
omvang of de vroegere dagtekening 
van bepaalde schuldvorderingen met 
algemene of bijzondere voorrechten, die 
in samenloop kornen met of voorrang 
kunnen hebben boven de schuldvordering 
van de schuldeiser die een handelszaak 
in pand heeft, niet nit het oog werd 
verloren door de voorzitter van de 
rechtbank die de wijze van de door hem 
toegelaten verkoop moest vaststellen ; 
dat de consignatie van de gelden in 
handen van een van de curators een 
bewarende maatregel is om een ongere
gelde vereffening van het actief van de 
gefailleerde te vermijden ; dat deze 

(ibid., 1855, I, 10), 17 mei 1883 (ibid., 1883, I, 
240), 11 mei 1905 (ibid., 1905, I, 216), 20 juni 
1968 (A1'1', cass., 1968, blz. 1283) en 3 juni 1975 
(ibid., 1975, blz. 1046); Rep. pmt. dtt d1·. belge, 
V° Faillite et banqtte?'Ottfe, nr. 1576 ; VAN RYN 
en HEENEN, P1·incipes de d1·oit commenial, 
d. IV, nr. 2686 ; CoPPENS, « Examen de juris
prudence sur les faillites et les concordats », 
Rev. m·it. de ju1·. belge, 1969, blz. 380, nr. 14, 
en 1974, blz. 381, nr. 12. 
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maatregel nog geen uitspraak doet over 
de grond van de zaak en derhalve de 
persoonlijke belangen van de pand
houdende schuldeiser niet in het gedrang 
kan brengen; dat appellante, thans 
eiseres, zich tevergeefs op de eerste 
bepaling van artikel 544 van boek III 
van titel I van het Wetboek van koop
handel beroept om te stellen dat zij, 
krachtens deze bepaling van de faillisse
mentswet, de prijs ten belope van het 
bedrag van haar schuldvordering onmid
dellijk mag innen en enkel het meerdere 
aan de curators moet toekomen ; dat 
deze bepaling niet van toepassing is 
wanneer, zoals ten deze, het voorrecht 
van de schuldeiser die een handelszaak 
in panel heeft in samenloop komt met 
die van andere bevoorrechte schuldeisers 
en, in voorkomend geval, deze laatste 
voorrang kum1en hebben boven het 
zijne ; dat een dergelijke toestand niet 
uitsluit dat een beroep wordt gedaan 
op een bewarende maatregel om ernstig 
bedreigde belangen te beschermen, 

terwijl, eerste onderdeel, het recht van 
elke pandhoudende schuldeiser om toe
lating te verkrijgen tot tegeldemaking 
van zijn panel en om bij voorrecht en 
voorrang boven de andere schuldeisers 
betaald te worden met de opbrengst van 
deze tegeldemaking, niet geschorst wordt 
door het faillissement van de schuldenaar 
wanneer de curator het panel niet ten 
behoeve van het faillissement heeft 
teruggenomen door de schuld te betalen, 
en het bestreden arrest derhalve ten deze 
niet wettelijk kon bevelen dat de op
brengst van de verkoop van de vracht
wagen, een bestanddeel van het panel op 
de handelszaak dat eiseres in zijn geheel 
of bij delen uit de hand mocht doen 
verkopen door de daartoe aangewezen 
gerechtsdeurwaarder, aan een van de 
curators in het faillissement gestort en 
in consignatie gegeven zal worden tot, 
op verzoek van de meest gerede partij, 
de geschillen tussen schuldeisers met 
bijzondere voorrechten beslecht zijn 
(schending van de artikelen 542, 543, 
544 van de wet van 18 april 1851 
betreffende het faillissement, de bank
brenk en het uitstel van betaling, 1, 4, 9 
van de wet van 5 mei 1872 houdende 
herziening van het W etboek van koop
handel betrekkelij k het pand en de 
commissie, 11, 12 van de wet van 
25 oktober 1919 betreffende het in panel 
geven van een handelszaak, 1515, 1528, 
1627 tot 1633 van het Gerechtelijk 
Wetboek); 

tweede onderdeel, die vrachtwagen, 

welke een afzonderlijk bestanddeel van 
de in panel gegeven handelszaak is, als 
dusdanig geen deel uitmaakt van de door 
de curators beheerde en te verdelen 
boedel en, derhalve, de gronden van het 
arrest, volgens welke de curators, onder 
hem aansprakelijkheid, met spoed moeten 
zorgen voor een juiste verdeling van de 
opbrengst van de tegeldemaking van 
het actief van het faillissement onder 
alle belanghebbende partijen, en volgens 
welke de consignatie in handen van een 
van de curators van de gelden voort
komende van de verkoop van die 
vrachtwagen een bewarende maatregel 
is om een ongeregelde vereffening van het 
actief van de gefailleerde te vermijden, 
die de persoonlijke belangen van de 
pandhoudende schuldeiser niet in het 
gedrang brengt, geen passende gronden 
zijn en geen wettelijke verantwoording 
kunnen vormen van een dergelijke 
maatregel die het arrest heeft bevolen 
met schending van de eigen rechten 
van de pandhoudende schuldeiser die 
door het faillissement van de schuldenaar 
onverlet worden gelaten (schending van 
de artikelen 444, 470, 542, 543, 544 van 
de wet van 18 april 1851 betreffende het 
faillissement, de bankbreuk en het 
uitstel van betaling, 1, 4, 9 van de wet 
van 5 mei 1872 houdende herziening 
van het Wetboek van koophandel be
trekkelijk het panel en de commissie, 
11, 12 van de wet van 25 oktober 1919 
betreffende het in panel geven van een 
handelszaak en 97 van de Grondwet); 

derde onderdeel, een curator in een 
faillissement, bij de uitvoering van zijn 
wettelijke opdracht, de schuldeisers met 
bijzondere voorrechten niet vertegen
woordigt en niet bevoegd is om in hem 
naam op te treden voor de bescherming 
van hun bijzondere rechten en het arrest 
derhalve, zonder aan de curator in het 
faillissement een bevoegdheid toe te 
kennen die hij wettelijk niet heeft, niet 
heeft k=en bedoelen dat de opbrengst 
van de verkoop van de vrachtwagen, 
een bestanddeel van de handelszaak die 
eiseres als pandhoudende schuldeiseres 
in haar geheel of bij delen regelmatig 
uit de hand mocht doen verkopen door 
de daartoe aangewezen gerechtsdeur
waarder, aan een van de curators van 
het faillissement gestort en in consignatie 
gegeven zal worden « tot, op verzoek 
van de meest gerede partij, de geschillen 
tussen schuldeisers met bijzondere voor
rechten beslecht zijn " (schending van 
de artikelen 444, 470, 542, 543, 544 van 
de wet van 18 april 1851 betreffende het 
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faillissement, de bankbreuk en het uitstel 
van betaling, I, 4, 9 van de wet van 
5 mei 1872 houdende herziening van het 
Wetboek van koophandel betrekkelijk 
het pand en de commissie), en terwijl het 
arrest althans een dergelijke uitspraak 
heeft gedaan zonder hoe dan ook te ant
woorden op het middel waarin eiseres 
in haar conclusie voor het hof vail 
beroep, ter ontkem1ing van de wettelijk
heid van de maatregel waarbij de 
starting en de consignatie in handen van 
een van de curators van het faillissement 
wordt bevolen van de opbrengst van de 
tegeldemaking van haar pand, precies 
aanvoerde dat de curator van een 
faillissement de schuldeisers met bijzon
dere voorrechten nooit, uit welken hoofde 
ook, vertegenwoordigt, zodat de beslis
sing die, zonder op dit verweermiddel 
te antwoorden, genoemde maatregel 
beveelt, in elk geval niet wettelijk met 
redenen is omkleed (schending van 
artikel 97 van de Grondwet) : 

Over het middel in zijn geheel : 

Overwegende dat eiseres van de voor
zitter van de Rechtbank van koophandel 
te Charleroi het recht heeft gekregen om 
de handelszaak van de personenvennoot
schap met beperkte aansprakelijkheid 
« Transcharleroi "• waarvan de vracht
wagen Ford deel uitmaakte, te verkopen 
als gesubrogeerde in de rechten van de 
naamloze vennootschap Credit general 
de Belgique die een pandrecht op 
genoemde handelszaak bezat ; 

Overwegende dat het hof van beroep, 
met gedeeltelijke bevestiging van het 
vonnis van de rechtbank van koop
handel, recht doende op het verzet dat 
de verweerders, die optreden als curators 
van het faillissement van de personen
vennootschap met beperkte aansprake
lijkheid « Transcharleroi "• tegen voor
meld bevelschrift hadden ingesteld, 
beveelt dat de opbrengst van de verkoop 
van de vrachtwagen aan de verweerders 
wordt overhandigd « tot, op verzoek 
van de meest gerede partij, de geschillen 
tussen schuldeisers met bijzondere voor
rechten zijn beslecht "• op grond dat 
« de opdracht van de curator erin bestaat 
het actief van de gefailleerde te gelde 
te maken en de opbrengst ervan op juiste 
wijze te verdelen; dat de curator dien
aangaande niet aileen de wettelijke, 
noodzakelijke en uitsluitende lasthebber 
van de gefailleerde is, doch eveneens, 
in deze hoedanigheid, optreedt namens 
en voor rekening van de chirografaire 
schuldeisers met algemene voorrechten ; 

dat de curators, zonder afbreuk te doen 
aan de rangregeling of aan de aard van 
de respectieve rechten van de schuld
eisers met een algemeen of bijzonder 
voorrecht, onder hun eigen aansprake
lijkheid, met spoed moeten zorgen voor 
een juiste verdeling van de opbrengst 
van de tegeldemaking van het actief 
van het faillissement onder alle belang
hebbende partijen ; dat de consignatie 
van de gelden in handen van een van de 
curators een bewarende maatregel is 
om een ongeregelde vereffening van het 
actief van de gefailleerde te vermijden; 
dat deze maatregel nog geen uitspraak 
doet over de grond van de zaak en 
derhalve de persoonlijke belangen van 
de pandhoudende schuldeiser niet in 
het gedrang kan brengen " ; 

Overwegende dat, hoewel voor de bij 
de wet van 25 oktober 1919 ingevoerde 
inpandgeving van de handelszaak bij. 
zondere regels gelden die verschillen van 
die welke van toepassing zijn op het 
pand waarvan sprake in de artikelen 2073 
tot 2084 van het Burgerlijk Wetboek 
en in de wet van 5 mei 1872 houdende 
herziening van het Wetboek van koop
handel betrekkelijk het pand en de 
commissie, artikel 12 van de wet van 
25 oktober 1919 bepaalt dat het te gelde 
maken van de in pand gegeven handels
zaak overeenkomstig de artikelen 4 tot 
10 van de wet van 5 mei 1872 moet 
worden vervolgd ; 

Overwegende dat, in afwijking van 
de regel van artikel 454 van het W etboek 
van koophandel, volgens welke de 
middelen van tenuitvoerlegging om beta
ling te bekomen van de op de roerende 
goederen die tot het faillissement 
behoren bevoorrechte schuldvorderingen, 
geschorst worden tot aan het afsluiten 
van het proces-verbaal van verificatie 
van de schuldvorderingen, artikel 9 
van de wet van 5 mei 1872 bepaalt dat 
de uitoefening van de rechten die aan 
de pandhoudende schuldeiser door de 
vorige artikelen zijn toegekend noch door 
het faillissement, noch door de staat van 
uitstel van betaling, noch door het 
overlijden van de schuldenaar of van de 
derde-pandgever wordt geschorst; 

Overwegende dat de curator, krachtens 
artikel 543 van het Wetboek van koop
handel, echter op elk tijdstip, met 
machtiging van de rechtercommissaris, 
het pand ten behoeve van het faillisse
ment kan terugnemen door de schuld 
te betalen; 

Overwegende dat, derhalve, de uit
oefening van het recht van de pand-
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houdende schuldeiser om zich bij voor
recht en voorrang hoven de andere 
schuldeisers uit de in panel gegeven 
zaak te doen betalen niet kan worden 
geschorst door het faillissement van de 
schuldenaar die de zaak in panel heeft 
gegeven, wanneer de curator die zaak 
niet ten behoeve van het faillissement 
heeft teruggenomen door de schuld 
te betalen; 

Overwegende bovendien dat de curator 
voorzeker tot algemene opdracht heeft 
het actief van de gefailleerde te gelde 
te maken en de opbrengst te verdelen, 
doch dat de voorwerpen van een panel 
buiten het actief van het faillissement 
blijven voor zover de prijs van hun 
tegeldemaking het bedrag van de gewaar
borgde schuldvordering niet te hoven 
gaat, wat ten deze het geval was ; 

Overwegende tenslotte dat, zo het tot 
de wettelijke bevoegdheden van de 
curator behoort de lasthebber van de 
schuldeisers te zijn voor de verdeling 
onder hen van hun schuldvorderingen, 
met behoud van hun aard, en, dienten
gevolge, voor de distributie van de gelden 
van het actief van de gefailleerde, hij 
nochtans, wanneer hij namens de massa 
van de schuldeisers in rechte optreedt, 
slechts de rechten kan uitoefenen die 
aan al deze schuldeisers gemeen zijn 
en niet de rechten van elk van hen of 
de rechten die enkel aan de schuldeisers 
met een bijzonder voorrecht toekomen i 

Overwegende dat hieruit volgt dat, 
door te bevelen dat de opbrengst van de 
verkoop van de vrachtwagen aan de 
curators wordt overhandigd « om hen 
in staat te stellen met spoed te zorgen 
voor een juiste verdeling van de op
brengst van de tegeldemaking van het 
actief van het faillissement onder alle 
belanghebbende partijen >> en « tot, op 
verzoek van de meest gerede partij, 
de geschillen tussen schuldeisers met 
bijzondere voorrechten zijn beslecht >>, 
het arrest de in het middel vermelde 
wetsbepalingen schendt; 

Dat dit middel gegrond is ; 

Om die redenen, en zonder acht te 
slaan op het eerste middel, waarvan de 
aanneming tot geen ruimere cassatie 
kan leiden, vernietigt het bestreden 
arrest, behalve in zoverre het de hogere 
beroepen ontvangt ; 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. 

8 april1976.- 1e kamer.- Voorzitter, 
de H. Perrichon, raadsheer waarnemend 
voorzitter.- Verslaggever, de H. Trousse. 
- Gelijkluidende conclusie, de H. Velu, 
advocaat-generaal. - Pleiters, de HH. 
H. DeBruyn en Claeys Bouuaert. 

1e KAMER.- 9 april1976. 

VOORZIENING IN CASSATIE. 
VoRM:. - DIREOTE GEM:EENTEBELAS

TINGEN. - VOORZIENING INGESTELD 
DOOR MIDDEL VAN EEN BIJ AAN
GETEKENDE BRIEF AAN DE VOORZITTER 
VAN HET HOF GEZONDEN VERZOEK
SOHRIFT GERIOHT TEGEN EEN BESLUIT 
VAN DE BESTENDIGE DEPUTATIE VAN 
DE PROVINOIERAAD. - NIET ONTVAN
KELIJKE VOORZIENING. 

Niet ontvankelijk is de voorziening, die is 
ingesteld door middel van een ve?·zoek
schTift dat bij een ter post aangetekende 
brief aan de voorzitter van het H of van 
cassatie is gericht, tegen een besluit van 
de bestendige deputatie van de p?·ovincie
raad, rechtdoende over een ?'eclamatie in
zake directe gemeentebelastingen ( 1). 
(Art. 4 wet van 22 januari 1849; art. 2 
wet van 22 juni 1865 ; art. 2 wet van 
18 maart 1874; art. 16 wet van 
22 juni 1877.) 

( GEM:EENTE BLANKENBERGE, 
T. VAN ZANDWEGHE.) 

ARREST. 

HET HOF;- Gelet op de bestreden 
beslissing, op 23 oktober 1975 door de 
bestendige deputatie van de provincie
raad van West-Vlaanderen gewezen in
zake gemeentebelastingen op niet be
bouwde gronden ; 

Overwegende dat, luidens artikel 4 
van de wet van 22 januari 1849, gewijzigd 
door artikel 3-53 v:an de wet van 10 ok
tober 1967, hetwelk ingevolge artikel 2 
van de wet van 22 juni 1865 toepasselijk 
is op de voorzieningen in cassatie tegen 

(1) Cass., 3 januari 1975 (Arr. cass., 1975, 
biz. 501). 
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de beslissingen van de bestendige depu
taties, uitspraak doende over de 
reclamaties ter zake van directe gemeen
telijke belastingen, . de verklaring tot 
voorziening ter griffie van de provinciale 
raad moet worden afgelegd binnen de 
termijn van een maand na de betekening 
van de bestreden beslissing, terwijl 
de voorziening vervolgens, op straffe 
van verval, binnen de tien dagen moet 
worden betekend aan de partij waartegen 
zij is gericht ; 

Overwegende dat deze termen vereisen 
dat de griffier de verklaring van voor
ziening ontvange, dat deze verklaring 
het voorwerp uitmake van een akte die 
de griffier opstelt, en dat deze akte, die 
de verklaring vaststelt en dienvolgens 
de voorziening uitmaakt, aan de tegen
partij worde betekend ; 

Overwegende dat uit geen enkel 
stuk van de procedure blijkt dat zulke 
verklaring -door de griffier van de provin
cieraad werd ontvangen, noch dat een 
afschrift van die akte van voorziening 
aan de tegenpartij werd betekend ; 

Dat de voorziening dienvolgens niet 
ontvankelijk is ; 

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

9 aprill976. ~ 18 kamer. ~ Voorzitte?' 
en Ve1·slaggever, de H. de Vreese, raads
heer waarnemend voorzitter. ~ Gelijk
luidende conclusie, de H. Dumon, eerste 
advocaat-generaal. 

Op dezelfde dag zijn twee arresten 
in dezelfde zin gewezen op voorzieningen 
tegen besluiten van de bestendige depu
tatie van de provincieraad van West-

(1) « Le principe (de la mise en demeure) 
vaut de maniere generale. Mais generalite 
ne veut pas dire " absoluite » ... II faut se 
rappeler le but de la mise en demeure. Ce 
but est de permettre au debiteur de s'executer, 
s'il en est temps encore. Par !'interpellation 
la volonte clu creancier se fixe, se precise et 
le clebiteur, laisse jusque-la clans !'incertitude, 
sait ce qu'il cloit faire et peut des lors s'exe
cuter ... » (DE PAGE, Traite, d. III, nr. '73, 
biz. 98). 

" La mise en demeure est, par definition, 
un acte destine a exiger clu clebiteur qu'il 
s'eiecute clans l'avenir en l'avertissant de 
maniere solennelle que sa responsabilite risque 
cl'etre engagee s'il tarde a remplir ses obliga-

Vlaanderen, dd. 23 oktober 1975, inzake 
de gemeente Blankenberge tegen Fallein 
en tegen Defever. 

18 KAMER.- 9 april1976. 

1° OVEREENKOMST. - NIET-NAKO
MING VAN EEN VERBINTENIS. ~ lNGE
BREKESTELLING VAN DE SOHULDENAAR. 
~ BEGRIP. 

2° RECHTSBEGINSELEN (ALGE-
MENE). - lNGEBREKESTELLING VAN 
DE SOHULDENAAR VEREIST. - BEGIN
SEL WAARVAN O.A. ARTIKEL 1146 VAN 
HET BuRGERLIJK W:mTBOEK TOEPAs
SING MAAKT. 

3° OVEREENKOMST. - VERZEKE
RINGSOVEREENKOMST. - lNGEBREKE· 
STELLING VAN DE VERZEKERDE DIE, 
OP STRAFFE VAN VERVAL, ERTOE GE
HOUDEN IS EEN OONTRAOTUELE VER
BINTENIS NATE KOMEN.- BEGRIP. 

4° VERZEKERINGEN. - VERZEKE
RINGEN IN HET ALGEMEEN. - DE 
VERZEKERDE MOET OP STRAFFE VAN 
VERVAL, EEN OONTRAOTUELE VERBIN
TENIS NAKOMEN. - lNGEBREKESTEL· 
LING.~ BEGRIP. 

1° en 2° Ingeb1·ekestelling van de schulde
naa?· is wettelijk ve1·eist in andere 
gevallen dan die waa1·van spmke in 
a?·tikel1146 van het BurgeTlijk Wetboek; 
deze wettelijke bepaling maakt in het 
bijzonde1·e, ~dtd1·ukkelijk beoogde geval 
toepassing van een 1·echtsbeginsel dat 
ingeb1·ekestelling oplegt (1) (2) (3). 

tions ... » (DALLoz, Repe1'toi?·e de d1·oit civil, 
v 0 liiise en deme•t?'e, nr. 12). 

(2) Vele andere wettelijke bepalingen 
maken in bijzonclere gevallen toepassing van 
het beginsel dat ingebrekestelling noocl
zakelijk is : de artikelen 1195, 1205, 1656, 
1788, 1790, 1929, 1936, 1996 ... van het 
Burgerlijk ·wetboek. 

Zoals DE PAGE erop wijst in zijn T1•aite, 
d. III, nr. 74, biz. 100, «La mise en clemem·e 
s'impose pour toute execution forcee, c'est
a-clire pour !'execution en nature aussi bien 
que pour !'execution en equivalent (clom
mages~interets) ». 

(3) Raaclpl. cass., 2 mei 1964 (Bull. en Pas., 
1964, I, 934) en de noot. 
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3o en 4° Ingebrekestelling van de verzekerde 
kan ve1·eist worden opdat de verzekema?' 
zich zott lmnnen beroepen op het in de 
ove1·eenkomst bedongen ve1·val wegens 
niet-nakoming door de verzeke1·de van 
een ve1·bintenis; een dergelijke ingebreke
stelling is evenwel niet ve1·eist wanneer 
vrijstelling daarvan is bedongen en oak, 
a.m., als de ingeb?·ekestelling met het 
voorwe171 of cle am·d van de overeen
komst of met de bedoeling van cle 
pa1·tijen onverenigbaa?' is (1). 

(NAAlVILOZE VENNOOTSOHAP 
« DE NIEUWE EERSTE NEDERLANDSOHE », 

T. VERPLANOKE.) 

ARREST. 

RET HOF ;'- Gelet op het bestreden 
arrest, op 4 november 1974 door het 
Hof van beroep te Gent gewezen ; 

Over het middel afgeleid uit de schen
ding van de artikelen II42, ll46, ll47, 
ll49 en voor zoveel als nodig 1319, 
1320 en 1322 van hetBurgerlijk Wetboek, 

dom·dat, :ha vastgesteld te hebben dat 
verweerder aan de verplichting is tekort 
gekomen om aan eiseres, bij het ver
strijken van ieder kalenderjaar, een 
loonstaat over te maken, zoals bepaald 
in artikel 14-b van de tussen verweerder, 
verzekeringnemer, en eiseres, verzeke
raar, gesloten verzekeringsovereenkomst, 
het hof van beroep niettemin artikel 24 
van de polis, luidens hetwelk de ver
zekeringnemer vervallen is van de rechten 
welke hij krachtens het contract heeft, 
wanneer hij de in de polis vermelde 
voorschriften of termijnen overtreedt, 
niet van toepassing verklaart, op grond 
van de reden dat uit artikel ll46 van 
het Burgerlijk W etboek volgt dat de 
niet tijdige uitvoering van een ver
bintenis om iets te doen slechts tot 
civielrechtelijke sancties aanleiding kan 
geven indien de schuldenaar door een 
aanmaning of gelijkwaardige akte in 
gebreke gesteld is; verweerder ten deze 
formeel het gebrek aan aanmaning 
inroept; eiseres niet betwist dat zij 
haar verzekeringnemer nooit in gebreke 
gesteld heeft de loonstaten die moesten 
dienen voor de berekening van de 

(1) Raadpl. cass., 24 maa,rt 1972 (A1'1'. cass., 
1972, biz. 707) en de noten, alsmede cass. fr., 
3 april 1973 (Bttll. cles an·ets civils, nr. 254, 
blz. 184), 

aanvullende premies over te maken; 
zij zich dienvolgens op de tekortkoming 
van verweerder niet kan beroepen om 
tegen hem de sanctie van artikel 24, 
waarvan het contract niet bepaalt dat 
ze ook zonder ingebrekestelling wordt 
opgelopen, toe te passen, 

tenvijl iedere verbintenis om iets te 
doen of niet te doen aanleiding geeft 
tot schadevergoeding, ingeval van niet
naleving door de schuldenaar van zijn 
verbintenis, en van dwanguitvoering 
van deze laatste door ·de schuldeiser 
gevorderd, 

terwijl, inderdaad, deze schadever
goeding, in het algemeen bestaande in 
het verlies door de schuldeiser geleden 
en in de winst door dezelfde gederfd, 
dan eerst verschuldigd is wanneer de 
schuldenaar in gebreke is zijn verbintenis 
nate komen, 

terwijl, aldus, de ingebrekestelling 
door artikel ll46 van het Burgerlijk 
W etboek bepaald, uitsluitend vereist is 
indien de schuldeiser de gedwongen 
uitvoering van de verbintenis door de 
schuldenaar, dit wil zeggen schade
vergoeding, vordert, 

terwijl echter de litigieuze clausule, 
met name artikel 24 van de verzekerings
polis, in klare en duidelijke termen in 
het geheel niet de gedwongen uitvoering 
van de verbintenis van de verzekerde 
bepaalt, maar wel de niet-uitvoering 
door de verzekeraar van zijn verbintenis 
tot dekking, indien de verzekeringnemer 
zijn eigen verplichtingen niet naleeft, 
zodat het hof van beroep, door het in 
mora stellen van de nalatige schuldenaar 
te vereisen, niet met het oog op een 
gedwongen uitvoering van diens verbin
tenis maar in het loutere vooruitzicht 
van de overeenkomstige niet-uitvoering 
door de schuldeiser van zijn eigen 
verbintenis, aan artikel ll46 evenals aan 
de artikelen ll42, ll4 7 en ll49 van het 
Burgerlijk W etboek toevoegt door een 
door de wetgever tot een welbepaalde 
hypothese beperkte verplichting in een 
niet bepaalde en verschillende omstandig
heid op te leggen : 

Overwegende dat uit het arrest blijkt, 
enerzijds, dat verweerder, die in 1961 
met eiseres het verzekeringscontract 
had gesloten, een premie betaalde, 
berekend op grond van de toen uitbe
taalde bruto-lonen, maar dat hij jaarlijks 
de loonstaten aan de verzekeraar diende 
over te maken ten einde de premie
aanvulling te kunnen eisbaar maken, 
en anderzijds, dat deze loonstaten nooit 
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werden overgemaakt en dat evenmin 
aanvullende premies werden geeist ; 

Overwegende dat het arrest vaststelt 
dat luidens artikel 14-b van de door 
partijen ondertekende verzekeringspolis, 
« de verzekeringnemer er zich toe ver
bindt « bij het verstrijken van ieder 
kalenderjaar », aan de maatschappij een 
staat over te maken van de door hem 
in het verlopen jaar betaalde lonen en 
de eventuele premie-aanvulling te be
talen >> en dat luidens artikel 24 " de 
verzekeringnemer vervallen is van de 
rechten welke hij krachtens het contract 
heeft, wanneer hij de in de polis vermelde 
voorschriften of termijnen overtreedt >> ; 

Overwegende dat het arrest beschouwt 
dat uit artikel 1146 van het Burgerlijk 
Wetboek volgt dat de niet tijdige 
uitvoering van een verbintenis om iets 
te doen slechts tot civielrechtelijke 
sancties aanleiding kan geven indien de 
schuldenaar door een aanmaning of 
gelijkwaardige akte in gebreke is gesteld ; 
dat, nu eiseres nooit verweerder in 
gebreke heeft gesteld en nu de overeen
komst niet bepaalt dat de bij artikel 24 
bedongen sanctie ook zonder ingebreke
stelling wordt opgelopen, eiseres zich 
niet op de tekortkoming van verweerder 
kan beroepen om deze sanctie toe te 
passen; 

Overwegende dat, in strijd met wat 
het middel aanvoert, de noodzaak van 
een ingebrekestelling kan bestaan, op 
grand van het principe waarvan arti
kel 1146 van het Burgerlijk Wetboek 
toepassing maakt, wanneer de ver
zekeraar het verval nastreeft dat is 
bedongen voor het geval de verzekerde 

(1) Eiseres had enkel de schending van de 
artikelen 1142, 1146, 1147, 1149, 1319, 1320 
en 1322 van het Burgerlijk Wetboek aange
voerd. Het enige middel was niet ook afgeleid 
uit de miskenning van de bindende kracht 
van de verzekeringsovereenkomst en uit de 
schending van artikel 1134 van het Burgerlijk 
Wetboek. 

In het arrest wordt overwogen dat het 
middel steunt op een onwettelijke uitlegging 
van de artikelen 1142, 1146, 1147 en 1149 
van het Burgerlijk Wetboek en dat het 
middel niet preciseert waarin het hof van 
beroep de artikelen 1319, 1320 en 1322 van 
het Burgerlijk Wetboek zou geschonden 
hebben. Indien eiseres had aangevoerd dat 
de rechter de bewijskracht van de verzeke
ringsovereenkomst had miskend door te 
stellen dat de verzekeraar in deze overeen
komst niet uitdrukkelijk was vrijgesteld 

een van zijn verbintenissen niet heeft 
uitgevoerd ; 

Dat deze ingebrekestelling nochtans 
niet is vereist, wanneer werd bedongen 
dat de schuldeiser van ingebrekestelling 
is vrijgesteld, en ook, onder meer, 
wanneer een ingebrekestelling met het 
voorwerp of de aard van de overeenkomst 
of met de bedoelingen van de partijen 
onverenigbaar is; 

Overwegende dat het middel niet 
aanvoert dat door te beslissen. zoals 
het doet, het arrest de bindende kracht 
van de overeenkomst en derhalve arti
kel 1134 van het Burgerlijk Wetboek 
schendt; 

Overwegende dat het middel 
preciseert waardoor het arrest de 
kelen 1319, 1320 en 1322 van 
Burgerlijk Wetboek schendt (1); 

niet 
arti
het 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen ; 

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

9 april1976.- 1e kamer.- Vom·zitte1· 
en Verslaggever, de H. de Vreese, raads
heer waarnemend voorzitter. - Gelijk
luidende conclttsie, de H. Duman, eerste 
advocaat-generaal. - Pleiters, de HR. 
Biitzler en De Gryse. 

van de verplichting tot ingebrekestelling, 
zou het middel in dat opzicht feitelijke 
grondslag gemist hebben. 

Door te preciseren dat eiseres zich niet had 
beroepen op de schending van artikel 1134 
van het Burgerlijk Wetboek, wijst het be
streden arrest erop - zonder zich echter 
over het onderhavige geval uit te spreken -
dat, zelfs als niet uitdrukkelijk werd bedongen 
dat geen ingebrekestelling vereist is, daar 
deze kan onverenigbaar zijn met het voorwerp 
of de aard van de overeenkomst of inzonder
heid met die van de verbintenis welke, o.a. 
aan de verzekerde is opgelegd, de rechter, 
die zou beslissen dat ingebrekestelling niet
temin vereist was, dusdoende de bindende 
kracht van deze overeenkomst zou kunnen 
miskennen (raadpl. over artikel 1134 van het 
Burgerlijk Wetboek, cass., 8 mei 1971, 
A?'?', cass., 1971, biz. 886, alsmede de noten 3, 
4 en 5). 
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F KAMER. - 9 april 1976. 

1° CASSATIEMIDDELEN.- BURGER
LIJKE ZAKEN. - MISKENNING VAN EEN 
AKTE. - AKT:EJ NIET AAN D:EJ FEIT:EJN
RECHTER VOORGELEGD. MIDDEL 
DAT FEITELIJKE GRONDSLAG MIST. 

2° BEWIJS.- ALGEM:EJNE B:EJGRIPPEN.
BURGERLIJKE ZAKEN. - BEWIJSLAST. 

BuRGERLIJK WETBOEK, ARTI
KEL 1315. - BEGRIP. 

1° Feitelijke g1·onclslag mist het miclclel 
dat is afgeleid ~tit cle miskenning van 
de bewijskmcht van een akte die blijk
baar niet aan de jeitenrechter is voor
gelegcl (1). 

2° De ?'echte?' die vaststelt clat cle eise1· het 
bewijs heeft gelevm·d van het bestaan 
van cle vervom·ove1·eenkomst waa1•op 
deze zijn vo1·cle?·ing stetmcle, beslist 
wettelijk, zonde1· cle 1·egels van het bewijs 
in burgerlijke zaken te schenclen, dat 
hij geen rekening mag houclen met 
jeitelijke gegevens waa?·op de verwem·der 
zich als verwee1· be1·oept, wanneer laatst
genoemde daa1·toe geen bewijs overlegt. 
(Art. 1315 B.W.) 

(NAAJVILOZE VENNOOTSCHAP 
«RAYMOND VALLAEYS EN co "' 
T. NAAMLOZE VENNOOTSCHAP 

« TEXTIELBEDRIJF R. EN G. STAELS )),) 

ARREST. 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op ll december 1974 door het 
Hof van beroep te Gent gewezen ; 

Over het middel afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 1315, 1319, 1320 
en 1322 van het Burgerlijk Wetboek, 1, 
lid 1, van het V erdrag betreffende de 
overeenkomst tot internationaal vervoer 
van goederen over de weg, gesloten te 
Geneve op 19 mei 1956, goedgekeurd 
door de wet van 4 september 1962, en 
97 van de Grondwet, 

doonlat het hof van beroep beslist dat 
eiseres met verweerster verbonden is 
door een vervoerovereenkomst die aan 

(1) Cass., 8 november 1974 (A1'1', cass., 
1975, biz. 316). 

het V erdrag betreffende de overeenkomst 
tot internationaal vervoer van goederen 
over de weg onderworpen is, op grond 
van de redenen dat volgens de inschrij
ving van eiseres in het handelsregister 
te Kortrijk haar statutair doel is : « de 
exploitatie van tolagentschappen in 
Belgie of in het buitenland, nationaal 
en internationaal transport, langs de 
weg " en haar handelsbedrijvigheid is : 
« Grensexpeditiekantoor. Onderneming 
voor het goederenvervoer langs de weg 
voor rekening van derden "' dat zij dus 
wel internationaal vervoer langs de weg 
doet, dat uit de brief van 19 oktober 1970 
duidelijk blijkt wat verweerster van 
eiseres verwachtte : namelijk dat eiseres 
de goederen naar de klanten zou door
zenden en ze afieveren ; dat die goederen 
vanzelfsprekend moesten verzonden en 
vervoerd worden naar de Franse klanten 
van verweerster, en dat het verweerster 
was, en niet haar Franse klanten, die met 
eiseres een overeenkomst betreffende het 
vervoer sloot. De factuur bestemd voor 
Delmap (Franse klant) immers vermeldt: 
« Camion-Firme a Menin "' evenals dat 
eiseres geen enkel bewijs of aanduiding 
kan voorbrengen waaruit af te leiden is 
dat Delmap enige opdracht tot vervoer, 
hetzij aan haar, hetzij aan de Franse 
Societe Anonyme Raymond Vallaeys 
heeft gegeven, 

te1·wijl, eerste onderdeel, ... ; 
tweede onderdeel, eiseres in conclusie 

haar bedrijvigheid als grensexpediteur, 
met name het dedouaneren van haar 
voor doorzending toevertrouwde goede
ren, als volgt beschrijft : de goederen 
werden door eiseres uitgeklaard en door 
haar correspondent te Halluin inge
klaard. In werkelijkheid gebeurt dit 
eerder symbolisch : de goederen liggen 
op een carnian van de ene firma aan de 
ene kant van de grens (die camion wordt 
de « stapelplaats " of « kaai " genoemd) 
en worden er getransfereerd op de camion 
van de zusterfirma, die ze « en charge " 
neemt, 

terwijl bovenaangehaalde weergave 
van de feitelijke opdracht van eiseres 
bevestigd wordt door de ve1·meldingen 
van een «note d'envoi" van 16 oktober 
1970, waarnaar de door de rechters in 
hoger beroep aangehaalde factuur van 
dezelfcle datum verwijst : « Camion par 
l'intermediaire de la firme Vallaeys a 
Menin "' stuk dat door eiseres aan de 
rechters werd overgelegd, zodat, door 
enerzijds, ter gelegenheid van de inter
pretatie van de vermeldingen op de aan 
de Franse klant van verweerster gerichte 



-925-

factuur, niet te antwoorden op het door 
eiseres in conclusie ontwikkelde ver
weer aangaande de ingeroepen bepaling 
« Oamion-Firme Vallaeys a Menin )), en 
door anderzijds de bewijskracht gehecht 
aan de termen « Oamion par l'inter
mediaire de la Firme Vallaeys a Menin )) 
in de neergelegde <<note d'envoi)) vervat, 
te miskennen, het hof van beroep de 
artikelen 97 van de Grondwet, 1319, 
1320, 1322 van het Burgerlijk Wetboek 
en 1, lid 1, van het in het middel aange
haalde verdrag schendt ; 

dm·de onde?·deel, de bewijslast van een 
vervoerovereenkomst tussen verweerster 
en eiseres, grondslag van de vordering 
van verweerster, op deze laatste rust, 
en eiseres slechts dan gehouden is het 
bestaan van een dergelijk contract 
tussen haar en de Franse klant van 
verweerster of tussen haar zustervennoot
schap en deze klant te bewijzen, wanneer 
de grondslag van de vordering die 
verweerster op haar heeft vast zou staan, 
zodat het hof van beroep, door bij zijn 
onderzoek zelf van de gegrondheid van 
verweersters eis een argument te putten 
uit het gebrek aan bewijs door eiseres 
van een element te harer bevrijding, 
de in artikel 1315 van het Burgerlijk 
W etboek vervatte bewijsregeling mis
kent, volgens welke hij die de uitvoering 
van een verbintenis vordert het bestaan 
ervan moet bewijzen (schending van 
artikel 1315 van het Burgerlijk Wet
hoek) : 

Wat het eerste onderdeel betreft : 

W at het tweede onderdeel betreft : 

Overwegende dat het arrest enerzijds 
aanstipt dat eiseres beweert aileen de 
douaneformaliteiten en de « uitldaring )) 
te hebben moeten verrichten, en dat het 
« inklaren in Frankrijk en het verzenden 
aan het adres van de kopers voor rekening 
van de kopers was )), en anderzijds, op 
grand van de stukken en omstandigheden 
welke het vermeldt, beslist dat de stelling 
van eiseres niet kan worden aangenomen 
en dat tussen verweerster en eiseres een 
overeenkomst tot internationaal vervoer 
van goederen over de weg is ontstaan ; 

Dat het aldus de in het onderdeel 
aangehaalde conclusie beantwoordt ; 

Overwegende dat voor zover clit 
onderdeel de miskenning van de bewijs
kracht van de verzendingsnota van 
16 oktober 1970 aanvoert het niet 
ontvankelijk is, daar uit niets blijkt dat 

deze nota, welke thans bij het verzoek
schrift tot cassatie wordt gevoegd, aan 
het hof van beroep werd overgelegd ; 

Overwegende dat het onderdeel niet 
preciseert waardoor het arrest artikel 1 
lid 1, van het te Geneve op 19 mei 1956 
gesloten Verdrag betreffende de overeen
komst tot internationaal vervoer van 
goederen over de weg, goedgekeurd door 
de wet van 4 september 1962, zou hebben 
geschonden ; 

W at het derde onderdeel betreft : 

Overwegende dat, na de elementen te 
hebben vermeld die het bewijs opleveren 
van het bestaan, tussen verweerster en 
eiseres, van een vervoerovereenkomst 
van Belgie naar de klanten van ver
weerster in Frankrijk, het arrest, op een 
verweermiddel van eiseres die betoogde 
dat de klant Delmap zelf voor het vervoer 
in Frankrijk gezorgd had, antwoordt 
da~ .eiseres geen enkel bewijs of aan
dmding kan voorbrengen waaruit zou 
ku_nnen afgeleid worden dat Delmap 
emge opdracht tot vervoer hetzij aan 
haar hetzij aan de Franse Firma Societe 
Anonyme Raymond Vallaeys heeft ge
geven; 

Dat het arrest aldus artikel 1315 van 
het Burgerlijk W etboek niet heeft kunnen 
schenden; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen ; 

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

9 april1976.- 1e kamer.- Voorzitter, 
de H. de Vreese, raadsheer waarnemend 
voorzitter. - Verslaggever, de H. Ger
niers. - Gelijkluidende conclusie, de H. 
Dumon, eerste advocaat-generaal. 
Pleiter, de H. Biitzler. 

1 e KAMER. - 9 april 1976, 

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN. TUCHTZAKEN. 
0RDE VAN ARCHITECTEN. - BESLIS
SING VAN DE RAAD VAN BEROEP. 
REDENGEVING. - BE GRIP. 

Hoewel de mad van be?·oep van de 01·de 



-926-

van architecten, zoals elke ?'echter, de 
conclusie moet beantwoorden, zou hij 
niet kunnen verplicht zijn, zowel in 
geval van neerlegging van een conclusie 
als bij gebreke hie1·van, de doo?' hem 
gesanctionee1·de jeiten in de bewoor
dingen van de wet of van de regels 
inzake plichtenleer, te omschrijven; het 
volstaat dat die raad de feiten waarop 
de door hem uitgesp1•oken tuchtstraf is 
gegrond, zodanig p?·eciseM·t, dat het 
H of van cassatie kan uitmaken of de 
bestreden beslissing al dan niet ttit 
deze feiten heeft kunnen afleiden dat er, 
in de zin van de a1·tikelen 2, 19 en 21 
van de wet van 26 juni 1963, een 
tekortkoming in de eer, de kiesheid of 
de waardigheid van de architect in de 
uitoefening of nam· aanleiding van de 
uitoefening van zijn ambt aanwezig 
was (I}. (Art. 97 Grondwet.) (Impli
ciete oplossing.) 

(D ••. , T. ORDE VAN AROHITEOTEN.} 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op de bestreden 
beslissing, op 16 september 1975 gewezen 
door de raad van beroep met het N eder
lands als voertaal van de Orde van 
architecten; 

Over de twee middelen samen, 
het eerste, afgeleid uit de schending 

van artikel 97 van de Grondwet, 
doordat de beslissing eiser tot de hem 

opgelegde tuchtstraf veroordeelt, na te 
hebben vastgesteld dat de in~aanmerking 
genomen telastleggingen van naamlening 
en gebrek aan controle bewezen zijn, 

zonder nochtans aan te duiden dat en 
waarom deze te zijnen laste gelegde 
feiten inbreuken uitmaken op de plichten-

(1) De eiser verwarde - zoals duidelijk 
bleek uit de ontwikkeling van zijn middel -
de regels inzake redengeving in strafzaken 
enerzijds, en in andere materies, inzonderheid 
tuchtzaken, anderzijds. De rechter in tucht
zaken moet niet, zoals de strafrechter, de 
tekortkomingen die hlj bewezen verklaart, 
omschrijven « in de bewoordingen van de 
wet », of zelfs niet in de bewoordingen van 
de regels inzake plichtenleer. 

Tekortkomingen in de eer, de kiesheid en 
de waardigheid vloeien niet noodzakelijk 
voort uit de niet-inachtneming van een 
wettelijke bepaling. Zij zijn evenmin nood-

leer van het beroep of strijdig zijn met 
de eer, de kiesheid en de waardigheid 
ervan, zodat het voor het Hof niet 
mogelijk is zijn wettelijk toezicht op de 
bestreden beslissing uit te oefenen, deze 
beslissing bijgevolg niet is gemotiveerd, 
waaruit de schending van de aangehaalde 
grondwettelijke bepaling volgt ; 

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

dom·dat de beslissing eiser op grand 
van naamlening en gebrek aan toezicht 
een schorsing oplegt voor een duur van 
zes maanden, 

zonder te antwom·den op het door eiser 
in conclusie aangehaalde verweer, volgens 
hetwelk de telastlegging van naamlening 
<< aile vorm van vastheid en klaarheid 
mist "• aangezien naamlening « zeer 
duidelijk te omschrijven is als het enkel 
ondertekenen van een vooraf gereed
gemaakt plan, hetgeen met andere 
woorden neerkomt op het enkel plaatsen 
van zijn handtekening, door de architect, 
op een door een derde opgemaakte plan "• 
zodat de beslissing niet voldoende naar 
recht is gemotiveerd en artikel 97 van 
de Grondwet schendt : 

Overwegende dat, om te beslissen dat 
de raad van de Orde van architecten 
van West-Vlaanderen terecht de telast
legging van naamlening in aanmerking 
heeft genomen, de bestreden beslissing 
vaststelt dat de ondervraging van eiser 
door het bureau van de raad een op
somming geeft van de taken die in de 
normale opdracht van eiser als architect 
waren begrepen en die hij niet uitvoerde, 
namelijk : « geen geschreven contract, 
geen voorontwerp, geen detailplans, geen 
bestek, geen nazicht van de rekeningen, 
in de regel geen controle, geen oplevering, 
geen afrekening " ; 

Dat de beslissing verder vaststelt dat 

zakelijk of exclusief bepaald in een codex 
van de plichtenleer. De bepalingen van arti
kel 9 van de Grondwet hebben geen betrekking 
op tuchtzaken. 

Overigens had de eiser uit bet oog verloren 
dat, zoals door het Hof werd beslist (arresten 
van 23 juni 1970 [Arr. cass., 1970, biz. 1000] 
en de conclusie van het openbaar ministerie, 
26 januari, 20 april en 21 juni 1971 [ibid., 
1971, blz. 510, 772 en 1054]), de regels inzake 
de plichtenleer welke door de nationale raad 
van de Orde van architecten op 27 maart en 
16 juni 1967 zijn vastgelegd, geen bindende 
kracht hebben. 
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de tussenkomst van eiser zich heeft 
beperkt tot het opmaken van het plan 
en het invullen van het formulier nodig 
voor de bouwvergunning en beschouwt 
dat het totaal gebrek aan activiteit van 
eiser, tenzij voor het opmaken van het 
enig stuk waarop zijn handtekening 
onontbeerlijk was, alleen kan worden 
uitgelegd door het feit dat alle andere 
taken werden uitgevoerd door de bouw
promotoren aan wie eiser zijn naam 
leent; 

Dat die vaststellingetl en beschouwin
gen een passend antwoord op de in het 
middel aangehaalde conclusie uitmaken ; 

Overwegende dat door uit de aldus 
bewezen verklaarde feiten af te leiden 
dat eiser zich schuldig heeft gemaakt 
aan inbreuken op de plichtenleer en meer 
bepaald aan de telastfeggingen van 
naamlening en gebrek aan controle, de 
beslissing het toezicht van het Hof 
mogelijk maakt en artikel 97 van de 
Grondwet niet schendt ; 

Dat de bestreden beslissirig derhalve 
regelmatig is gemotiveerd ; 

Dat beide middelen feitelijke grondslag 
missen; 

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

9 aprill976.- re kamer.- Voorzitter, 
de H. de Vreese, raadsheer waarnemend 
voorzitter, - Verslaggever, de H. Ger
riiers. - Gelijkluidende conclusie, de H. 
Dumon, eerste advocaat-generaal. 
Pleiters, de HH. Biitzler en Ansiaux. 

2e KAMER. - 12 april 1976. 

I 0 RECHTBANKEN.- STRAFZAKEN.
REGELMATIG GEDAAGDE GETUIGE DIE 
AAN DE DAGVAARDING GEEN GEVOLG 
HEEFT GEGEVEN. - GETUIGE VER
OORDEELD TOT EEN GELDBOETE. -
GETUIGE OPNIEUW GEDAAGD EN DIE 
NOG GEEN GEVOLG GEEFT AAN DE 
DAGVAARDING. - GETUIGE IDT DIEN 
HOOFDE VEROORDEELD TOT EEN 
TWEEDE GELDBOETE.- 0Nw:ETTELIJK· 
REID VAN DEZE TWEEDE VEROOR· 
DELING. 

2° RECHTBANKEN.- STRAFZAKEN.
R.EGEL:NIATIG GEDAAGDE GETUIGE DIE 

AAN DEZE DAGVAARDING GEEN GEVOLG 
HEEFT GEGEVEN. - GETUIGE VEROOR· 
DEELD TOT EEN GELDBOETE. 
GETUIGE OPNIEUW GEDAAGD EN DIE 
NOG GEEN GEVOLG GEEFT AAN DE 
DAGVAARDING. - GETUIGE KAN AL· 
LEEN DOOR EEN BESOHIKKING VAN 
EEN REOHTER ONDER DE VORM VAN 
EEN BEVEL TOT MEDEBRENGING VER· 
PLIOHT WORDEN TE VERSOHIJNEN. 

I 0 en 2° De wet voorziet niet dat een 
geldboete wm·dt uitgesproken ten laste 
van de getuige die geen gevolg heeft 
gegeven aan een dagvaarding voor een 
strafgerecht en hiM·voor veroordeeld werd 
tot een geldboete en die, hoewel hij 
opnieuw gedagvaard werd, nag geen 
gevolg heejt gegeven aan deze tweede 
dagvaarding : zij voorziet enkel dat de 
rechter de get~tige doo?' een beschikking 
onder de vorm van een bevel tot mede
brenging kan ve1·plichten om te ve?'· 
schijnen (I). (Art. 80 Sv.) 

(PROOUREUR-GENERAAL 
IN HET HOF VAN OASSATIE, 

IN ZAKE OLAESSENS.) 

ARREST (ve?·taling). 

HET HOF ; - Geiet op de als volgt 
Iuidende vordering van de Procureur
generaal in het Hof van cassatie ; 

« Aan de tweede kamer van het Hof 
van cassatie : 

» Ondergetekende procureur-generaal 
heeft de eer hierbij uiteen te zetten dat 
de minister van Justitie hem bij schrijven 
van 25 februari I976, Bestuur der 
wetgeving, nr. I30.836f3I8(AP/Div.-LV/ 
AV, overeenkomstig artikei 441 van het 
Wetboek van strafvordering, uitdruk
kelijk bevel heeft gegeven bij het Hof 
aangifte te doen van het in kracht van 
gewijsde gegane vonnis dat op I2 februari 
I974 door de Correctionele Rechtbank 
te Brussel werd gewezen, in zoverre 
het vonnis de genaamde Maggy Claessens, 
werkvrouw, geboren te Elsene op 30 ja
nuari I948, woonachtig te Brussel, 
Lacaillestraat nr. 23, veroordeelt tot 

(1) Raadpl. cass., 21 januari 1856 (Bull. en 
Pas., 1856, I, 30); FAUSTIN HELIE, Inst1·uction 
c1'iminelle, d. III, nr. 3720; BELTJENS, Code 
d'instntction m·iminelle, art. 157, nrs. 3 en 4. 
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een geldboete van 100 frank en een 
vervangende gevangenisstraf van acht 
dagen, wegens inbreuk op de artikelen 80 
en 157 van het Wetboek van straf
vordering, om niet te zijn verschenen 
als getuige die regelmatig was gedagvaard 
voor de zitting van 12 februari 1974 van 
genoemde correctionele rechtbank, terwijl 
zij eveneens geen gevolg had gegeven 
aan een eerste dagvaarding. 

, Daar de wet niet voorziet dat in dat 
geval een geldboete wordt uitgesprok~n, 
maar enkel dat de rechter de getmge 
door een onder de vorm van een bevel 
tot medebrenging uitgevaardigde be
schikking, kan verplichten te verschijne~, 
schijnt de uitgesproken straf onwett1g 
te zijn. 

, Om die redenen, vordert onderge
tekende procureur-generaal dat het Hof 
gelieve het aangegeven vonnis te ver
nietigen inzoverre het de voornoemde 
tot een geldboete en tot de vervangende 
gevangenisstraf veroordeelt, te bevelen 
dat van zijn arrest melding zal worden 
gemaakt op de kant van de gedeeltelijk 
vernietigde beslissing en te zeggen dat 
er geen grond is tot verwijzing. 

>> Brussel, 4 maart 1976. 

" Voor de procureur-generaal, 
" De advocaat-generaal, 

>> (get.) Colard >> ; 

Gelet op artikel 441 van het Wetboek 
van strafvordering, met overneming van 
de redenen van genoemde vordering, 
vernietigt het aangegeven vonnis, door 
de Correctionele Rechtbank te Brussel 
op 12 februari 1974 gewezen, inzoverre 
het Maggy Claessens tot een geldboete 
en tot de vervangende gevangenisstraf 
veroordeelt ; beveelt dat van clit arrest 
melding zal worden gemaakt op de kant 
van de gedeeltelijk vernietigde beslissing ; 
zegt dat er geen grond is tot verwijzing. 

12 april 1976. - 2e kamer. - Voo1·
zitte1·, Baron Richard, raadsheer waar
nemend voorzitter.- Vm·slaggeve1·, Mevr. 
Raymond. - Gelijkltticlende conclttsie, 
de H. Charles, advocaat-generaal. 

2e KAMER. - 12 april1976, 

1 o AANSPRAKELIJKHEID (BUITEN 
OVEREENKOMST).- RAMING VAN 
DE SCHADE «EX .lEQUO ET BONO>>. -
WETTELIJKHEID.- CoNCLUSIE. 

2o REDENEN VAN DE VONNISSEN 
EN ARRESTEN.- STRAFZAKEN.
CONCLUSIE MET OPGAVE VAN DE REDE
NEN WAAROP EEN VORDERING IS GE
GROND. - BESLISSING TOT AFWIJZING 
VAN DEZE VORDERING ZONDER TE 
ANTWOORDEN OP DEZE CONCLUSIE. -
NIET GEMOTIVEERDE BESLISSING. 

3o AANSPRAKELIJKHEID (BUITEN 
OVEREENKOMST). - SCHADE VER
OORZAAKT DOOR EEN MISDRIJF. 
MORELE EN MATERIELE SCHADE. -
AFZONDERLIJKE SCHADE. 

4o AANSPRAKELIJKHEID (BUITEN 
OVEREENKOMST).- ScHADE VER
ooRZAAKT DOOR EEN MISDRIJF. -
ScHADELOOSSTELLING. MoRELE 
SCHADE EN MATERIELE SCHADE. -
VORDERING TOT AFZONDERLIJKE SCHA
DELOOSSTELLING. - ARREST WAARIN 
DE REDENEN NIET WORDEN OPGEGEVEN 
W AAROM HET AFWIJZEND BESCHIKT 
OP DE CONCLUSIE TOT TOEKENNING 
VAN EEN AFZONDERLIJKE .VERGOEDING 
VOOR DE MORELE SCHADE. - NIET 
GEMOTIVEERDE BESLISSING. 

1 o De rechter kan van een raming ex aequo 
et bono van de schacle van de get1·ojfene 
ten gevolge van een om·echtmatige daad 
slechts toepassing maken als hij de 
reclenen opgeeft waarom, enerzijds, de 
door de partijen voo1·gestelde ?'amings
elementen moeten verworpen wo1·den en, 
anclerzijds, de raming slechts ex aequo 
et bono kan gedaan worden (1). 

2o Niet ?'egelmatig gemotivee1·d is de 
beslissing die een vorde1·ing ajwijst 
zonder te antwoo1·den op de doo?' de eism· 
bij conclttsie voorgedragen middelen (2). 

3o en 4o De nw1·ele en de matm•iiile schade 
van de get1·ojfene ten gevolge van een 
joutieve daad leveren voo?' cle get?·offe'l}'e 
ajzoncle?'lijke schacle op, als deze met 
vm·de1·t dat bij ajzonclm·lij ke beschik-

(1) Cass., 13 december 1974 (A1-r. cass., 
1975, biz. 445). 

(2) Cass., 17 april 1975 (An·. cass., 1975, 
biz. 908). 
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kingen beslist wordt DVM' de vergoeding 
van de morele en de mate1·iele schade 
ten gevolge van hetzelfde misdrijj, 
zodat de rechter, die de redenen niet 
opgeejt waa1•om hij ajwijzend beschikt 
op de conclusie tot toekenning van een 
ajzonde1·lijke ve1·goeding voor de morele 
schade, zijn beslissing niet 1·egelmatig 
motiveert (1). 

(DAOOS, T. GAZON EN LITISCONSORTEN.) 

ARREST (vertaling). 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 9 december 197 5 gewezen 
door het Hof van beroep te Luik, 
jeugdJmmer ; 

Overwegende dat het arrest enkel over 
de civielrechtelijke belangen uitspraak 
doet; 

Over het eerste middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 97 van 
de Grondwet, 1382, 1383, 1384, inzonder
heid lid 2, van het Burgerlijk Wetboek, 

doordat het arrest de vergoeding, door 
de verweerders aan eiseres wegens morele 
schade te betalen voor de periode van 
de tijdelijke ongeschiktheden, ex aeq1w 
et bono op 200.000 frank bepaalt, op de 
gronden dat de vaststellingen van de 
deskundigen inzake de duur en de 
hoegrootheid van de ongeschiktheden, 
inzake de omvang van de medische en 
heelkundige zorgen en van de geleden 
pijn, het mogelijk maken om, rekening 
houdende met de leeftijd van het slacht
o:ffer, de schade op voornoemd bedrag 
te ramen, 

terwijl eiseres in haar conclusie voor 
elk van de perioden van tijdelijke onge
schiktheid tussen 26 juni 1967 en 18 okto
ber 1968 een precieze berekening van de 
morele schade per dag ongeschiktheid 
heeft voorgesteld en de rechter de door 
een ongeoorloofde daad veroorzaakte 
schade wettelijk enkel ex aequo et bono 
mag ramen indien hij de redenen opgeeft 
waarom, enerzijds, de voorgestelde ra
mingsbasis niet kan worden aangenomen 
en, anderzijds, de raming enkel ex aeq1to 
et bono mag gebeuren; waaruit volgt dat 

(1) Raadpl. cass., 15 juni 1959 (Bt~ll. en 
Pas., 1959, I, 1055), en de conclusie van de 
eerste-advocaat-generaal Paul Mahaux voor 
het arrest van 21 juni 1971 (ibid., 1971, I, 1001, 
inz. blz. 1004, 3e lid, en noot 1). 

CASSATIE, 1976. - 30 

het arrest, naast het feit dat het niet 
regelmatig antwoordt op de conclusie 
van eiseres, de veroordeling van de 
verweerders tot betaling van de voor
noemde schadeloosstelling niet wettelijk 
verantwoordt : 

Overwegende dat eiseres in haar 
conclusie voor het hof van beroep 
aanvoerde dat, voor de vergoeding van 
de morele schade voortspruitende uit 
haar volledige of gedeeltelijke tijdelijke 
ongeschiktheid, haar een vergoeding 
moet worden toegekend die zij berekende 
per dag ongeschiktheid en waarvan zij 
het dagelijks bedrag afzonderlijk voor 
elke opeenvolgende fase van die onge
schiktheid berekende 1net inachtneming 
van de door haar gepreciseerde fiuctuaties 
van de omvang van die schade ; 

Overwegende dat het arrest, door 
aileen op grond van de in het middel 
overgenomen overwegingen te beslissen 
dat de met de periodevan tijdelijke onge
schiktheden overeenstemmende morele 
schade ex aequo et bono op 200.000 frank 
moest worden geraamd, niet de redenen 
aangeeft waarom de door eiseres voor
gestelde berekening niet mag worden 
aangenomen en waarom de rechter de 
schade niet kon · ramen door op vast
staande elementen te steunen ; 

Dat het arrest, dienaangaande, der
halve niet regelmatig heeft geantwoord 
op de conclusie van eiseres ; 

Dat het middel gegrond is ; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 1382, 1383, 1384, inzonderheid 
lid 2, van het Burgerlijk W etboek en, 
in zoverre riodig, 1138, 3°, van het 
Gerechtelijk Wetboek, 

doordat, terwijl eiseres, in haar conclusie 
betreffende de morele schade gedurende 
de tijdelijke ongeschiktheid, had aan
gevoerd dat « voor het verlies van een 
studiejaar vanaf het ongeval tot septem
ber 1968 en voor de tijdelijke ongeschikt
heid van september 1968 tot oktober 
1970 de schade op 300.000 frank wordt 
geraamd "• het arrest de door de 
verweerders aan eiseres verschuldigde 
schadeloosstelling voor het verlies van 
een studiejaar op 50.000 frank bepaalt, 

te1•wijl het hof van beroep zich aldus 
niet uitspreekt over de eis tot vergoeding 
van de materiele schade voor de tijdelijke 
ongeschiktheid van september 1968 tot 
oktober 1970 (schending van artikelll38, 
3°, van het Gerechtelijk Wetboek) en, 
in elk geval, naast het feit dat het ni{)t 



-930-

regelmatig antwoordt op voprnoemde 
condusie van eiseres, zijn beslissing 
noch regelmatig noch wettelijk met 
redenen omkleedt (schending van de 
andere bovenbedoelde wetsbepalingen) : 

Overwegende dat eiseres in haar 
conclusie voor het hof van beroep 
aanvoerde dat zij, om reden van haar 
tijdelijke arbeidsongeschiktheid, een 
materiele schade had geleden die, ener
zijds, volgde uit het verlies van een jaar 
beroepsinkomen ten gevolge van het 
verlies van het studiejaar 1967-1968 en, 
anderzijds, uit de grotere vermoeidheid 
en de pijnen waarmede zij haar studies 
tijdens de twee volgende schooljaren 
had voortgezet ; 

Overwegende dat het arrest, door enkel 
te beslissen dat de schade die volgt 
uit het verlies van een studiejaar op 
50.000 frank kan worden geschat, niet 
antwoordt op de eis betreffende de 
vergoeding van de, tijdens de periode 
van feitelijke ongeschiktheid na het einde 
van het verloren schooljaar, geleden 
materiele schade ; 

Dat het middel gegrond is ; 

Over het derde middel, afgeleid nit de 
schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 1382, 1383 en 1384, inzonder
heid lid 2, van het Burgerlijk Wetboek, 

doordat, hoewel eiseres in haar conclusie 
gevorderd had dat de verweerders zouden 
worden veroordeeld tot betaling van 
350.000 frank (in werkelijld1eid 770.000 
frank) schadeloosstelling tot vergoeding 
van de morele schade die het gevolg 
was van de blijvende ongeschiktheid 
en van 5.638.864 frank (als volgt gekapi
taliseerd: 600.000 frank X 53 pet. = 
318.000 frank X 17,331 = 5.638.864 
frank) schadeloosstelling tot vergoeding 
van de materiele schade die het gevolg 
is van de blijvende ongeschiktheid, met 
de intresten vanaf de dag van het ongeval, 
het arrest de schadevergoeding door de 
verweerders aan eiseres te betalen tot 
vergoeding van de schade die, zowel op 
het materiele als op het morele gebied, 
het gevolg is van de blijvende ongeschikt
heitl op 2.000.000 frank vaststelt, 

te1·wijl, ee1·ste ondet·deel, hoewel de 
rechter niet verplicht is de materiele 
en de morele schade te scheiden, hij dit 
moet doen wanneer de partijen of een 
ervan clit vragen ; waaruit volgt clat het 
arrest, naast het feit dat het niet regel
matig antwoordt op de voornoemde 
conclusie van eiseres, de veroordeling 
van de verweerclers tot betaling van de 

voornoemde schadeloosstelling niet wet
telijk verantwoordt ; 

tweede onde1·deel, bovendien, de rechter 
slechts dan wettelijk ex a.eq~w et bono 
raamt wanneer hij de redenen opgeeft 
waarom de raming enkel op die vvijze kan 
gebeuren ; waaruit volgt clat het arrest, 
door die redenen niet op te geven, even
min de veroordeling van de verweerders 
tot betaling van genoemcle schadeloos
stelling verantwoordt en niet regelmatig 
antwoorclt op de conclusie van eiseres : 

Overwegende dat de materiele en de 
morele schade van het slachtoffer van 
een schuldige claacl voor deze afzonder
lijke schaden zijn en clat eiseres in 
conclusie voor elke uit haar blijvende 
arbeidsongeschiktheid volgende schade 
een afzonderlijke schadeloosstelling eiste 
waarvan zij de wijze van raming voor
stelde; 

Overwegende dat het arrest, voor de 
vergoeding zowel van de materiele als 
van de morele schade die volgt uit haar 
arbeidsongeschiktheid, aan eiseres een 
enkele schadeloosstelling toekent waar
van het beclrag ex aequo et bono wordt 
vastgesteld op twee miljoen frank, op 
de gronden dat " er rekening moet worden 
gehouden met de concrete toestand van 
het slachtoffer, met haar jeugdige leeftijd 
en met het feit dat zij haar hogere studies 
bijlange nog niet heeft geeindigd, dat 
haar fysische handicap en zelfs de 
eenvouclige wisselvalligheden van elk 
menselijk bestaan het niet mogelijk 
maken te beweren dat bet absoluut zeker 
is dat zij een actieve medische loopbaan 
zal beginnen en voortzetten " ; 

Dat het arrest aldus de redenen 
opgeeft van zijn verwerping van de 
berekening door eiseres voorgesteld voor 
de vaststelling van het bedrag van de 
vergoeding van de materiele schade die 
het gevolg is van haar gedeeltelijke 
blijvencle arbeiclsongeschiktheid en van 
zijn beslissing dat die raming slechts 
naar billijkheid kan gebeuren ; dat het 
nochtans niet de redenen opgeeft waarom 
het de conclusie van eiseres verwerpt 
waarbij, voor de morele schade die het 
gevolg is van dezelfde arbeidsongeschikt
heicl, een afzonderlijke vergoecling werd 
voorgesteld waarvan daarin de bereke
ning was vermeld ; 

Dat het eerste onclercleel van het 
middel gegrond is ; 

Over het vierde middel, afgeleid nit 
de schending van de artikelen 97 van 
de Grondwet, 1138, 3°, van het Gerech
telijk Wetboek inzoverre dit nodig is, 
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en 27, inzonderheid lid 2, van de wet van 
17 april 1878, houdende de voorafgaande 
titel van het W etboek van strafvordering, 

pat het middel feitelijke grondslag 
mist; 

Om die redenen, vernietigt het bestre
den arrest inzoverre het over de door 
eiseres geleden schade uitspraak doet, 
behalve in verband met de schadeloos
stelling van de toekomstige kosten en 
van de esthetische schade ; verwerpt de 
voorziening voor het overige ; beveelt 
dat van dit arrest melding zal worden 
gemaakt op de kant van de gedeeltelijk 
vernietigde beslissing ; veroordeelt de 
verweerders in drie vierde van de kosten 
en eiseres in het overige vierde ervan ; 
verwijst de aldus beperkte zaak naar 
het Hof van beroep te Bergen, jeugd
kamer. 

12 april 1976. -· 28 kamer. - Voor
zitter, Baron Richard, raadsheer waar
nemend voorzitter. Ve1·slaggever, 
Baron Vingotte. - Gelijkluidende con
clusie, de H. Charles, advocaat-generaal. 
- Pleitm·, de H. Fally. · 

2e KAMER. - 12 april 1976. 

I o DIEFSTAL EN AFPERSING. 
BEDRIEGLIJKE WEGNEMING VAN AN
DERMANS GOED VOOR EEN KORTSTONDIG 
GEBRUIK. GELIJKSTELLING MET 
DIEFSTAL. 

2o DIEFSTAL EN AFPERSING. -
BEDRiEGLIJKE WEGNEMING VAN AN
DERMANS GOED VOOR EEN KORTSTONDIG 
GEBRUIK. - BEDRIEGLIJKE WEGNE
MING.- BEGRIP. 

3o DIEFSTAL EN AFPERSING. -
BEDRIEGLIJKE WEGNEMING VAN AN
DERMANS GOED VOOR EEN KORTSTONDIG 
GEBRUIK. BESLISSING WAARBIJ 
WORDT VASTGESTELD DAT EEN MINDER
JARIGE, DOOR BUITEN HET WETEN VAN 
ZIJN GROOTVADER DIENS VOERTUIG 
VOOR EEN WANDELING TE GEBRUIKEN, 
EEN DAAD VAN ONGEHOORZAAMHEID 
HEEFT GESTELD. - BESLISSING DAT 
DEZE MINDERJARIGE NIET HET BE
DRIEGLIJK OPZET HAD ALS VEREIST 

VOOR HET BESTAAN VAN EEN DIEFSTAL 
OM DE ZAAK TE GEBRUIKEN. - TEGEN • 
STRIJDIGHEID. 

1° en 2° Artikel 461, lid 2, van het Straf
wetboek, dat het bedrieglijke wegnemen 
van andermans goed voor een kort
stondig gebruik met diejstal gelijkstelt, 
vereist niet alleen dat de dader de zaak 
tegen de wil in van de eigenaar heejt 
weggenomen, maa1• oak dat hij op 
bedrieglijke wijze heeft gehandeld, dit is 
met de bewuste wil de zaak aan het genot 
van de bezitte?' te onttrekken teneinde 
e1· een ko1·tstondig gebruik van te maken, 
hoewel met het voo1·nemen de zaak na 
gebruik terug te geven (1). 

3° Tegenstrijdig en derhalve niet 1·egelmatig 
gemotivee1·d is het aTrest dat ene1·zijds 
vaststelt dat de minde1ja1·ige, doo1' buiten 
het weten van zijn g1•ootvade1' diens · 
voe1'tuig voo1· een wandeling te gebTitiken, · 
een daad van ongehom·zaamheid heeft' 
gesteld, en ande1·zijds beslist dat die · 
minderjaTige niet het bedTieglijk opzet· · 
had als Ve?'eist voo1· het bestaan van een 
diejstal om de zaak te gebntiken (2). 
(Art. 461, lid 2, S.W.) 

(NAAMLOZE VENNOOTSOHAP 

« VERZEKERINGSMAATSOHAPPIJ OOBEOA "• 
T. NAAMLOZE VENNOOTSOHAP 

«ROYALE BELGE ll EN BAUGNIET.) 

ARREST (Ve1'taling). 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 18 november 1975 gewezen 
door het Hof van beroep te Luik, jeugd
kamer; 

Overwegende dat de voorziening enkel 
gericht is tegen de beslissing op de door 
de verweerders ingestelde civielrechtelijke' 
vordering 

a) tegen R. W ... , beldaagde, J. W ... , 
Y. L ... , Oh. L ... en B. V ... , gedagvaard. 
als civielrechtelijk aansprakelijken : 

Overwegende dat eiseres tegen die 
beslissing geen enkel middel aanvoert ; 

(1) Cass., 4 november 1974 (A1·1·. cass., 
1975, biz. 298). 

(2) De straffeloosheid als bedoeld in arti
kel 462 S.W. van de daarin opgesomde 
diefstallen ligt niet in het ontbreken van 
bedrieglijk opzet van de daders ; zie cass., 
14 oktober 1957 (Bull. en Pas., 1958, I, 135). 
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b) tegen eiseres : 

Over het middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 461 van het 
Strafwetboek, inzonderheid lid 2 zoals 
het werd aangevuld bij artikel 1 van de 
wet van 25 juni 1964, 3, inzonderheid 
lid l, van de wet van 1 juli 1956 be
treffende de verplichte aansprakelijk
heidsverzekering inzake motorrijtuigen, 
en 97 van de Grondwet, 

doordat het arrest eiseres hoofdelijk 
met beldaagde en met de civielrechtelijk 
aansprakelijke partijen veroordeelt om 
de verweerders, burgerlijke partijen, te 
vergoeden op de gronden dat eiseres tegen 
die burgerlijke partijen de bepalingen 
van artikel 3 van de wet van 1 juli 1956 
niet zou mogen opwerpen, dat de diefstal 
in het kader van die wet de betekenis 
heeft die de strafwet er aan geeft, 
namelijk een bedrieglijke wegneming, 
waartoe vereist is een oogmerk van 
bedrieglijke toeeigening, een bijzonder 
opzet om schade te berokkenen of 0111 
zich het voertuig, bij het wegnemen 
ervan, toe te eigenen, om het eigendoms
recht over het voorwerp aan de meester 
te onttrekken en er animo domini over 
te beschikken, dat, ten deze, beklaagde 
onder de hoede stond van zijn grootvader, 
de eigenaar van het voertuig, dat dit 
zich in een aan de waning palende 
garage bevond, dat, indien genoemde 
beklaagde dat voertuig buiten het weten 
van zijn grootvader heeft gebruikt om 
er een wandeling mee te maken men 
niet mag oordelen dat hij het bedrieglijk 
oogmerk had zoals vereist voor het 
bestaan van een diefstal om de zaak te 
gebruiken, maar dat hij in feite enkel 
een daad van ongehoorzaamheid en van 
tuchteloosheid heeft gesteld, 

te1·wijl, door erop te wijten dat be
ldaagde ondanks het verbod van zijn 
grootvader en buiten diens weten het 
voertuig had gebruikt om een wandeling 
te 1naken, het arrest zonder tegen
strijdigheid niet mocht beslissen dat er 
ten deze geen bedrieglijke wegneming 
was zoals bedoeld bij de artikelen 461 
van het Strafwetboek en 3 van de wet 
van l juli 1956, waaruit volgt dat de 
redenen van het arrest niet overeen
ste=en met de vereisten van artikel 97 
van de Grondwet : 

Overwegende dat eiseres, verzekeraar 
van de civielrechtelijke aansprakelijkl1eicl 
waartoe het door de minderjarige R. W ... 
?estuurde -yoertuig aanleiding kon geven, 
= conclus1e betoogde dat zij de ver-

weerders, burgerlijke partijen, niet moest 
vergoeden, daar die minderjarige zich 
door middel van diefstal meester had 
gemaakt van dat voertuig ; dat het 
arrest dat verweer verwerpt door te 
ste1men op de in het middel overgenomen 
gronden; 

Overwegende dat artikel 461, lid 2, 
van het Strafwetboek het bedrieglijk 
wegnemen van andermans goed voor 
een kortstondig gebruik met diefstal 
gelijkstelt ; 

Overwegende dat die bepaling niet 
aileen vereist dat de dader de zaak tegen 
de wil in van de eigenaar heeft weg
g~I.wmen maar ook dat hij op bedrieglijke 
WlJze heeft gehandeld, dit is met de 
bewust~ wil de zaak aan het genot van 
de bez1tter te onttrekken teneinde er 
een kortstondig gebruik van te maken, 
hoewel met het voornemen de zaak na 
gebruik terug te geven; 

Overwegende dat het arrest niet, 
zonder tegenstrijdigheid, heeft kunnen 
en~rzijds vaststellen dat R. W ... , door 
b~.nten het "':eten van zijn grootvader 
d1ens . voert1ng voor een wandeling te 
ge?rmken, een daad van ongehoorzaam
hmd heeft gesteld, en anderzijds beslissen 
dat die minderjarige niet het bedrieglijk 
opzet had als vereist voor het bestaan 
van een diefs~al om de zaak te gebruiken ; 

Dat het 1mddel gegrond is ; 

Om die redenen, vernietigt het bestre
den arrest, inzoverre het uitspraak doet 
over de tegen eiseres ingestelde burger
li_jke_ rechtsvordering ; verwerpt de voor
Ziemng voor het overige ; beveelt dat van 
dit arrest melding zal worden gemaakt 
op de kant van de gedeeltelijk vernietigde 
beslissing ; veroordeelt de verweerders 
in negen tiende van de kosten en eiseres 
in het overige tiende ervan; verwijst de 
aldus beperkte zaak naar het Hof van 
beroep te Bergen, jeugdkamer. 

12 april 1976. - 2e kamer. - Voor
zitter, Baron Richard, raadsheer waar
nemend voorzitter. - Verslaggeve1·, Ba
ron Vmgotte. - Gelijkluidende conclusie, 
de H. Charles, advocaat-generaal. -
Pleitm·, de H. Bayart. 
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2e KAMER. - 12 april 1976, 

SPELEN EN WEDDENSCHAPPEN.
EXPLOITATIE VAN KANSSPELEN. 
TOEKENNEN DOOR DE EXPLOITANT 

VAN PENNINGEN AAN DE SPELER. -
TOEKENNEN DOOR EEN ONWEERLEG
BAAR WETTELIJ"K VERl\WEDEN GEKWA
LIFIOEERD ALS VERRIJKING OF STOFFE
LIJK VOORDEEL.- TOEKENNING W4-AR
DOOR HET SPEL ONGEOORLOOFD WORDT. 

Uit de voorbereiding van de wet van 
22 november 1974 tot wijziging van 
a1·tikel1 van de wet van 24 oktobm· 1902 
op het spel, aangemtld bij de wet van 
19 april 1963, blijkt dat de wetgevm·, 
door een onwee1·legbaar vermoeden, het 
toekennen van penningen, voorwerpen 
of titels van welke aa1·d oak - als 
zodanig - heeft gekwalijicee1·d als 
ve~·rijking of stoffelijk voordeel, ongeacht 
het 1'echt dat zij ve~·tegenwoordigen, 
waardoo1· hij het spel ongeoo1'loofd heeft 
willen maken, zelfs indien de1·gelijke 
toe kenning uiteindelij k slechts het 1'echt 
verleent om verder te spelen ( 1). 

(111AROOLINI.) 

ARREST (ve1·taling). 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 21 januari 1976 door het Hof 
van beroep te Brussel gewezen ; 

Over het middel afgeleid uit de 
schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 1, 4, 5, 6 en 7 van de wet van 
24 oktober 1902, aangevuld bij de wet 
van 19 april 1963 en gewijzigd bij de 
wet van 22 november 1974, en van het 
koninklijk besluit van 13 januari 1975 
houdende de lijst van de speelapparaten 
waarvan de uitbating toegelaten is, 

doordat het bestreden arrest oordeelt 
dat" het vaststaat dat de f({iten werkelijk 
zijn gepleegd, namelijk door de beken
tenis van beklaagde die aan de ver
balisanten heeft verklaard : wanneer een 
speler wint . . . geef ik hem een bon om 
x maal kosteloos te spelen ,, 

te~·wijl, em·ste onderdeel, die zogenaamde 
bekentenis slechts een bedoeling weergaf, 

(1) Baadpl. het verslag van de senaats
co=issie voor justitie, Gedr. St. Senaat, 
zitt. 1973-1974, nr. 141, blz. 6; vgl. cass., 
24 mei 1971 (A1'1', cass., 1971, blz. 948). 

daar geen enkel element van het dossier 
het mogelijk maakt te oordelen dat die 
bedoeling, zelfs een enkele keer, zou zijn 
uitgevoerd ; · 

tweede onderdeel, uit de samenlezing 
van het enig artikel van de wet van 
19 april 1963 en artikel 1 van de wet 
van 22 november 1974 blijkt dat het 
toekennen van penningen, voorwerpen 
of titels van welke aard ook de exploitatie 
van het kansspel niet ongeoorloofd maakt 
indien daardoor enkel het recht wordt 
bekomen om verder te spelen : 

Over het eerste onderdeel : 

Overwegende dat de rechter heeft 
kunnen oordelen dat de in het middel 
weergegeven verklaring van de beklaagde 
een bekentenis was ; 

Dat het middel dienaangaande niet 
kan worden aangenomen ; 

Over het tweede onderdeel : 

Overwegende dat blijkt uit de voor
bereiding van de wet van 22 november 
1974 dat de wetgever, namelijk om te 
beletten dat de winnende spelers hun 
recht om verder te spelen te gelde maken, 
door een onweerlegbaar vermoeden het 
toeke1men van penningen, voorwerpen 
of titels van welke aard ook - als 
zodanig heeft gekwalificeerd als 
verrijking of stoffelijk voordeel, ongeacht 
het recht dat zij vertegenwoordigen, 
waardoor hij de organisatie van het spel 
ongeoorloofd heeft willen maken, zelfs 
indien dergelijke toekenning uiteindelijk 
slechts het recht verleent om verder te 
spelen; 

Overwegende dat de tekst van de wet 
van 24 oktober 1902, zoals hij tweemaal 
werd gewijzigd, die op de wil van de wet
gever gegronde uitleg mogelijk maakt; 

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

of op straffe van nietigheid voorge
schreven rechtsvormen werden nageleefd 
en dat de beslis:Sing overeenkomstig 
de wet is; 

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

12 april 1976. - 2e kamer. - Voo1'
zitte1', Baron Richard, raadsheer waar
nemend voorzitter. - Ve1·slaggevm·, de 
H. Legros. - Gelijkluidende conclusie, 
de H. Charles, advocaat-generaal. -
Pleite~·, de H. Maquet (van de balie te 
Brussel). 
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2e KAMER. - 12 april 1976. 

WEGVERKEER. - VERVALLENVER
KLARING VAN HET RECHT TOT STUREN. 
- LICHAMELIJKE ONGESCHIKTHEID.
VooRWAARDEN. 

V ervallenverklaring van het recht tot het 
besturen van een voe1·tuig of een lucht
schip of tot het geleiden van een rijdier 
kan slechts wm·den 1titgesproken naar 
aanleiding van een ve1·oordeling wegens 
ovm·treding van de politie ave~· het 
wegverkeer of wegens een verkem·songeval 
te wijten aan het persoonlij k toedoen 
van de dade1· (1). (Art. 42 wet betref
fende de politie over het wegverkeer.) 

(PROCUREUR DES KONINGS TE BRUSSEL, 
T. QUENTIN.) 

ARREST (vertaling). 

HET HOF;- Gelet op het bestreden 
vonnis, op 25 november 1975 in hager 
beroep gewezen door de Correctionele 
Rechtbank te Brussel ; 

Overwegende dat eiser Quentins voor
ziening, inzoverre zij gericht is tegen 
de vrijsprekende beslissing, niet ont
vankelijk is bij gebrek aan belang ; 

W at betreft het overige van de voor
ziening van eiser Quentin en wat betreft 
de voorziening van het openbaar minis
terie : 

Over het eerste onderdeel van het 
middel van Quentin en over het enige 
middel van het openbaar ministerie, 
afgeleid uit de schending van de arti
kelen 42 van de wet op de politie over 
het wegverkeer en 97 van de Grondwet, 

doordat het vonnis, met bevestiging 
van de beslissing van de eerste rechter, 
Quentin, wegens lichamelijke ongeschikt
heid, voorgoed vervallen verklaart van 
het recht tot het besturen van een 
voertuig of een luchtschip of tot het 
geleiden van een rij dier, 

tenvijl hij wat betreft de overtreding 
van artikel 24, 1°, van het wegverkeers
reglement buiten vervolging werd gesteld 
en het gebrek aan andere tegen hem 
aangevoerde overtredingen, evenals aan 

(1) Raadpl. Rep. prat. d1·. belge, Bijv. IV, 
vo Voi1·ie; m·. 333. 

elk ongeval dat aan zijn persoonlijk 
toedoen te wijten is, het niet mogelijk 
maakte het bij voornoemd artikel 42 
bedoeld verval uit te spreken : 

Overwegende dat, krachtens artikel 42 
van de wet betreffende de politie over 
het wegverkeer, het daarin vermelde 
verval van het recht tot sturen moet 
worden uitgesproken wanneer, naar aan
leiding van een veroordeling wegens 
overtreding van de politie over het 
wegverkeer of wegens een verkeers
ongeval te wijten aan het persoonlijk 
toedoen van de dader, de schuldige 
lichamelijk ongeschikt wordt bevonden 
tot het besturen van een voertuig of een 
luchtschip of tot het geleiden van een 
rijdier; 

Overwegende dat het vom1is eiser 
vrijspreekt van de inbreuk op de be
palingen van artikel 24, I 0 , van het 
wegverkeersreglement, de enige tegen 
hem aangevoerde telastlegging ; dat het 
derhalve, zonder schending van de in 
het middel vermelde wetsbepalingen, 
eiser, dienaangaande, wegens de erkende 
lichamelijke ongeschiktheid van de be
stuurder, niet voorgoed heeft kunnen 
vervallen verldaren van het recht tot 
het besturen van een voertuig of een 
luchtschip of tot het geleiden van een 
rijdier; 

Dat het middel gegrond is ; 
Overwegende, voor het overige, dat de 

substantiele of op straffe van nietigheid 
voorgeschreven rechtsvormen werdenna
geleefd en dat de beslissing overeen
komstig de wet is ; 

Om die redenen, en zonder acht te 
slaan op het tweede onderdeel van de 
voorziening van eiser Quentin, .dat niet 
zou kunnen leiden tot een ruimere 
vernietiging of tot een vernietiging 
zonder verwijzing, vernietigt het bestre
den vonnis, inzoverre dit het verval 
uitspreekt van het recht tot het besturen 
van een voertuig of een luchtschip of tot 
het geleiden van een rijdier en inzoverre 
het Andre Quentin in de kosten van het 
deskundigenonderzoek veroordeelt ; ver
werpt de voorziening van die eiser voor 
het overige; beveelt dat van dit arrest 
melding zal worden gemaakt op de kant 
van de gedeeltelijk vernietigde beslissing ; 
laat de kosten ten laste van de Staat ; 
zegt dat er geen aanleiding bestaat tot 
verwijzing. 

12 april 1976. - 2e kamer. - Voo1'
zitter, Baron Richard, raadsheer waar
nemend voorzitter.- Ve1·slaggever, Mevr. 
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Raymond. - Gelijkluidende conclusie, de 
H. Charles, advocaat-generaal.- Pleiter, 
de H. Beer (van de balie te Brussel). 

28 KAMER. - 12 apri11976. 

VOORZIENING IN CASSATIE. 
ROEVER STREKT DE VOORZIENING ? -
STRAFZAKEN. - VOORZIENING TEGEN 
EEN ARREST WAARBIJ HET VERZET VAN 
ONWAARDE WORDT VERKLAARD. -
VOORZIENING DIE HET ARREST WAAR
TEGEN VERZET NIET VOOR HET HoF 
BRENGT. 

De voorziening tegen een arrest waarbij 
een verzet wegens niet-ve1·schijning van 
onwaarde wordt ve~·klaard, b1·engt het 
a1·rest waa1·tegen verzet is gedaan niet 
voor het Hof (I). 

(GIELEN.) 

Met de notitie overeenstemmend 
arrest. 

I2 april 1976. - 28 kamer. - Voo1'
zitter, Baron Richard, raadsheer waar
nemend voorzitter.- Verslaggever, Mevr. 
Raymond.- Gelijkluidende conclusie, de 
H. Charles, advocaat-generaal. 

28 KAMER. - 12 april 1976. 

I 0 BEROEPSGEHEIM. - PERSOON 
GEROEPEN OM IN REOHTE GETUIGENIS 
AF TE LEGGEN.- BEGRIP. 

2° BEDREIGINGEN. - VEROORDELING 
WEGENS MONDELINGE BEDREIGING, 
ONDER EEN BEVEL OF ONDER EEN 
VOORWAARDE, TOT ZES MAANDEN 
GEVANGENISSTRAF OF EEN GELDBOETE 
VAN 100 FRANK. - ZONDER AAN TE 
DUIDEN OF HET GAAT OM BEDREIGING 
MET EEN AANSLAG OP EEN PERSOON 
WAAROP EEN ORIMINELE STRAF IS GE-

(1) Cass., 17 mei 1971 (A1'1'. cass., 1971, 
biz. 925). 

STELD. - VEROORDELING NIET REGEL· 
MATIG GElltiOTIVEERD. 

I 0 In de zin van a1·tikel 458 van het Straf
wetboek is geroepen om in Teohte getuige
nis af te leggen hij die doo1' de onde1·
zoeks1·echter w01·dt ve~·zocht om een mon
delinge of geschreven verkla1·ing af te 
leggen (2). 

2° De V61'001'deling wegens mondelinge 
bed1·eiging, onder een bevel of onder een 
voorwaa1·de, tot een gevangenisst1'aj van 
zes maanden en een geldboete van 
100 fmnk is niet 1'egelmatig gemotivee1·d 
doo1' het a1'1'est waarin niet is aangeduid 
of het gaat om bed1·eiging met een 
aanslag op een pe~·soon waarop een 
criminele stmf is gesteld. (Art. 97 
Grondwet; artt. 327 een en 330 S.W.) 

(VASSALO EN D'ALIMONTE, 
T. TARANTINI EN LITISOONSORTEN,) 

ARREST (vertaling). 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 5 februari I976 door het Hof 
van beroep te Luik gewezen; 

I. In zoverre de voorzieningen gericht 
zijn tegen het openbaar ministerie : 

Over het middel, voorgesteld tot 
staving van de voorziening van Vassalo, 
afgeleid uit de schending van de arti
kelen 458 van het Strafwetboek, I9, 20 
van het koninklijk besluit van 3I mei 
I885 houdende goedkeuring der nieuwe 
onderrichtingen voor de geneesheren, 
de apothekers en de drogisten, en 97 van 
de Grondwet, 

do01·dat het arrest het vonnis van de 
Correctionele Rechtbank te Aarlen be
vestigt in zoverre het eiser veroordeelt 
met name wegens opzettelijke slagen en 
verwondingen die de dood hebben ver
oorzaakt, maar zonder het oogmerk om 
te doden, op de persoon van de heer 
Carlo Cianciaruso, zonder uit de elemen
ten van het strafdossier, waarop het 
steunt, het protocol van het bloedonder
zoek van de genoemde Cianciaruso te 
verwerpen, dat op 7 maart 1975 door 
dokter J. P. Laurent werd opgesteld, 
een clocmnent dat op 5 juni I97 5, lang 

(2) Raadpl. R. LEGROS "Considerations 
sur le secret medical "• Rev. d1·. pen., 1957-1958, 
biz. 866, nr. 6°. 
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na het overlijden van het slachtoffer, 
door dokter Baudry van de heelkundige 
dienst van de kliniek Saint-Jacques, 
die verzocht werd om aan wijlen 
Cianciaruso geneeskundige verzorging te 
verstrekken, aan de onderzoeksrechter 
werd overgemaakt, 

terwijl de mededeling van dat protocol 
aan de onderzoekende magistraat, op 
een eenvoudige vraag van deze laatste, 
een schending van het medisch beroeps
geheim was daar dokter Baudry noch als 
getuige noch als deskundige was gevor
derd, zodat het arrest, door dat stuk 
niet te weren uit de elementen waarop 
het steunt, de nietigheid heeft over
genomen waarmede de mededeling van 
genoemd stuk en, derhalve, ook de 
beroepen beslissing om die reden waren 
aangetast (schending van alle in het 
middel bedoelde bepalingen) en minstens 
in het onzekere laat of het zijn beslissing 
al dan niet heeft gegrond op dat onregel
matig bij het dossier gevoegd stuk, 
waaruit volgt dat het arrest niet regel
matig met redenen is omkleed (schending 
van artikel 97 van de Grondwet) : 

Overwegende dat artikel 458 van het 
Strafwetboek aan alle personen die uit 
hoofde van hun staat of beroep kennis 
dragen van geheimen die hun zijn toe
vertrouwd, verbiedt deze bekend te 
maken buiten het geval, onder meer, dat 
zij geroepen worden om in rechte ge
tuigenis af te leggen ; 

Overwegende dat de persoon die door 
de onderzoeksrechter wordt verzocht 
om een mondelinge of geschreven ver
klaring af te leggen, in de zin van 
artikel 458 van het Strafwethoek, ge
roepen is om in rechte getuigenis af te 
leggen; 

Overwegende dat uit de in het middel 
bedoelde processtukken blijkt dat de 
rechter, die belast was met het onderzoek 
ten laste van de daders van de opzet
telijke slagen en verwondingen die de 
dood van Carlo Cianciaruso hadden 
veroorzaakt, aan de geneesheer die deze 
v66r zijn overlijden had verzorgd, schrif
telijk had gevraagd om hem de bloed
groep van het slachtoffer mede te delen ; 

Overwegende dat, in de veronderstel
ling dat deze inlichting in de omstandig
heden van de zaak een medisch geheim 
zou zijn, aileen de geneesheer kon 
oordelen over de opportuniteit van de 
mededeling ervan aan de onderzoekende 
magistraat op diens verzoek en, dat hij, 
door het inwilligen van het verzoek 
van deze laatste, het bij artikel 458 

van het Strafwetboek bepaalde misdrijf 
niet heeft kunnen plegen ; 

Dat het middel niet kan worden aan
genomen; 

Over het middel, ambtshalve, afgeleid 
uit de schending van artikel 97 van de 
Grondwet, wat betreft de beslissing over 
de tegen Vassalo ingestelde strafvor
dering: 

Overwegende dat, met bevestiging van 
het beroepen vonnis, het arrest eiser 
Vassalo veroordeelt tot een gevangenis
straf van zes maanden en een geldboete 
van 100 frank om mondeling, onder een 
bevel of onder een voorwaarde, Claudine 
Parent en Robert Martin te hebben 
bedreigd met een aanslag op hun persoon 
of op hun eigendom (telastlegging 9) ; 

Overwegende dat kracbtens de arti
kelen 327 en 330 van het Strafwetboek 
die straf enkel wettelijk is indien het een 
bedreiging betreft met een aanslag 
waarop een criminele straf is gesteld ; 

Dat het arrest, door niet te preciseren 
dat het, ten deze, een bedreiging betreft 
waarop een criminele straf is gesteld, 
die veroordeling niet regelmatig met 
redenen omldeedt ; 

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 ; 

II. In zoverre de voorzieningen gericht 
zijn tegen de beslissing op de door 
verweerders tegen de eisers ingestelde 
civielrechtelijke vordering : 

Overwegende dat, met bevestiging 
van het beroepen vonnis, het arrest aan 
elke verweerder een provisionele schade
loosstelling toekent en de eisers evenals 
een medebeklaagde veroordeelt in de 
kosten van de eerste aanleg ; dat het 
arrest bovendien de eisers hoofdelijk met 
die medebeldaagde veroordeelt in de 
kosten van het hager beroep en de zaak, 
voor uitspraak over het overige van de 
eisen, naar de eerste rechter verwijst ; 

Dat die beslissing geen eindbeslissing 
is in de zin van artikel 416 van het 
Strafwetboek en geen uitspraak doet 
over een geschil inzake bevoegdheid ; 

Dat de voorziening voorbarig en 
derhalve niet ontvankelijk is ; 

Om die redenen, vernietigt het bestre
den arrest, inzoverre het tegen eiser 
Vassalo voor de telastlegging 9 een 
veroordeling uitspreekt; verwerpt de 
voorzieningen voor het overige; beveelt 
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dat van dit arrest melding zal worden 
gemaakt op de kant van de gedeeltelijk 
vernietigde beslissing ; veroordeelt eiser 
D'Alimonte in de kosten van zijn voor
ziening en eiser Vassalo in vier vijfde 
van de kosten van zijn voorziening ; 
laat het overige vijfde van deze ten laste 
van de Staat; verwijst de aldus beperkte 
zaak naar het Hof van beroep te Bergen. 

12 april 1976. - 2° kamer. - Voo?'
zitter, Baron Richard, raadsheer waar
nemend voorzitter. - Verslaggever, Ba
ron VinQotte.- Gelijkluidende conclusie, 
de H. Charles, advocaat-generaal. 
Pleiter,- de H. L. Simont. 

2° KAlliER. - 13 april 1976. 

VOORZIENING IN CASSATIE. 
TERlliiJN. - STRAFZAKEN. -BURGER
LIJKE REOHTSVORDERING. - GEEN 
BEVOEGDHEIDSGESOHIL. - SCHADE DIE 
ONDERSOHEIDEN ELElliENTEN Oli'I:VAT. 
- ARREST DAT DEFINITIEF UITSPRAAK 
DOET OVER BEPAALDE ELElliENTEN EN 
VOOR HET OVERIGE EEN VOORLOPIGE 
VERGOEDING TOEKENT EN EEN ONDER
ZOEKSMAATREGEL BEVEELT. - VOOR
ZIENING BEPERKT TOT DE EERSTE 
BESOHIKKING. 0NMIDDELLIJKE 
VOORZIENING NIETTEMIN NIET ONT
VANKELIJK. 

Niet ontvankelijk is de voorziening voor 
de eindbeslissing ingesteld en beperkt 
tot de beschikking van een arrest dat 
geen ar1·est inzake bevoegdheid is en 
dejinitiej uitspmak doet over bepaalde 
elementen van de door de burgerlijke 
pm·tij aangevoe1·de schade, te1·wijl het 
voor een ander element van de schade 
zich m·toe beperkt een voorlopige ver
goeding toe te kennen en een onderzoeks
maat?·egel te bevelen (1). (Art. 416 Sv.) 

(VERHAEGEN, T. PIETERS 
EN LITISOONSORTEN.) 

ARREST. 

HET HOF;- Gelet op het bestreden 

(1) Cass., 30 mei 1972 (AI"!". cass., 1972, 
blz. 919). 

arrest, op 24 september 1975 door het 
Hof vail beroep te Gent gewezen ; 

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

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

II. In zoverre de voorziening gericht 
is tegen de beslissingen · op de civiel
rechtelijke vorderingen tegen eiser inge
steld door: 

a) Pieters Robert : 

Overwegende dat de voorziening ge
richt is tegen al de beschikkingen van het 
arrest die eiser betreffen, « behoudens 
op burgerlijk gebied, waarbij het aan 
de burgerlijke partij Pieters Robert een 
provisioneel schadebedrag van 200.000 
frank plus renten toekent en de aan
stelling van een justitiearts wordt 
bevestigd » ; 

Overwegende dat het arrest buiten 
de zoeven aangehaalde beschikking ook 
de veroordeling inhoudt van eiser tot 
het betalen aan Pieters, wegens een 
ander punt van diens civielrechtelijke 
vordering, van een nu reeds vaststaande 
schade van 40.750 frank; dat deze 
beschikking, die door eiser wordt aan
gevochten, slechts over bepaalde elemen
ten van de schade uitspraak doet, 
namelijk op die waarvan het bestaan 
en het bedrag nu reeds vaststaan, maar 
geen einde stelt aan de enige rechts
vordering van verweerder strekkende 
tot het herstel van het geheel van de 
schade; 

Overwegende dat deze beschikking 
derhalve geen eindbeslissing is in de zin 
van artikel 416 van het Wetboek van 
strafvordering en, nu ze ook geen 
uitspraak doet over een geschil inzake 
bevoegdheid, de er tegen ingestelde 
voorziening niet ontvankelijk is ; 

b) Van De Velde Myriam : 

Overwegende dat het arrest ten provi
sionele titel een frank toekent en de 
zaak naar de eerste rechter terugwijst 
voor de verdere afhandeling van de eis ; 
dat zodanige beslissing geen eindbeslis
sing 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 derhalve voorbarig 
en niet ontvankelijk is ; 
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c) de Landsbond der Christelijke 
Mutualiteiten : 

Overwegende dat eiser geen middel 
aanvoert; 

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

13 april 1976. - 28 kamer. - Voo?'
zitte?", de H. Wauters, raadsheer waar
nemend voorzitter. - VeTslaggeve?', de 
H. Versee.- Gelijkluidende conclttsie, de 
H. Lenaerts, advocaat-generaal. 

2e RAMER. - 13 april1976. 

1° REDENEN VAN DE VONNISSEN 
EN ARRESTEN.- STRAFZAKEN.
STRAFVORDERING. - SCHULDIGVER
KLARING. - FElTEN IN DE BEWOOR· 
DINGEN VAN DE WET OMSCHREVEN EN 
BE WE ZEN VERKLAARD. - GEEN CON
CLUSIE.- REGELMATIG MET REDENEN 
OMKLEDE BESLISSING. 

2° REDENEN VAN DE VONNISSEN 
EN ARRESTEN. - STRAFZAKEN. -
STRAFVORDERING. - EEN ENKELE 
STRAF VOOR TWEE MISDRIJVEN. -
V ASTSTELLING DAT HET ENE l\HSDRIJF 
EEN BESTANDDEEL VAN BET ANDERE 
OPLEVERT. - GEEN CONCLUSIE. -
REGELMATIG 1\IIET REDENEN OlVJ:KLEDE 
BESLISSING. 

1° Bij ontstentenis van een desbet·reffende 
conclusie motivee?'t de 1'echte?' 1'egelmatig 
de schttldigvm·klm·ing van de beklaagde 
doo1' de vaststelling dat de jeiten, zoals 
in de bewom·dingen van de wet om
sch1'even, bewezen zijn ( 1). 

2° Bij ontstentenis van een desbet?·effende 
conclttsie motivee1·t de 1'echte1' ?'egelmatig 
de beslissing dat maa?' een St?'aj V001' 
twee misdTijven moet wo1·den uitge
spmken, dam· de vaststelling dat het ene 
misdTijj een bestanddeel van het ande1·e 
opleve1't (2). 

(1) Cass., 9 februari 1976, sup1•a, blz. 674. 
(2) Raadpl. cass., 20 juni 1975 (A1·r. cass., 

1975, blz. 1127). 

(VAN DEN BOSSCHE EN NAAMLOZE VEN
NOOTSCHAP « DE BELGISCHE LLOYD ,, 
T. VAN HOVE EN PATROONKAS VOOR 
HANDEL EN NIJVERHEID.) 

ARREST. 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 1 oktober 1975 door het Hof 
van beroep te Gent gewezen ; 

I. Wat betreft de voorziening van eiser, 
beklaagde, tegen de beslissing op de te 
zijnen laste ingestelde strafvordering : 

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

doo1'dat, om eiser wegens de samen
gevoegde feiten omschreven respectieve
lijk onder de telastleggingen (A) als het 
onopzettelijk toebrengen van slagen en 
verwondingen, bij verkeersongeval, en 
(B), bij samenhang, het sturen van een 
motorrijtuig in staat van alcoholintoxi
catie, tot een enkele straf te veroordelen, 
het arrest zich beperkt tot de enkele 
redengeving dat voor de onder A en B 
omschreven feiten een enkele straf 
dient te worden toegepast, 

te1•wijl deze motivering eiser niet de 
mogelijkheid biedt uit te maken of het 
hof van beroep de wet en het Weg
verkeersreglement juist heeft toegepast, 
en dergelijke motivering met de afwezig
heid van motivering gelijkstaat : 

Overwegende dat, nu het, bij ontsten
tenis van conclusies, wat de schuldig
verklaring betreft, de in de termen van 
de wet omschreven feiten van de telast
leggingen bewezen verklaart en, wat de 
strafoplegging betreft, beschouwt « dat 
de telastlegging B (sturen in staat van 
alcoholintoxicatie) een bestanddeel uit
maakt van de telastlegging A ( onopzet
telijke slagen bij verkeersongeval) zodat 
wegens die misdrijven overeenkomstig 
artikel 65 slechts een straf client te 
worden uitgesproken, · meer bepaald de 
zwaarste "• het arrest zijn beslissing 
regelmatig met redenen omkleedt ; 

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. Wat de voorzieningen van de eisers 
betreft tegen de beslissingen op de tegen 
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of ten opzichte van hen ingestelde 
civielrechtelijke vorderingen : 
••••• 0 •••••••• 0 • •••• 0 ••• 

Om die redenen, verwerpt de voor
zieningen ; veroordeelt de eisers in de 
kosten van hun respectievelijke voor
ziening. 

13 april 1976. - 2e kamer. - Voor· 
zitte1·, de H. Wauters, raadsheer waar
nemend voorzitter. - Verslaggeve1·, de 
H. Delva. - Gelijkluidende conclusie, 
de H. Lenaerts, advocaat-generaal. -
Pleite1's, de HH. Duerinck (van de balie 
te Dendermonde), Fally en De Roeck 
(deze laatste van de balie te Gent). 

2e KAMER. - 13 april 1976. 

VERJARING. - STRAFZAKEN. - VER
OORDELING. - MISDRIJF GEPLEEGD 
TUSSEN TWEE DATA, ZONDER NADERE 
PREOISERING. 0NMOGELIJKHEID 
VOOR HET HoF OM NA TE GAAN OF DE 
STRAFVORDERING AL DAN NIET VER· 
JAARD IS. VERNIETIGING MET 
VERWIJZING. 

W anneer de bestreden beslissing de 
beklaagde veroordeelt wegens jeiten ge
pleegd tussen een bepaalde datum en 
een ande1'e datum, zonde1' nade1'e p1'eci
se1'ing, en aan de hand van de pi·oces
stukken waa1'op het Hoj vermag acht 
te slaan niet kan worden nagegaan of 
de stmjvo1'dm·ing al dan niet ve1jaa1·d 
is, vernietigt het Hof de ve1'oordelende 
beslissing met vm·wijzing (1). (Art. 97 
Grondwet; artt .. 21 en 22 wet van 
17 april 1878.) 

(DE MAREZ, 
T. ALGEMENE PHARMACEUTISCHE BOND 

EN NAAMLOZE VENNOOTSCHAP 
«JANSSEN PHARMACEUTICA ll.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 

(1) Cass., 17 maart 1969 (Arr. cass., 1969, 
blz. 664); raadpl. cass., 7 januari en 17 maart 
1975 (ibid., 1975, blz. 515 en 799) en 13 oktober 
1975, sttp1'a, biz. 190. 

arrest, op 4 november 1975 door het 
Hof van beroep te Gent gewezen ; 

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

Overwegende dat in zoverre eiser 
van zekere telastleggingen werd vrij
gesproken, de voorziening bij gebrek 
aan belang niet ontvankelijk is ; 

Over het middel ambtshalve afgeleid 
uit de schending van de artikelen 21 en 
22 van de wet van 17 april 1878, 
houdende de voorafgaande titel van het 
Wetboek van strafvordering, en 97 van 
de Grondwet : 

Overwegende dat, luidens de telast
legging G van de zaak 16770/H/1972 
van het Parket, de ten laste gelegde 
feiten "tussen 6 juli 1969 en 6 juli 1972 
op herhaalde stonden '' werden gepleegd ; 
dat eiser wegens die telastlegging tot 
een correctionele straf werd veroordeeld ; 

Overwegende dat het arrest, noch door 
eigen redenen noch door verwijzing naar 
die van de eerste. rechter, de datum 
preciseert waarop het laatste van de in 
voormelde telastlegging bepaalde feiten 
werd gepleegd ; 

Overwegende dat noch uit het arrest 
noch uit enig stuk waarop het Hof 
vermag acht te slaan blijkt dat een van 
die feiten werd gepleegd minder dan 
drie jaar v66r een daad van onderzoek 
of van vervolging welke de verjaring 
stuit en die plaats zou hebben gehad 
minder dan drie jaar v66r de uitspraak 
van het arrest, of dat een oorzaak van 
schorsing van de verj aring zou zijn 
opgetreden ; 

Overwegende dat het Hof dienvolgens 
in de onmogelijkheid verkeert na te 
gaan of, op de dag van de uitspraak van 
het arrest, de strafvordering met betrek
king tot voormelde telastlegging al dan 
niet door verjaring was vervallen; 

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 ; 

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

Om die redenen, vernietigt het bestre
den arrest, doch enkel in zoverre het 
uitspraak doet over de strafvordering 
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betreffende de telastlegging G van de 
zaak 16770/H/1972 van het Parket, 
over de kosten van de strafvordering 
en over de lijfsdwang ; 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 en laat 
de overige kosten ten laste van de Staat ; 
verwijst de aldus beperkte zaak naar 
het Hof van beroep te Antwerpen. 

1S april 1976. - 2e kamer. - Voor
zitter, de H. Wauters, raadsheer waar
nemend voorzitter. - Ve1·slaggevm·, de 
H. Sury. - Gelijkluidende conclusie, de 
H. Lenaerts, advocaat-generaal. 

2e KAMER. - 13 april 1976. 

VOORZIENING IN OASSATIE. 
PERSONEN BEVOEGD OM ZIOH IN CAS
BATIE TE VOORZIEN.- STRAFZAKEN.
BURGERLIJKE RECHTSVORDERING. -
VoORZIENING VAN DE BEKLAAGDE 
TEGEN EEN BESLISSING DIE VASTSTELT 
DAT DE BURGERLIJKE PARTIJ GEEN EIS 
MEER STELT EN HAAR IN DE KOSTEN 
VEROORDEELT. - NIET ONTVANKE
LIJKE VOORZIENING. 

Niet ontvankelijk bij gebrek aan belang 
is de voorziening van de beklaagde 
tegen de beslissing die vaststelt dat de 
burge1'lijke pm·tij geen eis mee1· stelt 
en haar in de kosten ve1•oordeelt ( 1). 

(ENGELEN, T. VANDIJCK.) 

Met de notitie overeenstemmend 
arrest. 

1S april 1976. - 2e kamer. - Voor
zitter, de H. Wauters, raadsheer waar
nemend voorzitter. - Ve1·slaggeve1·, de 
H. Sury. - Gelijkluidende conclusie, de 
H. Lenaerts, advocaat-generaal. 

(1) Raadpl. cass., 24 februari 1969 (A1·1·. 
cass., 1969, blz. 595) en 25 september 1973 
(ibid., 1974, blz. 87). 

2e KAMER. - 13 apri11976. 

10 VERJARING. - STRAFZAKEN. 
STRAFVORDERING. INBREUK OP 
ARTIKEL 27, TWEEDE LID, VAN DE WET 
VAN 10 lVIAART 1925 OP DE ELEKTRICI
TEITSVOORZIENING. VERJARINGS
TERMIJN. 

2o ELEKTRISOHE ENERGIE.- IN
BREUK OP ARTIKEL 27 VAN DE WET VAN 
10 MAART 1925 OP DE ELEKTRICITEITS· 
VOORZIENING. - STRAFVORDERING. -
VERJARINGSTERMIJN. 

so VOORZIENING IN OASSATIE. 
PERSONEN BEVOEGD OM ZIOH IN CAS
BATIE TE VOORZIEN.- STRAFZAKEN.
VoORZIENING VAN RET OPENBAAR 
MINISTERIE TEGEN EEN BESLISSING OP 
DE BURGERLIJKE REOHTSVORDERING. 
- NIET-ONTVANKELIJKHEID. 

4° VERWIJZING NA OASSATIE. 
STRAFZAKEN. - 0ASSATIE VAN DE 
BESLISSING OP DE STRAFVORDERING 
WEGENS VERVAL.- KOSTEN VAN DEZE 
RECHTSVORDERING DIE TEN LASTE VAN 
DE STAAT MOETEN BLIJVEN, - CAS
BATIE ZONDER VERWIJZING. 

1 o en 2o De strajvorde1·ing ontstaan uit 
een overtreding van artikel 27, tweede lid, 
van de wet van 10 maart 1925 op de 
elektriciteitsvoorziening is, bij ontstente
nis van enige oorzaak die de ve1jaring 
scho1·st, verjaard, wanneer meer dan een 
jaar verlopen is te rekenen vanaj de dag 
van de overtreding (2). (Artt. 21, 22 en 
2S wet van 17 april 1878.) 

so Het openbaa1· ministerie is in de regel 
niet bevoegd om zich in cassatie te 
voorzien tegen een beslissing op 
de bu1·gerlijke rechtsvo1·dering (S). 
(Artt. 177 en 216 Sv.) 

40 Wannee1· de beslissing ove1• de straj
vordering ve1·nietigd wordt, omdat de 
?'echtsvordering vervallen is, en de kosten 
van deze rechtsvorde1·ing ten laste van 
de Staat moeten blijven, geschiedt de 
cassatie zonde1· verwijzing ( 4). 

(2) Cass., 14 november 1972 (A1·r. cass., 
1973, blz. 259 ). 

(3) Cass., 22 maart 1976, supm, blz. 854. 
(4) Cass., 30 juni 1975 (Arr. cass., 1975, 

blz. 1166) ; 25 november 1975, supra, blz. 388. 
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(PROCUREUR DES KONINGS TE VEURNE, tegen deze beslissing in cassatie te 
T. BERGER.) voorzien; 

ARREST. 

RET HOF;- Gelet op het bestreden 
vonnis, op 2 december 197 5 in hager 
beroep door de Correctionele Rechtbank, 
te Veurne gewezen ; 

I. In zoverre de voorziening is gericht 
tegen de beslissing op de ten laste van 
beklaagde ingestelde strafvordering, met 
betrekking tot de telastlegging A : 

Over het middel afgeleid uit de 
schending van artikel 21 van de wet van 
17 april 1878 houdende de voorafgaande 
titel van het W etboek van strafvor
dering, 

doo1•dat het vonnis beklaagde onder de 
telastlegging A wegens overtreding van 
de artikelen 27 van de wet van 10 maart 
1925 op de elektriciteitsvoorziening en 
563 van het Strafwetboek veroordeelt, 

teTwijl op de datum van de. uitspraak 
van het vonnis de op grond van die 
telastlegging ingestelde strafvordering 
door verjaring, vervallen was : 

Overwegende dat eiser vervolgd en 
veroordeeld werd om op 7 mei 197 4, 
bij inbreuk op de artikelen 27 van de 
wet v;:m 10 maart 1925 op de elektrici
teitsvoorziening en 563 van het Straf
wetboek, bij gebrek aan voorzorg, zonder 
opzet, machines of inri~htingen voor. de 
voortbrengst, de omzettmg, de bezorgmg 
en de benuttiging van de elektrische 
energie vernield of beschadigd te hebben; 

Overwegende dat luidens de voor
melde wetsbepalingen het aldus om
schreven misdrijf met politiestraffen 
beteugeld wordt ; 

Overwegende dat het bestreden vonnis 
werd uitgesproken meer dan een jaar 
sinds de dag waarop het feit werd 
gepleegd, zonder dat uit de processtukken 
blijkt dat de verjaring geschorst werd ; 

Overwegende dat de eiser ten laste 
gelegde overtreding derhalve verjaard 
was toen het vonnis in hoger beroep 
gewezen werd ; 

Dat het middel gegrond is ; 

II. In zoverre de voorziening gericht 
is tegen de beslissing waarbij de recht
bank zich onbevoegd verldaart om 
kennis te nemen van de rechtsvordering 
van de burgerlijke partij : 

Overwegende dat het openbaar miriis
terie geen hoedanigheid heeft om zich 

Om die redenen, vernietigt het bestre
den vonnis voor zover het beklaagde 
met betrekking tot de telastlegging A 
veroordeelt ; verwerpt de voorziening 
voor het overige ; beveelt dat van dit 
arrest melding zal worden gemaakt op 
de kant van de gedeeltelijk vernietigde 
beslissing ; laat de kosten ten laste van 
de Staat ; zegt dat er geen grand is tot 
verwijzing. 

13 april 1976. - 2e kamer. - Vom·
zitte1', de H. Wauters, raadsheer waar
nemend voorzitter. - V erslaggever, de 
H. Delva. - Gelijkluidende conclusie, 
de H. Lenaerts, advocaat-generaal. 

2e KAMER. - 13 april1976. 

10 TAALGEBRUIK. - NEDERLANDSE 
TAAL-FRANSE TAAL. - STRAFZAKEN.
STUKKEN IN HET FRANS OPGEMAAKT. -
TOEVOEGING VAN EEN NEDERLANDSE 
VERTALING BI.J HET DOSSIER. - VOOR· 
WAARDE. 

2o VOORZIENING IN CASSATIE. -
STRAFZAKEN. - VEROORDELEND AR· 
REST, - BEVEL TOT ONMIDDELLI.JKE 
AANHOUDING. - VOORZIENING TEGEN 
DE VEROORDELENDE BESLISSING VER
WORPEN. - VOORZIENING TEGEN HET 
BEVEL TOT ONMIDDELLI.JKE AANHOU
DING ZONDER BELANG. 

1 o Van de in het Fmns gestelde stukken 
moet bij het dossie1· slechts een N ede?'· 
landse vertaling worden gevoegd als de 
verdachte, die enkel Nede1·lands ve1'staat, 
daartoe een ve1'zoek heejt ingediend 
overeenkomstig artikel 22, lid 1 en 3, 
van de wet van 15 juni 1935 (1). 

2o W annee1· de beklaagde zich in cassatie 
heeft voorzien tegen een ve1·oordelend 
a1'1'est waarbij zijn onmiddellijke aan
hottding wo1·dt bevolen, en, ten gevolge 
van de ve1·werping van de voo1·ziening 
tegen de veroordelende beschikking, deze 
kmcht van gewijsde heejt ve1'k1·egen, 
heeft de voorziening tegen het bevel tot 

(1) Cass., 12 november 1973 (A?'J'. cass., 
197 4, blz. 297). 
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onmiddellijke aanhouding geen belang 
meer (1). 

(CRISPEELS.) 

ARREST. 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op ll februari 1976 door het Hof 
van beroep te Brussel gewezen ; 

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

Over het middel hieruit afgeleid dat 
het dossier in de Franse taal is opgesteld, 

terwijl eiser nederlandstalig is en de 
procedure in de Nederlandse taal werd 
gevoerd: 

Overwegende dat uit geen stuk, waarop 
het Hof vermag acht te slaan, blijkt dat 
eiser, overeenkomstig de bepalingen van 
artikel 22, lid 3, van de wet van 15 juni 
1935 betreffende het gebruik der talen 
in gerechtszaken, de vertaling van de in 
de Franse taal opgestelde stukken heeft 
gevraagd; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen ; 

Overwegende dat de aanvoeringen van 
eiser voor het overige erop neerkomen 
de feitelijke en derhalve soevereine 
beoordeling van de feitenrechter te 
kritiseren ; 

Dat het middel dienaangaande niet 
ontvankelijk is ; 

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 het bevel tot onmiddellijke 
aanhouding : 

Overwegende dat, ingevolge de verc 
werping van de voorziening die er tegen 
is ingesteld, de veroordelende beslissing 
in kracht van gewijsde · gaat ; 

Dat de voorziening tegen het bevel 
tot onmiddellijke aanhouding dan ook 
geen belang meer vertoont ; 

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

13 april 1976.- 2e kamer. - Voor-

zitter, de H. Wauters, raadsheer waar
nemend voorzitter. - Verslaggever, de 
H. Sury. - Gelijkluidende conclusie, 
de H. Lenaerts, advocaat-generaal. 

3e KAMER. - 14 april 1976. 

I 0 LOON. - BESCHERMING. - WERK
GEVER DIE EEN BEDIENDE ZONDER 
VOOROPZEGGING WEGENS DRINGENDE 
REDENEN HEEFT ONTSLAGEN. - VER
GOEDING AAN DE BEDIENDE VERSCHUL
DIGD WEGENS HET ONTBREKEN VAN 
EEN WETTIGE REDEN TOT ONTSLAG. -
DIE VERGOEDING IS GEEN LOON. 

2° ARBEIDSOVEREENKOMST. -BE
DIENDEN.- VoRDERING TOT BETALING 
VAN LOON AAN DE WERKNEMER VER
SCHULDIGD WEGENS ZIJN INDIENSTNE
li'I:ING. - RECHTSVORDERING GEGROND 
OP EEN OVERTREDING VAN ARTIKEL ll 
VAN DE WET VAN 12 APRIL 1965 
BETREFFENDE DE BESCHERMING VAN 
HET LOON. - VERJARING DOOR VER
LOOP VAN VIJF JAREN. 

1° Wanneer een we1·kgevm· een bediende 
zonder vooropzegging, wegens dringende 
redenen, heeft ontslagen, zijn de ver
goedingen welke aan de ontslagen 
we1·knemm· zijn verschuldigd geen loon 
in de zin van a1·tilcel 2 van de wet 
betreffende de bescherming van het loon 
van de werlcnemers. (Artt. 20 en 21 
wetten betreffende het bedienden
contract, gecoi:ird. op 20 juli 1955; 
artt. 2 en ll wet van 12 april 1965.) 

2° De rechtsvorde1·ing tot betaling van het 
aan de werlcnemer wegens zijn indienst
neming verschuldigde loon, wellce ge
grond is op een ove?'tt·eding van de wet 
van 12 april 1965 betreffende de 
besche1·ming van het loon van de werlc
nemers, verjaart door verloop van vijj 
jaren, te relcenen van de dag waarop 
het jeit is gepleegd waarttit de rechts
vordering is ontstaan (2). (Art. 26 wet 
van 17 april 1878.) 

(2) Raadpi. cass., 26 januari 1970 (Ar1'. 
(1) Oass., 19 januari 1976, supm, biz. 589. cass., 1970, biz. 470). 
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(VERENIGING ZONDER WINSTOOGMERK 

« CLINIQUE PROVIDENCE DES MALADES "• 
T. POTTIEZ EN VERHOFSTAD.) 

ARREST (ve1·taling). 

HET HOF;- Gelet op het bestreden 
arrest, op 29 november 1973 door het 
Arbeidshof te Brussel gewezen ; 

Over het middel, afgeleid uit de 
schending van artikel 34 van de wetten 
betreffende de arbeidsovereenkomst voor 
bedienden, gecoi:irdineerd bij koninklijk 
besluit van 20 juli 1955, en, voor zover 
nodig, van genoemd artikel 34 zoals 
het werd gewijzigd bij artikel 56 van 
de wet van 21 november 1969, van de 
artikelen 26, 27, inzonderheid lid 1, 28, 
inzonderheid lid l, van de wet van 
17 april 1878 houdende de voorafgaande 
titel van het W etboek van strafvordering, 
zoals zij werden gewijzigd bij de wet 
van 30 mei 1961, artikel 1, 11, inzonder
heid lid 1, en- 42, 1o, van de wet van 
12 april 1965 op de bescherming van 
het loon, 

doo1·dat, daar eiseres op 2 juni 1966 
de arbeidsovereenkomst voor bedienden 
van verweerster o1n dringende redenen 
had verbroken en verweerster haar eerst 
op ,3 oktober 1967 in verzoening voor de 
werkrechtersraad had geroepen alvorens 
bij dagvaarding van 10 september 1968 
een eis in te stellen tot betaling a) van 
het verschil tussen het minimumloon 
dat zij meende te moeten ontvangen 
krachtens de algemeen verbindend ge
worden beslissingen van de paritaire 
comites, en het loon- dat zij ontvangen 
had, b) een vergoeding wegens opzegging 
om reden van onverantwoorde verbreking 
van haar overeenkomst, het arrest de 
beslissing bevestigt van de eerste rechter 
die de eis, krachtens artikel 34 van de 
gecoordineerde wetten betreffende de 
arbeidsovereenkomst voor bedienden, 
verjaard had verklaard, maar beslist dat 
die eis niet verjaard is, in zoverre 
verweerster hem regelmatig had gewij
zigd, door hem te doen slaan op de 
vergoeding van de schade die volgt uit 
het misdrijf dat eiseres zou hebben 
gepleegd omdat zij de in de dagvaarding 
geiiiste bedragen niet zou hebben beta,ald 
binnen de termijn bepaald bij artikel ll 
van de wet van 12 april 1965 op de 
bescherming van het loon, en dat het 
arbeidshof daarover op die wijze beslist 
op de gronden dat de niet-uitvoering 
van een strafrechtelijk gesanctioneerde 
verplichting de schuldeiser in de mogelijk-

heid stelt om te kiezen tussen de actio 
ex contractu en de actio ex delicto, naar
gelang zijn belangen, en bijgevolg de 
voorkeur te geven aan de tweede indien 
hij vaststelt dat de eerste verjaard is, 
nu hij die keuze, mits artikel 807 van 
het Gerechtelijk W etboek in acht te 
nemen, definitief kon maken in zijn 
in hoger beroep genomen conclusie ; dat 
de verweerster, in haar rechtsvordering 
in hoger beroep niet meer beoogt dat 
haar werkgever wordt veroordeeld tot 
betaling van een vergoeding wegens 
opzegging en tot een met haar beroeps
kwalificatie overeenstemmend loon, maar 
de vergoeding beoogt van de schade 
die zij heeft geleden ingevolge de niet: 
betaling van die vergoeding en van dat 
loon binnen de bij artikel ll van de 
wet van 12 april 1965 op de bescherming 
van het loon b~paalde termijn, een feit 
dat door artikel 42, 1°, van diezelfde 
wet als misdrijf wordt beschouwd, nu 
die wijziging van de juridische kwalifi
catie van haar oorspronkelijke eis doo:r _ 
verweerster werd verricht met inacht
neming van artikel 807 van het Gerech
telijk Wetboek; dat de civielrechtelijke 
vordering die het gevolg is van een 
misdrijf verjaart door verloop van vij( 
jaar te rekenen van de dag waarop het 
misd:rijf werd gepleegd, zonder dat zij 
kan verjaren v66r de strafvordering, 
ten deze een jaar; dat verweerster haar 

-rechtsvordering binnen die termijn heeft 
ingesteld zowel wat betreft de vergoeding_ 
van de schade wegens de niet-betaling 
van de opzeggingsvergoeding als de 
schade die zij inzake loon heeft geleden, 
een voortdurend misdrijf daar de geschil
len ontstaan zijn op 30 juni 1966, datum_ 
van de eerste uitbetaling volgende op 
het einde van de dienstbetrekking (2 juni 
1966), en daar de conclusie waardoor· 
verweerster de grondslag van haar 
rechtsvordering wijzigt ter griffie van 
het hof werd neergelegd op 20 april 1971,
hetzij meer dan twee maand voor het
verstrijken van de termijn van verjaring, 
zodat die rechtsvordering ontvankelijk is, 

te1·wijl, ee1·ste onderdeel, voor de eis van 
de bediende, gegrond op een feit dat 
tegelijk een schending is door de werk
gever van een uit de arbeidsovereenkomst 
voor bedienden voortspruitende verplich
ting en een inbreuk op de strafwet, 
zowel de verjaring geldt die van toe
passing is op de rechtsvorderingen 
ontstaan uit de. arbeidsovereenkomst 
voor bedienden als de verjaring die van 
toepassing is op de civielrechtelijke 
vordering en de eis derhalve uitgedoofd 
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is door de eerste, zo deze bereikt is, 
zodat het arrest, dat vaststelt dat de 
eis van verweerster verjaard is in zoverre 
hij steunde op de contractuele aan
sprakelijkheid van eiseres, niet kon 
verklaren dat de eis, als civielrechtelijke 
vordering die het gevolg is van een door 
eiseres gepleegd misdrijf, niet verjaard 
was (schending van alle in het middel 
bedoelde wetsbepalingen, behalve de 
artikelen 11, lid 1, en 42, 1°, van de wet 
van 12 april 1965); 

en, tweede onderdeel, daar de vergoeding 
wegens opzegging geiiist door een be
diende, die betwist dat de werkgever 
wegens dringende redenen zonder opzeg
ging de arbeidsovereenkomst voor bedien
den kon beeindigen, niet mag worden 
beschouwd als een loon dat na het einde 
van de dienstbetrekking verschuldigd 
blijft, de niet-betaling van die vergoeding 
door de werkgever binnen de bij artikel11 
van de wet van 12 april 1965 op de 
bescherming van het loon bepaalde 
termijn geen misdrijf is, waaruit volgt 
dat voor de eis van verweerster, in 
zoverre zij de betaling van dergelijke 
vergoeding beoogde, enkel de verjaring 
geldt die van toepassing is op de uit 
een arbeidsovereenkomst voor bedienden 
voortspruitende rechtsvordering, verja
ring die in geen geval mocht worden 
terzijde geschoven ten voordele van de 
op de civielrechtelijke vordering toe
passelijke verjaring (schending van alle 
in het middel bedoelde wetsbepalingen) : 

W at het tweede onderdeel betreft : 

Overwegende dat het arrest beslist 
dat artikel 11 van de wet van 12 april 
1965 betreffende de bescherming van 
het loon van de werknemers de termijn 
vaststelt binnen welke de schadeloos
stelling moet worden betaald die aan 
de bediende verschuldigd is voor 
verbreking van de overeenkomst zonder 
gegronde reden of opzegging ; dat het 
hof van beroep daaruit afleidt dat de 
vertraging in die betaling door artikel 42, 
1°, van dezelfde wet strafbaar wordt 
gesteld en dat de uit dat misdrijf voort
spruitende civielrechtelijke vordering 
slechts door verloop van vijf jaar, te 
rekenen van de dag waarop het misdrijf 
werd gepleegd, verjaard is ; 

Overwegende echter dat de wet van 
12 april 1965, in haar artikel 2, onder 
loon verstaat : loon in geld, fooien of 
bedieningsgeld en in geld waardeerbare 
voordelen; dat de artikelen 20 en 21 
van de op 20 juli 1955 gecoordineerde 
wetten betreffende de arbeidsovereen-

komst voor bedienden, in geval van 
verbreking van de arbeidsovereenkomst 
voor bedienden zonder gegronde reden 
of zonder vooropzegging, vergoedingen 
toekennen die niet een dergelijk loon 
zijn; 

Overwegende dat die vergoedingen, 
derhalve, niet worden bedoeld bij arti
kel 11 van de wet van 12 april 1965 
noch, bijgevolg, bij artikel 42, 1°, van 
dezelfde wet ; 

Dat dit onderdeel van het middel 
gegrond is; 

W at het eerste onderdeel betreft : 

Overwegende dat de rechtsvordering 
de vergoeding beoogt van de schade 
door verweerster geleden door de te late 
betaling, enerzijds, van het verschil 
tussen het minimumloon en het werkelijk 
ontvangen loon en, anderzijds, van de 
vergoeding aan verweerster verschuldigd 
voor de verbreking, zonder gegronde 
reden of zonder opzegging, van de 
arbeidsovereenkomst voor bedienden ; 

Overwegende dat de vernietiging van 
het tweede onderdeel aile bestaans
redenen ontneemt aan het eerste onder
deel inzoverre dit betrekking heeft op 
de schadevergoeding wegens te late 
betaling van de vergoeding wegens 
verbreking van de overeenkomst zonder 
gegronde reden of opzegging ; 

Overwegende dat, inzake de schade
vergoeding voor de te late betaling van 
een deel van het minimumloon, artikel 34 
van de bij koninldijk besluit van 20 juli 
1955 gecoordineerde wetten op de arbeids
overeenkomsten voor bedienden, gewij
zigd bij artikel 56 van de wet van 21 juli 
1969, de uit de arbeidsovereenkomsten 
voor bedienden ontstane rechtsvorderin
gen weliswaar een jaar na de beeindiging 
van het contract verjaard verklaart; 

Overwegende nochtans dat, luidens 
artikel 26 van de wet van 17 april 1878 
houdende de voorafgaande titel van het 
Wetboek van strafvordering, gewijzigd 
bij de wet van 30 mei 1961, de uit een 
misdrijf voortspruitende civielrechtelijke 
vordering verjaart door verloop van vijf 
jaar, te rekenen van de dag waarop het 
misdrijf werd gepleegd ; dat artikel 28 
van de wet van 17 april 1878, gewijzigd 
bij de wet van 30 mei 1961, preciseert 
dat voornoemd artikel 26 van toepassing 
is in aile door de bijzondere wetten 
geregelde zaken ; 

Overwegende dat het arrest vaststelt 
dat, indien de oorspronkelijk door ver
weerster ingestelde rechtsvordering uit 
de overeenkomst was ontstaan, de eis 



- 945 

met toepassing van artikel 807 van het 
Gereehtelijk Wetboek werd gewijzigd 
en dat die aldus gewijzigde eis een uit 
een misdrijf voortspruitende civielrechte
lijke vordering is ; 

Overwegende dat, derhalve, het arrest 
wettelijk heeft kunnen beslissen dat de 
rechtsvordering van verweerster tot 
schadevergoeding voor de te late betaling 
van het verschil tussen het minimumloon 
en het loon dat verweerster wettelijk 
heeft ontvangen niet verjaart een jaar 
na de beeindiging van het contract, maar 
door verloop van vijf jaar van de dag 
waarop het misdrijf zou gepleegd zijn ; 

Dat dit onderdeel van het middel niet 
kan worden aangenomen ; 

Om die redenen, vernietigt het bestre
den arrest, in zoverre het beslist dat 
de te late betaling van een vergoeding 
door de werkgever verschuldigd wegens 
verbreking van de arbeidsovereenkomst 
voor bedienden, zonder gegronde reden 
of vooropzegging, valt onder artikel 11 
van de wet van 12 april 1965, en door 
artikel 42, 1°, van dezelfde wet strafbaar 
wordt gesteld, en in zoverre het daaruit 
afteidt dat de rechtsvordering tot betaling 
van een schadevergoeding die voor die 
vertraging aan verweerder verschuldigd 
zou zijn slechts verjaard is door verloop 
van vijf jaar, te rekenen van de dag van 
het misdrijf; verwerpt de voorziening 
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. 

14 april 1976. - 3e kamer. - Voor
zitter, de H. Polet, raadsheer waar
nemend voorzitter. - Verslaggever, de 
H. Janssens. - Gelijkluidende conclusie, 
de H. Duchatelet, advocaat-generaal. -
Pleite1', de H. Faures. 

3e KAMER. - 14 april 1976, 

ZIEKTE- EN INV ALIDITEITSVER
ZEKERING. - lNVALIDITEITSVER
GOEDING. - WERKlVIAN DIE INVALIDI· 
TEITSPENSIOENEN VOOR MIJNWERKERS 

GENIET. - GEEN RECHT OP DE INVALI· 
DITEITSVERGOEDING. 

De we1·kman die Belgische of b~titenlandse 
invaliditeitspensioenen voo1' mijnwe1'ke1's 
geniet heejt geen 1·echt op een invali
diteitsve1'goeding als bedoeld in de wet 
van 9 a~tgust~ts 1963. (Art. 50, lid 3, 
wet van 9 augustus 1963 tot instelling 
en organisatie van een regeling voor 
verplichte ziekte- en invaliditeitsver
zekering.) 

(RIJKSDIENST VOOR ZIEKTE· EN INVALI· 
DITEITSVERZEKERING, T. GUAGLIARDO, 
IN TEGENWOORDIGHEID VAN DE LANDS
BOND VAN DE VERBONDEN DER BE· 
ROEPSMUTUALITEITEN VAN BELGIE.) 

ARREST (ve1·taling), 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 5 maart 197 4 door het Arbeids
hof te Luik gewezen ; 

Over het middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 50, inzonder
heid lid 1 en 3, en 70, § 2, lid 1, van de 
wet van 9 augustus 1963 tot instelling 
en organisatie van een regeling voor 
verplichte ziekte- en invaliditeitsver
zekering, genoemd artikel 50 zoals het 
werd gewijzigd bij artikel 17 van de wet 
van 27 juni 1969, 

doo1·dat, hoewel het enerzijds vaststelt 
dat verweerder, om reden van zijn 
tewerkstelling als mijnwerker in Italie 
gedurende dertien jaar en in Belgie 
gedurende een jaar, een invaliditeits
pensioen geniet krachtens de Italiaanse 
wetgeving en een invaliditeitspensioen, 
door de Belgische wet toegekend aan de 
mijnwerkers en de ermede gelijkgestel
den, terwijl elk van die pensioenen, 
overeenkomstig de verordeningen nr. 3 
en nr. 4 van de Europese Economische 
Gemeenschap, berekend werd naar rato 
van de duur van de tewerkstelling in het 
ene en het andere land, en, anderzijds, 
dat, wat verweerder betreft, de periode 
van invaliditeit, in de zin van voor
noemde wet van 9 augustus 1963, 
begonnen is op 30 april 1972, het arrest, 
met bevestiging van de beslissing van de 
eerste rechter, de verzekeringsinstelling 
veroordeelt om aan verweerder, vanaf 
29 april 1971 en tot de spontane arbeids
hervatting of tot hij door een nieuwe 
beslissing inzake de arbeidsongeschikt
heid opnieuw aan het werk wordt 
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gezet, de wettelijke invaliditeitsuitke
ringen te betalen, maar onder aftrek 
van het Italiaanse invaliditeitspensioen 
en het Belgisch invaliditeitspensioen 
van mijnwerker die hij ontvangt, en dat 
om te beslissen dat zelfs na het verstrijken 
van het tijdvak van primaire arbeids
ongeschiktheid, verweerder het recht 
op betaling van de wettelijke ziekte
uitkeringen zal behouden, het arrest 
steunt op de gronden : dat krachtens 
artikel 50, lid 3, van de wet van 9 au
gustus 1963, de rechthebbende van een 
invaliditeitspensioen van mijnwerker, be
paald volgens de Belgische normen, de 
bij genoemde wet bepaalde invaliditeits
uitkeringen niet mag ontvangen, maar 
dat men zich afvraagt of « het " pensioen 
naar hetwelk die wetsbepaling verwijst 
eveneens het lagere pensioen is, zoals 
dat ten deze aan verweerder is toegekend 
krachtens de verordeningen nr. 3 en nr. 4 
van de Europese Economische Gemeen
schap ; dat men redelijkerwijze mag 
aannemen dat de wetgever heeft willen 
verbieden dat de werknemer die geniet 
van het invaliditeitspensioen van mijn
werker, zoals de Belgische wet dit 
organiseert, en dat meestal hoger is dan 
de invaliditeitsuitkering, dat pensioen 
en die uitkering cumuleert, maar dat niet 
kan worden aangenomen dat hij aan de 
invalide mijnwerker niet minstens een 
invaliditeitsuitkering heeft willen toe
kennen ; dat de wet van 9 augustus 1963 
de bepaling van artikel 87, lid 5, van het 
koninldijk besluit van 22 september 1955 
dat aan de invalide mijnwerkers een 
schadeloosstelling bezorgde die ten minste 
gelijk was aan die van de andere werk
nemers niet overneemt, maar dat niets 
in de voorbereidende werken van de wet 
van 9 augustus 1963 en van de wet van 
27 juni 1969, die haar heeft gewijzigd, 
het mogelijk maakt te geloven dat de 
wetgever de vroegere toestand heeft 
willen wijzigen en de invalide mijn
werkers voortaan minder g\mstig heeft 
willen behandelen; dat de eerste rechter 
terecht heeft beslist dat het bij artikel 50, 
lid 3, van de wet van 9 augustus 1963 
bedoelde invaliditeitspensioen van mijn
werker moet worden begrepen als het 
pensioen voor het volle beclrag, zoals 
dit is bepaald bij de wetgeving op het 
statuut van de invalide mijnwerkers, en 
niet als een pensioen dat lager is dan dat 
bedrag ; dat artikel 50, lid 3, van de wet 
van 9 augustus 1963 bijgevolg ten deze 
niet van toepassing was ; dat daaruit 
volgt dat de eerste rechter eveneens 
terecht heeft beslist dat artikel 70, § 2, 

van de wet van 9 augustus 1963, tot 
organisatie van de cumulatie van pres
taties van de ziekte- en invaliditeits
verzekering met de bij een andere 
wetgeving bepaalde prestaties, van toe
passing was en dat aan verweerder 
invaliditeitsuitkeringen moesten worden 
toegekend onder aftrek van het invali
diteitspensioen voor mijnwerkers dat hij 
geniet, 

te1·wijl artikel 50, lid 3, van voor
noemcle wet van 9 augustus 1963 in 
die zin moet worden begrepen dat het 
enkele feit dat een werknemer aanspraak 
kan maken op een aan de mijnwerkers 
en de ermede gelijkgestelden toegekend 
invaliditeitspensioen, die werknemer vol
ledig uitsluit van het recht op betaling 
van invaliditeitsuitkeringen, welke ook 
de hoegrootheid van dat pensioen is, zelfs 
indien het bedrag ervan wordt ver
minderd krachtens de verordeningen van 
de Europese Economische Gemeenschap, 
zodat verweerder enkel recht had op de 
betaling van de wettelijke ziekteuit
keringen tot 29 april 1972, datum van 
het verstrijken van de primaire arbeids
ongeschiktheid, en, door te beslissen dat 
verweerder daarop, in enige mate, na 
die datum recht had, het arrest de in 
het middel bedoelde wetsbepalingen 
schendt: 

Overwegende dat het arrest vaststelt 
dat verweerder invaliditeitspensioenen 
voor mijnwerkers geniet die hem door 
de bevoegde overheden, pro rata temporis, 
krachtens de Belgische en de Italiaanse 
wetgeving worden toegekend ; 

Overwegende dat, daar artikel 50, lid 3, 
van de wet van 9 augustus 1963 vermeldt 
dat de invaliditeitsuitkering niet wordt 
betaald aan de gerechtigden die aan
spraak hebben op l:(et aan de mijnwerkers 
en de ermede gelijkgestelden toegekende 
invaliditeitspensioen, verweerder die in
valicliteitsuitkeringen niet kon genieten ; 

Dat hij krachtens artikel 70, § 2, van 
clezelfde wet evenmin de beclragen kon 
genieten die het verschil uitmaken 
tussen het beclrag van de invaliditeits
uitkeringen en het bedrag van de hem 
betaalde persioenen voor mijnwerkers ; 
dat, inderdaad, die wetsbepaling, die, 
bij wege van verbocl of beperking, de 
cumulatie regelt van de verzekerings
prestaties met, voor een zelfde schade, 
krachtens andere wetgevingen verschul
digde prestaties, niet van toepassing is 
wanneer de verzekerde, zoals ten deze, 
geen recht heeft op verzekeringspre8-
taties; 



947-

Dat het middel gegrond is ; 
Overwegende dat krachtens de arti

kelen 580, 2o; 1017 en 1111 van het 
Gerechtelijk W etboek eiser in de kosten 
moet worden veroordeeld ; 

Om die redenen, vernietigt het bestre
den arrest, behalve in zoverre het 
uitspraak doet over de uitkeringen 
verschuldigd voor de periode v66r 30 april 
1972 en over de kosten van de twee 
instanties ; verwerpt de voorziening voor 
het overige ; verklaart het ·arrest bindend 
voor verweerster ; beveelt dat van dit 
arrest melding zal worden gemaakt op de 
kant van de gedeeltelijk vernietigde 
beslissing ; veroordeelt eiser in de kosten ; 
verwijst de aldus beperkte zaak naar 
het Arbeidshof te Bergen. 

14 april 1976. - 3e kamer. - Voo?'· 
zitte1·, de H. Polet, raadsheer waar
nemend voorzitter. - Vm·slaggever, de 
H. Janssens. - Gelijkluidende conclusie, 
de H. Duchatelet, advocaat-generaal. -
Pleiter, de H. VanRyn. 

3e KAMER. - 14 april 1976, 

I 0 VOORZIENING IN OASSATIE. 
BESLISSINGEN WAARTEGEN EEN CAS· 
SATIEBEROEP KAN WORDEN INGESTELD. 
- BuRGERLIJKE ZAKEN. - VooRZIE· 
NING BEPERKT TOT EEN BESOHIKKING 
VAN EEN BESLISSING.- GEEN BETE· 
KENING VAN DE BESLISSING. - VER· 
WEERDER DIE ZIOH LATER TEGEN EEN 
ANDERE BESCHIKKING VAN DEZE BE· 
SLISSING IN CASSATIE KAN VOORZIEN. 

2° VOORZIENING IN OASSATIE. -
TERMIJN.- BURGERLIJKE ZAKEN.
VOORZIENING BEPERKT TOT EEN BE· 
SCHIKKING VAN EEN BESLISSING. -
GEEN BETEKENING VAN DE BESLIS· 
SING.- LATERE VOORZIENING VAN DE 
VERWEERDER TEGEN EEN ANDERE 
BESCHIKKING VAN DEZE BESLISSING. 

3° BEROEPSZIEKTE. -BASISLOON.
GETROFFENE DIE VOOR HET BEGIN VAN 
DE ARBEIDSONGESOHIKTHEID DE BE· 
ROEPSCATJlJGORIE HEEFT VERLATEN 
WAAR HIJ AAN HET RISIOO WAS BLOOT· 
GESTELD. - REGELS INZAKE BERE· 
KENING VAN HET LOON. 

4° GEREOHTSKOSTEN. - BURGER· 

LIJKE ZAKEN. - 0ASSATIEGEDING. 
BEROEPSZIEKTE. - BEVOEGDHEID VAN 
HET FONDS VOOR BEROEPSZIEKTEN. -
VOORZIENING AANGENOMEN. - VER· 
OORDELING VAN DE ElSER IN DE 
KOSTEN. 

1° en 2° W anneer een pa1·tij zich in 
cassatie heejt voorzien tegen een beschik
king van een beslissing zonde?' deze te 
betekenen, kan de ve1·weerder later een 
cassatiebm·oep instellen tegen een andere 
beschikking van dezeljde beslissing. 
(Art. I073 G.W.) (Impliciete oplossing.) 

3° Het basisloon van de get?·offene van een 
beroepsziekte die, v661· de datum van 
het begin van de arbeidsongeschiktheid, 
de bm·oepscategorie heejt verlaten wam· 
hij aan het risico der opgedane ziekte 
was blootgesteld, is het gemiddeld loon 
dat aan de werknemers van deze beroeps
categorie we1·d verleend tijdens de periode 
van een jaar, berekend van dag tot dag, 
v661· de datttm van het begin van de 
arbeidsongeschiktheid, ingeval dat loon 
hogm· is dan het loon van de get?·offene, 
be1·ekend volgens de ?'egels inzake arbeids
ongevallen. (Art. 49, lid 4, wetten 
betreffende de schadeloosstelling voor 
beroepsziekten, gecoord. bij K.B. van 
3 juni- 1970.) 

4° W anneer, op de voo1·ziening van het 
Fonds voo?' beroepsziekten, het Hoj een 
ar1·est vernietigt van een m·beidshoj, dat 
beslist heejt over een rechtsvm·de1·ing 
welke gegrond is op de wetten betreffende 
de schadeloosstelling vom· bm·oepsziekten, 
vm·oordeelt het de eism· in de kosten (I). 
(Art. 53 wetten betreffende de schade
loosstelling voor beroepsziekten, ge
coord. bij K.B. van 3 juni I970.) 

(FONDS VOOR BEROEPSZIEKTEN, 
T. WOUTERS.) 

ARREST (ve?·taling). 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 28 juni I973 door het Arbeids
hof te Luik gewezen ; 

Gelet cip het op 8 januari 1975 door 
het Hof gewezen arrest (2) dat, uitspraak 
doende over de voorziening van de 
huidige verweerder, het arrest van 28 juni 
I973 heeft vernietigd in zoverre dit het 

(1) Raadpl. cass., 7 september 1961 (Bttll. 
en Pas., 1962, I, 34). 

(2) A1'1', cass., 1975, biz. 517. 



-948-

vanaf 1 januari 1972 in aanmerking 
te nemen loon beperkt had tot 200.000 
frank; 

Over het eerste middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 49, lid 4 
en 6, van de wetten betreffende de 
schadeloosstelling voor beroepsziekten, 
gecoi:irdineerd op 3 juni 1970, 1, 2, 3 van 
het koninklijk besluit van 1 augustus 1969 
tot vaststelling van sommige nadere 
regelen betreffende de berekening van 
het basisloon inzake schadeloosstelling 
voor beroepsziekten en, in zoverre nodig, 
van het advies van 15 augustus 1969 
van het Ministerie van Sociale V oorzorg 
gegeven in uitvoering van het koninklijk 
besluit van 1 augustus 1969, 

doo1·dat het arrest, na te hebben 
vastgesteld dat verweerder alle beroeps
activiteit had stopgezet voor het begin 
van de arbeidsongeschiktheid, waarvan 
het erkende dat hij erdoor getroffen was 
en dat de beroepsziekte in 1968 begon, 
beslist heeft « da t overeenkomstig lid 4 
van het artikel 49 ... het basisloon het 
gemiddeld loon is van andere conducteurs 
van identieke werken in 1967, onbe
twistbaar het refertejaar, daar de beroeps
ziekte in 1968 begon" en dat « dergelijk 
gemiddeld loon in 1967 op ongeveer 
268.000 frank kan worden vastgesteld, 
overeenkomstig de bewering van ap
pellant die overigens bewijst dat hij reeds 
in 1960 persoonlijk ongeveer 240.000 
frank verdiende "• 

te1·wijl, ee1·ste ondM·deel, de referte
periode waarmede rekening moet worden 
gehouden voor de bepaling van het loon 
dat tot basis dient voor de vaststelling 
van de vergoedingen, luidens lid 4 van 
artikel 49 van de wet van 3 juni 1970, 
de periode is van een jaar v66r de datum 
van het begin van de arbeidsongeschikt
heid, die ten deze niet het jaar 1967 is 
maar wei de periode van 9 november 
1967 tot 8 november 1968, daar het begin 
van de arbeidsongeschiktheid medisch 
op 9 november 1968 werd vastgesteld 
(schending van artikel 49, lid 4, van de 
wetten betreffende de schadeloosstelling 
voor beroepsziekten, gecoordineerd op 
3 juni 1970) ; 

tweede onde1·deel, het bij artikel 49 van 
de wet van 3 juni 1970 bedoelde gemid
deld loon dat aan de andere werknemers 
van dezelfde beroepscategorie werd toe
gekend tijdens de periode van een jaar 
v66r de datum van het begin van de 
arbeidsongeschiktheid moet worden be
grepen als het gemiddelde loon dat aan 
die andere werknemers werd toegekend 

en niet als een verondersteld of bij 
benadering vastgesteld gemiddeld loon 
zoals vermeld in het arrest (schending 
van artikel 49, lid 4, van de wetten 
betreffende schadeloosstelling voor be
roepsziekten, gecoi:irdineerd op 3 juni 
1970); 

derde onderdeel, daar het niet heeft 
vastgesteld dat verweerder werkelijk het 
bewijs leverde van het bedrag van het 
gemiddelde loon dat overeenkomstig 
de bewoordingen van lid 4 van artikel 49 
van de wet van 3 juni 1970 aan de 
andere werknemers van dezelfde beroeps
categorie werkelijk werd toegekend tij
dens de periode van een j aar v66r de 
datum van het begin van arbeidsonge
schiktheid, het arrest, voor de bepaling 
van het basisloon dat dient voor de 
vaststelling van de vergoedingen, zoals 
in conclusie aangevoerd door eiser die 
over dat punt de bevestiging vroeg van 
de beslissing van de eerste rechter, de 
bepalingen had moeten toepassen van 
het koninklijk besluit tot vaststelling 
van sommige nadere regelen betreffende 
de berekening van het basisloon inzake 
schadeloosstelling van beroepsziekten 
(schending van artikel 49, lid 6, van 
de wetten betreffende de schadeloos
stelling voor beroepsziekten, gecoi:irdi
neerd op 3 juni 1970, 1, 2, 3 van het 
koninklijk besluit van 1 augustus 1969 
tot vaststelling van sommige nadere 
regelen betreffende de berekening van het 
basisloon inzake schadeloosstelling van 
beroepsziekten, en, in zoverre nodig, 
van het advies van het Ministerie van 
Sociale Voorzorg van 15 augustus 1969, 
opgesteld in uitvoering van het koninklijk 
besluit van 1 augustus 1969) : 

Overwegende dat het arrest, dat 
artikel 49, lid 4, van het koninklijk 
besluit van 3 juni 1970, houdende 
coi:irdinatie van de wetsbepalingen betref
fende de beroepsziekten, toepast, beslist 
dat verweerders basisloon moet worden 
bepaald op grond van « het gemiddeld 
loon van andere conducteurs van iden
tieke werken in 1967 ''; 

Overwegende dat voornoemde wets
bepaling verwijst naar bet gemiddelde 
loon (( tijdens de periode van een jaar 
v66r de datum van het begin van de 
arbeidsongeschiktheid " ; 

Dat die bepaling door die bewoordingen 
niet doelt op het burgerlijk jaar v66r 
het jaar tijdens hetwelk de arbeids
ongeschiktheid is begonnen maar op de 
van dag tot dag berekende periode van 
een jaar die onmiddellijk voorafgaat 
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aan de datum van het begin van die 
arbeidsongeschiktheid ; 

Overwegende dat het arrest enkel 
vaststelt dat, wat verweerder betreft, 
de arbeidsongeschiktheid in << I968 be
gonnen is»; 

Dat het arrest, daar het niet vaststelt 
dat verweerders arbeidsongeschiktheid 
op I januari I968 begonnen is, wettelijk 
niet heeft kunnen beslissen dat ten deze, 
krachtens voornoemd artikel 49, lid 4, 
het burgerlijk jaar I967 het refertejaar 
was; 

Dat dit onderdeel van het middel 
gegrond is; 

Overwegende dat, krachtens artikel 53 
van de gecoordineerde wetten van 3 juni 
I970, de kosten ten laste van eiser moeten 
vallen; 

Om die redenen, vernietigt de beschik
kingen van het bestreden arrest die niet 
waren bestreden door de vorige voor
ziening en die niet werden vernietigd 
door het arrest van 8 januari I975, 
behalve de bepalingen betreffende de 
ontvankelijkheid van het beroep en 
betreffende de kosten ; beveelt dat van 
dit arrest melding zal worden gemaakt 
op de kant van de gedeeltelijk vernietigde 
beslissing ; veroordeelt eiser in de kosten ; 
verwijst de aldus beperkte zaak naar 
het Arbeidshof te Brussel. 

I4 april I976. - 3e kamer. - Voor
zitter, de H. Polet, raadsheer waar
nemend voorzitter. - Verslaggever, de 
H. Janssens. - Gelijkluidende conclusie, 
de H. Duchatelet, advocaat-generaal. -
Pleiter, de H. VanRyn. 

I e KAMER. - 22 april 1976. 

lO HUWELIJK.- RESPEOTIEVE REOH
TEN EN VERPLIOHTINGEN VAN DE 
EOHTGENOTEN. - VERPLIOHTING VOOR 
ELKE EOHTGENOOT BIJ TE DRAGEN IN 
DE LASTEN VAN DE HUISHOUDING. 
LASTEN VAN DE HUISHOUDING. -
BE GRIP. 

2° SOHENKINGEN EN TESTAMEN
TEN. - SOHENKING. - GEZAMEN-

(1} Cass., 28 maart 1969 (A1·1-. cass., 1969, 
blz. 713). 

(2} Deze bepalingen zijn vervangen door 
de wet van 14 juli 1976 betreffende de respec-

LIJKE AANKOOP DOOR DE EOHTGENOTEN 
VAN HET ONROEREND GOED DAT ZIJ BE· 
WONEN.- SOHEIDING VAN GOEDEREN 
MET BEDING DAT DE EOHTGENOTEN 
GEAOHT vVORDEN DAG VOOR DAG HUN 
BIJDRAGE GELEVERD TE HEBBEN IN DE 
LASTEN VAN DE HUISHOUDING ZONDER 
ENIGE REKENING OF KWIJTING ONDER 
ELKAAR. - EOHTSOHEIDING. - HER· 
ROEPING DOOR DE EOHTGENOOT VAN 
DE ONREOHTSTREEKSE SOHENKING AAN 
ZIJN EOHTGENOTE VAN DE HELFT VAN 
DE PRIJS WELKE HIJ VAN ZIJN GELD 
HEEFT BETAALD VOOR DE AANKOOP 
VAN HET ONROEREND GOED. -VAST· 
STELLING DOOR DE REOHTER DAT DE 
EOHTGENOTEN VOOR EEN GELIJK DEEL 
HADDEN BIJGEDRAGEN IN DE LASTEN 
VAN DE HUISHOUDING. - BESLISSING 
DAT DE BEWEERDE SOHENKING NIET 
BEWEZEN IS.- WETTELIJKHEID. 

I 0 De verplichting voo1• elke echtgenoot bij 
te dragen in de lasten van de huishouding 
strekt zich uit tot alle lasten van het 
gezin die uit het huwelijk voo1·tvloeien, 
a.m. tot de lasten die voo1·tvloeien uit 
de aankoop en het onde1·hMtd van het 
gemeensohappelijk huis (I). (Artt. 212 
en 2I8 B.W. [2].) 

2° W annee?' echtgenoten, die onder het stelsel 
van scheiding van goede1·en zijn gehuwd 
met een beding dat zij geacht w01·den 
dag voor dag hun bijd1·age geleverd te 
hebben in de lasten van de huishouding 
en dat zij niet onderworpen zijn aan 
enige 1·ekening of kwijting onde1• elkaa1·, 
samen een on1·oerend goed hebben gekocht 
dat zij bewonen en de man, na de 
echtscheiding, verklam·t dat hij de on
rechtstreekse schenking herroept die hij 
aan zijn echtgenote zou gedaan hebben 
en die bestaat 'l.tit de helft van de prijs 
welke hij van zijn geld heeft betaald voor 
de aankoop van het huis, en ter1.tgbetaling 
ervan v01·dert, kan de rechte1·, die vaststelt 
dat de echtgenoten dag voor dag gelijke
lijk bijgedmgen hebben in de lasten van 
de huishouding, de een met bed1·ijjs
inkomsten, de ande1·e doo1• ve1'Zo1·ging van 
het gemeenschappelijke kind alsmede 
materiele en intellectuele bijdragen waa?'· 
voor zij als vrouw aan de ham·d geen geld 
heeft gekregen, wettelijk e1Ytit afleiden dat 
het bewijs van de beweerde onrecht
streekse schenking niet is geleve1·d. 

tieve rechten en verplichtingen van de 
echtgenoten en de huwelijksstelsels (Belg. 
Staatsblad van 18 september 1976). 
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(VANDENBOSCH, T. DE GRAUX.) 

ARREST (vertaling). 

RET HOF;- Gelet op het bestreden 
arrest, op 21 mei 1975 door het Hof van 
beroep te Brussel gewezen ; 

Over het middel afgeleid uit de 
schending van de artikelen 214b (wet 
van 20 juli 1932, enig artikel), 218 (wet 
van 30 april 1958, artikel 1), 1134, 1135, 
1319, 1320, 1537 oud en 1537 (wet v_~n 
22 juni 1959, artikel 2) van het BurgerliJk 
Wetboek, 

doo1·dat, nu eiser heeft verklaard dat hij 
de aan verweerster, zijn echtgenote, 
gedane onrechtstreekse schenking her
roept, die bestond uit de helft van wat 
hij, met zijn eigen .gelden, heeft beta?'ld 
met liquide middelen en door afiossmg 
van een hypothec~ire lening, voor de 
gemeenschappelijke aanwerving, doo_r de 
conventioneel van goederen gesche1den 
echtgenoten, van een apparte~~nt dat 
na de verbreking van de huwehJksband 
werd verkocht, en nu eiser aan ver
weerster de teruggave heeft gevr~agd 
van 318.367 frank, het arrest, om e1sers 
vordering af te wijzen, ':"Brkla~rt dat ?:eze 
de aangevoerde schenkmg n~~t beWIJSt ; 
dat artikel 2 van het huwehJkscontract 
tussen partijen bepaalt dat « de inkom
sten van beide echtgenoten evenals de 
opbrengst . van hun arbeid z:ullen ~ienen 
om de lasten van de hmshoudmg te 
dekken " en " dat zij geacht zullen worden 
dag voor dag hun bijdrage in die lasten 
geleverd te hebben en niet zullen onder
worpen zijn aan enige rekening . noch 
aan enige kwijting onder elkaar of Jegens 
hun erfgenamen " ; dat de lasten van hun 
huwelijk onder meer de kost~n van 
huisvesting omvatten en dat de mtgaven 
voor de woning van de echtgenoten 
zulke kosten uitmaken; dat uit de 
omstandigheden die de zaak ~igen zijn 
blijkt dat niet alleen .l~osten d1e met de 
huishuur kunnen gehJkgesteld word~n, 
zoals de interest op de hypothecarre 
lening die de aankoop van het apparte
ment heeft mogelijk gemaakt, als kosten 
van huisvesting mogen worden be
schouwd en dat deze kosten van huis
vesting ook de kosten van de eigenli_jke 
verwerving moeten omvatten; dat mser 
zijn activiteit op professioneel vlak 
slechts heeft kunnen ontplooien in de 
mate dat verweerster door haar materieel 
en intellectueel werk van elke dag, haar 
plicht als huismoeder heeft vervuld, 
door te zorgen voor de goede gang van 

zaken in de huishouding en door te waken 
over de gezondheid en de opvoe~~ng 
van het kind ; dat ten deze de geldehJke 
bijdrage van de ene ec_l_ttgenoot en de 
materiele en morele biJdrage van de 
andere in evenwicht zijn ; dat de bedrijfs
inkomsten van de man in hun geheel 
schijnen aangewend te zijn voor lasten 
waartegen die welke de echtgenote door 
haar niet betaalde arbeid droeg, opwegen ; 
dat het vermoeden ju1·is et de jure van 
artikel 2 van de huwelijksovereenkomst 
aldus wat betreft zowel de inkomsten 
als d~ opbrengst van deze arbeid, geens
zins wordt weerlegd en zodoende geen 
aanleiding geeft tot enige rekening of 
kwijting; dat uit de voornoe~de be
talingen betreffende de aanwervmg van 
het appartement geenszins de wil blijkt 
enige som geld te schenken voor de 
betaling van de prijs en de kosten, 

te1·wijl, naar luid van de artikelen 214 
oud, 218 nieuw en 1537 oud en nieuw 
van het Burgerlijk Wetboek en van 
artikel 2 van het huwelijkscontract van 
de partijen, de lasten van het huishouden 
of van het huwelijk alle kosten <?mva~~en 
die inherent zijn aan de onmiddelhJke 
noden van het huwelijk en van het 
dagelijkse leven; zo zij de huisvestings
kosten bevatten die met een huur kunnen 
worden gelijkgesteld, integendeel, vooral 
wanneer de echtgenoten zoals ten deze 
het stelsel van de scheiding der goederen 
hebben aangenomen, de aankoopprijs 
en -kosten van een waning alsmede het 
gedeelte van de afiossingen dat overeen
stemt met de terugbetaling van het 
voor deze' verwerving geleende kapita~l 
moeten worden uitgesloten ; waarmt 
volgt dat het arrest het wettelijk begrip 
lasten van de huishouding of van het 
huwelijk miskent (schending_ ':"an de 
artikelen 214 [wet van 20 JUh 1932, 
enig artikel], 218 [wet van 30 april 1958, 
artikel 1], 1537 oud en 1537 [wet v~n 
22 juni 1959, artikel 2] van het BurgerhJk 
Wetboek), evenals de bewijskracht van 
voornoemde clausule van het huwelijks
contract der partijen (schending van de 
artikelen 1319 en 1320 van het Burgerlijk 
Wetboek) en de bindende gevolgen van 
deze clausule (schending van de arti
kelen 1134 en 1135 van het Burgerlijk 
Wetboek): 

Overwegende dat uit de vaststellir;t~en 
van de feitenrechter volgt dat de partiJen, 
thans uit de echt gescheiden echtgenoten, 
gehuwd zijn onder het stelsel va'?
scheiding van goederen en dat het gesch1l 
dat hen voor de feitenrechter bracht 
zijn oorsprong vindt in het feit dat eiser 
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de onrechtstreekse schenking wil her
roepen die hij beweert tijdens het 
huwelijk aan verweerster te hebben 
gedaan, door met · zijn eigen gelden de 
hoofdsom en de intresten te hebben 
betaald van de prijs van een appartement 
dat de echtgenoten, die daarvan hun 
verblijfplaats maakten, samen hadden 
aangeworven ; 

Overwegende dat luidens de termen 
van artikel 2 van de huwelijksovereen
komst, die door het arrest worden 
aangehaald, de echtgenoten zullen bij
dragen in de lasten van de huishouding 
met hcm inkomsten, hun waarden en de 
opbrengst van hun arbeid; dat zij zullen 
worden geacht dag voor dag hun bijdrage 
geleverd te hebben in deze lasten en dat 
zij niet zullen onderworpen zijn aan enige 
rekening of kwijting onder elkaar of 
tegenover hun erfgenamen ; 

Overwegende dat krachtens de arti
kelen 212 en 218 van het Burgerlijk 
W etboek, de verplichting voor elke 
echtgenoot bij te dragen in de lasten 
van de huishouding zich uitstrekt tot 
aile lasten van het gezin die uit het 
huwelijk voortvloeien, met name tot de 
lasten die voortvloeien uit het verwerven 
en onderhouden van het gemeenschappe
lijk huis; 

Overwegende dat het arrest erop ·wijst 
dat « in de omstandigheden van de zaak, 
rekening houdende met hetgeen men 
weet over de sociale toestand van de 
echtgenoten, appellant zijn activiteit op 
professioneel vlak sleohts heeft kmmen 
ontplooien in de mate dat verweerster 
door haar materieel en intelleotueel werk 
van elke dag, haar plioht als huismoeder 
heeft vervuld door te zorgen voor de 
goede gang van zaken in de huishouding 
en door te waken over de gezondheid 
en de opvoeding van het kind ; dat men 
ten deze zonder overdrijving mag vast
stellen dat' de geldelijke bijdrage van de 
ene echtgenoot en de materiele en morele 
bijdrage van de andere in evenwicht 
zijn ; dat de bedrijfsinkomsten van de 
man volledig schijnen te zijn aangewend 
voor lasten waartegen die welke de 
eohtgenote droeg, door haar niet betaalde 
arbeid, opwegen >> ; 

Dat het arrest aldus vaststelt dat de 
partijen dag voor dag en gelijkelijk 
hebben bijgedragen in de lasten van de 
huishouding ; 

Dat het arrest wettelijk heeft kLumen 
beslissen, op grand van de elementen 
die het aanhaalt, dat eiser de door hem 
aangevoerde onrechtstreekse schenking 
niet bewijst en dat het vermoeden van 
artikel 2 van de huwelijksovereenkomst 

van de partijen voile uitwerking moet 
hebben; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen ; 

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

22 april 1976. - 1e kamer. - Voo?'
zitte?', de H. Perriohon, raadsheer waar
nemend voorzitter. - Vm·slaggeve1·, de 
H. Capell~. - Gelijkluidende conclusie, 
de H. Delange, prooureur-generaal. -
Pleite1·, de H. Fally. 

1 e KAMER. - 22 april 1976. 

WEGVERKEER. VERPLICHTING 
VOOR DE WEGGEBRUIKERS DE TRAM
SPOREN VRI.J TE MAKEN EN ZICH ERVAN 
TE VERWI.JDEREN BI.J HET NADEREN 
VAN EEN SPOORRI.JTUIG. - WEGVER
KEERSREGLEMENT, ARTIKEL 15-2. -
BEGRIP. 

Wanneer de ?'echter vaststelt dat de bestuu?·
der van een voe1·tuig op de spo1·en is 
blijven stilstaan, toen een spoor1·ijtuig 
nog vera] of zelfs onzichtbam· was, en het 
niet uitgesloten is dat deze bestuurder 
zich nadien wegens overmacht in de 
onmogelijkheid zou bevonden hebben 
de spm·en v1·ij te maken, beslist hij 
wettelijk dat deze bestuu1·de1• artikel15-2 
van het wegverkee?'S?'eglement niet heeft 
OVB?'t?·eden ( 1). 

(MAATSCHAPPI.J VOOR HET INTERCOM
MUNAAL VERVOER TE BRUSSEL, T. NAAM
LOZE VENNOOTSCHAP « SOCIETE SUISSE 
D'ASSURANCES CONTRE LES ACCIDENTS 
A WINTERTHUR».) 

ARREST (vertaling). 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 5 juni 1975 in hager beroep 
gewezen door de Rechtbank van eerste 
aanleg te Brussel ; 

Over het middel afgeleid uit de soh en
ding van de artikelen 1315, 1382, 1383 

(1) Raadpl. cass., 3 oktober 1966 (A?'?', 
cass., 1967, biz. 151). 
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van het Burgerlijk Wetboek, 870 van 
het Gerechtelijk vVetboek, 15-2 van het 
koninklijk besluit van 14 maart 1968 
houdende algemeen reglement op de 
politie van het wegverkeer, 28 van het 
koninklijk besluit van 3I december I965 
betreffende de veiligheidsinrichtingen en 
de signalisatie van overwegen en gelijk
grondse kruisingen en betreffende het 
verkeer op spoorwegen en aanhorigheden, 
en 97 van de Grondwet, 

doo1·dat het vonnis, nu er een botsing 
had plaatsgehad tussen een tramvoertuig 
van eiseres en het autovoertuig van een 
verzekerde van verweerster, die uit een 
parking kwam gereden en op de tram
sporen was gestopt, om de rechtsvor
dering van eiseres tegen verweerster tot 
herstel van de aan het tramvoertuig 
aangerichte schade te verwerpen, ver
ldaart dat het mogelijk is dat verzekerde 
van verweerster door de verkeersdrukte 
verplicht was stil te staan op het spoor, 
zonder vooruit of achteruit te kunnen 
rijden, dat in die omstandigheden geen 
enkele fout te zijnen laste is bewezen en 
dat eiseres de afwezigheid moet bewijzen 
van een overmacht, die de aansprakelijk
heid van genoemde verzekerde zou uit
sluiten, 

te1·wijl verweerster bij conclusie aan
voerde dat verzekerde van verweerster, 
die uit een parking kwam gereden, 
doorgang moest verlenen aan aile weg
gebruikers en niet alleen aan de spoor
rijtuigen, hij zulks niet heeft gedaan en 
op een totaal onvoorzienbare wijze de 
doorgang van de tramrijtuigen heeft 
belemmerd, en het vonnis deze conclusie 
niet passend beantwoordt (schending 
van artikel 97 van de Grondwet); 

terwijl uit de enkele omstandigheid dat 
de verkeersdrukte het stilstaan op het 
spoor kon noodzakelijk maken zonder 
mogelijkheid vooruit of achteruit te 
rijden, niet volgt dat de verzekerde van 
verweerster niet alleen uit een parking 
mocht komen gereden, doch ook op het 
spoor mocht rijden zonder de voorrang 
te eerbiedigen van de spoorrijtuigen, 
en de vaststellingen van het vonnis het 
derhalve niet mogelijk maken zijn wette
lijkheid te controleren (schending van 
artikel 97 van de Grondwet en, in elk 
geval, van de artikelen I5-2 van het 
koninklijk besluit van I4 maart 1968, 28 
van bet koninklijk besluit van 3I decem
ber I965 en van de andere voornoemde 
bepalingen) : 

Overwegende dat, enerzijds, het vonnis 
erop wijst dat de omstandigheden van 

het ongeval niet onmiddellijk werden 
vastgesteld, doch dat de aangestelde 
van eiseres ze klaarblijkelijk onjuist 
heeft weergegeven, door het voor te 
stellen alsof het voertuig van de ver
zekerde van verweerster in beweging 
was op het ogenblik van de botsing ; 
dat op dat ogenblik dit voertuig reeds 
een tijdje stilstond, wat de vaststelling 
impliceert dat de bestuurder ervan de 
tramsporen opreed toen de tram veraf 
of zelfs onzichtbaar was ; 

Dat, anderzijds, het vonnis overweegt 
dat << het mogelijk is dat de verkeers
drukte de verzekerde van gei:ntimeerde », 
thans verweerster, « ertoe verplichtte 
te stoppen op de sporen, zonder vooruit 
of achteruit te kunnen rijden », en dat 
eiseres «die de afwezigheid moet bewijzen 
van een overmacht die de aansprake
lijklleid van genoemde verzekerde uit
sluit », dit bewijs niet levert; 

Overwegende dat het vonnis, nu het 
aldus passend heeft geantwoord op de 
in het middel overgenomen conclusie 
van eiseres, wettelijk kon beslissen dat 
in deze zaak geen enkele fout ten laste 
van de verzekerde van verweerster is 
bewezen; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen ; 

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

22 april I976. - Ie kamer. - Voor
zitter, de H. Perrichon, raadsheer waar
nemend voorzitter. - V erslaggever, de 
H. Capelle. - Gelijkluidende conclusie, 
de H. Delange, procureur-generaal. -
Pleiters, de HH. Fally en H. De Bruyn. 

I e KAMER. - 22 april 1976. 

I 0 AANSPRAKELIJKHEID (BUITEN 
OVEREENKOMST). - MATERIELE 
SCHADE TEN GEVOLGE VAN EEN BLIJ
VENDE ARBEIDSONGESOHIKTHEID. -
RAMING VAN DE SCHADE OP DE DAG 
WAAROP DE RECHTER BESLIST, OP 
GROND VAN DE WEDpE VAN HET 
SLAOHTOFFER OP DIE DAG.- TOEPAS
SING VAN DE KAPITALISATIEOOEFFI
OIENT OVEREENSTEMMEND MET DE 
LEEFTIJD VAN HET SLAOHTOFFER BIJ 
DE OONSOLIDATIE. - TEGENSTRIJDIG
HEID. 
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2o REDENEN VAN DE VONNISSEN 
EN ARRESTEN. - BURGERLIJKE 
ZAKEN. - BESLISSING DIE EEN VOR
DERING TOEWIJST. - REGELMATIG 
VOORGEDRAGEN VERWEER. - GEEN 
ANTWOORD. - GEEN GEMOTIVEERDE 

BESLISSING. 

1° Om de schade ten gevolge van de blijvende 
aTbeidsongeschiktheid van het slachtoffer 
te mmen, is het niet mogelijk dat de 
TechtM', zonde1• zich tegen te sp1'eken, 
ene1·zijds, zegt dat hij de datum van de 
ttitsp1·aak meerekent en als basis voo1' 
de beTekening van de schade de wedde 
van het slachtojfe1· op deze dag in aan
mM·king neemt, en, ande1·zijds, toepas
sing maakt van de kapitalisatiecoiijjiciiint 
ove1·eenstemmend met de leejtijd van 
het slachtoffer bij de consolidatie (1). 

2° N iet gemotivee?'d is de beslissing die een 
vm·deTing toewijst zonde1' te antwoo1·den 
op een 1•egelmatig bij conclusie voo1'
gedmgen ve1·wee1'middel van de tegen
pa1'tij (2). (Art. 97 Grondwet.) 

( GRYMONPREZ 
EN NAAMLOZE VENNOOTSOHAP 

« JULIEN PRAET >> EN LITISOONSORTEN, 
T. ROEBBEN.) 

ARREST (ve1'taling). 

HET HOF;- Gelet op het bestreden 
arrest, op 9 januari 1975 door het Hof 
van beroep te Brussel gewezen (3); 

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

Dat het middel, dat op een onjuiste 
uitlegging van het arrest berust, feitelijke 
grondslag mist ; 

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

dom·dat, na te hebben verklaard dat 
het hof van beroep het ogenblik van de 
uitspraak in acht neemt om de schade 
te ramen, het arrest de aan verweerder 
toegekende vergoeding tot herstel van 
de materiele schade die uit zijn perma-

(1) Raadpl. cass., 28 oktober 1974 (A1-r. 
cass., 1975, blz. 270). 

(2) Cass., 19 maart 1976, supra, biz. 843. 
(3) De voorziening werd ingesteld op 

6 januari 1976. 

nente arbeidsongeschiktheid voortvloeit, 
raamt aan de hand van een kapitalisatie
berekening die met name stmmt op een 
coefficient 18,5867 als aangeduid in de 
tabellen van tijdelijke levensannui'teiten 
voor een man van 21 jaar, wat de onder
dam van het slachtoffer is op I februari 
I972, datum van de consolidatie, en de 
vergoeding voor materiele schade aldus 
op 6I9.I2I frank vaststelt; dat het arrest 
de eisers veroordeeit tot betaling aan 
verweerder van dit bedrag van 6I9.I21 
frank plus de compenserende interesten 
sinds I februari I972, 

terwijl het tegenstrijdig is te beweren, 
enerzijds, dat het hof van beroep het 
ogenblik van de uitspraak in acht neemt 
om de schade te ramen en anderzijds 
de materiele schade van het slachtoffer 
te ramen op grond van een kapitalisatie
berekening die gebaseerd is op de 
waarschijnlijke overleving van het slacht
offer op de datum van de consolidatie, 
en de raming van de materiele schade 
op die datum te bevelen en zodoende de 
compenserende interest op de aldus 
berekende vergoeding te doen lopen met 
ingang van de dag van de consolidatie : 

Overwegende dat het tegenstrijdig is 
9 januari I975, datum van de uitspraak 
van het arrest, in acht te nemen om het 
kapitaal vast te stellen dat de schade 
moet vergoeden ingevolge de permanente 
arbeidsongeschiktheid van verweerder en 
hiertoe in aanmerking te nemen, als 
grondslagen voor de raming van dit 
kapitaal, enerzijds de jaarwedde die 
verweerder volgens het arrest normaal 
op 9 januari I975 had moeten ontvangen, 
namelijk een wedde van 360.000 frank 
die, volgens de andere vaststellingen 
van het arrest, hager blijkt dan die 
welke verweerder ontving op I februari 
1972, datum van de consolidatie, 
en anderzijds de kapitalisatiecoefficient 
I8,5867 toe te passen die vastgesteld is 
in de tabellen van waarschijnlijke over
leving voor een persoon die de ouderdom 
heeft van verweerder op I februari 1972, 
datum van de consolidatie ; 

Dat deze onregelmatigheid de ver
nietiging met zich brengt van de beslis
sing tot vaststelling van bovengenoemd 
kapitaal en, bijgevolg, van de beslissing 
tot vaststelling van het beloop van de 
compenserende interesten ; 

Dat het middel gegrond is ; 

Over het derde middel, afgeleid uit 
de schending van artikel 97 van de 
Grand wet, 
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dooTdat, om te antwoorden op de 
regelmatige conclusie van de eisers, die 
op zeer omstandige wijze betoogden 
" dat de vergoeding tot herstelling van 
de permanente materiele schade niet 
belastbaar is bij gebreke van een derving 
van inkomsten (artikel 26-2 van het 
Wetboek van de inkomstenbelastingen); 
dat de fiscale jurisprudentie in die zin 
is gevestigd ; dat het ongetwijfeld juist 
is dat de administratie van de belastingen 
zich bij deze jurisprudentie niet heeft 
neergelegd en dat ze aile vergoedingen 
ingevolge materiele schade belast; dat 
een dergelijke aanslag onwettelijk is ; 
dat de aldus belaste belastingplichtige 
rechtsmiddelen kan aanwenden tegen 
een dergelijke aanslag ; dat de persoon 
die de schade heeft veroorzaakt in geen 
geval het slachtoffer mag zijn van een 
onwettelijke houding van de fiscus en van 
de eventuele nalatigheid van de getrof
fene hiertegen de rechtsmiddelen aan 
te wenden waarover hij beschikt "' het 
arrest zegt " dat de bruto-wedde in 
aanmerking moet worden genomen aan
gezien de getroffene zal belast worden 
op de vergoeding die hem zal worden 
toegekend ; dat de hypothese moet 
worden verworpen van een door de 
getroffene tegen de administratie inge
steld proces, waarvan de uitslag trouwens 
onzeker zou zijn "' 

teTwijl het arrest, door enkel te beweren 
dat de getroffene in feite belast zal 
worden op de vergoeding die hem zal 
worden toegekend, niet antwoordt op 
de conclusie van de eisers waarin werd 
betoogd dat de vergoeding niet belastbaar 
was, en het Hof niet in de mogelijkheid 
stelt na te gaan of het arrest overweegt 
dat de belasting, waarvan wordt gezegd 
dat ze in feite vaststaat, wettelijk is of 
niet, en of, in deze laatste onderstelling, 
de persoon die de schade heeft veroor
zaakt al dan niet de gevolgen moet 
clragen van een onwettelijke houding 
van de administratie van de belastingen 
en van de eventuele onthouding van 
de getroffene de rechtsmiddelen aan 
te wenden waarover hij beschikt ; dat 
clit onvolledig en dubbelzinnig antwoord 
op de conclusie van de eisers gelijkstaat 
met een gebrek aan antwoord en arti
kel 97 van de Grondwet schendt : 

Overwegende dat, door op de in het 
middel overgenom.en conclusie van de 
eisers enkel te antwoorden " dat de 
bruto-wedden in acht moeten worden 
genomen, aangezien de getroffene belast 
zal worden op de vergoeding die hem zal 

worden toegekend, dat de hypothese 
moet worden verworpen van een door 
de getroffene tegen de aclministratie 
van de belastingen ingesteld proces 
waarvan de uitslag trouwens onzeker 
zou zijn "' het arrest niet passend op 
genoemde conclusie antwoordt ; 

Dat het middel gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt het bestre
den arrest, in zoverre het bedrag van 
de vergoecling wordt vastgesteld die 
verschuldigd is wegens de materiele 
schade ingevolge de permanente arbeids
ongeschiktheid en in zoverre uitspraak 
wordt gedaan over de kosten ; verwerpt 
de voorziening 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 Hof van beroep te Luik. 

22 april 1976. - 1e kamer. - VooT
zitte?·, de H. Perrichon, raadsheer waar
nemend voorzitter. - Ve1·slaggeve1', de 
H. Capelle. - Gelijkluidende conclusie, 
de H. Delange, procureur-generaal. -
Pleite1·s, de HH. Van Ryn en L. Simont. 

1e KAMER.- 23 apri11976. 

RECHTERLIJK GEWIJSDE.- GEzAG 
VAN HET GEWIJSDE. - BEGRIP EN 
GEVOLGEN. 

Hoewel de TechteTlijke beslissingen, welke 
vooT gezag van gewijsde in aanmeTking 
komen, dit gezag hebben van zodm zij 
gewezen zijn, veTdwijnen de gevolgen 
van dit gezag van gewijsde echte1· 
wannee1· de beslissing gewijzigd of 
ve1·nietigd wo1·dt (1). (Artt. 23, 24 en 26 
G.W.; algemeen beginsel van het gezag 
van gewijsde in strafzaken). 

( GEMEENSOHAPPELIJK 
J\WTORWAARBORGFONDS, T. DEBEIJ.) 

ARREST. 

HET HOF;- Gelet op het bestreden 

(1) Cass., 26 april 1974 (A1'1', cass., 1974, 
biz. 932) en noot 3, biz. 933. 
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arrest, op 6 januari I975 door het Hof 
van beroep te Gent gewezen ; 

Over het midU:el afgeleid uit de 
schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, I319, 1320 van het Burgerlijk 
W etboek, 23, 24, 25, 26, 28 van het 
Gerechtelijk Wetboek, I6 van de wet 
van l juli 1956 betreffende de ver
plichte aansprakelijkheidsverzekering in
zake motorrijtuigen, en I van het 
koninklijk besluit van 5 januari I957 
tot bepaling van de voorwaarden van 
toekenning en van de omvang van de 
rechten van de benadeelde personen ten 
aanzien van het Gemeenschappelijk 
Motorwaarborgfonds voorzien door voor
melde wet van 1 juli 1956, 

do01·dat het arrest, bij bevestiging van 
het beroepen vonnis van 28 november 
1973, beslist dat de vordering, door 
verweerster tegen eiseres gericht, ont
vankelijk is en dat eiseres gehouden is 
tot betaling van de schade die voortvloeit 
uit de door de overleden echtgenoot 
van verweerster opgelopen lichamelijke 
letsels, en het middel verwerpt waardoor 
eiseres voor de feitenrechters 'had laten 
gelden dat door vonnis van de Correc
tionele Rechtbank te leper van I6 januari 
1969 de vordering van verweerster tegen 
eiseres werd afgewezen, dat verweerster 
geen hoger beroep tegen dit vonnis , 
instelde, dat dienvolgens voormeld cor
rectioneel vonnis ten aanzien van de 
huidige partijen in kracht van gewijsde 
was gegaan, dat de vordering door 
verweerster in dit geding ingesteld 
hetzelfde voorwerp en dezelfde oorzaak 
had als die welke door voormeld correc
tioneel vonnis werd afgewezen, en dat de 
aldus thans ingestelde vordering derhalve 
ontoelaatbaar en ongegrond wits, zulks 
op grond van de beschouwing dat de 
Correctionele Rechtbank te leper geen 
uitspraak had gedaan over de vordering 
van verweerster tegen eiseres, doch zich 
ertoe beperkt heeft voormeld correc
tioneel vonnis aan eiseres gemeen te 
verklaren, dat deze gemeenverldaring, 
bevestigd door het Hof van beroep te 
Brussel, aantoont dat in de opvatting 
van de rechtbank de vordering van 
verweerster tegen eiseres aangehonden 
bleef, dat in voormeld correctioneel 
vonnis de woorden « ontzegt het meer 
gevorderde " geen betrekking hadden 
op de vordering tegen eiseres en dat er 
dns geen gewij sde was met be trekking 
tot huidige vordering, alsook op grond 
van de beschouwing, enerzijds, dat nit de 
door voormeld correctioneel vonnis nitge-

sproken veroordeling van de naamloze 
vennootschap « De Eerste Belgische » 
logischerwijze het bniten de zaak stellen 
van eiseres moest volgen en, anderzijds, 
dat gezegde naamloze vennootschap 
<< De Eerste Belgische " tot tussenkomst 
kon worden veroordeeld afgezien van 
elke stellingneming tegenover eiseres, 

te1·wijl, ee~·ste onde1·deel, nu, zoals het 
arrest erkent, verweerster door exploot 
van 5 april 1968 eiseres had gedagvaard 
voor de Correctionele Rechtbank te leper 
teneinde, voor het geval dat de vordering 
van verweerster tegen de namnloze 
vennootschap « De Eerste Belgische '' 
ongegrond zon worden verklaard, eiseres 
te horen veroordelen om de schade te 
vergoeden welke voortsproot nit het 
dodelijk ongeval aan de echtgenoot van 
verweerster overkomen, nu de, Correc
tionele Rechtbank te leper op 16 januari 
1969 de naamloze vennootschap «De 
Eerste Belgische " in solidum met de 
dader van het ongeval heeft veroordeeld 
tot het vergoeden van gezegde schade, 
het door verweerster meer gevorderde 
heeft ontzegd, en het vonnis aan eiseres 
gemeen heeft verklaard, hiernit volgt 
dat gezegd correctioneel vonnis de vor
dering van verweerster tegen eiseres 
heeft afgewezen, en dat de gemeen
verklaring van het vonnis aan eiseres 
slechts inhield dat het vonnis tussen 
eiseres en verweerster gezag van gewijsde 
had zoals bedoeld door artikel 23 van het 
Gerechtelijk Wetboek, zodat het arrest, 
door te beslissen zoals gezegd, de bewijs
kracht miskent welke krachtens de 
artikelen I3I9 en 1320 van het Burgerlijk 
W etboek gehecht wordt aan voormeld 
exploot van rechtstreekse dagvaarding 
van 5 april 1968, aan gezegd vonnis 
van de Correctionele Rechtbank te leper 
van 16 jannari I969 en, voor zoveel als 

, nodig, aan het arrest van het Hof van 
beroep te Brussel van 26 juni I972 
waardoor de gemeenverklaring aan eiseres 
van voormeld correctioneel vonnis werd 
bevestigd; 

tweede 1 onde~·deel, nu verweerster, in 
haar voormelde rechtstreekse dagvaar
ding van 5 april 1968, de veroordeling 
van eiseres had gevorderd op grond van 
de artikelen 16 van voormelde wet van 
I jnli 1956 en 1 van voormeld koninklijk 
besluit van 5 jannari 1957, voor het geval 
dat het voertnig dat het litigieuze ongeval 
veroorzaakte niet verzekerd was, nu 
hiernit volgt dat, zoals het arrest terecht 
opmerkt, de veroordeling van de 
verzekeringsn1aatschappij « De Eerste 
Belgische " logischerwijze het buiten de 
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zaak stellen van eiseres moest mede
brengen, het tegenstrijdig is tevens te 
verklaren dat gezegde verzekeringsmaat
schappij tot tussenkomst kan worden 
veroordeeld, afgezien van elke stelling
neming tegenover eiseres, welke tegen
strijdigheid in de motivering van het 
arrest gelijkstaat met een gebrek aan de 
door artikel 97 van de Grondwet vereiste 
motivering ; 

cle1·de ondercleel, nu het arrest niet 
betwist en zelfs erkent dat verweerster 
tegen het vonnis van de Oorrectionele 
Rechtbank te leper geen hoger beroep 
heeft ingesteld, hieruit volgt dat het 
arrest door de vordering van verweerster 
tegen eiseres toelaatbaar en principieel 
gegrond te verklaren het gezag van 
rechterlijk gewijsde schendt dat krach
tens de artikelen 23 tot 26 van het 
Gerechtelijk W etboek aan voormeld 
vonnis van de Oorrectionele Rechtbank 
te leper van 16 januari 1969 wordt 
gehecht alsook de kracht van gewijsde 
welke krachtens artikel 28 van het 
Gerechtelijk Wetboek aan gezegd correc
tioneel vonnis wordt gehecht : 

Overwegende dat het door verweerster 
op 5 april 1968 betekend exploot ertoe 
strekte eiseres te horen veroordelen, 
bijaldien de vordering ten verzoeke van 
verweerster tegen de verzekeraar van de 
dader van het verkeersongeval ongegrond 
verklaard wordt, in het geding tussen 
te komen en schadevergoeding te betalen ; 

Dat de Oorrectionele Rechtbank te 
leper bij vonnis van 16 januari 1969 
de verzekeraar van de dader van het 
ongeval samen met deze laatste en de 
civielrechtelijk aansprakelijke partij in 
solidum veroordeeld heeft tot betaling 
van schadevergoeding, het meer gevor
derde als ongegrond heeft afgewezen 
en het vonnis aan eiseres gemeen heeft 
verldaard; 

Dat op hoger beroep van de ver
zekeraar, de naamloze vennootschap 
" De Eerste Belgische ,, het Hof van 
beroep te Gent, bij arrest van 21 april 
1970, de bestreden beschikkingen van 
het vonnis heeft bevestigd en beslist 
dat het Gemeenschappelijk Motorwaar
borgfonds niet in de zaak was ; 

Overwegende dat, op voorziening van 
de verzekeraar, het Hof, bij arrest van 
6 april 1971, de beslissing jegens de 
verzekeraar heeft vernietigd en beslist 
dat de vernietiging tevens diende te 
slaan op het dispositief luidens hetwelk 
het Fonds niet in de zaak was en ver
weerster werd veroordeeld in de kosten 

van dagvaarding tot gedwongen tussen
komst van het Fonds voor het hof van 
beroep; 

Overwegende dat het Hof van beroep 
te Brussel waarnaar de zaak werd 
verwezen, bij arrest van 26 jmli 1972 
het vonnis van de Oorrectionele Recht
bank te leper tenietdeed, de vordering 
van verweerster tegen de verzekeraar 
afwees en, uitspraak doende jegens het 
Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds, 
besliste dat het arrest aan deze partij 
gemeen kon worden verklaard zonder 
aan de kracht van gewijsde van het 
vonnis te tornen daar de eerste rechter 
geen uitspraak over de vordering van 
verweerster tegen eiseres had gedaan ; 
dat voormelde beslissing kracht van 
gewijsde heeft; 

Overwegende dat, luidens artikel 26 
van het Gerechtelijk vVetboek, het gezag 
van het rechterlijk gewijsde blijft bestaan 
zolang de beslissing niet ongedaan is 
gemaakt; 

Dat, nu de beslissing van de correc
tionele rechtbank over de vordering 
van verweerster tegen de verzekeraar 
door het Hof van beroep te Brussel 
teniet werd gedaan en nu dit Hof zijn 
beslissing aan het Gemeenschappelijk 
Motorwaarborgfonds gemeen heeft ver
klaard, het vonnis van de correctionele 
rechtbank geen gezag van gewijsde meer 
heeft; 

Overwegende dat uit voorgaande be
schouwingen blijkt dat het bestreden 
arrest noch het gezag van gewijsde, 
noch de bewijskracht van het vonnis 
van de correctionele rechtbank miskent, 
en evemnin de bewijskracht van het 
exploot van 5 april 1968 en van het 
arrest van 26 juni 1972 van het Hof van 
beroep te Brussel ; 

Overwegende dat uit wat voorafgaat 
tevens volgt dat de considerans met 
betrekking tot de inhoud van het vonnis 
van de correctionele rechtbank een 
overtollige beschouwing uitmaakt, zodat 
het middel, in zoverre het voorhoudt 
dat in deze beschouwing een innerlijke 
tegenstrijdigheid schuilt, bij gebrek aan 
belang niet ontvankelijk is ; 

Overwegende dat het middel niet 
preciseert waardoor het arrest de arti
kelen 16 van de wet van I juli 1956 en l 
van het koninklijk besluit van 5 januari 
1957 zou geschonden hebben; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen ; 

01n die redenen, verwerpt de voor
ziening; veroordeelt eiseres in de kosten. 
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23 april 1976. - 1e kamer. - Voo1'
zitter, Ridder Rutsaert, eerste voorzitter. 
- Verslaggever, de H. Gerniers.- Gelijk
l1tidende conclusie, de H. Colard, advo
caat-generaal.- Pleite~·s, de HH. Bayart 

en De Gryse. 

1e KAMER.- 23 april1976, 

1 o VOORZIENING IN CAS SA TIE. 
MIDDEL VAN NIET-ONTVANKELIJKHEID. 
- BuRGERLIJKE ZAKEN. - MrDDEL 
VAN NIET-ONTVANKELIJKHEID DOOR DE 
VERWEERDER IN OASSATIE HIERUIT 
AFGELEID DAT DE VERMELDING VAN DE 
BENAMING EN VAN DE ZETEL VAN DE 
EISENDE VENNOOTSOHAP, IN HET EX
PLOOT VAN BETEKENING VAN HET 
VERZOEKSOHRIFT, ONJUIST IS. - ON
REGELMATIGHEID WAARDOOR DE VER
WEERDER NIET IS BENADEELD. -
VERWERPING VAN "HET lVIIDDEL VAN 
NIET-ONTVANKELIJKHEID. 

2° VOORZIENING IN CASSATIE.
PERSONEN BEVO]]Gb OM ZIOH IN CAS
BATIE TE VOORZIEN OF TEGEN WIE EEN 
OASSATIEBEROEP KAN WORDEN INGE
STELD. - BURGERLIJKE ZAKEN. -
GEEN GESOHIL VOOR DE FEITENREOH
TER TUSSEN DE ElSER EN EEN VER
WEERDER OF VEROORDELING VAN DE 
ElSER TEN VOORDELE VAN DEZE VER
WEERDER. NIET-ONTVANKEL!JK
HEID. 

3o CASSATIEMIDDELEN. - BuRGER
LIJKE ZAKEN. - MIDDEL WAARBIJ 
AAN DE REOHTER WORDT VERWETEN 
EEN BESLISSING TE HEBBEN GEWEZEN 
DIE OP DUBBELZINNIGE OF TEGEN
STRIJDIGE REDENEN IS GEGROND. -
GEEN DUBBELZINNIGE OF TEGENSTRIJ
DIGE BESLISSING. - MIDDEL DAT 
FEITELIJKE GRONDSLAG MIST. 

4° CASSATIEMIDDELEN. - BURGER
LUKE ZAKEN. - MIDDEL WAARBIJ 
DE MISKENNING VAN DE BEWIJSKRAOHT 

(1) Raadpl. cass., 5 mei 1966 (Bull. en 
Pas., 1966, I, 1132). 

(2) Cass., 10 januari 1974 (Arr. cass., 1974, 
blz. 520). 

(3) Cass., 20 oktober 1967 (A1-r. cass., 1968, 
blz. 258); raadpl. cass., 22 mei 1975 (ibid., 
1975, blz. 1008). 

VAN EEN DESKUNDIGE::~VE 
AANGEVOERD. - V ~ RSLAG WORDT 

~QHEID - NIET 
ONTVANKELIJKHEID. ' -

5° CASSATIEMIDDEL::t<JN B 
LIJKE ZAKEN - Mil:> ' - URGER
OEFENT OP . EEN DEL DAT KRITIEK 

GEGEVEN REDEN. ----'='~ OVERVLOEDE 
L!JKHEID. IET-ONTVANKE-

1° Het doo1· de ve1·weerd181. t 
ziening opgewo1·pen 'J • egen de vo~n·-

k l"kh 'd h. "tddel van nwt-ontvan ~ ~J e~ wru'it a~' el 'd d d 
ve~·meld~ng van de b u g_ M at e 
d l d . enamtng en van 

e zete van e e~sende t h 
het exploot van bete kven_noo sc ap op 
verzoeksch1·ijt onj1tist i en~ng . van het 
aangenomen wann 

8 
' kan: n~et w01·den 

' 
00'~"' n~et gebl k is dat de ve1·wee~·der d e en 

· h 'd · b d oo1· deze onregel-mattg M ~s ena eeld (1) (A tt 861 1079 en 1096 G.W.) · r · ' 

2° Niet ontvankelijk is d . . . 
cassatie van een paTti · e voo1·z~entng ~n 
pm·tij met wie zij J tegen ee~1 andere 
aangegaan en ten vo!f'~'e;;,1 ged~ng . hadd 
beslissing geen ve1·oord el ~ van Wte e 
eisende pm·tij uitsp1'eekt 6(1)~ tegen de 

3° Mist jeitelijke g1·ondsl4 n 7 t 'dd l d 
d h .. "'wm~eat e 1·ec te1· verWtJt een op d bb l . . 
of tegenst1·ijdige moti u e z~nmge 
beslissing te hebben even ste1tnende 
d b l ' . gewezen, wannee1· 

e es ~ss~ng geen d bb l . . h . 
vertoont noch tegenstri}di~he~t'f:e~~~ (e;,f 

4° Wegens vaagheid is 'l<iet t k l"k 
het middel wam·bij de ,., . kon vc:n e ~J 
d b .. k 7 '"ts enn~ng van 

e eWtJS me ~t van een d l d. 
ve1·slag woTdt _aangev001.d esz~u~ ~ge~
passus van dtt versla ' n er e 
bewijskmcht zou miske~d wa;?'rvan de 
keu1·ig te beJJalen ( 4). Z~Jn nauw-

50 Niet ontvankelijk weae,.. h t tb k 
b l · h " · •S e on Te en 

van e ang ~s et middel dat k1·itiek 
oejent op een ten ove'l' z d 
reden van de best1'eden be&~i~:i:g r;r.even 

(NAAlVILOZE VENNOOTSOHAP 

« J. VEE;KINDEREN EN 4. DEGRAVE "• 
T. DEL HAYE EN LITISOONSORTEN.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op l t b t d 1e es re en 

(4) Raadpl. cass., 12 oktober 1970 (A1-r. 
cass., 1971, blz. 141); 22 lll . 1975 ( 'b ·a 
1975, blz. 1008). el ~ t ., 

(5) Cass., 25 septmnb81• 1975, 
blz. 119. Bt<pm, 
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arrest, op 28 oktober 1974 door het Hof 
van beroep te Gent gewezen; 

Over de door de eerste twee ver
weerders opgeworpen grond van niet
ontvankelijkheid van de voorziening, 
hieruit afgeleid dat de in het exploot 
van betekening van de voorziening 
voorkomende vermelding van de bena
ming en van de zetel van eiseres onjuist 
zijn: 

Overwegende dat voormelde verweer
ders niet aantonen dat de aangeklaagde 
onregelmatigheden hun belangen hebben 
geschaad; 

Dat derha1ve de grond van niet
ontvankelijkheid niet kan worden aan
genomen; 

Vi! at de stad leper en de Belgische 
Staat, derde en vierde verweerders, 
betreft: 

Overwegende dat, daar tussen eiseres 
en deze verweerders voor de feitenrechter 
geen geding werd gevoerd en ten voordele 
van de verweerders tegen eiseres geen 
enkele veroordeling was uitgesproken, 
de voorziening niet ontvankelijk is ; 

Dat het in het geding betrekken van 
deze vei:weerders ten deze echter geldt als 
een oproeping tot verbindendverklaring 
van het arrest ; 

Wat de eerste twee verweerders be
treft: 

Over het middel afgeleid uit de 
schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 1319, 1320 en 1322 van het 
Burgerlijk Wetboek, 

doordat het arrest, met betrekking tot 
de ten laste van eiseres gelegde fout, 
oordeelt dat zij een fout beging door de 
zuidelijke oeverdijk plaatselijk open te 
breken en dat de vraag of deze fout werd 
bedreven positiefkan beantwoord worden 
« aan de hand van het verslag van 
professor Raes, dat trouwens op dat punt 
door ingenieur Lannoo amper wordt 
bekritiseerd "• en, met betrekking tot 
het oorzakelijk verband, oordeelt, ener
zijds, met verwijzing naar het deskun
digenverslag van professor Raes, dat het 
'' creiiren van een nieuwe en veel grotere 
opening ongetwijfeld de omvang van de 
overstroming veel aanzienlijker heeft 
gemaakt "• anderzijds, dat « zonder de 
opening in de oeverdijk van de Dikkebus
vijverbeek ter hoogte van de Fabriek
straat de beek niet uit haar oevers zou 
zijn getreden "• 

te?·wijl, eeTste onde1·deel, het arrest 

eveneens met betrekking tot het als fout 
aangerekende « wegnemen van de dijk » 
vaststelt dat « de aard van de uit te 
voeren overwelvingswerken het weg
nemen van de dijk op deze plaats 
noodzaakte », hetgeen een tegenstrijdig
heid, minstens een dubbelzinnigheid, 
uitmaakt in de motivering van het 
beschikkend gedeelte van het arrest 
daar in het onzekere wordt gelaten of het 
« wegnemen van de dijk » al dan niet als 
de tot aansprakelijkheid leidende fout 
wordt beschouwd en daar, indien dit 
feit als fout lijkt beschouwd te zijn, deze 
beoordeling in strij d is met de vast
stalling, in hetzelfde arrest, dat het 
wegnemen van de dijk een « noodzake
lijklleid " was (schending van artikel 97 
van de Grondwet);, 

tweede onde1·deel, door te oordelen dat 
op het punt van de ten laste gelegde 
fout het verslag van professor Raes door 
ingeni.eur Lannoo amper wordt bekri
tiseerd, het arrest de bewijskracht mis
kent die toekomt aan het deskundigen
verslag van de heer Lannoo dat, in 
tegenstelling met de bewering in het 
arrest, het verslag van professor Raes, 
ook op het punt van de fout, scherp 
bekritiseerde (schending van de arti
kelen 1319, 1320 en 1322 van het 
Burgerlijk Wetboek); 

de1·de ondeTdeel, het arrest met betrek
king tot het oorzakelijk verband tussen 
fout en schade, na gesteld te hebben 
dat het creiiren van een nieuwe en vee1 
grotere opening« ongetwijfeld de omvang 
van de overstroming veel aanzienlijker " 
maakte, wat verder vaststelt dat « zonder 
de opening in de oeverdijk van de 
Dikkebusvijverbeek ter hoogte van de 
Fabriekstraat de beek niet uit haar 
OJ3Vers zou zijn getreden "• hetgeen een 
tegenstrijdigheid, minstens een dubbel
zinnigheid uitmaakt in de beslissende 
motivering, daar niet duidelijk is of het 
ten laste leggen van eiseres van de 
aansprakelijkheid steunt op het feit dat 
zij door haar handelwijze de schadever
oorzakende overstroming teweegbracht 
dan wel er slechts de omvang van 
vergrootte en daar, indien het veroordelen 
van eiserf?S tot het vergoeden van de 
totale schade er zou lijken op te wijzen 
dat de overstroming zelf aan haar 
hande1wijze geweten werd, dergelijk 
besluit in strijd is met de vaststelling, 
in hetzelfde arrest, dat door deze handel
wijze slechts de « omvang » van de over
stroming werd vergroot (schending van 
artikel 97 van de Grondwet) : 

Wat het eerste onderdeel betreft : 
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Overwegende dat, na beschouwd te 
hebben dat, zo de aard van de uit te 
voeren werken het wegnemen van de 
dijk noodzaakte, er nochtans geen on
mogelijkheid was om een voorlopige 
verhoging rond de plaats van de werken 
aan te brengen, het arrest eiseres verwijt 
de opening in de dijk gedurende maanden 
te hebben laten bestaan zelfs tijdens de 
onderbreking van de werken en in een 
periode waarin de aanzienlijke neerslag 
een verhoging van het waterpeil in alle 
waterlopen van de streek tot gevolg 
moest hebben; 

Overwegende dat het arrest aldus te 
kennen geeft dat foutief was niet het 
louter wegnemen van de dijk, maar wel 
de opening in de dijk gedurende maanden 
in de voormelde omstandigheden onbe
schermd te hebben laten voortbestaan; 

Dat derhalve de in dit onderdeel aan
geklaagde tegenstrijdigheid en dubbel
zinnigheid niet bestaan en dat dit 
onderdeel feitelijke grondslag mist; 

W at het tweede onderdeel betreft : 

Overwegende dat uit het verslag 
Lannoo niet blijkt dat, volgens hem, 
het wegnemen van de dijk niet als fout 
kan beschouwd worden, maar wel dat 
indien de dijk niet weggenomen werd, het 
water toch over de dijk zou gespoeld 
zijn; 

Dat deze laatste beschouwing het 
oorzakelijk verband tussen de fout en 
de schade betreft, doch niet de fout ; 

Overwegende dat eiser de passus van 
het verslag Lannoo niet preciseert waar
van de bewijskracht zou miskend· zijn ; 

Dat het onderdeel dienvolgens niet 
ontvankelijk is; 

W ab het derde onderdeel betreft : 

Overwegende dat, door te beschouwen 
dat het water, dat langs de andere 
opening die slechts in een verlaging van 
de dijkkruin bestond en gemakkelijk 
in een korte tijd kon worden dicht
gemaakt zou doorgespoeld zijn, nooit de 
ramp kon veroorzaken die zich heeft 
voorgedaan, het arrest het verweer van 
eiseres dat op het bestaan van die 
opening stennde, zonder dubbelzinnig
heid noch tegenstrijdigheid verwerpt ; 

Dat dit o:i1derdeel, hetwelk opkomt 
tegen de beschouwing van het arrest 
dat in elk geval de aanwezigheid van 
de andere opening geen reden was om 
een nieuwe en veel grotere opening te 
creeren die ongetwijfeld de omvang 
van de overstroming veel aanzienlijker 
heeft gemaakt, een overtollige reden 

van het arrest bestrijdt en derhalve, 
bij gebrek aan belang, niet ontvankelijk 
is; 

En overwegende dat de verwerping 
van de voorziening alle belang ontneemt 
aan de vordering tot verbindendver
klaring van het arrest ; 

Om die redenen, verwerpt de voor
ziening en de oproeping tot verbindend
verklaring van het arrest ; veroordeelt 
eiseres in de kosten. 

23 april 1976. - 1e kamer. - Voor
zitter, Ridder Rutsaert, eerste voorzitter. 

Ve1·slaggever, de H. Gerniers. -
Gelijkluidende conclusie, de H. Colard, 
advocaat-generaaL - Pleite1·s, de HH. 
H. Simont, van Heeke en H. De Bruyn. 

Op dezelfde dag is een arrest in 
dezelfde zin gewezen in zake dezelfde 
eiseres tegen personenvennootschap Bege
tex en litisconsorten op een voorziening 
tegen een arrest van dezelfde dag van 
hetzelfde hof van beroep. 

2e KAMER. - 26 april 1976. 

lO CASSATIE. - BEVOEGDHEID. 
STRAFZAKEN. - WANBEDRIJF TEN 
LASTE GELEGD VAN EEN MAGISTRAAT 
IN EEN HOF VAN BEROEP OF IN EEN 
ARBEIDSHOF OF VAN EEN PARKET BIJ 
DEZE GERECHTEN. - WANBEDRIJF 
GEPLEEGD BUITEN DE UITOEFENING 
VAN HET AMBT. - VERVOLGINGEN 
BEVOLEN DOOR HET HOF VAN CASSATIE 
W ..A,..ARBIJ DE MINISTER VAN J USTI?'IE 
DE ZAAK AANHANGIG HEEFT GEMAAKT. 

2o RECHTERLIJKE MACHT.- WAN
BEDRIJF TEN LASTE GELEGD VAN EEN 
MAGISTRAAT IN EEN HOF VAN BEROEP 
OF IN EEN .AJ!,BEIDSHOF OF VAN EEN 
PARKET BIJ DEZE GERECHTEN. 
W ANBEDRIJF GEPLEEGD BUITEN DE 
UITOEFENING VAN HET AMBT. - VER
VOLGINGEN BEVOLEN DOOR HET HOF 
VAN CASSATIE vVAARBIJ DE MINISTER 
VAN JUSTITIE DE ZAAK AANHANGIG 
HE EFT GEMAAKT, 

30 CASSATIE. - BEVOEGDHEID. -
STRAFZAKEN. - WANBEDRIJF TEN 
LASTE GELEGD VAN EEN MAGISTRAAT 
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IN EEN HOF VAN BEROEP OF IN EEN 
ARBEIDSHOF OF VAN HET PARKET BIJ 
DEZE GERECHTEN. - BEVOEGDHEID 
VAN DE TWEEDE KAMER VAN HET HoF 
VAN CASSATIE. - lNDIEN DAARTOE 
GROND BESTAAT WORDT VERWEZEN 
HETZIJ NAAR EEN HOF VAN BEROEP 
HETZIJ NAAR EEN ONDERZOEKSMAGIS
TRAAT.- HoF VAN BEROEP EN ONDER
ZOEKSMAGISTRAAT AAN TE WIJZEN 
BUITEN HET RECHTSGEBIED VAN HET 
HOF WAARTOE DE BETROKKEN MA
GISTRAAT BEHOORT. 

4° RECHTERLIJKE MACHT.- WAN
BEDRIJF TEN LASTE GELEGD VAN EEN 
MAGISTRAAT IN EEN HOF VAN BEROEP 
OF IN EEN ARBEIDSHOF OF VAN HET 
PARKET BIJ DEZE GERECHTEN. 
BEVOEGDHEID VAN DE TWEEDE KAMER 
VAN HET HoF VAN CASSATIE.- lNDIEN 
DAARTOE GROND BESTAAT WORDT VER
WEZEN HETZIJ NAAR EEN HOF VAN 
BEROEP HETZIJ NAAR EEN ONDERZOEKS
MAGISTRAAT. - HOF VAN BEROEP EN 
ONDERZOEKSMAGISTRAAT AAN TE WIJ
ZEN BUITEN HET REOHTSGEBIED VAN 
HET HOF WAARTOE DE BETROKKEN 
MAGISTRAAT BEHOORT. 

50 CASSATIE. - RECHTSPLEGING. -
STRAFZAKEN. WANBEDRIJF TEN 
LASTE GELEGD VAN EEN MAGISTRAAT 
IN EEN HOF VAN BEROEP OF IN EEN 
ARBEIDSHOF OF VAN HET PARKET BIJ 
DEZE GERECHTEN. - BEVOEGDHEID 
VAN DE TWEEDE KAMER VAN HET HOF 
VAN CASSATIE. - lNDIEN DAARTOE 
GROND BESTAAT WORDT VERWEZEN 
HETZIJ NAAR EEN HOF VAN BEROEP 
HETZIJ NAAR EEN ONDERZOEKSMA
GISTRAAT. - HOF VAN BEROEP EN 

(1) en (3) Raadpl. cass., 30 september 1968 
(Arr. cass., 1969, blz. 111). 

(2) en (4) Artikel 482 van het Wetboek van 
strafvordering bepaalt dat het Hof van 
cassatie, na overzending van de stukken door 
de minister van Justitie, de zaak hetzij naar 
het bevoegde gerecht hetzij naar een onder
zoeksrechter verwijst. Deze stukken zijn de 
stukken waarvan sprake in artikel 481 van 
hetzelfde wetboek. 

Volgens deze laatste wetsbepaling gaat het 
om stukken over " een lid van een hof van 
beroep of een ambtenaar die bij het hof het 
openbaar ministerie uitoefent " ; de leden van 
de arbeidshoven of de magistraten van het 
openbaar ministerie bij deze hoven worden 
niet vermeld. 

Artikel 482 van het W etboek van straf
vordering spreekt overigens van verwijzing 

ONDERZOEKSMAGISTRAAT AAN TE WIJ
ZEN BUITEN HET RECHTSGEBIED VAN 
HET HOF WAARTOE DE BETROKKEN 
MAGISTRAAT BEHOORT. 

1° en 2° W anneer een magistraat in een 
hof van beroep of in een m·beidshof of 
een magistmat van het parket bij eem 
van deze gerechten e1·van beschuldigd 
wordt in de uitoefening van zijn ambt 
een wanbedrijf gepleegd te hebben, is 
het Hof van cassatie, dat door de ministe1· 
van J ustitie kennis heeft gekregen van de 
stztkken, bevoegd om vervolgingen te 
bevelen (1) (2). (Artt. 479, 481 en 
482 Sv.) 

3o, 4° en 5° Nadat hij van de minister 
van Jztstitie de stukken heeft ontvangen 
ove1· een wanbedrijf dat wm·dt ten laste 
gelegd van een magistraat in een hof 
van beroep of in een m·beidshof of van 
een magistraat van het pm·ket bij een 
van deze ge1·echten en desnoods aan
vullende inlichtingen ingewonnen of 
heeft doen inwinnen, maakt de procureztr
genemal de zaak aanhangig bij de 
tweede kame?' van het H of van cassatie 
door scMiftelijke vorderingen waarvan 
aan de beklaagde kennis wordt gegeven; 
de tweede kamer van het Hof van 
cassatie, in raadkamer uitspraak doende 
op de mondelinge vordering van de 
procureur-generaal, verwijst de zaak, 
indien daartoe grand bestaat, hetzij 
nam· een hof van beroep hetzij naar een 
onderzoeksmagistraat, de ene zowel als 
de andere aan te wijzen buiten het 
rechtsgebied van het hof waartoe de 
betrokken magistraat behoort (3) (4). 
(Artt. 479, 481 en 482 Sv.) 

" naar een correctionele rechtbank " en niet 
van verwijzing naar een hof van beroep. 

Hoewel artikel 481 niet uitdrukkelijk de 
magistraten van de arbeidshoven beoogt, 
zijn deze onderworpen aan dezelfde regeling 
als de magistraten van de hoven van beroep. 
Immers, zowel uit artikel479 van het Wetboek 
van strafvordering als uit de bepalingen van 
het Gerechtelijk W etboek over het statuut 
van de arbeidshoven blijkt dat deze moeten 
beschouwd worden als " hoven van beroep ,, 
in de zin van de artikelen 481 en 482 van het 
W etboek van strafvordering. 

In verband met het feit dat artikel 482 
voorziet in de verwijzing naar een correctionele 
rechtbank en niet naar een hof van beroep, 
nwet, voor de interpretatie van deze wets
bepaling, rekening worden gehouden zowel 
met de oorspronkelijke tekst van artikel 479 
en de wijziging ervan door artikel 156, § 3, 
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(PROCUREUR-GENERAAL IN HET HOF 
VAN CASSATIE, IN ZAKE X.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op de vordering 
van de heer Procureur-generaal bij het 
Hof van cassatie die luidt als volgt : 

« Aan de tweede kamer van het Hof 
van cassatie. 

» Wij, Procureur-generaal in het Hof 
van cassatie, 

» Gelet op de brief A/4 van 22 december 
1975 waarbij de minister van Justitie 
ons, overeenkomstig de artikelen 481 
en 482 van het Wetboek van straf
vordering, stukken heeft doen toekomen 
betreffende wanbedrijven begaan buiten 
zijn ambt door de heer X, raadsheer in 
het arbeidshof te Y, geboren te .. . en 
aldaar woonachtig ... ; 

» Overwegende dat uit gemelde stukken 
blijkt dat er grond toe is de heer X, 
voornoemd, te verwijzen naar een ander 

van de wijzigingsbepalingcn van de wet van 
10 oktober 1967 houdencle het Gerechtelijk 
vVetboek, als met artikel 10 van de wet van 
20 april 1810 tot aanvulling van de bepalingen 
vervat in de afdelingen I en II van hoofcl
stuk III van het W etboek van strafvordering. 

De oorspronkelijke tekst van artikel 479 
beoogcle geenszins de magistraten van de 
hoven van beroep - zittencle of staancle -
en vanzelfsprekencl evenmin de magistraten 
van de arbeiclshoven. Ret is clerhalve normaal 
clat artikel 482 niet sprak over de verwijzing 
naar een hof van beroep, aangezien de (lerst
genoemcle bepaling aan de hoven van beroep 
geen bevoegdheicl verleencle voor de kenilis
neming van de wanbecl1•ijven welke door 
magistratcn van de hoven van beroep werclen 
gepleegd. 

De latere wet van 20 april 1810 besliste 
echte1• clat wanneer o.nl. !eden van de hoven 
van beroep beschulcligcl werclen van wan
beclrijven, de hoven van beroep ervan kennis 
namen als voorgeschreven in artikel 4 79 van 
het vvetboek van strafvorclering. Daaruit 
blijkt nooclzakelijk clat niettegenstaancle de 
bewoorclingen van artikel 482 van het Wet
boek van strafvordering, het Hof van cassatie 
de zaak cliencle te verwijzen naar een hof van 
beroep en niet naar een correctionele recht
bank (raadpl. de noot get. L.C .. onder cass., 
28 jannal'i 1946, Btill. en Pas., 1946, I, 35). 

Ingevolge artikel156, § 3, van de wijzigings
bepalingen, vervat in de wet van 10 oktober 
1967, wercl artikel 479 van het vvetboek van 
strafvorclering gewijzigcl en ingevolge artikel1, 

CASSATIE, 1976. - 31 

hof van beroep dan het hof van beroep 
te Y, uit hoofde van : te ... op ... : 

A) op een openbare plaats een voertuig 
bestuurd te hebben terwijl hij verkeerde 
in staat van dronkenschap of in een 
soortgelijke staat ten gevolge van het 
gebruik van verdovende of hallucinatie 
verwekkende middelen ; 

B) op een openbare plaats een voertuig 
bestuurd te hebben na · alcoholische 
dranken in zodanige hoeveelheid te 
hebben gebruikt dat bet alcoholgehalte 
van zijn bloed, op het ogenblik dat hij 
bestuurde, ten minste 0,8 gram per 
liter bedroeg ; 

0) bestuurder van een voertuig zijnde, 
wetende dat dit voertuig oorzaak van, 
dan wel aanleiding tot een ongeval op 
een openbare plaats is geweest, de vlucht 
genomen te hebben om zich aan de 
dienstige vaststellingen te onttrekken, 
zelfs waru1eer het ongeval niet aan zijn 
schuld te wijten zou geweest zijn ; 

D) weggebruiker zijnde, niet in acht 
te hebben genomen de met het oog op 
de regeling van het verkeer geplaatste 

26°, van de opheffende bepalingen van 
clezelfcle wet V8l'c1ween de wet van 20 april 
1810. 

Artikel 4 79 luidt nu anclers clan de oor
spronkelijke tekst en bepaalt dat, wanneer 
o.m. « een raaclsheer in het hof van beroep 
of in het arbeiclshof ... een magistraat van 
het parket bij .. . een hof » ervan beschulcligcl 
worclt buiten zijn ambt een wanbeclrijf 
gepleegcl te hebben clat een correctionele 
straf meebrengt, de procureur-generaal bij 
het hof van beroep hem kan clagvaarclen 
vom· dat hof, clat uitspraak cloet, zoncler clat 
beroep kan worden ingestelcl ». 

Uit deze nieuwe tekst blijkt nooclzakelijk 
clat wanneer het Hof van cassatie, overeen
komstig artikel 482 van het vvetboek van 
strafvordering, beslist dat een raadsheer in 
een hof van beroep of in een arbeidshof of 
een magistraat van het parket naar het 
.vonnisgerecht moet worden verwezen, de 
verwijzing wei moet gebeuren naar een hof 
van beroep, cloch naar een ander hof van 
beroep dan hetgene waartoe de betrokken 
magistraat behoort. 

Wanneer het Hof van cassatie beslist clat 
de zaak moet onderzocht worc\en, dan wijst 
het vom· het onderzoek geen onderzoeks
rechter aan, doch wei de eerste voorzitter 
van een hof van beroep 1net een ander rechts
gebied clan dat van het hof waarvan de 
betrokken magistraat dee! uitmaakt ( cass., 
28 jannal'i 1946, Bttll. en Pas., 1946, I, 35). 

. F.D. 
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tekens, verkeerslichten, 1net nmne een 
rood licht becloeld door artikel 104bis, a, 
van het koninklijk besluit van 14 maart 
1968, welke tekens regehnatig naar de 
vorm en voldoende zichtbaar waren 
en overeenkomstig de vigerencle regle
Inenten aangebracht waren; 

F) bestuurder van een motorvoertuig 
op een openbare weg zijnde, 

a) zijn snelheid niet derwijze goregeld 
te hebben dat zij geen ongevallen zou 
kunnen veroorzaken noch het verkeer 
hinderen, rekening houdende met de 
plaatsgesteldheid, de belemmering van 
het verkeer, het zicht, de staat van de 
weg en van het voertuig ; 

b) niet in alle omstandigheden te 
hebben kunnen stoppen voor een hin
dernis die kon worden voorzien ; 

Overwegende dat deze misdrijven voor
zien worden door de artikelen 33, § I, 
34, I 0 , en 35 van het koninklijk besluit 
van 16 maart I968 tot coi:irdinatie van 
de wetten betreffende de politic over het 
wegverkeer en 7, 27 en l04bis van het 
koninklijk besluit van I4 maart I968; 
dat daarop correctionele straffen staan, 
bepaald door voonnelde artikelen 33, 
34 en 35 en door artikel 29 van hetzelfde 
koninhlijk besluit ; 

" Overwegende, enerzijds, dat uit hot 
statuut van de arbeidshoven: zortls zij 
na de inwerkingtreding van artikel 481 
van het vVetboek van strafvordering 
door het Gerechtelijk Wetboek werden 
georganiseerd, en ook uit artikel 479 
van hetzelfde wetboek, zoals het door 
de wet van 10 oktober 1967 werd gewij
zigd, blijkt dat een arbeidshof een 
" hof van beroep " in de zin van voormeld 
artikel 481 is ; 

" Overwegende, anderzijds, dat, zo 
artikel 482 van het Wetboek van straf
vordering bepaalt clat het Hof van 
cassatie de zaak verwijst naar " een 
correctionele rechtbank ,, artikel 10 van 
de latere wet van 20 april 1810 bepaalcle 
dat het hof van beroep uitsluitencl 
bevoegd was om. kennjs te nemen van 
wanbedrijven aan raadsheren in het hof 
van beroep ten laste gelegd ; 

"Dat de wet van 10 oktober 1967 
(artikel 3 - wijzigingsbepalingen, arti
kel 156, § 3), hoewel zij artikel 10 van 
de wet van 20 april1810 heeft opgeheven, 
het door deze wet ingevoerde bevoegd
heidsstelsel overgenmnen en uitclrukkelijk 
bepaald heeft dat uitsluitend het hof 
van beroep bevoegd is 1·atione mate1'iae 
en 1·atione pe1·sonae on1 kennis te nemen 
van vervolgingen, uit hoofde van. wan-

bedrijven en aan raadsheren in het hof 
van beroep en aan raadsheren in het 
arbeidshof ten laste gelegd ; 

" Dat derhalve, ingevolge de bepalingen 
vail artikel 482 j~mcto artikel 479 van 
het Wetboek van strafvordering, wannoer 
daartoe grond bestaat hot Hof van 
cassatie de zaak verwijst naar een hof 
van beroep buiten het rechtsgebied 
van het hof waartoe de magistraat 
behoort; 

"Gelet op de artikelen 479 en 482 van 
het Wetboek van strafvordering en 12, 
13, 16, § 1, en 25 van de wet van 15 jtmi 
1935 op het gebruik der talen in gerechts
zaken, vorderon dat het aan het Hof 
moge behagen te zeggen dat ertoe reden 
is om de heer X, raadsheer in het arbeids
hof te Y, naar het hof van beroep te B ... 
of te G... te verwijzen uit hoofde van 
de hierboven vermelde misdrijven. 

" Gedaan op ons Parket te Brussel op 
ll maart 1976. 

" De Procurem·-generaal, 
" (get.) Delange " ; 

Gelet op de door de heer minister 
van Justitie in uitvoering van artikel 482 
van het W etboek van strafvordering 
overgemaakte stukken, alsmede op de 
stukken van het bijkomend onderzoek 
dat op verzoek van de heer Procm·eur
generaal bij het Hof van cassatie door 
de heer Procureur-generaal bij het Hof 
van beroep · te Y werd ingesteld, gelet 
op de in bovenstaande vordering van de 
heer Procureur-generaal vern1elde wette
lijke bepalingen, de redenen van die 
vordering overnemende, rechtdoende in 
de raadkamer, verwijst de heer X, 
raadsheer in het Arbeidshof te Y, naar 
het Hof van beroep te Z uit hoofde van 
de in bedoelde vordering vermelde 
telastleggingen. 

26 april 1976. - 2e kamer. - Voo1'
zitte1', de H. Delahaye, voorzitter. -
Ve1·slaggever, de H. Versee. - Gelijk
hticlende concl~tsie, de H. Dumon, eerste 
advocaat-generaal. 

2e KAI\'IER. - 26 april 1976. 

1° HUUR VAN GOEDEREN.- PAOHT. 

- 0NDERPAOHT ZONDER SOHRIFTE

LIJKE TOESTEI\'Il\'I:ING VAN DE VER-
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PACHTER. - GELDIGHEID. - GE

VOLGEN. 

2oHUUR VANGOEDEREN.-PACHT. 
0NDERPACHT. - BESTAAN. 

BEWIJSMIDDELEN. 

~ o A1·tikel 30, ve1·vat in m·tikel I van de 
wet van 4 novembm· 1969 tot wijziging 
van de pachtwetgeving, lttidens hetwellc 
de pachte1· van een landeigendom het ge
pachte goed noch geheel noch ten dele 
in onderpacht mag geven zonde1· schrijte
lijke toestemming van de vm·pachte1·, 
stelt de 1'echtsbet1·ekkingen vast tttssen 
verpachte1· en pachte1·; een dergelijke 
overeenlcomst lean geldig zonder schrifte
lijke toestemming vanwege de ver
pachte1' wm·den gesloten, doch in dat 
geval kan zij aan laatstgenoemde niet 
wm·den tegengeworpen (1). 

2° W annem· de onde1·pacht niet schrijtelij k 
is vastgesteld kan hij die in het bezit is 
van een landeigendom het bewijs leveren, 
o.a. van het bestaan van de onderpacht, 
door alle rechtsmiddelen, met inbeg1·ip 
van getuigen en ve1·moedens (2). (Art. 3 
vervat in afdeling III, hoofdstuk II, 
titel VIII, Boek III van het Burgerlijk 
Wetboek [wet van 4 november 1969, 
art. I].) 

(WIJN, T. VAN CAMP, AERTS, 
NAAMLOZE VENNOOTSCHAP 

« STEENBAKKERIJEN FIRMA DE ROECK » 
EN VAN HERCK.) 

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 behandeld 
worden door de tweede kamer ; 

Gelet op het bestreden vonnis, op 
14 februari 1975 in hager beroep gewezen 
door de Rechtbank van eerste aanleg 
te Antwerpen ; 

Over het eerste middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 97 van 
de Grondwet, 6, 1122, ll33, 1717 van 
het Burgerlijk Wetboek, 30, 31, 32 en 34 
van de wet van 4 november 1969 tot 
wijziging van de pachtwetgeving en 

(1) Cass., 13 juni 1975 (A1'1', cass., 1975, 
biz. 1087). 

(2) Raadpl. cass., 9 mei 1975 (Arr. cass., 
1975, blz. 985). 

van de wetgeving betreffende het recht 
van voorkoop ten gunste van huurders 
van landeigendommen, vormend afde
ling III van hoofdstuk II van titel VIII 
van boek III van het Burgerlijk Wetboek, 

dom·dat het bestreden vonnis van 
bevestiging beslist dat eerste en tweede 
verweerders als pachters in de rechten 
getreden zijn van wijlen hun rechts
voorganger Aerts Constant, overleden op 
5 december 1972, en dienvolgens eiser 
veroordeelt om de kwestieuze landbouw
gronden gelegen te Boom, Kleine Steylen 
en Kleine Schimmen, toebehorend in 
eigendom aan derde en vierde ver
weerders, te ontruimen en ter vrije 
beschikking van eerste en tweede ver
weerders te stellen om de redenen dat 
de eigenaars-verpachters geen schrifte
lijke toestemming gegeven hebben aan 
hun overleden pachter wijlen Aerts 
Constant om het gepachte goed aan 
Wijn Paul over te dragen of in onderpacht 
te geven ; dat hij niet bij machte is het 
bestaan van een dergelijk stuk aan 
te tonen en dat de houding van de 
eigenaars-verpachters, die te denken 
geeft, hem niet in het minst steun 
verleent ; dat artikel 30 van de pachtwet 
van 4 november 1969 streng stelt dat 
de pachter noch het gepachte goed geheel 
of ten dele in onderpacht mag geven 
noch zijn pacht geheel of ten dele mag 
overclragen zonder schriftelijke toestem
ming van de eigenaar ; dat het schrift 
als onontbeerlijk bewijsbestanddeel voor 
het bestaan van de verbintenis niet kan 
vervangen worden door enig ander 
bewijsmiddel als getuigenissen of ver
moedens, 

te1·wijl, eerste onde1·deel, eiser in con
clusie in hager beroep staande hield dat 
de door artikel 30 van de pachtwet 
ingestelde nietigheid van betrekkelijke 
aard was en aileen door de beschermde 
partij kon ingeroepen worden, zodat 
de nietigheid van de overdracht of 
onderverpachting niet door eerste en 
tweede verweerders, die de pachters 
waren en die de pacht aan eiser hadden 
afgestaan of aan hem hadden onderver
huurd, kon ingeroepen worden ; dat het. 
bestreden vonnis op dit middel niet 
geantwoord heeft (schending van arti-· 
kel 97 van de Grondwet); 

tweede ondenleel, de schriftelijke toe
stemrning die wijlen Aerts van de 
verpachters had moeten bekomen om 
de pacht geldig aan eiser te lnmnen 
afstaan of overdragen aileen op impera
tieve wijze ingesteld is oni de verpachters 
te beschermen, zodat aileen deze laatste11: 
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en noch wijlen Aerts, noch zijn rechts
opvolgers, zijnde eerste en tweede ver
weerders, de nietigheid van de afstand 
of onderpacht wegcns dit gebrek aan 
schriftelijke toestemining tegenover eiser 
konden inroepen (schending van de 
artikelen (), 1122, 1133, 1717 van het 
Burgerlijk Wetboek, 30, 31, 32 en 34 
van de wet van 4 novernber 1969); 

En ove1' het tweede miclclel, afgeleid uit 
de schencling van de artikelen 6, 1122, 
1133, 1304, 1316, 1338, 1347, 1353, 1354, 
2221 van het Burgerlijk Wetboek, 3, 30 
van de wet van 4 november 1969 tot 
WIJZigmg van de pachtwetgeving en 
van de wetgeving betreffende het recht 
van voorkoop ten gunste van huurders 
van landeigendmninen, vormend afde
ling III van hoofdstuk II van titel VIII 
van hoek III van het Burgerlijk Wetboek 
en 1045 van het Gerechtelijk Wetboek, 

doonlat het bestreden vonnis beslist 
dat eerste en tweede verweerders als 
pachters in de rcchten getreden zijn 
van wijlen hun rechtsvoorganger Aerts 
Constant, overleden op 5 december 1972, 
en dienvolgens eiser veroordeelt om de 
kwestieuze landbouwgronden gelegen te 
Bomn, Kleine Steylen en Kleine Schirn
Tnen, toebehorend in eigendom aan derde 
en vierde verweerders, te ontruiinen en 
ter vrije beschikking van eerste en tweede 
verweerders te stellen om de reden dat 
de eigenaars-verpachters geen schrif
telijke toestemming gegeven hebben 
aan hun overleden pachter wijlen Aerts 
Constant om het gepachte goed aan 
Wijn Paul over te dragen of in onder
pacht te geven; dat deze laatste niet bij 
machte is het bestaan van een dergelijk 
stuk aan te tonen en dat de houding van 
de eigenaars-verpachters, die te denken 
geeft, hen niet in het minst steun 
verleent; dat artikel 30 van de pachtwet 
van 4 november 1969 streng stelt dat de 
pachter noch het gepachte goed gehecl 
of ten dele in onderpacht mag geven 
noch zijn pacht geheel of ten dele mag 
overdragen zonder schriftelijke toestem
xning van de eigenaar ; dat het schrift als 
onontbeerlijk bewijsbestanddeel voor het 
bestaan van de verbintenis niet kan 
vervangen worden door enig ander 
bewijsmiddel, als getuigenissen of ver
n'Ioedens ; dat eiser tevergeefs beroep 
doet op artikel 3 van de pachtwet dat 
aileen handelt over het bew'ijs van de 
hoofdpacht en geen toepassing vindt 
inzake pachtoverdracht of onderpacht, 

tenuijl, ee1·ste ondenleel, de betrekkelijke 
nietigheid van de overdracht of onder-

pacht door wijlen Aerts Constant aan 
eiser gedaan, afgeleid uit het gebrek 
aan schriftelijke toestemming van de 
verpachters, door deze laatsten wel kon 
gedekt worden en eiser te dien opzichte 
staande hield dat clercle en vierde ver
weerders door de ui tvoering van de 
overeenkomsten, het ontvangen van de 
huurprijzen en hun verklaringen afgezien 
haclclen van deze nietigheid en het 
bestreden vonnis ten onrech te daarn'Iede 
geen rekening houdt (schending van de 
artikelen 6, 1122, ll33, 1304, 1316, 1338, 
1347, 1353, 1354, 2221 van het Burgerlijk 
\Vetboek, 30 van de wet van 4 november 
1969 en 1045 van het Gerechtelijk 
Wetboek); 

tweede ondenleel, eiser sinds 1971 in 
het bezit was van de kwestieuze land
bouwgronden en dientengevolge gerech
tigd was het bewijs te leveren van het 
bestaan van de pacht en van de pacht
voorwaarden met alle middelen van recht, 
getuigen en vermoedens inbegrepen, en 
het feit dat eiser oorspronkelijk door 
overdracht of onclerpacht in het bezit 
van deze gronden gekomen is hieraan 
geen afbreuk doet (schending van de 
artikelen 3, 30 van de wet van 4 november 
1969, 1316, 1347, 1353 en 1354 van het 
Burgerlijk Wetboek) : 

W at beide midclelen betreft : 

Overwegende dat het bestreden vonnis 
betrekking heeft op een door eiser 
ingeroepen onderpacht of pachtover
dracht die hem door de rechtsvoorganger 
van de eerste twee verweerders zou zijn 
toegestaan ; 

Overwegende dat artikel 30 vervat 
in artikel I van de wet van 4 november 
1969 tot wijziging van de pachtwetgeving 
en van de wetgeving betreffende het recht 
van voorkoop ten gunste van dehuurclers 
van landeigendommen, de betrekkingen 
tussen de verpachter en de pachter in die 
zin regelt dat een tussen de pachter en 
de onderpachter gesloten onderpacht, 
zonder schriftelijke toestemming van de 
verpachter aangegaan, aan deze laatste 
niet tegenstelbaar is, zodat hij in dergelijk 
geval, overeenkomstig artikel 1741 van 
het Burgerlijk Wetboek, het recht heeft 
de oorspronkelijke overeenkomst tussen 
hem en de pachter te doen verbreken 
met eventuele schadeloosstelling ; 

Overwegende dat voormelde wets
bepaling vreemd is aan een door de 
pachter toegestane onderpacht en dat 
in dat geval de betrekkingen tussen de 
pachter en de onderpachter, bij toepas
sing van artikel 32 van voormelde wet, 
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volgens de bepalingen van de pachtwet 
dienen te worden geregeld ; 

Overwegende dat, wanneer de be
weerde onderpachter, zoals ten deze, 
in het bezit is van de lancleigendommen, 
hij bij toepassing van artikel 3 van de 
pachtwet, ten overstaan van de pachter, 
het bestaan van de onderpacht door alle 
bewijsmicldelen mag leveren ; 

Overwegende dat, door te beschouwen 
dat de schriftelijke toestemming van 
de verpachter een onontbeerlijk bewijs
bestanddeel is voor het bestaan van de 
verbintenis en dat artikel 3 van de 
pachtwet inzake pachtoverdracht of 
onderpacht niet toepasselijk is, het 
vonnis zijn beslissing niet wettelijk 
rechtvaardigt; 

Dat beide middelen in hun tweede 
onderdeel gegrond zijn ; 

Om die redenen, en zonder acht te 
slaan op het eerste onderdeel van beide 
middelen die tot geen ruimere cassatie 
kunnen leiden, ,iernietigt het bestreden 
vonnis ; beveelt dat melding van dit 
arrest zal worden gemaakt op de kant 
van de vernietigde beslissing ; houdt de 
kosten aan opdat erover door de feiten
rechter zou worden beslist ; verwijst 
de zaak naar de Rechtbank van eerste 
aanleg te Mechelen, zitting houclende 
in hoger beroep. 

26 april 1976. - 2e kamer. - Voor
zitte?', Baron Richard, raaclsheer waar
nemend voorzitter. - Verslaggeve?', de 
H. Gerniers. - Gelijkhtidencle conclusie, 
de H. Dcunon, eerste advocaat-generaal. 
- Pleite1·s, de HH. Houtekier en H. 
Simont. 

2e KAl\IER.- 26 april 1976, 

1° CASSATIEMIDDELEN. - BURGER
LIJKE ZAKEN.- VAAGHEID. -l\'IIDDEL 
WAARIN NIET WORDT VERJVIELD WAARIN 
DE AANGEVOERDE WETTELIJKE BE
PALINGEN ZIJN GESCHONDEN.- NIET
ONTVANKELIJKHEID. 

2° REDENEN VAN DE VONNISSEN 
EN ARRESTEN. - BURGERLIJKE 
ZAKEN. - CONCLUSIE. - CONCLUSIE 
NIET MEER TER ZAKE DIENEND. -
GEEN VERPLIOHTING VOOR DE RECHTER 
EROP TE ANTWOORDEN.- BEGRIP. 

1° N iet ontvankelij k is het miclclel wam·cloo?' 
het Hoj niet kan ~titmaken welke g1·ieven 
de eise?' doet gelclen en volgens hetwelk, 
ene?·zijcls, het " vonnis zijn beslissing 
onvolcloencle ?"echtvam·digt " cloor tegelijk 
en zonde?' mee?' cle schencling aan te 
vom·en van de artikelen 1134, 1135, 1146, 
1147, 1184, 1728, 1741 van het B~t?·ge?'
lijk Wetboek en 97 van de G?'ondwet en, 
ande1·zijcls, dit vonnis " evenmin ?'egel
matig is gemotivee1·d " zoclat de m·ti
kelen 25 van het W etboek van koop
handel, 1341, 1349, 1354, 1355 van het 
B~t?'ge?"lijk Wetboek, 1 van de wet van 
30 ap?"il 1951 en 97 van cle G1·ondwet 
we1·den geschonclen. 

2° De ?'echte?' in hager be1·oep die zijn 
beslissing uitsl~titend op eigen ?'eclenen 
ste~tnt is niet ve1·plicht te antwoO?·clen 
op cle conclusie die aldtts niet mee?' 
ter zake dienencl is, wam·in kritiek wordt 
geoejend op cle 1·eclenen van de beslissing 
van cle eerste rechte?' welke hij bevestigt. 
(Art. 97 Grondwet.) 

(WOUTERS, T. VAN HAMME.) 

ARREST. 

RET HOF;- Gelet op de beschikking 
van de eerste voorzitter van het Hof 
van 10 februari 1975, waarbij bevolen 
wordt dat onderhavige zaak zal be
handeld worden door de tweede kamer ; 

Gelet op het bestreden vonnis, op 
11 februari 197 5 in hoger beroep gewezen 
door de Rechtbank van eerste aanleg 
te Dendermonde ; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 1134, 1135, 
1146, 1147, 1184, 1341, 1349, 1354, 1355, 
1728, 1741 van het Burgerlijk Wetboek, 
25 van de wet van 15 december 1872 
houdende titels I tot IV van bock I van 
het W etboek van koophandel, 1 van de 
wet van 30 april 1951 op de handels
huurovereenkomsten met het oog op 
de bescherming van het handelsfonds, 
vormend afdeling IIbis van hoofdstuk II 
van titel VIII van bock III van het 
Burgerlijk Wetboek, zoals gewijzigd door 
de wet van 29 juni 1955, en 97 van de 
Grondwet, 

cloonlat het vonnis de door partijen 
gesloten handelshuurovereenkomst be
trekkelijk het te Lebbeke gelegen handels
huis verbreekt wegens de tekortkomingen 
van eiser en hem tevens veroorcleelt tot 
betaling van een wederverhuringsver-
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goeding van 25.000 frank en van een 
vergoeding voor wanprestatie, groot 
2.000 frank en 400 frank per maand, 
en de tegeneis van eiser tot vermindering 
van huurprijs wegens storing van zijn 
huurgenot verwerpt om de redenen dat 
de tussen partijen bestaande huur
overeenkomst de bestemming vermeldt 
als " dienstig tot stovenmagazijn " ; dat 
eiser in conclusie niet ontkent dat reeds 
na korte tijd in bedoeld handelshuis 
hoofdzakelijk geschenk- en verfraaiings
artikelen werden verkocht; dat een 
dergelijke omschakeling geen evolutie of 
modernisering is · van de verkoopsge
woonten in dezelfde branche ; dat de 
eenzijdige wijziging van de kleinhandels
bestemming in de loop van de huur
overeenkomst, met betrekking tot een 
onroerend goed dat van de ingenottreding 
af bestemd was voor een bepaalde 
handelsactiviteit, een schending betekent 
van de clausule van het huurcontract 
die de aard van de uitbating of de 
bestemming van het onroerend goed 
bepaalde ; dat het akkoord van ver
weerder nopens de wijziging van bestem
nJ.ing niet kan worden afgeleid uit diens 
gedogen tot 1970, 

te1·wijl, ee1·ste onde1·deel, eiser in zijn 
akte van beroep en in zijn conclusie 
staande hield, zonder op dat ptmt door 
het bestreden vonnis tegengesproken te 
worden, dat hij vanaf het begin van de 
verhuring, zijnde 1 april 1968, niet aileen 
stoven maar ook geschenk- en ver
fraaiingsartikelen verkocht die hij nu nog 
verkoopt en dus in de twee branches 
handel dreef, zodat het vonnis ten 
onrechte beslist dat de na korte tijd 
hoofdzakelijke verkoop van geschenk- en 
verfraaiingsartikelen een eenzijclige wijzi
ging zou zijn van de contractueel 
bepaalde handelsbestemming van stoven
magazijn en zulks beschouwt als een 
ontbindende voorwaarcle te zijnen laste 
omdat dergelijke omschakeling niet kan 
beschouwd worden als een evolutie van 
de verkoop in eenzelfde branche ; het 
vonnis in alle geval deze beslissing 
onvoldoende rechtvaardigt (schending 
van de artikelen 1134, 1135, 1146, 1147, 
1184, 1728, 1741 van het Burgerlijk 
\'Vetboek en 97 van de Grondwet); 

tweede ondenleel, eiser wel gerechtigd 
was staancle te houden dat, naast de 
in het geschreven huui·contract voorziene 
bestemming van hot goed, verweerder 
van in het begin van de verhuring 
uitdrukkelijk of stilzvvijgend akkoord 
was met de verkoop van geschenk- en 
verfraaiingsartikelen, en zulks wel kan 

worden afgeleid, betreffende een handels
huurovereenkmnst en ·daarbij tussen 
handelaars, uit het gedogen van deze 
activiteit vanaf het begin van de ver
huring door verweerder, uit de facturen 
en uit alle andere feitelijke elementen ; 
het bestreden vom1is trouwens niet aan
duidt waarom dit gedogen niet als 
bewijs kan gelden en dus evenmin 
regelmatig gemotiveerd is (schending 
van de artikelen 25 van het W etboek 
van koophandel, 1341, 1349, 1354, 1355 
van het Burgerlijk Wetboek, 1 van de 
wet van 30 april 1951 en 97 van de 
Grondwet) : 

Overwegende dat, door te stellen dat 
het vonnis zijn beslissing " onvoldoende 
rechtvaardigt '' en tevens de schending 
aan te voeren tegelijk van de arti
kelen 1134, 1135, 1146, 1147, 1184, 1728, 
1741 van het Burgerlijk Wetboek en 97 
van de Grondwet of dat het vom1is 
" evenmin rege1matig is gemotiveerd '' 
en dat aldus de artikelen 25 van het 
Wetboek van koophandel, 1341, 1349, 
1354, 1355 van het Burgerlijk \'Vetboek, 
1 van de wet van 30 april 1951 en 97 
van de Grondwet werden geschonden, 
het middel het Hof niot in de mogelijk
heid stelt uit te maken welke grieven 
eiser tegen het vonnis aanvoert ; 

Dat het middel, bij gebrek aan 
duidelijkheid, niet ontvankelijk is ; 

Over het tweede middel, 

Over het derde middel; afgeleid uit 
de schending van de artikelen 97 van 
de Grondwet, 1319, 1320 en 1322 van 
het Burgerlijk Wetboek, 

doordat het vonnis de door partijen 
gesloten handelshuurovereerikomst be
trekkelijk het te Lebbeke gelegen handels
huis verbreekt wegens de tekortkomingen 
van eiser en hem tevens veroordeelt tot 
betaling van een wederverhuringsver
goeding van 25.000 frank en van een 
vergoeding voor wanprestatie groot 2.000 
frank en 400 frank per maand en de 
tegeneis van eiser tot vermindering van 
huurprijs wegens storing van zijn hum·
genot verwerpt 01n de door de eerste 
rechter aangehaalde redenen dat partijen 
akkoord waren de twee plaatsen hoven 
de living niet te bouwen en te vervangen 
door drie plaatsen op het gelijkvloers ; 
dat dit door architect Buelens en de 
vaklui Buys en Buytaert bevestigd werd ; 
dat de plaatsen daarna onafgewerkt 
zijn gebleven door de schuld van eiser 
die geweigerd heeft de werken te laten 
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voltooien, uit te voeren, te betalen en 
die plaatsen in huur te nemen, 

tenuijl, eeTste ondeTdeel, eiser in zijn 
conclusie deze Inotivering kritiseerde 
en staande hield dat de eerste rechter 
hem ten onrechte verweet dat hij 
geweigerd zou hebben de werken in de 
nieuw gebouwde plaatsen te laten vol
tooien of deze verhinderd zou hebben, 
daar hij zelf niet eens toegang tot deze 
plaatseu had ; dat hij eveneens staande 
hield dat de motivering van de eerste 
rechter tegenstrijdig was waar er aan
genomen wordt dat de dochter Annie 
Wm1ters eiser zou verbonden ofvertegen
woordigd hebben en er anderzijds van 
onderhuur gesproken wordt ; dat het 
vmmis op deze conclusie niet antwoordt 
(schending van artikel 97 van de Grand
wet); 

tweede onde1·deel, uit het proces-verbaal 
van plaatsbezoek van 2 mei 1974 van de 
Vrederechter van Dendermonde blijkt 
dat Annie Wouters steeds ontkend heeft 
enig werk te hebben doen uitvoeren en 
de vakman Buytaert eveneens verldaard 
heeft dat er geen akkoord tussen partijen 
was wegens betwisting nopens de betaling 
van de prijs, zodat het vonnis de bewijs
kracht van dit proces-verbaal miskent 
en het niet uit de verldaringen van 
architect Buelens op te Inaken is wie 
zijn akkoord met de nieuwe werken 
gegeven heeft, het weze eiser of zijn 
dochter (schending van de artikelen 1319, 
1320 en 1322 van het Burgerlijk Wet
book) : 

W at het eerste onderdeel betreft : 

Overwegende dat, nu het vonnis, 
door verwijzing naar de redenen van 
de eerste rechter, had vastgesteld dat 
eiser niet enkel had geweigerd de werken 
te laten voltooien, uit te voeren, te 
betalen en de waning in huur te nemen, 
maar ook de toegang tot deze aan 
de chauffage-installateur had geweigerd, 
onder voorwendsel dat hij de op het 
gelijkvloers bijgebouwde plaatsen niet 
meer moest hebben, de rechter niet meer 
in het bijzonder de conclusie hoefcle te 
beantwoorclen waarbij oiser betoogde 
dat hij zelf niet eens toegang tot die 
plaatsen had ; 

Overwegende dat, vermits het vonnis 
op eigen motieven steunt, wat de onder
huur betreft, de rechter niet meer de 
conclusie diende te beantwoorden waarbij 
e1ser zich op de tegenstrijdigheid van de 
motieven van de eerste rechter beriep ; 

W at het tweede onclerdeel betreft : 

Overwegende dat dit onderdeel niet 
stelt dat het vonnis de termen van de 
door dit onderdeel becloelde alden zou 
hebben miskend, doch wel dat de rechter 
de stukken van het dossier in feite 
verkeerd zou hebben ge'interpreteerd; 

Overwegende dat het middel niet 
kan worden aangenomen ; 

Over het vierde middel, 

Orr1 die redenen, verwerpt de voor
ziening ; veroordeelt eiser in de kosten. 

26 april 1976. - 2e kamer. - VooT
zittm·, Baron Richard, raadsheer waar
nemend voorzitter. - Ve1·slaggeve1·, de 
H. Gerniers. - Gelijkluidende conclusie, 
de H. Dumon, eerste advocaat-generaal. 
- Pleite1·s, de HH. Houtekier en van 
Heeke. 

2e KAMER. - 27 april 1976 

1o ONDERZOEKSGERECHTEN. 
BESLISSING TOT VERWIJZING NAAR DE 
OORREOTIONELE REOHTBANK OF DE 
POLITIEREOHTBANK. - GEEN ONWET
TELIJKHEID WAT DE BEVOEGDHEID 
BETREFT.- VONNISGEREOHT WAARBIJ 
DE ZAAK AANHANGIG WORDT GEl\fAAKT. 
- BESLISSINGEN WAARVAN DE GE
VOLGEN BLIJVEN BESTAAN ZOLANG ZIJ 
DOOR HET HOF VAN OASSATIE NIET 
ZIJN VERNIETIGD. 

2° INTERNATIONALE VERDRAGEN. 
- VERDRAG TOT BESOHERMING VAN 
DE REOHTEN VAN DE MENS EN DE 
FUNDAMENTELE VRIJHEDEN, ARTIKEL 6. 
- BEPAI~ING DIE GEEN BETREKKING 
HEEFT OP DE UITOEFENING VAN DE 
REOHTEN VAN DE VERDEDIGING VOOR 
DE ONDERZOEKSGEREOHTEN. 

3° RECHTEN VAN DE VERDE
DIGING. - VERDRAG TOT BESOHER
MING VAN DE REOHTEN VAN DE MENS 
EN DE FUNDAMENTELE VRIJHEDEN.
BEPALING DIE GEEN BETREKKING 
HEEFT OP DE UITOEFENING VAN DE 
REOHTEN VAN DE VERDEDIGING VOOR 
DE ONDERZOEKSGEREOHTEN. 

4o ONDERZOEKSGERECHTEN. 
VORDERING TOT VERWIJZING MET VOL
DOENDE OPGAVE VAN HET VOORWERP 
DER TELASTLEGGING.- REOHTEN VAN 
DE VERDEDIGING IN AOHT GENOMEN. 
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50 DAGVAARDING. - STRAFZAKEN.

VoORWERP VAN DE TELASTLEGGING 
VOLDOENDE AANGEDUID. - RECHTEN 

VAN DE VERDEDIGING IN ACHT GE

NO:MEN. 

60 WRAKING. STRAFZAKEN. 

REDENEN TOT WRAKING WAARVAN 
SPRAKE IN ARTIKEL S2S, S0 , VAN HET 

GERECHTELIJK WETBOEK. - GEEN 

TOEPASSING OP DE GERECHTELIJK DES
KUNDIGE DIE HERHAALDELIJK IN DEZE 

HOEDANIGHEID IN DEZELFDE ZAAK IS 

OPGETREDEN. 

7o DESKUNDIGENONDERZOEK. 

STRAFZAKEN. - REDEN TOT WRAKING 
WAARVAN SPRAKE IN ARTIKEL S28, S0 , 

VAN HET GERECHTELIJK VYETBOEK.

GEEN TOEPASSING OP DE GERECHTELIJK 
DESKUNDIGE DIE HERHAALDELIJK IN 

DEZE HOEDANIGHEID IN DEZELFDE 
ZAAK IS OPGETREDEN. 

so WRAKING. STRAFZAKEN. 
GERECHTELIJK DESKUNDIGE DIE AAN 

DE BEKLAAGDE DE RAAD GEEFT ZEKERE 

FElTEN TER KENNIS TE BRENGEN VAN 
DE BEVOEGDE OVERHEID. - GEEN 

RAADGEVING OVER HET GESCHIL IN DE 
ZIN VAN ARTIKEL S2S, S0 , VAN HET 

GERECHTELIJK VYETBOEK. 

go DESKUNDIOENONDERZOEK. 

STRAFZAKEN. - GERECHTELIJK DES
KUNDIGE DIE AAN DE BEKLAAGDE DE 

RAAD GEEFT ZEKERE FEITEN TER 
KENNIS TE BRENGEN VAN DE BEVOEGDE 

OVERHEID. - GEEN RAADGEVING OVER 

HET GESCHIL, IN DE ZIN VAN ARTI
KEL S2S, S0 , VAN HET GERECHTELIJK 

VYETBOEK. 

10° DESKUNDIGENONDERZOEK. -
STRAFZAKEN. - REGELJVIATIGE EED

AFLEGGING DOOR DE GERECHTELIJK 
DESKUNDIGE BIJ ZIJN AANSTELLING 

DOOR DE ONDERZOEKSRECHTER. -BIJ
KOJVIEND DESKUNDIGENONDERZOEK GE

VRAAGD IN HET KADER VAN DEZE 
AANSTELLING. - GEEN VERPLICHTING 

VOOR DE DESKUNDIGE OPNIEUW DE EED 

AF TE LEGGEN. 

ll o YONNISSEN EN ARRESTEN. 

STRAFZAKEN. CORRECTIONELE 

RECHTBANK EN POLITIERECHTBANK. -

GETUIGEN. GEEN VERPLICHTING 
AAN DE BEKLAAGDE KENNIS TE GEVEN 
VAN DE LIJST VAN GETUIGEN. 

12° CASSATIE. - BEVOEGDHEID. 
STRAFZAKEN. - VEROORDELENDE BE-

SLISSING. - GEVAL WAARIN VERNIE
TIGING IN CORRECTIONELE ZAKEN RAN 

WORDEN UITGESPROKEN. 

13° ONDERZOEK (IN STRAFZAKEN). 
0NREGEL:MATIGHEDEN GEPLEEGD 

TIJDENS HET VOORONDERZOEK. 

HEBBEN GEEN VERNIETIGING VAN DE 

REGEL:MATIGE VERWIJZINGSBESLISSING 
VAN HET BEVOEGDE ONDERZOEKSGE

RECHT TEN GEVOLGE. 

14° ONDERZOEKSGERECHTEN. -
0NREGEL:MATIGHEDEN GEPLEEGD TIJ
DENS HET VOORONDERZOEK. - HEBBEN 

GEEN VERNIETIGING VAN DE REGEL

:MATIGE VERWIJZINGSBESLISSING VAN 
HET BEVOEGDE ONDERZOEKSGERECHT 

TEN GEVOLGE. 

15° CASSATIEMIDDELEN. - STRAF
ZAKEN.- S'l'RAFVORDERING.- VooR

zrENING TEGEN HET VONNISGERECHT. 
- MIDDEL DAT UITSLUITEND BETREK

KING HEEFT OP HET VOORONDERZOEK. 

- ·MID DEL DAT GEEN BETREKKING 
HEEFT OP DE BEVOEGDHEID. - NIET

ONTVANKELIJKHEID. 

1 o De beslissingen waa?'bij de ondeTzoeks
geTechten een venlachte naaT de co?'?'ec
tionele ?'echtbank of de politie1·echtbank 
veTwi}zen maken de zaak bij deze 
ge1·echten aanhangig, in zovM'?'e zij geen 
omvetteli}kheid bevatten wat de bevoegd
heid bet1·ejt, en de g8volgen M'van blijven 
bestaan zolang zi} dooT het Hoj van 
cassatie niet zijn vemietigd ( l). 

2o en 3° A1·tikel 6 van het Venlmg tot 
bescheTming van de ?'echten van de mens 
en de J~mdamentele v1'ijheden heejt 
bet1·ekking op de ?'echten van de venle
diging vom· de vonnisge·rechten en niet 
op de ~titoefening van deze Techten vom· 
de onde1·zoeksgeTechten (2). 

4o en 5° De vonle1·ing tot ve1·wijzi11g en de 
dagvaanling welke de1·wi}ze zijn opge
stelcl dat zij de venlachte in staat stellen 
het voorwe?'JJ van de telastlegging 
voldoencle te kennen en alcl~1.s zi.fn 
ve1·decliging te VM'zeke?'en voldoen aan 
de wet (3). (Art. lS2 Sv.) 

(1) Cass., 18 mei 1971 (A'1'1·. cctss., 1971, 
biz. 936). 

(2) Raadpl. cass., 22 juli 1075 (A1·r. cctss., 
1975, biz. 1182) en 2 december 1975, sup?·ct, 
biz. 411. 

(3) Raaclpl. cass., 12 december 1972 (A?'?', 
cass., 1973, biz. 363); 12 en 18 maart 1974 
(ibid., 1974, biz. 768 en 791). 
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6o eri 7o De 1·eden tot w1·aking waa1·van 
sprake in artikel S2S, S0 , van het 
Ge1·echtelijk Wetboek is niet van toe
passing op de ge1·echtelijk deskw~dige 
die hed~aaldelijlc in deze hoedanigheid 
in dezelfde zaak is opget?·eden. 

so en go De gerechtelijk desktmdige, die 
zich e1·toe beperkt aan de belclaagde de 
?'aad te geven zekere feiten te?' kennis 
te b1·engen van de bevoegde ovedwicl, 
geeft geen Taad ovm· het geschil, in de 
zin van a1·tikel S2S, S0 , van het Ge?·ech
telijk Wetboek. 

10° TV annee?' de dam· de oncle?·zoeks?·echte?' 
aangestelcle gerechtelijk desktmclige on
cleman zijn aanstellingsblad ve1·klaa1·d 
heeft zijn opdTacht te aanvaanlen en 
de wettelijke eedfoTmttle heeft onde?'
tekend vooralee1· met zijn opdmcht aan 
te vangen, moet hij niet opnieuw de eed 
afleggen v661· de uitvoe1·ing van 
de bij komende des kttndigenonde?·zoeken 
welke hem in het kade?' van zijn eeTste 
aanstelling werden gevmagd. 

11 o In coT?'ectionele zaken en politiezaken 
client het openbaa?' ministeTie aan de 
beklaagde geen kennis te geven van de 
lijst van de getuigen die het wil doen veT
lwTen (1). (Artt. 153, 190 en 211 Sv.) 

12° In coT?'ectionele zaken kan geen 
ve1·nietiging van een ve1·ooTdelende be
slissing woTden ttitgespToken tenzij de 
wet geschonden of een sttbstantiiile of op 
stTaffe van nietigheid voo?·gesch?·even 
vo?'m weggelaten we1·d hetzij in de verwij
zingsbeslissing, hetzij in het onderzoek en 
de ?'echtspleging vooT het vonnisge?·echt, 
hetzij in de ve1·oonlelencle beslissing 
zelf (2). (Artt. 408 en 413 Sv.) 

13o en 14° In co?Tectionele zaken kunnen 
de om·egelmatigheden tijdens het voor
onde?·zoek geen nietigheid ten gevolge 
hebben van de 1·egelmatige veTwijzings
beslissing van het bevoegde onde?·zoeks
ge?·echt (3). 

15° Niet ontvankelijk tot staving van een 
vom·ziening tegen de beslissing van het 
vonnisge1·echt is het middel dat niet op 
de bevoegdheid, doch ttitslttitend op het 
vooToncle?·zoek bet?·ekking heeft ( 4). 

(1) Cass., 4 juli 1955 (Bull. en Pas., 1955, 
I, 1194) en noot 1 ; vgl. de artikelen 922 en 940 
van het Gerechtelijk vVetboek met artikel 261 
van het W etboek van burgerlijke rechts
vordering. 

(2) Cass., 2 april 1894, redenen (Bull. en 
Pas., 1804, I, 162). 

(HOFFMANN.) 

ARREST. 

RET HOF; - Gelet op de bestreden 
beslissingen, met name de beschikking 
tot verwijzing, op 11 oktober 1974 door 
de raadkamer van de Rechtbank van 
eerste aanleg te Gent verleend, en de 
arresten respectievelijk op 22 september 
en 28 oktober 1975 door het Hof van 
beroep te Gent gewezen; 

Overwegende dat, in zoverre het arrest 
van 28 oktober 1975 eiser vrijspreekt 
van de feiten van de telastleggingen A-I, 
1° en 3°, A-II, 2°, en B, de voorziening 
bij gebrek aan belang niet ontvankelijk 
is; 

Over het eerste middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 130 en 182 
van het Wetboek van strafvordering, 13 
en 40 van de wet van 15 juni 1935 op 
het gebruik ter talen in gerechtszaken, 

cloo1·dat het arrest van 28 oktober 1975, 
oordelend over de exceptie van nietigheid 
van de beschikking tot verwijzing van 
11 oktober 1974 van de raadkamer, 
exceptie steunend op de schending van 
de artikelen 13 en 40 van de wet van 
15 juni 1935 op het gebruik der talen 
in gerechtszaken, de beslissing van de 
eerste rechter van 17 maart 197 5 be
vestigt, volgens welke de rechtbank die 
van de grond van de zaak kennis neemt 
de wettelijkheid van de beschikking tot 
verwijzing niet zou kunnen onderzoeken, 
en met eigen motieven de exceptie als 
ongegrond afwijst om de reden dat de 
beschikking tot verwijzing naar de 
correctionele rechtbank de zaak op 
rechtsgeldige wijze bij die rechtbank 
aanhangig maakt voor zover zij geen 
onwettelijkheid bevat wat de bevoegd
heid betreft, dat de beschikking tot 
verwijzing haar uitwerking behoudt zo
lang zij door het Hof van cassatie niet 
vernietigd wordt en dat de door beklaagde 
ingeroepen middelen v:reemd zijn aan 
de bevoegdheid, zodat het beroepen 
vonnis van 17 maart 1975 zich de 
beweerde onregelmatigheden >vaardoor 
de beschikking tot verwijzing zou aan
getast zijn niet heeft kmmen eigen 
1naken, 

(3) Raadpl. cass., 13 juni 1881 (Bull. en 
Pas., 1881, I, 312) en 10 april 1906 (ibid., 
1906, I, 193). 

(4) Cass., 28 oktober 1074 (An·. cass., 1975, 
blz. 267). 
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terwijl bet middel tot nietigheid van 
de beschikking tot verwijzing stem1end 
op de schending van de wet op het 
taalgebruik in gerechtszaken een nietig
heid inriep welke ambtshalve door de 
rechter diende uitgesproken te worden 
en het strijdig is met de grondbeginselen 
van de wet op het taalgebruik in gerechts
zaken dat een door zulke nietigheid 
aangetaste beschild~ing enige uitwerking 
zou kunnen hebben, waaruit volgt dat 
het vonnisgerecht wel degelijk de wette
lijldleid van de beschikking tot verwijzing 
moest onclerzoeken en de zaak niet op 
rechtsgelclige wijze kon aanhangig ge
maakt worden door een beschikking tot 
venvijzing die aangetast is door nietig
heid wegens schending van de wet op het 
taalgebruik in gerechtszaken : 

Overwegende dat de beschildcing waar
bij de raadkamer een beklaagcle naar de 
correctionele rechtbank vervvijst, de zaak 
bij die rechtbank aanhangig maakt, voor 
zover zij geen onwettelijkheid betreffende 
de bevoegdheid bevat ; dat zij haar uit
werking behoudt zolang zij door het Hof 
van cassatie niet vernietigd wordt ; 

Dat het middel naar recht faalt ; 

Over bet tweede middel, afgeleid uit 
de schencling van de artikelen 6-3, a, 
van het V erdrag tot bescherming van 
de rechten van de n1ens en de funda
mentele vrijheden van 6 november 1950, 
goedgekeurd door de wet van 13 mei 
1955, 182 van het Wetboek van straf
vordering, van de rechten van de ver
dediging en van artikel 97 van de 
Grondwet, 

do01·dat de beschikking van 11 oktober 
1974, na bepaald te hebben dat de 
woorden « onder meer " die in de vor
dering van het openbaar ministerie 
voorkmnen vervangen moeten worden 
door het woord « namelijk ,, beslist dat, 
« met in achtnen:ling van cleze recht
zetting, de door het openbaar ministerie 
ten laste gelegcle feiten overeenkomstig 
de ter1nen van de wet zijn mnschreven, 
zodat de verdachte goed weet of kan 
weten wat hem verweten wordt en er 
van een schending van de rechten van 
de verdecliging of van de rechten van de 
mens geen sprake kan zijn ,, en doordat 
het arrest van 28 oktober 1975, op grond 
« clat artikel 182 van het Wetboek van 
strafvordering niet bepaalt in welke 
bewoordingen de telastlegging moet ge
steld worden " en « dat het volstaat 
dat zij aan de beklaagde het voorwerp 
van de telastlegging doen kennen en hem 
in de mogelijkheid stellen zijn recht van 

verdediging uit te oefenen ,, beslist dat, 
-in onderhavig geval, « de rechtbank aldus 
terecht kon vaststellen dat het samen
lezen van de telastleggingen met de 
stukken van het gerechtelijk strafonder
zoek de beklaagde nooclzakelijk heeft 
ingelicht omtrent hetgeen hem wordt 
ten laste gelegcl ,, 

te1·wijl, ee1·ste ondenleel, de beschikking 
tot verwijzing aldus geenszins op aan
gepaste wijze de uitvoerige conclusie 
voor de raadkamer beantwoordt, waarin 
eiser liet gel den , .. ; 

tweede ondenleel, wanneer de telast
legging er zich toe beperkt de feiten 
overeenkomstig de wet te omschrijven 
als aanranding van de eerbaarheicl en 
openbare zedenschennis, in omstandig
heclen waa.r goen klacht bestaat noch 
van de beweercle slachtoff"ers noch van 
hun familieleden, en het onderzoek geen 
enkele concrete handeling aanduidt waar
uit de aanranding van de eerbaarheid 
respectievelijk openbare zeclenschennis 
zou bestaan, zulks de verdachte, genees
heer, die professioneel er toe gebracht is 
handelingen te stellen die, door andere 
personen gesteld, als aanrandingen van 
de eerbaarheid zouden knnnen aangezien 
worden, het niet mogelijk maakt concreet 
en op begrijpelijke wijze te weten welke 
strafbare handeling hij eventueel pleegde, 
zodat hij zich niet kan verdedigen 
(schending van alle 6verige in het middel 
aangeduide wetsbepalingen) : 

Overwegende dat, in zoverre het middel 
de schending van artikel 6-3, a, van het 
Verdrag tot bescherming van de rechten 
van de 1nens aanvoert, nu de bepalingen 
van dit artikel enkel de rechten van de 
verdediging voor de vonnisgerechten 
betreffen, het middel in die mate slechts 
met betrekking tot het arrest van 
28 oktober 1975 in aanmerking komt; 

Overwegende dat de rechter op soeve
reine vvijze oorcleelt of de vermeldingen 
van een rechtsvordering van het open
baar ministerie of van een clagvaarcling 
de beklaagde het al clan niet mogelijk 
nmken het voorwerp van de vervolgingen 
te kennen en zijn verdediging waar te 
nelnen; . 

Overwegende dat zowel de beschikking 
van de raaclkamer als het arrest van 
28 oktober 1975 door de in het midclel 
aangehaalcle consideransen dit uitdruk
kelijk vaststellen en clan ook cluidelijk 
te kennen geven clat, niettegenstaande 
de door eiser aangevoerde redenen, het 
hem mogelijk was te weten wat hem ten 
laste worclt gelegd en zijn verclecliging 
voor te clragen ; 
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Dat het middel niet kan worden 
aangenomen ; 

Over het derde middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 2, S2S, 8°, 
en 966 van het Gerechtelijk W etboek, 
1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk 
Wetboek en 97 van de Grondwet, 

doonlat het arrest van 28 oktober 1975 
het verzoek tot ·wraking van de clesktnl
dige Dolder De vVilde, steunend op de 
omstandigheid dat deze laatste raad gaf 
over het geschil en dat hij vroeger 
daarvan kennis had genomen, als onge
grond verwerpt, onder voorwendsel dat 
de inhoud van het aangehaald gesprek 
op een ongekende datnnl gevoerd tussen 
Dokter De vVilde en de getuige Dolder 
Cornelis, waarin hij deze laatste de raad 
gaf het door haar waargenomen feit 
" toch kenbaar te maken "• niet kan 
gelijkgesteld worden met "raad geven 
over het geschil "• om de reden dat 
de deskundige, waarvan de aanstelling 
volgens de vaststellingen van het arrest 
dateert van 3 februari 1972, "alleen 
Dokter Cornelis naar de bevoegde 
instantie, waar het gerechtelijk straf
onderzoek reeds aanhangig was door de 
klacht van 13 november 1971 en tijdens 
hetwelk deze getuige reeds herhaalde 
keren was ondervraagd, heeft verwezen "• 

te1·wijl, ee1·ste onclenleel, de vaststelling 
van het arrest als zou de aanstelling 
van Dokter De Wilde als deskundige 
dateren van 3 februari 1972 onverzoen
baar is met de stukken van de rechts
pleging waaruit blijkt dat Dokter De 
Wilde reeds op 4 december 1971 door de 
onderzoeksrechter aangesteld werd om 
B ... te onderzoeken (schending van de 
artikelen 1319, 1320 en 1322 van het 
Burgerlijk Wetboek); 

tweede onclenleel, het tegenstrij dig is 
enerzijds vast te stellen dat Dokter 
Cornelis " niet kan preciseren wanneer 
het gesprek plaatshad "• en anderzijds 
te overwegen dat" hij (Dokter De Wilde) 
alleen Dokter Cornelis naar de bevoegde 
instantie waar het gerechtelijk onderzoek 
reeds aanhangig was door de ldacht van 
13 november 1971 heeft venvezen" en 
aldus impliciet aan te nemen dat het 
gesprek na 13 november 1971 heeft 
plaatsgegrepen (schending van artikel 97 
van de Grondwet); 

de1·de ondenleel, het arrest op grond van 
de gegevens die het vaststelt niet wet
telijk mocht beslissen dat Dokter De 
vVilde geen raad had gegeven over het 
geschil, minstens van de bewoordingen 

van het aangehaald gesprek een uitleg 
verstrekt die onverzoenbaar is met die 
bewoordingen, waar het beslist dat de 
inhoud van het gesprek niet kan gelijk
gesteld worden met raad geven over het 
geschil (schending van alle in het middel 
aangehaalde wetsbepalingen) : 

W at het eerste onderdeel betreft : 

Overwegende dat eiser twee gronden 
van wraking tegen deskundige De vVilde 
aanvoercle, met name dat hij raad gaf 
over het geschil en dat hij vroeger van 
het geschil kennis had genomen ; 

Overwegende dat deze laatste grond, 
zoals in artikel 82S, S0 , van het Gerech
telijk Wetboek bepaald, uiteraard niet 
toepasselijk is op de gerechtsdeskundige 
die in dezelfde zaak meermaals, zoals 
ten deze, in die hoedanigheid is opge
treden; 

Overwegende dat daaruit blijkt dat 
de vergissing van het arrest in verband 
met de datmn van de aanstelling .als 
desktmctige van Dokter De Wilde zonder 
invloed blijft op de wettelijkheid van 
de beslissing waarbij voormelde grond 
van wraking werd verworpen ; 

vVat het tweede onderdeel betreft : 

Overwegende dat het niet tegenstrijdig 
is enerzijds te vermelden dat Dokter 
Cornelis niet kan preciseren wanneer het 
gesprek met deskundige De Wilde plaats
vond en anderzijds vast te stellen dat 
de verldaring van eerstgenoemde aan 
de gerechtelijke politic op 22 december 
1971 werd afgelegd tijdens het onderzoek 
dat sedert 13 november 1971 aan de gang 
was ; dat het niet preciseren . van de 
datum, waarop voormeld gesprek plaats
vond, enkel op de juiste datum tussen 
13 november 1971 en 22 december 1971 
slaat; 

W at het derde onderdeel betreft : 

Overwegende dat, nu het arrest vast
stelt dat Dokter De Wild!Cl zich ertoe 
beperkte Dokter Cornelis aan te raden 
het door haar waargenomen feit aan de 
bevoegde instantie kenbaar te maken, 
het, zonder aan de in het middel aange
haalde bewoordingen een interpretatie 
te verstrekken die met de termen ervan 
onverenigbaar is, wettelijk kon beslissen 
dat de inhoud vah het gesprek tussen 
voornoemden niet kan gelijkgesteld 
worden met " raad geven over het 
geschil " in de zin van artikel S2S, S0 • 

van het Gerechtelijk W etboek ; 
Dat het middel niet kan worden 

aangenomen ; 
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Over het vierde middel, afgeleid uit 
de schending van artikel 97 van de 
Grondwet, 

Dat het middel niet kan worden 
aangenmnen ; 

Over het vijfde middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 1319, 1320 
en 1322 van het Burgerlijk Wetboek, 154 
van het vVetboek van strafvordering 
en 97 van de Grondwet, 

Dat het middel feitelijke grondslag 
mist; 

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

Over het zevende middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 43 en 44 
van het W etboek van strafvordering, 

doorclat het arrest steunt op een 
deskundigenverslag door de deslnmdigen 
Dokters Raveschot, Radermecker en 
De Wilde opgesteld op 28 juli 1973 
ingevolge een opdracht van de onder
zoeksrechter van 6 juli 1973, 

tm·wijl uit de stukken van de rechts
pleging niet blijkt dat deze deskundigen 
de wettelijk voorgeschreven eed hebben 
afgelegd: 

Overwegende dat de onderzoeksrechter 
op 3 februari 1972 de in het middel 
aangeduide deslnmdigen aanstelde ; dat 
onderaan het formulier van aanstelling 
die experten verklaarden " de opdracht 
te aanvaarden » en " vooraleer hcul taak 
aan te vangen » de wettelijke eedformule 
op dezelfde datum ondertekenden ; 

Overwegende dat de onderzoeksrechter 
verder door brieven van 27 november 
1972 en 27 februari 1973 aan voormelde 
deskcmdigen stukken mededeelde met 
verzoek "in verband met Uw opdracht 
inzake Hoffman Georges » hem te laten 
weten of in die stukken elementen 
voorkomen die hun besluit in de een of 
andere zin zouden kunnen wijzigen ofwel 
of er nieuwe elementen aan het licht 
gekomen zijn, die niet in het eerste 
verslag vervat zijn ; 

Overwegende dat de onderzoeksrechter 
ten slotte door brief van 6 juli 1973 en 
onder de aanhef" betreft Uw aanstelling 
inzake Hoffmann '' nog de laatste in 
de zaak opgestelde processen-verbaal 
aan de deskundigen liet geworden met 

verzoek << mocht hetgeen erin vermeld 
staat van aard zijn Uw besluiten in een 
of andere zin te wijzigen » hem dit 
tijdig te laten weten; 

Overwegende dat daaruit blijkt dat het 
door het midclel aangehaalde cleskun
digenverslag, dat het antwoord van de 
experten op voormeld schrijven van 
6 juli 1973 van de onderzoeksrechter 
inhoudt, door de deskundigen werd 
opgesteld in het raam van hml aanstelling 
van 3 februari 1972 en onder de eed die 
zij schriftelijk op dezelfde datum hadden 
afgelegd vooraleer hem taak aan te 
vangen; 

Dat het middel feitelijke grondslag 
mist; 

Over het achtste middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 2 en 940 
van het Gerechtelijk Wetboek en van 
de rechten van de verdediging, 

doorclat het bestreclen arrest het verzet 
van beklaagde tegen het getuigenis van 
de getuigen V erhille, De Wolf en Rogge 
om de reclen clat deze getuigen hem niet 
vooraf werden aangezegd door de hmn 
betekende kopij van de dagvaarding 
verwerpt onder voorwendsel dat " de 
rechtbank cleze getuigen heeft gehoord " 
en « ze daartoe gerechtigd was gezien 
het vooraf aanzeggen van de getuigen 
niet vereist is voor de correctionele 
rechtbank », 

tm·wijl artikel 940 van het Gerech.telijk 
vVetboek, van toepassing op de straf
rechtspleging krachtens artikel 2 van 
het Gerechtelijk Wetboek, de vooraf
gaande aanzegging van getuigen in 
beginsel oplegt : 

Overwegende dat uit de samenlezing 
van de artikelen 153, 190, 211 en 315 
van het W etboek van strafvordering 
volgt dat in correctionele en politiezaken 
de namen van de ter terechtzitting te 
verhoren getuigen aan de tegenpartij 
niet moeten worden aangezegd ; 

Dat het middel naar recht faalt ; 

Over het negende middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 22, 23, 61, 
69 en 85 van het Wetboek van straf
vordering, 

doonlat zowel de beschikking tot 
verWIJzmg van ll oktober 1974 als het 
arrest van 28 oktober 1975 steunen op 
het onderzoek gedaan door commis
saris G. Joos, commissaris met gerech
telijke opdrachten, hulpofficier van de 
procureur des Konings van het arrondis
sement Gent, die in opdracht van de 
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onderzoeksrechter getuigenissen opnam 
van personen die buiten het arrondisse
Inent van deze onderzoeksrechter 
woonden, en nit de stukken van de 
rechtspleging blijkt dat 1 D op 7 maart 
1973 de commissaris 1net gerechtelijke 
opdrachten, te Oostende, Mouton Martha
Maria, wonende te Oostende, ondervroeg ; 
2D op 4 j1.mi 1973 werd ondervraagd 
Wullaert Anny, wonende te Tielt, zonder 
dat nit de stukken blijkt waar zij werd 
ondervraagd; 3D op 30 maart 1973 werd 
ondervraagd D'Hulst Rosette, wonende 
te Tielt, zonder dat nit de voorgelegde 
stukken blijkt waar zij werd ondervraagd, 

tenvijl 1 D nit de stukken blijkt dat 
commissaris J oos enkel opdracht had 
te Oostende Herman Mouton te onder
vragen en de uitvoerbaarverklaring ver
leend door de onderzoeksrechter enkel 
deze persoon betrof, zodat het verhoor 
van Mouton Martha-Marie zonder geldige 
opdracht is geschied; 

2D nit de stukken niet blijkt dat het 
verhoor van vVullaert Am<y, wonende 
te Tielt, werd gedaan na uitvoerbaar
verklaring van de opdracht door de 
onderzoeksrechter te Brugge ; 

3D nit de stukken niet blijkt dat het 
verhoor van D'Hulst Rosette, wonende 
te Tielt, werd gedaan na uitvoerbaar
verklaring van de opdracht door de 
onderzoeksrechter te Brugge, zodat deze 
processen-verbaal bijgevolg onregelmatig 
zijn en hun bewijskracht zoals bepaald 
door de artikelen 154 en 189 van het 
Wetboek van strafvordering verliezen 
zonder dat het arrest dit vermeldt : 

Overwegende dat nit de samenlezing 
van de artikelen 408 en 413 van het 
vVetboek van strafvordering en nit de 
beperkte enumeratie die in eerst vermeld 
artikel voorkomt, volgt dat de ver
nietiging in correctionele zaken slechts 
kan worden uitgesproken wanneer er 
schending van de wet of verzuim van 
enige substantiele of op straffe van 
nietigheid voorgeschreven vorm heeft 
plaatsgehad hetzij in de beslissing tot 
verwijzing, hetzij in het onderzoek of 
de procedure voor het vonnisgerecht, 
hetzij in de veroordelende beslissing zelf ; 

Overwegende dat, wat de beschikking 
tot verwijzing betreft, nu geen wets
bepaling de nietigheid van de verdere 
procedure oplegt, de tijdens het voor
onderzoek gepleegde onregelmatigheden 
niet tot gevolg hmnen hebben voormelde 
beschikking, die conform de bevoegdheid 
en regelmatig werd gewezen, te doen 
vernietigen ; 

Overwegende dat, wat het eindarrest 
van 28 oktober 1975 aangaat, nit geen 
stuk blijkt dat eiser voor de vonnis
gerechten de thans aangeklaagde onregel
matigheden heeft laten gelden ; dat, nu 
het middel vreemd is aan de bevoegdheid 
en uitsluitend het vooronderzoek betreft, 
het niet voor de eerste maal voor het 
Hof mag worden ingeroepen en derhalve 
niet ontvankelijk is; 

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

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

27 april 1976. - 2° kamer. - Voo1·
zitte1·, de H. vVauters, raadsheer waar
nemend voorzitter. - Verslaggeve1·, de 
H. Sury. - Gelijlcl~tidencle conclusie, 
de H. Velu, advocaat-generaal.- Pleiter, 
de H. Van Ryn. 

2e KAMER. - 27 april 1976. 

lD VOORZIENING IN CASSATIE. 
VoRM. STRAFZAKEN. VooR

ZIENING IN CASSATIE BIJ BRIEF INGE
STELD.- NIET-ONTVANKELIJKHEID. 

2D VERWIJZING VAN EEN RECHT
BANK NAAR EEN ANDERE. -
STRAFZAKEN. - GEWETTIGDE VER
DENKING. - VERZOEK GEGROND OY 

FElTEN WELKE AAN DE LED EN VAN 
HET OPENBAAR 1\'IINISTERIE WORDEN 
TEN LASTE GELEGD. - NIET;ONT

VANKELIJKHEID. 

3D VERWIJZING VAN EEN RECHT
BANK NAAR EEN ANDERE. -
STRAFZAKEN. - GEWETTIGDE VER

DENKING. VERZOEKSCHRIFT GE

GROND OP VAGE GRIEVEN. - VER
WERPING. 

4° VERWIJZING VAN EEN RECHT
BANK NAAR EEN ANDERE. -
STRAFZAKEN. - GE\VETTIGDE VER

DENKING. - VERZOEK HIEROP GE
GROND DAT DE RECHTBANK DE FElTEN 

VAN DE TELASTLEGGING MILDER ZOU 

BEOORDELEN OF DAT DE RECHTSPRAAK 
VAN DEZE RECHTBANK VERSCHILT VAN 

DIE VAN ANDERE RECHTBANKEN. 

GEEN REDEN TOT VERDENKING. 
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5° VERWIJZING VAN EEN RECHT

BANK NAAR EEN ANDERE. -
STRAFZAKEN. - GEWETTIGDE VER· 
DENKING. - VERZOEK WAARIN DE 
SOHENDING WORDT AANGEVOERD VAN 

BEPALINGEN VAN HET GEMEENSOHAPS
REOHT. - BEPALINGEN DIE GEEN 
BETREKKING HEBBEN OP HET VERZOEK. 
-- GEEN VERWIJZING NAAR HET HOF 
VAN JUSTITIE VAN DE EUROPESE 
GEI\'i:EENSOHAPPEN. 

6° EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. 
- VERDRAG TOT OPRIOHTING VAN 
DE EuROPESE EooNOJVIISOHE GEJVIEEN
SOHAP, ARTIKEL 177, LAATSTE LID. -
SOHENDING VAN BEPALINGEN VAN HET 

GEMEENSOHAPSREOHT AANGEVOERD TOT 
STAVING VAN EEN VERZOEK TOT VER
WIJZING VAN EEN REOHTBANK NAAR 

EEN ANDERE WEGENS GEWETTIGDE 
VERDENKING. -BEPALINGEN DIE GEEN 
BETREKKING HEBBEN OP HET VERZOEK. 
- GEEN VERWIJZING NAAR HET HoF 
VAN JUSTITIE VAN DE EUROPESE 
GEMEENSOHAPPEN. 

l 0 N iet ontvankelij k is de voorziening 
welke in strafzaken bij b1·ief wordt -
ingesteld (l). (Art. 417 Sv.; art. 1 
wet van 25 juli 1893.) 

2° Niet ontvankelijk is het ve1·zoek tot 
ve1·wijzing van een reohtbank naar een 
ande1·e wegens gewettigde verclenking, 
gegrond op jeiten welke aan leclen van 
het openbam· ministerie wm·den ten 
laste gelegd (2). (Art. 542 Sv.) 

3° Het Hof ve1·werpt een ve1·zoek tot 
ve1·wijzing van een 1'eohtbank naar een 
andere wegens gewettigde verdenking, 
wanneer de aangevoenle g1·ieven te vaag 
zijn om een grand tot venlenking te 
kttnnen opleve1·en (3). 

4° Geen ?'eden tot verwijzing van een 
1'eohtbank naar een andere wegens 
gewettigde venlenking is hie1·in te vinden 
dat de rechtbank de feiten van de telast
legging milde1· zmt beoo1·delen of dat 
de Techtsp1·aak van deze 1·echtbank 
ve1·schilt van die van andeTe 1'echt
banken. 

5° en 6° vV annee1· het H of van cassatie, 
wam·bij een vm·zoek tot venoijzing van 
een 1·echtbank naar een ande1·e wegens 

(1) Cass., 12 november 1973 (A1~·. cass., 
1974, biz. 306). 

(2) Cass., 24 januari 1976, sttpra, biz. 741. 
(3) Cass., 24 februari 1976, sup1'a, biz. 741. 

gewettigde verdenking aanhangig is, 
vaststelt dat gemeenschapsreohtelijke be
palingen waaTvan de ve1·zoeker de 
schending aanvoert geen betrekking 
hebben op dit verzoek, client het de zaak 
niet voo1· het Hof van jttstitie van de 
EuTopese Gemeenschappen te lwe_ngen 
ove1·eenkomstig aTtih:el 177, lacttste lid, 
van het V m·dTag tot opTichting van de 
Ett?'opese Economische Gemeensohap (4). 

(LEOOJ\'IPTE.) 

Met de notities overeenstemrnend 
arrest. 

27 april 1976. - 28 kamer. - Voor
zitter, de H. vVauters, raadsheer waar
nemend voorzitter. - Verslaggevm·, de 
H. Sury. - Gelijkluidencle conclttsie, de 
H. Velu, advocaat-generaal. 

28 KAMER.- 27 april 1976. 

1o IN HET BUITENLAND BEDRE
VEN MISDRIJF. - MISDAAD OF 

WANBEDRIJF DOOR EEN BELG IN HET 
BUITENLAND BEDREVEN. - VERVOL
GING IN BELGIE MOGELIJK. - VOOR

WAARDE. 

STRAFVORDERING. GEVAL 
WAARIN DE STRAFVORDERING SLEOHTS 
ONTVANKELIJK IS ALS DE DADER VAN 
HET MISDRIJF VAN BELGISOHE NATIO
NALITEIT IS. - NATIONALITEIT MOET 
BLIJKEN HETZIJ UIT DE VEROORDELING 
HETZIJ UIT DE PROOESSTUKKEN WAAROP 
HET HoF VERMAG AOHT TE SLAAN. 

1° Een Belg die zich buiten het g?·oncl
gebiecl van het Rijk sclmlclig gemaakt 
heeft aan een feit clat doo?' de Belgisohe 
wet misdaacl of wanbecb·ijf wonlt ge
noemd, kan in Belgie vervolgd wm·den 
indien op het feit stmf gesteld is clam· 
de wet van het land waa1· het is gepleegd. 
(Art. 7, § 1, wet van 17 april 1878, 
gewijzigd bij art. 1 van de wet van 
16 maart 1964.) 

(4) Raadpl. cass., 16 juni 1975 (A1'1'. cass., 
1975, biz. 1096) alsmede noot 2. 
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2o W anneer de strafvm·dm·ing slechts 
ontvankelijk is als de dade1· van het 
misdrijj van Belgische nationaliteit is, 
moet deze nationaliteit blijken hetzij 
ttit deze beslissing, hetzij uit de proces
stttkken waarop het Hof ve1·mag acht 
te slaan (1). 

(MEEUWS.) 

ARREST. 

HET HOF;- Gelet op het bestreden 
arrest, op 25 juni 1975 door het Hof 
van beroep te Gent gewezen ; 

Overwegende chit het arrest eiseres 
veroordeelt om. .als zwangere vrouw, 
te Den Haag (Nederland), opzettelijk 
de afdrijving van haar vrucht te hebben 
veroorzaakt ; 

Over het middel ambtshalve afgeleid 
nit de sche1iding van de artikelen 7 van 
de wet van 17 april 1878 en 97 van de 
Grondwet: 

Overwegende dat, luidens artikel 7, § 1, 
van de wet van 17 april 1878, houdende 
de voorafgaande titel van het W etboek 
van strafvordering, ieder Belg die zich 
buiten het grondgebied van het Rijk 
schuldig maakt aan een feit dat door 
de Belgische wet misdaad of wanbedrijf 
wordt genoemd, kan in Belgie vervolgd 
worden indien op het feit straf gesteld 
is door de wet van het land waar het 
is gepleegd ; 

Overwegende dat, nu het arrest de 
nationaliteit van eiseres niet vaststelt 
en uit geen stuk, waarop het Hof vermag 
acht te slaan, blijkt dat eiseres de 
Belgische nationaliteit bezit, het Hof 
in de onmogelijkheid verkeert na te gaan 
of de strafvordering al dan niet ont
vankelijk was; 

Om die redenen, en zonder acht te 
slaan op de door eiseres aangevoerde 
middelen, die tot geen ruimere cassatie 
kunnen leiden, vernietigt het bestreden 
arrest; beveelt dat van clit arrest melding 
zal worden gemaakt op de kant van de 
vernietigde beslissing; laat de· kosten 
ten laste van de Staat; verwijst de zaak 
naar het Hof van beroep te Brussel. 

27 april 1976. - 2e kamer. - Vom·-

(1) Raadpl. cass., 14 juni 1948 (Bttll. en 
Pas., 1948, I, 396) en noot 3, get. R.H., en 
cass., 19 januari 1970 (A1'1', cass., 1970, 
biz. 450). 

zitter, de H. Waut<8:r-s 
nemend voorzitter. _, ~~ 
H. Sury. - Gelijkl4ide1t--- 1----'-~ ".;adsheer waar
H. Velu, advocaat-g;ene:r- ~-~ ""'=1'slaggeve1·, de 

""'~'~l. conclusie, de 

(NAAMLOZE VENNOO'J'SCHA)> 
EN VOORZITTER VAN << l:]'q-
MINGSRAAD VAN D]] N D)J) 

0
'l'JJ;Rco]\f l7 

NOOTSCHAP "INTl<JltcO]\fAAl\!J::t.o ]'q-DERNE
LIJKE BEDIENDENC]]NTR )), 'I' !?:]] VEN-

AJ:.lD.). LANDE-

ARRES'r. 

HET HOF ; - Gelet 0 . 

vonnis, op 28 maart 1~ h.et b 
aanleg gewezen door de Arb7o i:tt 68treden 
te Mechelen ; 6 lclsre 

1
1aatste 

0 1tbank 
Over: het eerste rniddel, 

schendmg van de artikeleafgeleicj . 
2o, 24, 29, 32 van de Wet va :tl. l<t 

1
tut de 

1948 houdende ot·ganisa11t.2o :s~h 8, 19, 
le ""tember 

----------------------- "a11 het 
(2) Raadpl. cass., 28 juni 1 ~ 

1972, biz. 1039) en 4 februa 
9

_72 C4r1' 
biz. 659. ~~ l976 · cass., 

) 8U,pra, 
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bedrijfsleven, gewijzigd door de wetten 
van 15 juni 1953, 15 maart 1954, 28 ja: 
nuari I963, 16 januari 1967 en 23 januan 
1975, I, § 1 en§ 4, b, 6, 7, 10 van de wet 
van IO juni 1952 betreffende de gezond
heid en de veiligheid van de werlmemers 
alsmede de salubriteit van het werk en 
de werkplaatsen, gewijzigd door de 
wetten van I7 juli I957, 28 januari 1963, 
16 januari 1967 en 23 januari I975, Ibis, 
3, 5, 6, lid 1, 9, 10, 11 van het koninklijk 
besluit van 18 februari 1971 tot regeling 
van de ondernemingsraden, gewijzigd 
door het koninldijk besluit van 24 januari 
1975, Ibis, 3, 5, 6, lid I, 9, 10, ll van het 
koninklijk besluit van 18 februari 1971 
betreffende de aanwijzing van de per
soneelsafgevaardigden in de comites en 
arrondissementscomites voor veiligheid, 
gezondheid en verfraaiing van de werk
plaatsen, gewijzigd door het koninldijk 
besluit van 24 januari 1975, 31, 860, 86I, 
862 van het Gerechtelijk W etboek, 3, 6 
van het Burgerlijk W etboek en 97 van 
de Grondwet, 

doordat het vonnis de door verweerster 
ingestelde vordering ontvankelijk ver
klaart om de redenen dat de betrokken 
partijen, die gehoord of behoorlijk opge
roepen moeten worden, enkel kunnen 
zijn de eisers en verweerders en eventueel 
de vrijwillig of gedwongen tussenkomende 
partijen ; dat de werlmemers, van wie 
de afvoering van de lijst van het leiding
gevend personeel en de inschrijving op 
de kiezerslijsten door verweerster ge
vraagd wordt, door de gedingvoerende 
partijen niet in zake werden geroepen 
noch vrijwillig tussengekomen zijn en 
deze derhalve geen partij zijn, zodat 
ze noch gehoord noch behoorlijk opge
roepen 1noesten worden, 

te1·wijl, eerste onderdeel, de werknemers 
wier afvoering van de lijst van het 
leidinggevend personeel en inschrijving 
op de lijst van de kiezers door verweerster 
gevraagd werd, betrokken partijen zijn 
en derhalve door de arbeidsrechtbank 
hadden moeten gehoord worden of 
behoorlijk hadden moeten worden opge
roepen (schencling van de artikelen Ibis, 
3, 5, 6, lid 1, 9, 10 enll van de koninklijke 
besluiten van 18 februari 1971); 

tweede onclm·deel, de op 24 maart 197 5 
door de rolgriffier aan eiseres verzonden 
brief met verzoek de personeelsleden 
wier inschrijving betwist werd en die 
naar de terechtzitting wilden gaan, 
vrijaf te geven, geen behoorlijke oproe
ping was van deze personeelsleden daar 
hij niet tot hen gericht was, htm adressen 

niet vermeldde en zo laattijdig verstuurd 
werd dat in geen geval deze zestig 
personeelsleden zelfs door de eisers nog 
konden verwittigd worden ; het vonnis 
daarbij op dit door eiseres ingeroepen 
middel niet antwoordt (schending van 
de artikelen Ibis, 3, 5, 6, lid l, 9, 10, ll 
van de koninklijke besluiten van 18 fe
bruari I971 en 97 van de Gronclwet); 

cle?'de ondenleel, de procedure inzake 
de sociale verkiezingen tot de openbare 
orde behoort en het behoorlijk oproepen 
of horen van de personeelsleden BI' 

onverdeelbaar deel van is, zodat de 
arbeidsrechtbank tengevolge van dit 
gebrek de zaak niet regelmatig behandelt 
en de eisers gerechtigd zijn deze exceptie, 
die tot de openbare orde behoort, in te 
roepen (schending van de artikelen 14, 
18, 19, 2°, 24, 29, 32 van de wet vatt 
20 september 1948, l, § 1 en§ 4, b, 6, 7, J() 
van de wet van 10 j1..mi 1952, ll van de 
koninldijke besluiten van 18 februari 
1971, 31, 860, 861, 862 van het Gereclt
telijk W etboek, 3 en 6 van het Burgerlij~ 
Wetboek): 

W at het eerste onderdeel betreft : 

Overwegende dat de werlmemers, mel> 
inschrijving op de kiezerslij:::ten voor cle 
verkiezing van de werknemersafgevaal?, 
digden in de ondernemingsraad en ~let 
comiM voor veiligheid, gezondheid Ell)_ 

verfraaiing van de werkplaatsen WDl:'cit 
betwist, geen partij zijn in het gedi:t:t 
ingeleid door een representatieve Wet-k.B; 
nemersorganisatie tegen de beslissi4 ' 
over hun inschrijving, tenzij die we:rk.g 
nemers vrijwillig in het geding tuss64-
komen of in gedwongen tussenkl)l:l:lst 
worden opgeroepen ; 

Overwegende dat het vonnis vaststelt 
dat noch de eisers noch verweel'ste 
"iemand in de zaak hebben geroe]Je .l' 
en dat niemand om tussenkomst hee;;, 
verzocht "; 

Dat de rechtbank derhalve het do 
de eisers tegengestelde middel va11 llie~l' 
ontvankelijkheid terecht verwerpt; • 

W at het tweede onderdeel betreft : 

Overwegende dat, nu de ontvankeli 'k 
heid van het beroep van verweersi · 
niet afhankelijk was van de oproepi er 
van de werknemers wier hoedanigh ~g 
betwist was, het vraagp1..mt of de d eld 
de rolgriffier aan eiseres toegezonctor 
brief al dan niet onvolledig of laattijd~n 
was, geen belang vertoonde en het vo])]1 ~g 
de conclusie van de eisers dienaangaa dll 
niet nader diende te beantwoordell . n e 

' 
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W at het derde onderdeel betreft : 

Overwegende dat uit het antwoord 
op het eerste onderdeel volgt dat, door 
het beroep van verweerster ontvankelijk 
te verklaren, het vonnis geen wets
bepalingen welke de openbare orde 
raken, schendt ; 

Dat het middel niet kan aangenomen 
wordEm; 

Over het tweede middel, 

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

28 april 1976. - 3e kamer. - Voo?'· 
zitte?' en Ve?·slaggeve?·, de H. N aulaerts, 
raadsheer waarnernend voorzitter. 
Gelijkluidende conchtsie, de H. Lenaerts, 
advocaat-generaal. - Pleite?', de H. 
Houtekier. 

3e KAMER. - 28 april 1976. 

DIENSTPLICHT.- UITSTEL OF VRIJ
LATING VAN DIENST OP MORELE GROND. 

lNGESCHREVENE VAN WIE EEN 
BROEDER OF EEN ZUSTER EEN WERKE
LIJKE DIENST HEEFT VOLBRACHT. -
GEZIN DAT TEN MINSTE EEN LID TELT 
DAT DE HOEDANIGHEID VAN KRIJGS
GEVANGENE HEEFT.- HOEDANIGHEID 
VAN KRIJGSGEVANGENE.- BEGRIP. 

Onde?' gezinslid dat de hoedanigheid van 
k?'ijgsgevangene heeft in de zin van 
a1·tikel 12, § 1, 5°bis, lid 3, c, van de 
dienstplichtwetten, gewijzigd bij de wet 
van 30 j~tli 1974, moet wm·den ve?·staan 
het gezinslid dat het wettelijk statuut 
van lc1·ijgsgevangene heeft (1). 

(MASSART.) 

Met de notitie overeenstemmend 
arrest. 

28 april 1976. - 3e kamer. - Voo?"
zitte?' en TTeTslaggeve?', de H. Naulaerts, 
raadsheer waarnemend voorzitter. 

(1) Raaclpl. cass., 24 maart 1976, supm, 
blz. 860. 

Gelijkluidende conchtsie, de H. Lenaerts, 
advocaat-generaal. 

18 KAMER.- 30 apri11976. 

1° KOOP.- OVERDRACHT VAN SCHULD
VORDERING. - KAN DEZE AAN DE 
SCHULDENAAR WORDEN TEGENWOR
PEN?- VooRWAARDEN. 

2° KOOP. - 0VERDRACHT VAN SCHULD
VORDERING. - KAN DEZE AAN ANDERE 
DERDEN DAN DE GECEDEERDE SCHUL
DENAAR WORDEN TEGENWORPEN ? -
ERKENNING DOOR DE GECEDEERDE 
DAT DE OVERDRACHT HEEFT PLAATS
GEHAD.- GEVOLG RIERVAN VOOR DE 
ANDERE DERDEN. 

1° en 2° Ofschoon de impliciete, doch 
zeke?'e erkenning doo?" de gecedeerde 
schuldenaa?' dat e?' ove?'d?·acht van 
schttldvm·de?·ing heeft plaatsgehad hem 
het ?'echt ontneemt zich te be?·oepen op 
niet-naleving van de doO?' a?'tikel 1690 
van het BuTgeTlijk Wetboek voo?·ge
sch?·even vo1·men om de overd?·acht te 
betwisten, heeft deze e?·kenning evenwel 
niet tot gevolg dat de ove?'d?·acht aan 
ande?·e de?·den kan worden tegenwor: 
pen (2). 

(NAAMLOZE VENNOOTSCHAP 
cc BROUWERIJ WIELEMANS-CEUPPENS ll 

EN TERRYN, T. GILLIS F. EN W.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 17 mei 197 4 door het Hof van 
beroep te Gent gewezen ; 

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

doordat het hof van beroep toepassing 
maakt van artikel1690 van het Burgerlijk 

(2) Cass., 3 september 1959 (Bull. en Pas., 
1960, I, 1); 12 oktober 1967 en 18 januari 
1968 (A1·1·. cass., 1968, blz. 218 en 680); 
7 september 1972 (ibid., 1973, blz. 24); 
raaclpl. DE PAGE, Tmite elhnentai1'e de d1•oit 

, civil belge, cl. IV, 1972, nrs. 398 en 399. 
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Wetboek om de litigieuze overdracht 
van schuldvordering als niet tegenstel
baar aan de verweerders te beschouwen, 
op grand van de loutere redenen dat de 
verweerders "derden-belanghebbenden" 
zijn, zoals door vermelde bepaling van 
het Burgerlijk vVetboek is vereist, "op 
grand van hun voorwaardelijk recht ,, 

tenvijl eisers conclusie betreffende de 
hoedanigheid vm1 de verweerders en de 
toepasbaarheid van artikel 1690 volgend 
verweer bevatte : « Aangezien, voor het 
geval het hof van beroep van oordeel 
zijn zou dat de uitoefening van het 
voorkooprecht door de huurder eveneens 
ten opzichte van de ge'intimeerden (de 
verweerders) rechtsgeldig diende te zijn, 
quocl non, er 1noet worden aangemerkt 
dat het verzuim van de naleving van de 
bij artikel 1690 van het Burgerlijk 
Wetboek bepaalde formaliteiten slechts 
door de « belanghebbende derden " mag 
worden ingeroepen ; dat het begrip 
« belanghebbende derde " door De Page 
als volgt wordt on1schreven : « toute 
personne, autre que 1es parties a la 
convention dont l'opposabilite est dis
cutee, et qui pretend avoir, a l'egard de 
la creance cedee, des droits que la cession 
tend a aneantir ou a restreindre )) ; dat 
uit voorgaande definitie kan worden 
afgeleid dat, behoudens de overgeclragen 
schuldenaar, slechts diegene belangheb
bende derde is welke in rechtsconflict 
staat hetzij met de overdrager, hetzij 
met de overnemer, omdat hij onder
handeld heeft of rechtsbetrekkingen 
onderhoudt met de overdrager betref
fende dezelfde schuldvordering ; dat zulks 
ten deze geenszins het geval is ; dat de 
gei'ntimeerden (de verweerders) in elk 
geval in gebreke blijven te bevvijzen dat 
zij ten opzichte van de overdracht van 
de huurovereenkomst deze hoedanigheid 
bezitten ,, 

tenvijl het door de rechters aange
haalde voorwaardelijk recht van de 
verweerders aileen uit het koop-verkoop
contract Tnet opschortende voorwaarde 
van 18 april 1971 kan voortvloeien, 
zodat het hof van beroep, door niet te 
antwoorden op de conclusie dat enkel 
« belanghebbende derde " in de zin van 
artikel 1690 van het Burgerlijk Wetboek 
is, de partij wier belang wordt geput uit 
de overgeclragen schuldvordering, ten 
deze de huurovereenkomst van 7 juli 
1962, 'het Hof in de onmogelijkheid stelt 
zijn toezicht uit te oefenen en bijgevolg 
artikel 97 van de Grondwet schendt : 

Overwegende dat het arrest vaststelt 

dat het litigieuze goed door eiser aan de 
verweerders werd verkocht onder de 
opschortende voorwaarde van het niet 
uitoefenen door de huurder Deswaef 
van zijn recht van voorkoop ; dat 
Deswaef dit recht aan eiseres heeft 
overgedragen, dat eiseres er gebruik 
heeft van gemaakt en dat de authentieke 
akte van de verkoop van het goed door 
eiser aan eiseres, ondanks het verzet 
van de verweerders, op 8 juni 1971 werd 
verleden ; dat de verweerders daarop tot 
de nietigverklaring van deze verkoop 
hebben geclagvaard; 

Overwegencle dat het arrest beschouwt 
dat « de impliciete aanneming van de 
overclracht door appellant (thans eiser) 
m de akte van 8 Jlllli 1971 te laat is 
g~komen en blijkens cle aangehaalde 
fmten een onrechtmatige benadeling 
betekencle van de rechten van de ge'inti
meerden (thans de verweerders), derclen
belanghebbenden op grand van hun 
voorwaarclelijk recht " ; 

Overwegencle dat het arrest door de 
aanhaling van bovenvermelde feiten de 
rechten van de verweerders bepaalt die 
door de overdracht van de schuld
vordering in het gedrang worden gebracht 
en op grand waarvan zij als derden
belanghebbenden· dienen te worden be
schouwd; dat het meteen de conclusie 
van de eisers passend beantwoordt ; 

pat het middel feitelijke grondslag 
mlSt; 

Over het eerste middel, afgeleicl uit de 
schending van de artikelen 1134, ll65, 
1690 van het Burgerlijk Wetboek en 97 
van de Grondwet, 

clom·clat het arrest beslist dat de koop
verkoop van het gebouw gelegen te 
Oostende, Christinastraat nr. 20 en 
Langestraat nr. 43, tussen eiser en de 
verweerders volmaakt is, op grand 
« dat de gei'ntimeerden (de verweerders) 
terecht steilen dat (niet aileen) de 
overdracht van het huurrecht, 1naar ook 
de overdracht van het voorkooprecht, 
« voor zover zij geldig waren ,, als 
overdracht van een schuldvordering, 
aan de gecedeerde, tweecle appellant 
(thans eiser), moesten worden betekend 
bij deurwaardersexploot of door hem 
n1oesten worden aangenomen bij authen
tieke akte (artikel1690 van het Burgerlijk 
Wetboek) om aan hem en aan belang
hebbende derden te ktmnen worden 
tegengeworpen ; clat een aangetekende 
brief daartoe niet kon volstaan, nu de 
handelshuurwet ten deze geen toepassing 
vond ; dat ook een eenvoudige kennis-
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neming niet. voldoende is " ; " dat niet 
wordt betwist dat de betekening of de 
aanneming in dit geval moest geschieden 
v66r het verstrijken van dertig dagen 
na de datum van de voorwaardelijke 
verkoop aan de gei'ntimeerden; dat geen 
exploot werd betekend terwijl de impli
ciete aanneTning van de overdracht door 

' tweede appellant in de akte van 8 juni 
1971 te laat is gekomen en blijkens de 
aangehaalde feiten een onrechtmatige 
benadeling betekende van de rechten van 
de gei'ntimeerden, derden-belanghebben
den op groncl van hun voorwaarclelijk 
recht ; dat tweede appellant v66r het 
verstrijken van de bedoelde dertig dagen 
geen enkel bewezen standpunt heeft 
ingenomen ; dat zijn eenvoudig stil
zwijgen niet als aanneming kan worden 
uitgelegd, terwijl zijn latere aanneming 
niet bewijst dat hij de overdracht binnen 
de gestelcle termijn heeft aangenomen ; 
dat zijn bekentenis bij conclusie niet 
op een dienstig of onverdacht ogenblik 
komt ; dat het voorwaardelijk recht van 
de gei'ntimeerden door het verstrijken 
van· de gestelde termijn onvoorwaardelijk 
is geworden, waaruit volgt dat zij de 
ware eigenaars zijn van het litigieuze 
eigendom >>, 

terwijl, eerste onderdeel, de overdracht 
van een schuldvordering (bedoeld is het 
tegenstelbaar maken van zulke over
dracht) kan geschieden, niet enkel door 
het vervullen van de in artikel 1690 van 
het Burgerlijk Wetboek bepaalde vorm
vereisten, of door een gelijkwaardige 
aanneming, doch eveneens door de 
impliciete doch zekere erkenning, door 
de gecedeerde, van het bestaan van de 
overdracht, zodat het arrest, door in zijn 
aangehaalde motivering dergelijke moge-
1ijke wijze van overdracht uit te sluiten, 
de aangehaalde wetteksten, artikel 1690 
van het Burgerlijk ViTetboek in het 
bijzonder, schendt; 

tweede ondenleel, de aangehaalde moti
vering of enig andere motivering van 
het arrest in elk geval geen adequaat 
antwoord verschaft op de conclusie van 
de eisers luidens welke " zo overeen
komstig de bepalingen van artikel 1690 
van het Burgerlijk Wetboek de beteke
ning van de overdracht van een schuld
vordering bij deurwaardersexploot aan 
de schuldenaar client te geschieden of 
door deze laatste in een authentieke 
akte Tnoet aanvaard worden, rechtspraak 
en rechtsleer echter heden ten dage 
aannemen dat de overdracht ook op een 
andere manier kan worden betekend >> 

en " dat overeenkomstig een vaststaande 

rechtspraak van het Hof de niet-naleving 
van de bij artikel1690 van het Burgerlijk 
W etboek bepaalde pleegvormen noch 
door de schuldenaar, noch door enige 
andere derde mag worden ingeroepen 
die op een zekere vvijze, al was het stil
zwijgend, het bestaa.n van die overdracht 
heeft erkend ; dat door het instellen van 
clit formalisn1e, de wetgever inderdaad 
slechts de bescherming van de rechten 
van de derden te goeder trouw heeft 
beoogd en geenszins die van derden 
welke zich op een bepaling beroepen 
welke voor hen van geen belang is 
(vermits zij kennis hebben van de 
werkelijke toestand) en dus met bedrog 
handelen ; dat dergelijke erkem1ing ten 
deze, wat tweede concluant betreft, 
ontegensprekelijk zou kunnen worden 
afgeleid uit de omstandigheid dat hij 
noeh op het aangetekend schrijven dat 
De Swaef, huurder van het kwestieuze 
gebouw, hem op 12 mei 1971 liet ge
worden en waarbij hij op de hoogte werd 
gebracht van beide overdrachten, noch 
op het aangetekend schrijven van 15 mei 
1971, waarbij eerste concluante hem ter 
kennis bracht dat zij in hoedanigheid 
van huurder het kwestieuze gebouw 
tegen dezelfde voorwaarden wenste aan 
te kopen, heeft gereageerd ; dat bij 
authentieke alde van 8 jtmi 1971 verleden 
voor notaris Lahaye, tweede concluant, 
het kwestieuze gebouw aan eerste con
cluante heeft verkocht >>, waaruit volgt 
dat de beslissing , niet volcloencle naar 
recht is gemotiveerd en dus artikel 97 
van de Grondwet schendt : 

'Vat het tweede onclerdeel betreft : 

Overwegende dat het arrest vaststelt 
dat de overclracht van het recht van 
voorkoop, als overdraeht van schuld
vorclering, overeenkon1stig het vorm
voorschrift van artikel 1690 van het 
Burgerlijk W etboek, aan de gecedeerde, 
ten deze eiser, bij cleurwaardersexploot 
moest worden betekend of door hem bij 
authentieke akte moest worden aan
genon1en mn aan he1n "en aan belang
hebbende derden >> te kunnen worden 
tegengeworpen ; 

Overwegende dat de impliciete doch 
zekere erkenning door de gecedeerde 
van het bestaan van de overclracht hem 
weliswaar het recht ontneemt zich op de 
niet-naleving van de door artikel 1690 
voorgeschreven pleegvormen te beroepen 
om het bestaan van· de overdracht te 
ontkennen, doch geenszins tot gevolg 
heeft de overdracht tegenover andere 
derden tegenstelbaar te maken ; 
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Overwegende dat, nn een kennis dragen 
van de overdracht door de gecedeerde, 
dat niet nit de wettelijk vereiste pleeg
vormen voortvloeit, geen weerslag heeft 
op de tegenstelbaarheid van de over
dracht aan andere derden, en nu de in 
het onderdeel aangehaalde brieven niet 
aan de verweerders, derclen belang
hebbende, werden gericht, het arrest, 
door te beschouwen dat ingevolge de 
niet-naleving van de door artikel 1690 
voorgeschreven pleegvonnen, de over
d:racht aan de verweerders niet kon 
worden tegengeworpen, de conclusie 
van de eisers impliciet cloch zeker 
beantwoordt en zijn beslissing regelmatig 
motiveert; 

Dat bet onderdeel niet kan worden 
aangen01nen ; 

Wat het eerste onderdeel betreft : 

Overwegende dat het onderdeel het 
arrest verwijt te hebben beslist dat de 
overdracht van het hnurrecht en de 
overclracht van het recht van voorkoop, 
als overdracht van een schuldvordering, 
aan de gecedeerde eiser bij deurwaarders
exploot moesten worden betekend of 
bij authentieke akte door hem moesten 
worden aangenomen 01n aan he1n te 
kunnen worden tegengesteld, wanneer 
deze tegenstelbaarheid ook kan volgen 
uit de impliciete doch zekere erkenning, 
door de gecedeerde, van het bestaan 
van de overdracht ; 

Overwegende dat nit het antwoord 
op het tweede onderdeel blijkt dat de 
impliciete of zekere erkenning, door de 
gecedeerde, van het bestaan van de 
overdracht niet tot gevolg heeft deze 
overdracht tegenover andere derden 
tegenstelbaar te maken ; 

Dat, nu de eisers moesten bewijzen 
dat de overdracht tegenstelbaar was aan 
de verweerders die zulke " andere derden " 
zijn, het onderdeel bij gemis van belang 
niet ontvankelijk is ; 

Over het t-vveede middel, afgeleid nit 
de schending van de artikelen 97 van 
de Grondwet, 1319, 1320, 1322 en 1690 
van het Burgerlijk Wetboek, 

(1) Raadpl. cass., 15 december 1958 (Bttll. 
en Pas., 1959, I, 385); DE PAGE, T1'aite 
elbnentai1·e de d1·oit civil belge, d. II, 1964, 
nr. 939; DEKKERS, Handboek Btn·ge1'lijk Recht, 
d. II, 1971, nr. 2191 ; DALCQ, Tmite cle la ?'esp. 

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

30 april 1976. - 1e kamer. - Voo1'
zitter, de H. de Vreese, raadsheer waar
nernend voorzitter. - Ve1·slaggever, de 
H. Gerniers. - Gelijklzdclencle conclusie, 
de H. Charles, aclvocaat-generaal. -
Pleite1·s, de HH. Biitzler en Houtekier. 

l e KAMER. - 30 april 1976. 

AANSPRAKELIJKHEID 
OVEREENKOJVIST). 
BEOORDELING. 

(BUITEN 
FouT. 

De aqttiliaanse jmtt client beoo?·cleelcl te 
wonlen volgens het c1·iteri1tm van de 
1w1·maal zorgmtlclige en omzichtige pe1'
soon die in dezeljcle omstancligheclen 
verkee1·t (1). (Artt. 1382 en 1383 B.W.) 

(NAAMLOZE VENNOOTSOHAP 
« GARAGE ATLANTIC », 

T. SLAGMUYLDER 
EN NAAMLOZE VENNOOTSOHAP 

«BETON WEGENBOUW ».) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreclen 
arrest, op 23 december 1974 door het 
Hof van beroep te Gent gewezen; 

Over het middel afgeleid uit de 
schending van de artikelen 653, 661, 663, 
1349, 1350, 1353, 1382, 1383 van het 
Bnrgerlijk Wetboek en 97 van de Grand-
wet, · 

doordat het arrest de door eiseres tegen 
de verweerders ingestelde vordering tot 
schadevergoeding afwijst om de redenen 
dat deze laatste bij het opstapelen van 
de grond in de onmiddellijke nabijheid 
van het gebouw van eiseres en boven 
de fundering waarvan zij het bestaan 
konden vermoeden, geen bijzondere voor-

civ., d. I, nr. 262, en Rev. m·it. cle jtt?', belge, 
1973, blz. 627 ; PIRSON en DEVILLE, T1·aite, 
nr. 68; DABIN, Rev. m·it. de ju1·. belge, 1949, 
blz. 57, m•. 15; l\'IAZEAUD en TuNc, T1·aite, 
cl. I, nr. 423. 
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zorgen moesten nemen ; dat immers de 
ophogingswerken van geen buitengewone 
mnvang waren en niet van die aard waren 
dat zij een grotere belasting zouden doen 
ontstaan dan die welke de aanbouw 
van een gebouw 1net dezelfde ken1nerken 
als dit van eiseres zou hebben teweeg
gebracht ; dat immers de muur van het 
gebouw van eiseres bestmnd was mn 
mandelig gemaakt te worden voor de 
aanbouw van een aanpalend huis, zodat 
de verweerders er mochten op betrouwen 
dat de fundering van het gebouw van 
eiseres tegen dergelijke last hestand zou 
zijn en ze geen bijzondere opzoekingen 
moesten doen om na te gaan of dit wel 
het geval was ; dat in gelijke omstandig
heden een normaal voorzichtig persoon 
er ook niet zou aan denken bijzondere 
navorsingen te doen vooraleer ophogings
werken te verrichten ; dat het feit dat de 
funderingen van het gebouw van eiseres 
gedeeltelijk op het erf van verweerder 
Slagmuylder waren aangebracht aan deze 
laatste het recht niet ontnomen heeft 
zijn grond verder te gebruiken op een 
wijze die normaal geen schade moest 
veroorzaken en hij niet aansprakelijk is 
voor de schade, aangericht door een 
gebrekkige ftmdering van het gebouw 
van eiseres, 

terwijl, eerste onderdeel, de verweerders 
door het opstapelen en laten opstapelen 
van afgegraven grond op hun erf naast 
het gebouw van eiseres en gedeeltelijk 
op de fundering van dit gebouw, waarvan 
zij het bestaan konden vermoeden, 
zonder zich vooraf te vergewissen of 
daardoor schade aan dit gebouw kon 
veroorzaakt worden en dienaangaande 
navorsingen te doen, een font hebben 
begaan (schending van de artikelen 1382 
en 1383 van het Burgerlijk Wetboek); 

Wat het eerste onderdeel betreft : 

Overwegende dat de door eiseres 
ingestelde vordering strekt tot het herstel 
van de schade die aan haar huis werd 
veroorzaakt door het opstapelen van 
grond door verweerster op een aan ver
weerder toebehorende naastliggende per
ceel; 

Overwegende dat de aquiliaanse fout 
client beoordeeld te worden volgens het 
criterium van de normaal zorgvuldige 
en omzichtige persoon die in dezelfde 
omstandigheden verkeert ; 

Overwegende dat, na vastgesteld te 
hebben dat eiseres de verweerders ver
wijt, bij de uitvoering van de ophogings
werken, de nodige voorzorgen niet te 

hebben genomen, het arrest beslist dat 
de verweerders geen bijzondere voor
zorgen hoefden te nemen omdat een 
normaal voorzichtig persoon in gelijke 
omstandigheden eraan niet zou gedacht 
hebben bijzondere navorsingen te cloen 
vooraleer de ophogingswerken te ver
richten; 

Dat het arrest alclus zijn beslissing 
dienaangaande wettelijk rechtvaardigt; 

Dat het onderdeel niet kan worden 
aangenomen ; 

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

30 april 1976. ~ 1e kamer. - Voal'
zitter, de H. de Vreese, raadsheer waar
nemencl voorzitter. - Verslaggever, de 
H. Gerniers. - Gelijkhtidende conclttsie, 
de H. Charles, aclvocaat-generaal. 

l e KAMER. - 30 april 1976, 

HUUR VAN GOEDEREN.- HANDELS
HUUR. - PERSOONLIJK EN WERKELIJK 
IN GEBRUIK NEMEN.- BEGRIP. 

Hoewel het pe1·soonlijk en werkelijk in 
geb1·nik nemen, in de zin van a1·tikell6, 
I, 1°, vel'vat in de wet van 30 ap1'il1951 
op de handelshttUI'aVe1'eenkomsten, zich · 
moet ttitst1·ekken tot het geheel van het 
m·oegM' vel'httnrde goed, is daa1·toe niet 
ve1·eist dat alle plaatsen voortdtwend en 
ovel' de valle oppe~·vlakte doo1· de ve?·
huttrdel' wonlen bemtt, indien deze oak 
het niet onmiddellijk bemttte gedeelte van 
het vmege~· ve1'htttw·de goed vaal' het 
voorgenomen pe1·soonlijk geb1·uik onde1· 
zich hottdt ( 1). 

(DE PUNDER, T. VAN DEN BROECK.) 

ARREST. 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 24 oktober 1974 in hoger 

(1) Zie cass., 19 december 1969 (A11', cass., 
1970, I, 380) en 3 januari 1974 (ibid., 1974, 
blz. 484), en Rep. pmt. d1·. belge, Bijv., 
v" Baux comrne1'ciaux, nr. 331. 
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beroep gewezen door de Rechtbank van 
eerste aanleg te Mechelen ; 

Over het middel afgeleid uit de scherr
ding van de. artikelen 16, I, 1°, 25, 3°, 
van de wet van 30 april 1951 op de 
handelshuurovereenkmnsten 1net het oog 
op de bescherming van het hanclelsfonds, 
zoals gewijzigd door de wet van 29 juni 
1955, welke eerste wet afdeling IIbis 
van hoofdstuk II van titel VIII van 
hoek III van het Burgerlijk 1Vetboek 
vorn1t, en 97 van de Grondwet, 

doonlat het vonnis de door eiser tegen 
verweerder ingestelde vordering, strek
kende tot een vergoeding wegens uitzet
ting, afwijst om de redenen dat verweer
der v66r 1 oktober 1970 de eigendom 
« Onder den Toren " ll en 13 te Mechelen 
in gebruik genmnen heeft, dat immers 
enerzijds uit de gehouden getuigen
verhoren blijkt dat er aileszins op 12 no
vember 1970 in de doorgang van de 
garage dozen waren gestapeld, dat 
achter in de garage een werkbank stond 
en er twee personenwagens op de vroe
gere standplaatsen waren ondergebracht, 
dat er langs de straatzijde een ruime 
etalage met roilen behangpapier was 
ingericht, dat op de verdieping in de 
grote plaats een tafel op schragen stond 
met wat gereedschap, dat het apparte
ment hoven de ingerichte etalage nog 
onbewoond was ; dat anderzijds uit het 
tegenverhoor nog blijkt dat verweerder 
begin 1970 de voormelde plaatsen gelei
delijk opkuiste en de koepel herstelde, 
dat hij in april 1970 de etalage inrichtte, 
dat hij in de ontruimcle plaatsen balatum 
versneecl en een deur had aangebracht 
in de scheidingsmuur van de twee 
eigendommen; dat weliswaar niet aile 
plaatsen ten voile benut werden ; dat 
echter verweerder de plaatsen waaruit 
eiser gezet werd niet verder verhuurd 
heeft noch ter beschikking van derden 
heeft gesteld ; dat een ingebruikneming 
niet noodzakelijk impliceert dat de 
uitgewonnen plaatsen voortdurend en 
over de voile oppervlakte worden benut, 

te?·wijl, ee?·ste onclenleel, de vaststel
lingen van het vmmis aantonen dat 
verweerder zijn voornemen het goed 
zelf te betrekken, waarom hij verweerder 
uitwon, niet binnen de zes maanclen van 
de uitdrijving, hetzij uiterlijk op 1 ok
tober 1970, ten uitvoer heeft gebracht, 
dat hij alsdan in het uitgewonnen 
eigendom slechts een etalage had inge
richt, een tafel op schragen had geplaatst 
waarop hij balatum sneed en twee 
autos had ondergebracht en eiser staande 

hield, zoncler tegengesproken te worden, 
clat alsdan nog leeg waren twee maga
zijntjes op het gelijkvloers, acht staan
plaatsen in de garage, de gause boven
verdieping behalve de tafel op schragen 
in een plaats en nog twee appartementen 
op die verdieping, zodat hij het goed 
niet in zijn geheel in gebruik genomen 
had ; het feit dat verweerder onclertussen 
de plaatsen geleidelijk had opgelmist, 
een koepel had herstelcl en een deur had 
geslagen dit voornemen niet bi1men de 
zes maanden heeft verwezenlijkt (schen
ding van de artikelen 16, I, 1°, en 25, 3°, 
vervat in de wet van 30 april 1951); 

tweecle onclm·deel, de vaststeilingen van 
het vonnis evenn1in aantonen dat ver
weerder hetzelfde voornemen gedurende 
ten minste twee jaar ten uitvoer heeft 
gebracht ; buiten de hierboven vermelde 
ingebruikneming, vervveerder alsdan nog 
dozen in de doorgang van de garage had 
gestapeld ; het vonnis echter ook voor 
die periode de conclusie van eiser 
betreffende de niet-ingebruilmeming van 
de magazijntjes, de acht staanplaatsen, 
de gause bovenverdieping beh~J,lve de 
tafel op schragen en de twee apparte
menten niet tegenspreekt, zodat het 
goed evenmin in zijn geheel gebruikt 
werd en verweerder zijn voornmnen 
geenszins gedurende minstens twee jaar 
ten uitvoer heeft gebracht (schending van 
artikel 16, I, I 0 , en 25, 3°, vervat in de 
wet van 30 april 1951); 

clercle onclercleel, noch het feit dat 
verweerder de onbenutte uitgewonnen 
plaatsen niet verder heeft verhuurd, of 
ter beschikking van derden heeft gesteld, 
noch het feit dat hij in de uitgewonnen 
plaatsen kon blijven als het hem beliefde, 
inhouden dat verweerder het uitgewonnen 
goed in zijn geheel betrok, zodat hij zijn 
voornemen het zelf te betrekken niet 
heeft uitgevoerd ; bet leegstaan van 
plaatsen en appartementen, in de con
clusie van eiser vermeld, inhoudt dat 
venveerder zijn voornmnen niet ernstig 
en onbetwist heeft uitgevoerd en de 
motieven van het vonnis tegenstrijdig 
zijn, de conclusie van eiser op dit pcmt 
niet weerleggen en de beslissing niet 
rechtvaardigen (schending van de arti
kelen 16, I, 1o, 25, 3o, vervat in de wet 
van 30 april 1951 en 97 van de Grond
wet): 

Overwegende dat het vonnis om
standig een reeks elementen aanwijst 
waaruit het afieidt dat verweerder, 
binnen en gedurende de door de wet 
gestelde termijnen, zijn voornemen het 
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verhuurde goed persoonlijk en werkelijk 
in gebruik te nemen, heeft ten uitvoer 
gebracht; 

Overwegende dat het vonnis beschouwt 
dat "indien weliswaar niet aile plaatsen 
ten voile werden benut », uit geen enkel 
element blijkt dat verweerder enig deel 
van de vroeger aan eiser verhuurde 
plaatsen heeft verhuurd of ter beschik
king gesteld van derden of tot ande~e 
doeleinden heeft aangewend dan d1e 
waarvoor de huurvernieuwing werd ge
weigerd, en dat ten deze vaststaat dat 
verweerder op elk ogenblik in de uitge
wonnen plaatsen, daarmede bedoelencl 
aile uitgewonnen plaatsen, kon verblijven 
als het hem beliefde ; 

Overwegende dat het vonnis uit die 
vaststellingen en beschouwingen heeft 
kunnen afleiden dat verweerder voonneld 
voornemen op ernstige en onbetwistbare 
wijze heeft uitgevoerd, metee1i de eon
clusie van eiser betreffende de leeg
staande plaatsen beantwoordt en zijn 
beslissing wettelijk rechtvaardigt; 

Overwegende dat, zo het persoonlijk 
en werkelijk in gebruik nemen in de zin 
van artikel 16, I, 1o, van de wet van 
30 april 1951 op de handelshuurovereen
komsten zich moet uitstrekken tot het 
geheel van het vroeger verhuurde goed, 
daartoe niet is vereist dat aile plaatsen 
voortdurend en over de voile opper
vlakte worden " benut », indien, zoals 
het vonnis ten deze vaststelt, de ver
huurder ook het niet onmiddeilijk benutte 
gedeelte van het vroeger verhuur~~ goed 
voor het voorgenomen persoonhJk ge
bruik onder zich houdt ; 

Overwegencle dat het middel niet 
aantoont waarin de beweerde tegen
strijdigheid van de motieven van het 
vonnis zou bestaan ; 

Overwegende dat het middel er voor 
het overige op neerkomt de feitelijke 
en derhalve soevereine beoordeling van 
de rechter te bekritiseren ; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenmnen ; 

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

30 april 1976. - Je kamer. - Vom·
zittm· en V e?'slaggever, de H. de Vreese, 
raadsheer waarnemend voorzitter. 
Gelijklttidende conclusie, de H. Charles, 
advocaat-generaal. - Pleite1·s, de HH. 
Houtekier en H. De Bruyn. 

2e KAMER. - 3 mei 1976. 

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN.- STRAFZAKEN.- CoN
CLUSIE. - 0VERWEGINGEN IN DE VORM 
VAN EEN LOUTERE ONDERSTELLING.
GEEN VERPLICHTING VOOR DE RECHTER 
EROP TE ANTWOORDEN. 

De 1·echte1' is niet verplicht te antwoorden 
op een in een conclttsie in de vo1·m van 
een lmde1·e onderstelling gegeven oveT
weging (1). (Art. 97 Grondwet.) 

(DELFORGE EN NATIONALE MAATSCHAPPIJ 
VAN BUURTSPOORWEGEN, T. JAJOR.) 

Met de notitie overeenstemmeJ!-d 

~arrest. 

3 mei 1976.- 2e kamer.- Voo1·zitte1·, 
Baron Richard, raadsheer waarnemend 
voorzitter. - Ve1·slaggeve1·, Baron Vin-
9otte. - Gel~jklttidende conclttsie, de 
H. Duchatelet, advocaat-generaal. -
Pleite1·s, de HH. H. De Bruyn en Houte
kier. 

2e KAl\1ER. - 3 mei 1976. 

10 WEGVERKEER. RIJBEWIJS EN 
LEERVERGUNNING. LEERVERGUN-
NING. - lNBREUK OP DE GEBRUIKS
VOORWAARDEN. - STRAF. 

20 STRAF. - INBREUK OP ARTIKEL 30 
VAN DE WETTEN BETREFFENDE DE 
POLITIE OVER HET WEGVERKEER. -
GELDBOETE VAN :ll'IINDER DAN 500 
FRANK.- 0NvVETTELIJKE STRAF. 

3o STRAF. - OvERTREDING VAN DE 
BIJZONDER.E WETTEN OF VERORDE
NINGEN. - VERZACHTENDE OMSTAN
DIGHEDEN. - LICHTERE STRAF DAN 
HET BEPAALDE 1\HNIMUll'f, ENKEL EN 
ALLEEN INDIEN DAARIN UITDRUKKE
LIJK BIJ DIE \VETTEN OF VERORDE
NINGEN WORDT VOORZIEN. 

40 WEGVERKEER. -' INBREUK OP 
HET vVEGVERKEERSREGLEMENT. 

(1) Cass., 20 augustus 1975 (A1'1'. cass., 
1975, biz. 1193), 
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GELDBOETE VAN 5 FRANK. - GEEN 
VASTSTELLING DAT ER EEN VERZAOH· 
TENDE 01\'ISTANDIGHEID BESTAAT. -
0NWETTELIJKHEID, 

50 STRAF. - lNBREUK OP HET WEG
VERKEERSREGLE:MENT. - GELDBOETE 
VAN 5 FRANK.- GEEN VASTSTELLING 
DAT ER EEN VERZAOHTENDE OMSTAN
DIGHEID BESTAAT. - 0NWETTELIJK
HEID. 

1 o en 2o Beneden het wettelijk rntntm~tm 
en ded~alve onwettelij k is de veToo7'cleling 
tot een geldboete van minclm· dan 
500 f1·ank, wegens inbTe~tk op de 
gebntiksvooTwaarclen van de leeTVe1'
g~mning vastgestelcl in m·tikel 30 van 
de wetten betTejJencle de politie ove1· 
het wegveTkee1·. 

3o Inzake oveTtTedingen van bijzonde1·e 
wetten en vm·m·deningen, zelfs in geval 
van vm·zachtende omstancligheclen, kan 
slechts dan een lichte1·e stmf dan de 
bepaalcle minim~tmstTaf wonlen opge
legcl, inclien daa1·in ~titcl1'ttkkelij k bij 
die wetten of ve1'o1·deningen wm·clt voo1'
zien (1). 

4o en 5o Onwettelijk is de gelclboete van 
mincle1· clan 10 frank we gens ove1't1'ecling 
van het wegveTkeenreglement, inclien 
de beslissing niet vaststelt clat eT 
een ve1·zachtende omstancligheicl bestaat. 
(Art. 29 wet betreffende de politic over 
het wegverkeer.) 

(PROOUREUR DES KONINGS 
TE NEUFOHATEAU, 

T. MONFORT F. EN MONFORT J.) 

ARREST (vm·taling). 

HET HOF ; - Ge1et op het bestreden 
vonnis, op 8 januari 1976 in hoger 
beroep gewezen door de Correctionele 
Rechtbank te Neufchateau; 

I. In zoverre de vordering gericht is 
tegen de beslissing op de tegen beldaagde 
ingestelde rechtsvordering : 

Over het middel, hientit afgeleid dat 
de rechtbank, met bevestiging van de 
beroepen beslissing, beklaagde heeft ver
oordeeld tot een geldboete van 15 frank 
omdat hij, als houder van een leer-

(1) Cass., 18 oktober 1971 (A1'1'. cass., 1972, 
blz. 176). 

vergunning en die deze bij zich had, op 
het voertuig waarmede hij op de openbare 
weg reed, de letter L niet had aange
bracht, 

teTwijl artikel 30, 5°, van het koninklijk 
besluit van 16 maart 1968 tot coordinatie 
van de wet betreffende de politie over 
het wegverkeer elke overtreding van de 
overeenkomstig voornoemd artikel 25 
bepaalde voorwaarden van het gebruik 
van de leervergum1ing straft met een 
gevangenisstraf van acht dagen tot zes 
maanden en met een geldboete van 
500 frank tot 2.000 frank of met een van 
die straffen aileen, en het in uitvoering 
van die bepaling genornen koninldijk 
besluit van 25 september 1968, bij zijn 
artikel ll, lid 3, waarvan de voor
schriften door beklaagde werden over
treden, een van de voorwaarden van 
het gebruik van de leervergunning 
bepaalt: 

Overwegende dat, luidens artikel 30 
van de gecoordineerde wetten betreffende 
de politie over het wegverkeer, met 
gevangenisstraf van acht dagen tot 
zes maanden en met geldboete van 
500 frank tot 2.000 frank of met een van 
die straffen aileen, zonder dat verzach
tende omstandigheden in aanmerking 
kum1en worden genomen, wordt gestraft 
hij die de, overeenkomstig artikel 25 
van dezelfde wet, bepaalde voorwaarden 
voor het gebruik van de leervergunning 
overtreedt ; dat dit laatste artikel bepaalt 
dat de leervergunning wordt afgegeven, 
gebruikt en aan het overheidsorgaan 
teruggegeven onder de door de Koning 
te bepalen voorwaarden ; 

Overwegende dat krachtens artikel ll, 
lid 2 en 3, van het koninklijk besluit 
van 25 september 1968, genomen in 
uitvoering van de gecoordineerde wetten 
van 16 maart 1968 en namelijk van de 
artikelen 23 tot 27 ervan, de houder van 
een leervergunning op de achterzijde 
van het voertuig dat hij bestuurt 
duidelijk zichtbaar een met de categorie 
van het voertuig overeenkomend teken 
moet aanbrengen, conform het model 
in bijlage 10; dat de naleving van die 
verplichting een voorwaarde is voor 
het gebruik van de leervergunning ; 

Dat daaruit volgt dat door, met 
bevestiging van de beslissing van de 
eerste rechter, eiser, wegens overtreding 
van voornoemde bepalingen van het 
koninklijk besluit van 25 september 1968, 
te veroordelen tot een geldboete die 
lager is dan 500 frank, het vonnis 
artikel 30 van de gecoordineerde wetten 
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betreffende de politie van het wegverkeer 
schendt; 

Dat het middel gegrond is ; 

Over het middel, ambtshalve afgeleid 
uit de schending van artikel 29 van de 
gecoi:irdineerde wetten betreffende de 
politie over het wegverkeer : 

Overwegende dat, luidens de in het 
middel vermelde wetsbepalingen, de 
overtredingen van de in uitvoering van 
de gecoi:irdineerde wetten genomen regle
menten gestraft worden met een ge
vangenisstraf van een dag tot een maand 
en met een geldboete van 10 frank .tot 
500 frank of met een van die straffen 
aileen; dat ingeval van verzachtencle 
omstancligheclen de gelclboete verminclercl 
kan worden, zoncler dat zij mincler clan 
1 frank mag beclragen ; 

Overwegencle clat door, met bevesti
ging van de beslissing van de eerste 
rechter, eiser te veroorclelen tot een straf 
van 5 frank wegens elke overtrecling 
van de bepalingen respectievelijk van de 
artikelen 70 en 71 van het koninklijk 
besluit van 15 maart 1968 houclencle 
algemeen reglement op de technische 
eisen waaraan de voertuigen en hun 
aanhangwagens moeten voldoen, gena
men in uitvoering van de gecoi:irclineercle 
wetten betreffencle de politie over het 
wegverkeer, het vonnis, clat geen ver
zachtencle omstancligheclen vermelclt, arti
kel 29 van die wetten schenclt; 

II. In zoverre de voorziening gericht is 
tegen de partij die voor beklaagcle 
civielrechtelijk aansprakelijk is : 

Overwegencle clat de hierna uitge
sproken vernietiging, op de voorziening 
van het openbaar ministerie tegen 
beklaagcle en de voor hem civielrechte
lijke aansprakelijke partij, van de ver
oorclelencle beslissing op de tegen 
beldaagcle ingestelcle rechtsvordering, de 
vernietiging meebrengt van de beslissing 
die verweercler voor cleze civielrechtelijk 
aansprakelijk verklaart en hem hoofclelijk 
met hem in de kosten veroordeelt ; 

Om die redenen, vernietigt de bestre
den beslissing ; beveelt clat van dit 
arrest melding zal worden gernaakt op 
de kant van de vernietigde beslissing ; 
laat de kosten ten laste van de Staat ; 
venvijst de zaak naar de Correctionele 
Rechtbank te Aarlen, zitting houdencle 
in hoger beroep. 

3 mei 1976. - 2e karner. - Tloo?'
zitte?', Baron Richard, raaclsheer waar-

nemencl voorzitter.- Tle?'slaggeve?', Mevr. 
Raymond. - Gelijkhtidende conclusie, 
de H. Duchatelet, aclvocaat-generaal. 

2e KAMER.- 3 mei 1976. 

WEGVERKEER. VOORZIENBARE 
HINDERNIS.- BEGRIP. 

De voo1· een bestu~wde?' voo1·zienba1'e hin
de?·nis kan een hinde1·nis zijn die hij 
niet bemeTkt (1). (Wegverkeersregle
ment, art. 27-l.) 

(DUBOIS, T. REMY, 
SOORS EN LITISCONSORTEN.) 

ARREST (ve?'taling). 

HET HOF;- Gelet op het bestreclen 
vonnis, op 1 december 1975 in hoger 
beroep gewezen door de Correctionele 
Rechtbank te Luik ; 

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

II. In zoverre de voorziening gericht 
is tegen de beslissing op de civielrechte
lijke vorclering 

a) ingesteld door de naamloze vennoot
schap Concorcle tegen eiser : 

Overwegencle dat bij de rechter in 
hager beroep geen rechtsvordering van 
verweerster tegen eiser aanhangig was 
gemaakt en clat het vomlis ten laste van 
eiser en ten voorclele van die verweerster 
geen veroorcleling uitspreekt ; 

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

b) ingesteld door eiser tegen de eerste 
verweercler en de verweerster namnloze 
vennootschap " Etablissements Smna » 
die voor cleze civielrechtelijk aanspra
kelijk is : 

Over het tweede miclclel, afgeleid uit 
de schencling van de artikelen 1382, 1383 
van het Burgerlijk Wetboek, 27-1, lid 2, 

(1) Oass., 27 juni 1072 (A1'1', cass., 1972, 
blz. 1034.) 
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van het koninklijk besluit van 14 maart 
1968 houdende algerrwen reglement op 
de politie van het wegverkeer, 418 en 420 
van het Strafwetboek, 

do01·dat het bestreden vonnis, na te 
hebben vastgesteld dat Remy "op het 
ogenblik van de botsing n-:tet een behoor
lijke snelheid reed "' beslist " dat men 
aan de bestuurder die n'loest zien of er 
geen voetgangers op de oversteekplaats 
overstaken en of er geen voertuigen 1net 
voorrang aan zijn rechterzijde kwamen, 
niet mag verwijten dat hij eiser niet }weft 
opgemerkt en, clerhalve, zich onbevoegd 
verklaart om uitspraak te doen over de 
civielrechtelijke vordering van eiser tegen 
Ren'ly,, 

tenvijl, lui dens artikel 27-1, lid 2, van 
het koninklijk besluit van 14 maart 1968 
elke bestuurder moet lnmnen stoppen 
voor een hindernis die kan worden 
voorzien, en de door het vonnis in aan
merking genomen omstandigheid dat 
eiser door Remy niet kon worden 
gezien de beslissing dat Remy geen 
font heeft begaan wettelijk niet ver
antwoordt: 

Overwegende dat het vonnis niet 
vermeldt dat eiser door verweerder Remy 
niet kon worden gezien ; 

Dat, mn te beslissen ctat die verweerder 
geen font heeft begaan door eiser 
onopzettelijk te verwonden, het erop 
wijst dat de plaats van de botsing tnssen 
Remy en deze laatste, die de rijbaan te 
voet overstak, plaatsvond voorbij en op 
een belangrijke afstand van de op het 
plan vermelde oversteekplaats voor voet
gangers en "dat men aan Remy, die 
moest kijken of er geen voetgangers op 
de oversteekplaats overstaken en of er 
geen voertuigen met voorrang aan zijn 
rechterzijde kwamen, niet mag verwijten 
dat hij eiser niet had bemerkt " ; 

Overwegende dat, enerzijds, nit die 
vaststellingen niet blijkt dat eiser een 
hindernis was die door verweerder Remy 
kon worden voorzien ; dat, anderzijds, 
de aandacht die deze moest schenken 
aan het verkeer van de voetgangers op 
de oversteekplaats die zij moesten ge
bruiken, en aan de voertnigen die aan 
zijn rechterzijde kwamen, hem niet 
onthief van de verplichting die elke 
bestnurder, krachtens artikel 27-l van 
het wegverkeersreglement, heeft om zijn 
snelheid zo te regelen, dat hij in alle 
omstandigheden kan stoppen voor een 
hindernis die kan worden voorzien ; 

Dat het middel gegrond is ; 

Om die redenen, en zonder het eerste 

middel te moeten onderzoeken, dat niet 
kan leiden tot. e~n ruimere vernietiging 
of tot e.en vermet1ging zonder verwijzing, 
vermet1gt het bestreden vonnis in 
zoverre het nitspraak cloet ove; de 
civielrechtelijke vordering van eiser tegen 
verweerder Re1ny en tegen verweerster 
de namnloze vem'lootschap Sama, die 
voor hem civielrechtelijk aansprakelijk 
1s, behalve m zoverre het beslist dat 
eiser een font heeft begaan waarvoor 
hij aansprakelijk is ; verwerpt de voor
ziening voor het overige ; beveelt dat 
van dit arrest melding zal worden 
gemaal~t op de ~a~t van de gedeeltelijk 
vermet1gde beshssmg ; veroordeelt eiser 
in de .kosten van de betekening van zijn 
voorz1emng aan het openbaar ministerie 
en aan de verweerders Soors en de 
naamloze vennootschap Concorde ; ver
oordeelt hem in de helft van de overige 
kosten en laat de andere helft ten laste 
van de Staat ; verwijst de aldus beperkte 
zaak naar de Correctionele Rechtbank 
te Hoei, zitting houdende in hoger 
beroep. 

3 mei 1976. - 28 kamer. - Vo01'
zitte?', Baron Richard, raadsheer waar
nemend voorzitter.- Verslaggever, Mevr. 
Raymond. - Gelijkluidende conclusie, 
de H. Dnchatelet, advocaat-generaal. -
Pleiter, de H. Dassesse. 

28 KAMER.- 3 mei 1976. 

l 0 VONNISSEN EN ARRESTEN. 
STRAFZAKEN. - PoLITIEREOHTBANK. 

- PROOES-VERBAAL VAN EEN TEREOHT· 
ZITTING TIJDENS WELKE DE ZAAK 

BEHANDELD WERD, NIET VOORZIEN 
VAN DE HANDTEKENING VAN DE VOOR· 

ZITTER OF VAN DE GRIFFIER.- VONNIS 
~WAARIN NIET ALLE VEREISTE VAST

STELLINGEN VOORKOll'IEN OM DE REGEL· 
MATIGHEID VAN DE REOHTSPLEGING 

TE BEWIJZEN.- NrETIGHEID. 

2° VONNISSEN EN ARRESTEN. -
STRAFZAKEN. - BEROEPEN VONNIS 

NIETIG VERKLAARD.- BESLISSING VAN 
DE REOHTER IN HOGER BEROEP DIE 

DEZE NIETIGHEID OVERNEEMT. 
NIETIGHEID VAN DE BESLISSING. 

1° Nietig is het vonnis van de politie
?'echtbank, indien het proces-verbaal 
van de terechtzitting, tijdens welke de 
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zaak behancleld weTd, niet voo1·zien is 
van de hancltekening van de vooTzittm· 
of van de g1·ijfie1· en in het vonnis niet 
alle veTeiste vaststellingen vooTkomen 
om de ?'egelmatigheid van de ?'echts
pleging te bewijzen (1). (Artt. 155 
en 189 Sv.; art. 10 wet van 1 mei 1849.) 

2° Nietig is cle beslissing van de ?'echte?' 
in hoge1· be1·oep die de nietigheid ove?'
neemt waa1·cloo1' het bemepen vonnis is 
aangetast (2). 

(VERMASSEN, T. NAAJ\1LOZE VENNOOTSCHAP 
«INTERCOM», VAN DER FRAENEN EN 
NAAMLOZE VENNOOTSCHAP « ASSUBEL ».) 

Met de notities overeenstemmend 
arrest. 

3 mei 1976. - 2e kamer. - VooT
zitteT, Baron Richard, raadsheer waar
nemend voorzitter. - VeTslaggeve1·, de 
H. Screvens. - Gelijkluidende concl1tsie, 
de H. Duchatelet, advocaat-generaal. 

28 KAMER.- 3 mei 1976. 

1° REDENEN VAN DE VONNISSEN 
EN ARRESTEN.- STRAFZAKEN.-"

BuRGERLIJKE RECHTSVORDERING. -
0NGEVAL DAT IN BELGIE AAN EEN 
LUXEMBURGS WERKNEMER IS OVER
KOMEN. - ARREST DAT BESLIST DAT 
KRACHTENS EEN VERORDENING VAN DE 
EuROPESE EcoNOMISCHE GEMEEN
SCHAP DE BEPALINGEN VAN HET 
LUXEMBURGS RECHT INZAKE VEHGOE
DING VAN DE SCHADELIJKE GEVOLGEN 
VAN EEN ONGEVAL VAN TOEPASSING 
ZIJN OP DAT ONGEVAL.- ARREST DAT 
NIETTEMIN BESLIST DAT DE RECHTEN 
VAN DE HECHTHEBBENDEN VAN DE 
GETHOFFENE T.A.V. DE DERDE AAN
SPRAKELIJKE DOOR DE BELGISCHE WET 
WORDEN GEREGELD. - TEGENSTRIJ
DIGE REDENEN. 

2° CASSATIE. - OMVANG. - STRAF
ZAKEN. - BUHGERLIJKE RECHTSVOH
DERING. - VERNIETIGING OP GROND 

(1) Cass., 3 november 1975, supm, blz. 295. 
(2) Vgl. cass., 11 januari 1951 (Bttll. en Pas., 

1951, I, 295). 
Raadpl. cass., 30 november 1970 (A?'?'. cass., 

1971, blz. 312), en noot 1 onder cass., 21 maart 

DAT TWEE BESCHIKKINGEN VAN EEN 
ARREST TEGENSTRIJbiG ZIJN. - VER

NIETIGING GELDT VOOH BEIDE BESLIS
SINGEN. 

1° Tegenst1·ijdig is het a?'Test dat beslist, 
ene1·zijds, dat k1·achtens een vm·o1·dening 
van de E1wopese Economische Gemeen
schap de bepalingen van Luxembu1·gs 
?'echt inzake ve1·goeding van de schade
lijke gevolgen van een ongeval in Belg{e 
van toepassing zijn op een ongeval dat 
in dit land aan een Luxemb1tTgs we1·k
neme1· is oveTkomen en, ande1·zijds, dat 
de 1·echten van de ?'echthebbenden van de 
getToffene t.a.v. de vom· het ongeval 
aanspmkelijke de1·de docw de Belgische 
wetwm·den ge1·egeld. (Art. 97 Grondwet.) 

2° Vemietiging op gTond dat twee beschik
kingen van een a1·1·est tegenstTijdig zijn 
geldt, in de 1·egel, voo1· beide beschik
kingen, zelfs indien voomlsnog tegen 
een eTVan geen VOOTZiening kan WOTden 
ingesteld (2). 

(NAAJVILOZE VENNOOTSCHAP « ONATRA » 
EN NAAMLOZE VENNOOTSCHAP « LES 
ASSURANCES NATIONALES », T. CORDIER 
EN « CAISSE DE PENSIONS DES EMPLOYES 
PRivES ».) 

Met de notities overeenstemmend 
arrest. 

3 mei 1976. - 2e kamer. - Voo?·
zitteT, Baron Richard, raadsheer waar
nemend voorzitter. - VeTslaggeve?', de 
H. Meeus. - Gelijlcl1tidende concl1tsie, 
de H. Duchatelet, advocaat-generaal. -
Pleitm·s, de HH. Dassesse, H. DeBruyn 
en Bayart. 

2° KAJVIER. - 4 mei 1976. 

BEWIJS.- STRAFZAKEN.- BEKLAAGDE 
DIE EEN FEIT AANVOERT DAT RET 
BESTAAN VAN RET MISDRIJl<' UITSLUIT. 
- VEROORDELEND VONNIS HIEROP 
GEGROND DAT DE BEKLAAGDE RET 

AANGEVOERDE FElT NIET BEWIJST. -
SCHENDING VAN DE WETTELIJKE RE
GELS INZAKE DE BEWIJSVOERING. 

1972 (ibid., 1972, blz. 694) : op de voorziening 
van de beklaagde strekt de vernietiging van 
de veroordeling, in een dergelijk geval, zich 
niet uit tot de vrijspraak. 
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W annee1· de beklaagcle een Jeit aanvoeTt 
dat het bestaan van het misd1·ijj ttitslttit, 
wonlen de wettelijke 1·egels inzake de 
bewijsvoe1·ing miskend clooT het vonnis 
clat de beklaagcle ve1'0onleelt op g1·oncl 
alleen dat hij het aangevoenle jeit niet 
bewijst (1). (Artt. 154 en 176 Sv.; 
algemeen beginsel van de bewijs
voering in strafzaken.) 

(CALLEBAUT, T. VAN VOLDEN.) 

ARREST. 

HET HOF;- Gelet op het bestreden 
vonnis, op 10 december 1975 in hager 
beroep gewezen door de Correctionele 
Rechtbank te Brussel ; 

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

Over het middel ambtshalve afgeleid 
uit de schending van de artikelen 154, 
176 van het vVetboek van strafvordering 
en 97 van de Grondwet en uit de mis
kenning van het algemeen beginsel van 
de bewijslast in strafzaken : 

Overwegende dat het vom1is eiser 
veroordeelt wegens een overtreding van 
het algem.een politiereglement van de 
gemeente Ganshoren van 19 oktober 
1940, zoals aangevuld door de beraacl
slaging van de gemeenteraad van 24 juni 
1970; 

Overwegende dat eiser in zijn conclusie 
had gesteld " dat louter volledigheids
halve client aangestipt te worden dat 
uit geen enkel voorhanden zijnde gegeven 
blijkt dat het ingeroepen politiereglement 
regelmatig wercl genomen enjof gepubli
ceerd (artikelen 78, 101 en 102 van de 
Gemeentewet) zodat het zelfs elke rechts
kracht mist " ; 

Overwegende dat het vonnis vaststelt 
" dat appellant (thans eiser) de rechts
kracht van dit politiereglement betwist, 
doch in gebreke blijft te bewijzen dat 
voornomnd politieregle1nent zou genom.en 
zijn in strijd met de artikelen 78, 101 
en 102 van de Gmneentmvet "; 

Overwegende dat de rechter aldus ten 
onrechte aan de beklaagde de last 
opdraagt van het bewijs dat het politie-

(1) Cass., 1 oktober en 12 november 1974 
(A1·1·. cass., 1975, blz. 147 en 324); vgl. cass., 
29 april 1975 (ibicl., 1975, blz. 947). 

Zie, wat betreft de wijze van publikatie 
van de gemeentelijke reglementen en de 

reglement niet regelmatig werd genomen 
en gepubliceerd; dat weliswaar het 
vonnis nog overweegt " dat beklaagde 
irnmers op 10 april 1975 persoonlijk 
in kennis werd gesteld van het politie
regleinent van de gemeente Ganshoren 
door de politie van de stad Aalst ,, 
maar dat een dergelijke persoonlijke 
kennisgeving de bekendmaking niet in
houdt bepaald bij artikel 102 van de 
Gmneentewet; 

Overwegende dat het vonnis aldus de 
veroordeling van eiser niet wettelijk 
rechtvaardigt; 

II. In zoverre de voorziening gericht 
is tegen de beslissing op de civiel
rechtelijke vordering van verweerder : 

Overwegende dat de vernietiging op 
de voorziening van beklaagde, eiser, 
van de beslissing op de strafvordering 
die tegen hem is ingesteld de vernietiging 
meebrengt van de beslissing op de 
tegen hem ingestelde civielrechtelijke 
vordering, welke laatste beslissing het 
gevolg is van de eerste ; 

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

4 Inei 1976.- 2e kamer.- VooTzittm·, 
de H. Wauters, raadsheer waarnemend 
voorzitter.- Ve1·slaggeve1·, de H. Versee. 
- Gelijklt[idencle conchtsie, de H. Tille
kaerts, advocaat-generaal. 

28 KAMER. - 4 mei 1976. 

1o VOORLOPIGE HECHTENIS. 
VERZOEK TOT VOORLOPIGE INVRIJHEID· 

STELLING GERICHT TOT HET VONNIS· 
GERECHT. - VERPLICHTING TE BE· 

SLISSEN BINNEN VIJF DAGEN. 

DRAAGWIJDTE. 

2° VERWIJZING VAN EEN RECHT-

bewijslevering van de publikatie : cass., 
16 mei 1961 (Bttll en Pas., 1961, I, 998) en 
3 november 1975, supTct, blz. 296, en de noten 
op blz. 296 alsook noot 1 op blz. 297. 
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BANK NAAR EEN ANDERE. -

ARTIKEL 652 VAN HET GERECHTELIJK 
WETBOEK. - NIET VAN TOEPASSING 

IN STRAFZAKEN. 

3° VERWIJZING VAN EEN RECHT
BANK NAAR EEN ANDERE. -

STRAFZAKEN. - VERZOEK GEGROND 
OP ARTIKEL 652 VAN HET GERECH

TELIJK VVETBOEK. - NIET-ONTVANKE

LIJKHEID. 

4o VERWIJZING VAN EEN RECHT

BANK NAAR EEN ANDERE. -
STRAFZAKEN. - GEWETTIGDE VER

DENKING. - VERZOEK GEGROND 'OP 

ONNAUWKEURIGE GRIEVEN. - VER

WERPING. 

50 CASSATIE. - BEVOEGDHEID. -

STRAFZAKEN.- RECHTSTREEKSE AAN
GIFTE VAN MISDADEN OF WANBE

DRIJVEN IN DE UI'l'OEFENING VAN HUN 
AMBT GEPLEEGD DOOR LEDEN VAN 

EEN RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG, 
ARBEIDSRECHTBANK OF RECHTBANK 

VAN KOOPHANDEL, OF DOOR MAGISTRA
TEN VAN HET OPENBAAR MINISTERIE 

BIJ DI;E RECHTBANKEN. GEEN 
SAMENHANG MET EEN l\HSDAAD OF 

EEN WANBEDRIH' TEN LASTE GELEGD 
HETZIJ AAN EEN GEHELE RECHTBANK 

VAN EERSTE AANLEG, ARBEIDSRECHT

BANK OF RECHTBANK VAN KOOPHANDEL, 
HETZIJ INDIVIDUEEL AAN EEN OF MEER 

LEDEN VAN DE HOVEN VAN BEROEP 
EN AAN DE PROCUREURS-GENERAAL EN 

SUBSTITUTEN BIJ DE HOVEN. - NIET 

ONTVANKELIJKE AANGIFTE. 

6° VERHAAL OP DE RECHTER. 
AMBTELIJKE TUSSENKOMST VAN EEN 

ADVOCAAT BIJ HET HoF VAN CASSATIE 
NOODZAKELIJK. 

I 0 Zo ovm· het ve1·zoek tot voo?'lopige 
inv1'ijheidstelling, gm·icht tot het vonnis-

(1) Cass., 9 juni 1936 (B11ll en Pas., 1936, 
I, 287); raadpl. R. HAYOIT DE TERMICOUR'l', 
" De Ia Ioi sur Ia detention preventive "• 
Rev. d1·. pen., 1924, biz. 285 tot 312 en 389 
tot 416, inzonderheid artikel 7, nr. 26, biz. 
395-396; Rep. p1·at. clu d1·. belge, deel III, 
druk 1931, V 0 Detention p1·eventive, nr. 146, 
en Compl. II, druk 1966, zelfcle trefwoord, 
zelfcle nummer; Les Novelles, Proc. pen., 
t. I, vol 1, clruk 1946, yo Les nutndats - La 
detention p1'eventive - La libe1'te individtwlle, 
nr. 236; BRAAS, P1·ecis cle p1·oc. pen., deel I, 
druk 1950, nr. 550 en noot 1 op blz. 455. 

(2) en (3) Rede uitgesproken door Procureur-

ge1'echt, moet wonlen beslist binnen vijf 
dagen na de nee1'legging e1·van, blijkt 
nochtans ~tit geen enkele wetsbepaling 
dat, bij niet-naleving van die tm·mijn, 
dat ge1·echt van het ve1·zoek is ontlast 
of de voo1·lo]Jige hechtenis een einde 
moet nemen (1). (Art. 7 viet van 20 april 
1874 op de voorlopige hechtenis, ver
vangen bij artikel I van de wet van 
29 juni 1899.) 

2° ATtikel 652 van het Ge1·echtelijk Wet
boek, dat bepaalt dat, wanneer de ?'echte?' 
mee?' dan zes maanden ve1·zuimt de zaak 
te be?"echten die hij in bemad heeft 
genomen, de pTOc~t1'e~u·-genemal bij 
het hof van beTOep vo1·de1't dat de zaak 
hem wonlt onttTOklcen, is niet van 
toepassing in stmfzalcen (2). (Artt. 2 
en 652 Ger. ''V: en 542 Sv.) 

3° Niet ontvankelijlc in stmfzalcen is het 
vm·zoek tot ve1·wijzing van een ?"echtbanlc 
naa1· een ande1'e, geg1·ond op a1·tikel 652 
van het Ge1·echtelijk Wetboelc (3). (Artt. 2 
en 652 Ger. W". en 542 Sv.) 

4° Het Hof veTWe?·pt een vm·zoek tot 
venvijzing van een ?'echtbanlc naaT een 
ande1·e wegens gewettigde vm·denking, 
wannee?' de aangevoe1·de g1'ieven te 
onnattwlce~wig zijn om een g1'Dnd tot 
vm·denking te kunnen opleve1·en ( 4). 
(Artt. 542, 545 en 546 Sv.) 

5° Een misdaad of een wanbed1·ijf in de 
~titoefening van lnm ambt gepleegd 
doo1· leden van een ?'echtbanlc van ee1·ste 
aanleg, a1·beids?'echtbank of 1·echtbank 
van lwophandel, of doo?' magist?"aten 
van het openbaa1· ministm·ie bij die 
?'echtbanlcen, lean niet ?'echtst?·eeks ,bij 
het Hof wo1·den aangegeven dan wannem· 
de ten laste gelegde feiten samen
hangend zijn met een misdaad of een 
wanbed1·ijf tei1 laste gelegd hetzij aan 
een gehele ?'echtbanlc van ee1·ste aanleg, 

generaal Hayoit de Termicourt ter plechtige 
zitting van l septembe1• 1966, " Considerations 
sur Ie projet cle Code judiciaire "• m·s. 2, biz. 6 
tot 8, en noot 2 op blz. 8, en nr. 23, biz. 42-43 ; 
rede uitgesproken door Procureur-generaal 
Delange ter plechtige zitting van 2 september 
1974, « Optreden van het Hof van cassatie 
bij onttrekking van de zaak aan de rechter 
en verwijzing van een rechtbank naar een 
andere >>, R. T-V., 1974-1975, kol. 449 tot en 
met 466, inzonclerheid nr. 3, kol. 452, en 
noot 7. 

(4) Cass., 2 september 1975 en 24 februari 
1976, sti1J1'ct, blz. 14 en 741. 
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m·beiclsrechtbank of 1'echtbank van koop
hanclel, hetzij inclivicl~teel aan een of meer 
leclen van cle hoven van be1·oep en aan 
de Jl1'0C~t1'ettrs-generaal en s~tbstihtten 
bij cle hoven (l). (Artt. 483, 485 en 
486 Sv.) 

6° Daar het vedLaal op cle rechtm· een 
b~•1·gmTechtelij k gecling is, is het enkel 
ontvankelij k inclien het wonlt ingeleicl 
dom• een ve1·zoeksch1'ift, getekencl door 
een advocaat bij het Hof van cassatie (2). 
(Artt. 478, 1080 en 1140 tot 1147 G.W.) 

(MIERAS.) 

ARREST. 

HET HOF; - Ge1et op het bestreden 
arrest, op 26 maart 1976 door het Hof 
van beroep te Antwerpen gewezen ; 

I. Wat de voorziening van eiser 
betreft: 

Over het eerste midde1, afgeleid nit 
de schending van artikel 7 van de wet 
van 20 april 1874 op de voorlopige 
hechtenis, 

cloorclat het bestreden arrest de beslis
sing van 17 maart 1976 waarbij de 
negende ( correctionele) kamer van de 
Rechtbank van eerste aanleg te Ant
werpen, zitting houdend in raadkamer, 
eisers voorlopige invrijheidstelling ge
weigerd had, bevestigt, 

terwijl diezelfde rechtbank bij voor
melde beslissing niet bimlen de door 
het ingeroepen artikel 7, lid 3, voor
geschreven termijn van vijf dagen na 
de neerlegging van eisers verzoeks0hrift 
tot voorlopige invrijheidstelling dat op 
ll maart 1976 ter griffie van de correc
tionele rechtbank is toegekomen, heeft 
beslist, zodat het arrest, ingevolge 
bevestiging van die beslissing, zich de 
nietigheid toeeigent waardoor het is 
aangetast: 

Overwegende dat de door artikel 7, 
lid 3, van de wet van 20 april 1874 van 
de wet op de voorlopige hechtenis 
voorgeschreven termijn niet op straffe 
van nietigheid is voorgeschreven ; 

(1) Raadpl. cass., 20 december 1971 (A1'1'. 
cctss., 1972, blz. 393) en noot 1 op blz. 394, 
en 18 september 1972 (ibid., 1973, blz. 68) 
en noten 1 en 2 op blz. 69. 

(2) Cass., 19 januari 1970 (A1'1'. cass., 1970, 
blz. 448) en noten 1 en 2, getekend F.D. 

Dat het middel naar recht faalt ; 

Over het tweede middel, 

Over het derde middel, 

Dat het middel feitelijke grondslag 
mist; 

Over het vi8l·de middel, 

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 ; 

II. Wat betreft het door eiser 'neer
gelegde verzoekschrift 1° in zoverre het 
strekt tot onttrekking van de zaak aan 
de negende ( correctionele) kamer van de 
Rechtbank van eerste aanleg te Ant
werpen, 2° in zoverre het de rechtstreekse 
aangifte bij het Hof bedoelt van een 
misdaad of een wanbedrijf, gepleegd in 
de uitoefening van het ambt, individueel 
ten laste gelegd aan magistraten van de 
Rechtbank van eerste aanleg te Ant
werpen, en 3° in zoverre het verhaal op 
de rechter inhoudt ; 

Overwegende dat bedoeld verzoek
schrift aanvoert dat : 

1° « de kwestie » sinds 22 september 
1975, dus meer dan zes maanden, 
aanhangig is bij bedoelde kamer en de 
heer Procureur-generaal in gebreke is 
gebleven de zaak aan deze kamer te 
onttrekken zoals bepaald bij artikel 652 
van het Gerechtelijk Wetboek; 

2° er gronden en feiten zijn die aan
tonen dater willekeur, bedrog en rechts
weigering, zoals bedoeld bij artikel 1140, 
lid len 4, van het Gerechtelijk Wetboek, 
voorhanden zijn, alsook zoals bedoeld 
bij artikel 486, lid 2, van het Wetboek 
van strafvordering waarvoor de toe
passing van de artikelen 488 en 489 van 
dit wetboek zich opdringt, en er ingevolge 
de artikelen 483 en 484 van laatstbedoeld 
wetboek op 3 maart 1976 klacht werd 
ingediend bij de heer eerste voorzitter 
van het Hof van beroep te Antwerpen 
tegen de voorzitter van bovengenoemde 
negende kamer en tegen twee met namn 
aangeduide onderzoeksrechters te Ant
werpen; 

Overwegende dat, naar luid van het 
door eiser ingeroepen artikel 652 van 
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het Gerechtelijk Wetboek, wanneer de 
rechter gedurende 1neer dan zes maanden 
verzuimt de zaak te berechten die hij 
in beraad heeft genomen, de procureur
generaal bij het hof van beroep vordert 
dat de zaak hem wordt onttrokken ; 
dat deze wetsbepaling krachtens artikel 2 · 
van hetzelfde wetboek geen toepassing 
vindt in strafzaken voor zover de gronden 
tot verwijzing naar een andere rechtbank 
door niet uitdrukkelijk opgeheven be
palingen van het W etboek van straf
vordering geregeld worden ; dat, luidens 
artikel 542 van het laatstvermelde 
wetboek, in strafzaken de verwijzing 
door het Hof naar een andere rechtbank 
enkel mogelijk is op vordering, hetzij 
van de procureur-generaal bij dit Hof 
om reden van openbare veiligheid of 
op grond van gewettigde verdenking, 
hetzij van de belanghebbende partij 
uitsluitend op grond van- gewettigde 
verdenking ; dat uit het samenlezen van 
bedoelde wetsbepalingen volgt dat de 
door eiser op grond van artikel 652 van 
het Gerechtelijk Wetboek bedoelde ant
trekking van de zaak uitsluitend door 
de procureur-generaal bij het hof van 
beroep en enkel in civielrechtelijke 
procedures kan worden gevorderd ; daf, 
voor zover ze steunt op artikel 652 van 
het Gerechtelijk ·yvetboek, de vordering 

. derhalve niet ontvankelijk is ; 

Overwegende dat, voor zover de 
vordering tot onttrekking van de zaak 
en tot verwijzing naar een andere 
rechtbank zou ste1.men op gewettigde 
verdenking, de door eiser aangevoerde 
grieven te onnauwkeurig zijn opdat zij 
een grond tot verdenking zouden kunnen 
opleveren; 

Overwegende dat, indien eiser feiten 
die een misdaad of een wanbedrijf, 
gepleegd in de uitoefening van het ambt, 
opleveren in hoofde van de bedoelde 
drie magistraten van de Rechtbank van 
eerste aanleg te Antwerpen rechtstreeks 
bij het Hof wil aangeven, dergelijke 
aangifte niet ontvankelijk is, vermits 
de ten laste gelegde feiten niet smnen
hangend zijn met een misdaad of een 
wanbedrijf ten laste gelegd hetzij aan 
een gehele rechtbank van eerste aanleg, 
arbeidsrechtbank of rechtbank van !wop
handel, hetzij individueel aan een of 
meer leden van de hoven van beroep 
en aan de procureurs-generaal en sub
stituten bij de hoven ; 

Overwegende dat, voor 
verzoekschrift verhaal op 
inhoudt, dergelijk verlmal 

zover het 
de rechter 
een civiel-

rechtelijk geding 1s en derhalve het 
optreden van een advocaat bij het Hof 
van cassatie vereist ; dat eisers verzoek
schrift niet ondertekend is door een 
advocaat bij het Hof en derhalve niet 
ontvankelijk is ; 

Om die redenen, verwerpt de voor
ziening en, gelet op de artikelen 485, 
486, 542 tot 552 van het Wetboek van 
strafvordering en 1140 tot 114 7 van het 
Gerechtelijk Wetboek, het verzoek
schrift ; veroordeelt eiser in de kosten. 

4 mei 1976.- 2e kamer.- VooTZitte1·, 
de H. Wauters, raadsheer ·waarnemend 
voorzitter.- VeTslaggeve1·, de H. Delva. 
:...__ Gelijkhtidende conchtsie, de H. Tille
kaerts, advocaat-generaal. 

2e KAMER. - 4 mei 1976, 

VOORZIENING IN CASSATIE. 
TERMIJN. - 8TRAFZAKEN. - ARREST 

VAN DE KAMER VAN INBESOHULDIGING

STELLING WAARBIJ NIET ONTVANKELIJK 
WORDT VERKLAARD HET VERZET VAN 

DE VERDAOHTE TEGEN EEN BESOHIK
KING VAN DE RAADKAll'IER DIE WEIGERT 

DE OPSOHORTING VAN DE UITSPRAAK 

VAN DE VEROORDELING TE BEVELEN 
EN HE!VI NAAR DE OORREOTIONELE 
REOHTBANK VERWIJST. ~ GEEN GE

SOHIL INZAKE DE BEVOEGDHEID VAN 

DE ONDERZOEKSGEREOHTEN.- VOOR· 
ZIENING VOOR DE EINDBESLISSING. 

NIET-ONTV ANKELIJKHEID. 

Niet ontvankelijlc v66T de eindbeslissing 
is de cassatievoorziening ingesteld tegen 
een a?Test van de kame1· van inbe
sclHddigingstelling dat, zonder 'ttitspmak 
te doen ove1· een geschil inzake de 
bevoegdheid van de onderzoeksge1·echten, 
niet ontvankelij k verklam·t het verzet 
van de venlachte tegen de beschikking 
van de 1·aadkame1' die weigert de opschm·
ting van cle uitspmak van de ve1·oo1·deling 
te bevelen en hem nam· de cmTectionele 
1'echtbank venvijst (1). (Art. 4 wet van 
29 juni 1964; art. 416 Sv.) 

(1) Cass., 2 oktober 1967 (A1'1', cass., ] 968, 
blz. 160) en de noot. 
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(RAPAERT DE GRASS.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 30 maart 1976 gewezen door 
het Hof van beroep te Gent, kamer van 
inbeschuldigingstelling ; 

Overwegende dat het arrest het verzet 
van eiser tegen de beschikking van de 
raadkamer van de Rechtbank van eerste 
aanleg te Gent van 10 maart 1976 niet 
ontvankelijk verklaart; dat deze be
schikking eensdeels eiser wegens ·wan
beclrijven naar de correctionele rechtbank 
verwijst en anderdeels beslist dat " in de 
huidige stand van de procedure er geen 
aanleiding bestaat om de probatie
opschorting van de uitspraak van de 
veroordelingen te bevelen " ; 

Overwegende dat die beslissing een 
voorbereidende beslissing en een beslis
sing van onderzoek is in de zin van 
artikel 416 van het W etboek van 
strafvordering, niet aileen voor zover 
de raadkmner eiser naar het vonnis
gerecht verwijst, maar ook voor zover 
zij oordeelt dat er thans geen aanleiding 
bestaat om de probatieopschorting van 
de uitspraak van de veroordeling te 
bevelen; 

Overwegende dat, nu het arrest geen 
uitspraak doet over een geschil betref
fende de bevoegdheid van het onder
zoeksgerecht, de voorziening, die v66r 
de eindbeslissing is ingesteld, niet ont
vankelijk is ; 

Or.n die redenen, en zonder acht te 
slaan op de door eiser aangevoerde 
middelen die de ontvankelijld1eid van 
de voorziening niet betreffen, verwerpt 
de voorziening ; veroordeelt eiser in de 
kosten. 

4 mei 1976.- 2e kam.er.- Voo1·zitter•, 
de H. Wauters, raadsheer waarnmnend 
voorzitter. -- Ve1·slaggeveT, de H. Sury.
Gelijkltticlencle conclusie, de H. Tillekaerts, 
advocaat-generaal. - PleiteT, de H. 
Bossuyt (van de balie te Brugge). 

(1) Verg. cass., 11 oktober 1971 (A1·1'. 
cass., 1972, biz. 159). 

De wet van 22 maart 1929 is opgeheven en 
vervangen door cle wet van 2 juli 1975 op cle 
clierenbescherming, clie strafbaar stelt clegene 
< clie zich jegens een clier vrijwillig schulclig 

28 KAMER.- 4 mei 1976. 

DIEREN. - DIERENBESOHERll'IING. 
WREEDHEID OF lVIISHANDELING. 
GEEN BIJZONDER OPZET VEREIST. 

H et in m·tikel 1, 1°, van de wet van 
22 mam·t 1929 op de clier·enbesche1·ming 
omschTeven misclTijf zich schtdclig te 
hebben gemaakt aan claclen van W1'eecl
heicl of buitensJJ01'ige mishanclelingen 
jegens dieTen, ve1·eist geen bijzonder· 
opzet (1). 

(VANHOUTVEN, T. VOORSPOOLS.) 

ARREST. 

HET HOF;- Gelet op het bestreden 
arrest, op 29 januari 1975 door het Hof 
van beroep te Antwerpen gewezen ; 

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

Overwegende dat het arrest eiser tot 
een enkele straf, rnet name een geldboete 
van 100 frank, of een vervangende 
gevangenisstraf van een maand, ver
oordeelt wegens de feiten van de telast
leggingen A en B, zijnde, A, in over
treding met de artikelen 3, 13, 17 en 20 
van de wet van 3 januari 1933, zonder 
een wettige reden te kunnen doen gelden, 
een jacht- of sportwapen te hebben 
gedragen, namelijk een sportkarabijn 
22 L.R., en, B, bij inbreuk op de arti
kelen 1 en 8 van de wet van 22 maart 
1929 op de clierenbescherming, zich 
schuldig te hebben gemaakt aan daden 
van wreedheid of aan buitensporige 
mishandelingen jegens dieren; dat het 
tevens de verbeurdverklaring van het 
wapen uitspreekt om de reden dat 
"het wapen eigendmn is van beklaagde 
en gediend heeft tot het plegen van beide 
telastleggingen " ; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 97 van 
de Grondwet, 1 en 8 van de wet van 
22 maart 1929 op de dierenbescherming, 

cloonlat eiser geen daad van mis-

rnaakt aan claclen van wrceclheicl of aan 
mishandelingen" (art. 1, 1°); omtrent cle 
reclen waarom het woorcl « vrijwillig " in cle 
bepaling wercl ingevoegcl, zie Senaat, 1959-
1960, Geclr. St. nr. 107, blz. 9. 
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handeling of van wreedheid .. tegenover 
de dieren heeft gesteld, nu hiJ handelde 
met de bedoeling neerhofdieren te be
schermen, en doordat het arrest ten 
onrechte oordeelt dat de bedoeling of 
het opzet niet ter zake dienend is, 

te1·wijl eiser stelde dat bij hem het 
opzet alleszins ontbra~ een d~ad v~n 
wreedheid of van bmtenspor1ge mis
handeling te stellen, waarop bet arrest 
niet afdoende antwoordt : 

Overwegende dat het arrest beslist 
dat door het onderzoek voor het hof 
van beroep gedaan, be'Y.ezen gebleyen 
is dat eiser met een karabiJn 22 long nfle, 
geladen met lange kogeltjes, geschoten 
heeft « op gelijk welke .~at die z:~ch .'?P 
zijn erf waagde ; dat hiJ klaarbhJkehJk 
op deze dieren gemikt en er drie getroffen 
heeft ; dat vaststaat dat een dier zelfs 
twee schotwonden opliep en dat een 
ander dier enkele dagen na het oplopen 
van een of meer schotwonden stierf » ; 
dat, door verwijzing naar de motieven 
van de eerste rechter, het arrest tevens 
aanneemt dat eiser ten onrechte beweerde 
dat het om « verwilderde » katten ging, 
nu « de feiten zich voordeden in een 
residentiele wijk " en beklaagde diende 
te weten dat het om « huiskatten » ging ; 

Overwegende dat eiser in conch~sie 
voorhield dat het doden van een d1er, 
of het verwonden van een dier bij een 
poging om het te doden, namelijk een 
rondzwervende kat, op eigen erf, en met 
de bedoeling neerhofdieren te bescher
men, geen daad is als bedoeld in artikel I 
van de wet van 29 maart I929; dat hij 
niet het opzet had een daad van wreed
heid of buitensporige mishandeling te 
stellen; dat het arrest desbetreffend 
beschonwt dat, om schnldig te zijn aan 
het wanbedrijf omschreven door arti
kel I, Io, van de bijzondere strafwet van 
22 maart I929, het gewoon opzet volstaat, 
afgezien van kwaadwillig « inzicht » ; 
dat het aldns door de zoeven aangehaalde 
consideransen vaststelt dat het feit 
het kenmerk van wreedheid of bniten
sporige mishandelingen vertoont, dit wil 
zeggen dat het zonder noodzaak of 
aanneembare reden gepleegd werd door 
een persoon die bewnst en nit vrije wil 
handelde; 

Overwegende dat de rechter derhalve 
de conclnsie van eiser passend beant
woordt en zijn beslissing wettelijk ver
antwoordt; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen ; 

Over het eerste middel, afgeleid nit 

CASSATIE, 1976. - 32 

de schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet en I3 van de wapenwet van 
3 jannari 1933, 

doordat het arrest de telastlegging A 
ten laste van eiser bewezen verklaart, 

terwijl, eerste onderdeel, eiser bewees 
of tenminste aanvoerde zonder dat het 
ooit werd betwist, dat hij in zijn eigen 
met een munr in cementen platen 
volledig omsloten en aan zijn woning 
palende tuin, geschoten had op rond
zwervende katten, met de bedoeling 
eigen tamme konijnen te beschermen ; 
reeds enkele van deze konijnen aange
vallen en doodgebeten waren door der
gelijke katten; het arrest beslist dat het 
gebrnik van een jachtgeweer zonder de 
jachtsport te willen beoefenen geen 
wettige reden oplevert ; de jacht nochtans 
niet de enige wettige reden is, bedoeld 
in artikel 13 van de wet van 3 jannari 
1933 ; de bescherming van neerhofdieren 
op eigen erf door de grondgebruiker 
wordt erkend als een wettig gebrnik, dns 
als een wettige reden, en wel namelijk 
door het ministerieel beslnit van 14 jnli 
1972 tot vaststelling van de opening en 
de sluiting van de jacht voor het seizoen 
1972~73; 

tweede onde1·deel, eiser in conclnsie 
stelde dat hij aileen in zijn woonplaats 
een jachtwapen had gedragen en dit feit 
niet strafbaar is ; het arrest niet betwist 
dat eiser het wapen heeft gedragen in 
een niet-openbare plaats, of een plaats 
niet toegankelijk voor het pnbliek, maar 
verkeerdelijk beslist dat een privetnin 
slechts als woonplaats of woonst zon 
kunnen beschouwd worden wanneer er 
geen enkel gevaar voor anderen voort
vloeit uit het dragen van het wapen ; 
het arrest aldns door het bijvoegen van 
deze voorwaarde een bijkomende restric
tie oplegt die door de wet niet bepaald 
wordt: 

Overwegende dat, nn de door de 
rechter uitgesproken geldboete en ver
benrdverklaring wettelijk gerechtvaar
digd zijn wegens de regelmatig bewezen 
verklaarde telastlegging B, het eerste 
middel, dat enkel op de telastlegging A 
betrekking heeft, wegens het ontbreken 
van belang niet ontvankelijk is ; 

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 : 
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Overwegende dat eiser geen bijzonder 
:middel aanvoert ; 

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

4 mei 1976. - 2e kamer. - Voor
zitter, de H. Wauters, raadsheer waar
nemend voorzitter. - V e1·slaggeve1·, de 
H. Versee. - · Gelijkluidende conclusie, 
de H. Lenaerts, advocaat-generaal. -
Pleiter, de H. Dinet (van de balie te 
Antwerpen). 

3e KAMER. - 5 mei 1976. 

l o ARBEIDSOVEREENKOMST.- BE
DIENDEN. 0PZEGGING WEGENS 
DRINGENDE REDENEN. - GEWICHTIG
HEID VAN DE REDENEN.- BEGRIP. 

2o VENNOOTSCHAPPEN. - PER
SONENVENNOOTSCHAP MET BEPERKTE 
AANSPRAKELIJKHEID. - DE AKTEN 
VAN DE VENNOOTSCHAP WORDEN BIJ 
UITTREKSEL IN HET BELGISCH STAATS
BLAD BEKENDGEMAAKT. - GEVOLG 
T.A.V. DERDEN. 

3o ARBEIDSOVEREENKOMST. -BE
DIENDEN. 0PZEGGING WEGENS 
:DRINGENDE REDENEN.- GROVE FOUT 
<QPGELEVERD DOOR EEN AKTE DIE 
BEKENDGEJYIAAKT IS IN HET BELGISCH 
STAATSBLAD, ALS VOORGESCHREVEN BIJ 
ARTIKEL 7 VAN DE GECOORDINEERDE 
WETTEN OP DE HANDELSVENNOOT
SCHAPPEN. - BEKENDMAKING WAAR
UIT BIJ WEGE VAN WETTELIJK VER
MOEDEN NIET KAN WORDEN AFGELEID 
DAT DE WERKGEVER ZODOENDE KENNIS 
HEEFT GEHAD VAN DE GROVE FOUT 
WAARVAN SPRAKE IN ARTIKEL 18 VAN 
DE GECOORDINEERDE WETTEN BETREF
FENDE HET BEDIENDENCONTRACT. 

4o ARBEIDSOVEREENKOMST.- BE
DIENDEN. 0PZEGGING WEGENS 
DRINGENDE REDENEN.- FEIT SEDERT 
TEN lYIINSTE DRIE DAGEN GEKEND. -
BEGRIP. 

1 o Dat een bediende een gmve fout heejt 
begaan waa1·dom· de beeindiging van de 
arbeidsove1·eenkomst wm·dt ge?·echtvaar
digd wonlt wettelijk beslist door het 
an·est dat erop wijst dat deze bediende 
.met derden een personenvennootschap 

met beperkte a.ansprakelijkheid hacl 
opgericht en dat deze vennootschap vom· 
een deel van ham· werkzaamheden 
concttrreerde met de vennootschap waa1· 
hij we1·kte (1). (Gecoord. wett~n van 
20 juli 1955 betreffende het bedwnden
contract.) 

2o en 3o Hoewel de bekendmaking bij 
uittreksel ttit de akten van hanclels
vennootschappen in het Belgisch Staats
blad tot gevolg heejt dat deze akten aan 
derden ktmnen wonlen tegengeworpen en 
dat denlen de gevolgen van het bestaan 
van die akten moeten aanvaarden, valt 
uit deze 1·egel niet af te_ leiden dat clom· 
die bekendmaking een wettelijk ve-r
moeden ontstaat waa1·door men zou 
moeten oordelen dat alle derden op de 
hoogte zijn van die bekendmaking en 
met name dat de grove jottt waarvan 
sprake in m·tikel 18 van de f!ecoi.h·
dineerde wetten betreffende het bed~enden
contract aan de werkgever bekend is. 
(Art. 7 gecoord. wetten op de handels
vennootschappen; art. 18 gecoorcl. 
wet ten betreffencle het bedienclen
contract.) 

4o Dat de bediende noch het bewijs leve1·t 
noch doet blijken van de waarschijnlijk
heid van het jeit dat sedert ten minste 
drie dagen de dringende reden wam·doo·r 
de beiiindiging van het contmct gerecht
vaardigd was aan de vennootschap 
waa1· hij we1·kte bekend was wonlt 
wettelij k beslist door het ar1·est clat zegt 
dat het mogelijk is dat de we1·kgeve1·, 
zelf een koopman, die niet verplicht is 
elke maancl van de akten tot oprichting 
van nieuwe hanclelsvennootschappen ken
nis te nemen, niet op de hoogte ervan 
was dat de. becliende verschenen was b~j 
de akte tot oprichting van een personen
vennootschap met beperkte aansprake
lijkheid die voor een deel van haa1· 
werkzaamheden concttrreerde met die 
waa1· hij we1·kte, zelfs niet na de bekencl
making van cleze akte in het Belgisch 
Staatsblacl (2). 

(FAKHET, T. NAAMLOZE VENNOOTSCHAP 
« METAL PROFIL ".) 

ARREST (vertaling). 

RET HOF ; - Gelet op het bestreclen 

(1) Cass., 18 juni 1974 (A1·r. cass., 1974, 
blz. 1153) en 29 januari 1975 (ibid., 1975, 
blz. 616). 

(2) Raadpl. cass., 1 aprill965 (Bull. en Pas., 
1965, I, 819) en de noot . 
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arrest, op 24 maart 197 5 door het 
Arbeidshof te Luik gewezen ; 

Over het eerste middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 1134, 
1319, 1320, 1322 van het Burgerlijk 
Wetboek 2, 116 van de gecoordineerde 
wetten op handelsvennootschappen, die 
titel IX van boek I van het W etboek 
van koophandel uitmaken, 54 van de 
wet van 14 juli 1971 betreffende de 
handelspraktijken, 18 van de op 20 juli 
1955 gecoordineerde wetten betr~ffende 
de arbeidsovereenkomst voor bed1enden, 
gewijzigd bij de artikelen 34 van de wet 
van 10 december 1962 en 48 van de wet 
van 21 november 1969, en 97 van de 
Grondwet, 

doo1·dat het arrest, om de eisen tot 
compenserende vergoeding w~gens opzeg
ging en tot schadevergoedmg wegens 
onregelmatig ontslag ongegrond te 
verhlaren, enerzijds, uit het feit dat 
eiser «met twee derden een personen
vennootschap met beperkte aansprake
lijkheid Tolindes had opgericht die (met 
verweerster) concurreerde " afleidt « dat 
hij, door tegelijk concurrm;t van deze 
laatste te worden en er bed1ende van te 
zijn de zware fout heeft begaan die het 
ont~lag op staande voet verantwoordt ~'· 
en anderzijds, zegt dat er een fout IS 

o~dat eiser niet de schriftelijke instem
ming van zijn werkgever heeft bekomen 
om te verschijnen bij de akte tot or,
richting van genoemde maatschapplJ, 
nu artikel 8 van de arbeidsovereenkomst 
voor bedienden hem verplichtte om 
dergelijk akkoord te bekomen voor de 
uitoefening van elke taak of van elke 
activiteit naast zijn normale beroeps
activiteit en het middel verwerpt dat 
door eise~ hieruit werd afgeleid dat hij 
bij de akte van oprichting van de ven
nootschap « Tolindes " . enkel is ver
schenen om geld in te brengen, hetgeen 
door de arbeidsovereenkomst voor 
bedienden niet verboden was en hetgeen 
niet onverenigbaar was met de verplich
ting om aileen voor zijn werkgever te 
werken, op grond dat de personen
vennootschap met beperkte aansprake
lijkheid steunt op het aanzien van de 
persoon en het dus de waardering voor 
de persoon van eiser is en niet de inbreng 
van geld die hem geassocieerd heeft 
met de twee derden die medestichters 
zijn van de vennootschap « Tolindes "• 

tenvijl, eerste onde1·deel, het ar~est, 
zonder schending van de orgameke 
regels betreffende het statuut van de 
personenvem1ootschappen met beperkte 

aansprakelijkheid en van de regels van 
dE) commerciele mededinging, nit het feit· 
dat de vennootschap steunde op het 
aanzien van de persoon niet mocht 
afleiden dat eiser, door enkel te ver
schijnen bij de akte van oprichting van 
een personenvennootschap met beperkte' 
aansprakelijkheid waarvan de activiteit 
gedeeltelijk concurreert met die van zijn 
werkgever, zelf concurrent is geworden 
van zijn werkgever met schending van 
de contractuele verplichtingen die het 
omschrijft en, bijgevolg, wettelijk niet 
mocht beslissen dat het feit met derden 
een personenvennootschap met beperkte 
aansprakelijkheid « Tolindes "• die voor 
een deel van de activiteit concurreert met 
zijn werkgever, te hebben opgericht voor 
eiser de zware fout was die het ontslag 
op staande voet verantwoordt (schending 
van de artikelen 2, 116 van de bij 
koninklijk besluit van 30 november 1935 
gecoordineerde wetten op de handels
vennootschappen, 54 van de wet van 
14 juli 1971 betreffende handelspraktijkmi 
en 18 van de wetten betreffende de 
arbeidsovereenkomst voor bedienden) ; 

tweede onde1·deel, het arrest, zonder 
schending van artikel 1134 van bet 
Burgerlijk Wetboek evenals van de 
bewijskracht van artikel 8 van de 
arbeidsovereenkomst voor bedienden van 
17 mei 1971, niet mocht beslissen dat 
eiser een font begaan had door de 
geschreven instemming van zijn werk
gever niet te bekomen om te verschijnen 
bij de akte van oprichting van de per
sonenvennootschap met beperkte aan
sprakelijkheid « Tolindes " en door in 
te schrijven op maatschappelijke aan
delen ervan, daar het niet vaststelt dat 
die inbreng van geld samenging hetzij: 
met de uitoefening van een functie irr 
de vennootschap, hetzij met een activiteit 
die inzonderheid volgde uit een inbreng 
van. diensten, hetgeen de enige twee 
hypothesen zijn van artikel 8 van de 
arbeidsovereenkomst voor bedienden 

· wanneer het de verplichting oplegt om 
het schriftelijk akkoord van de werkgever 
te bekomen (schending van de arti
kelen ll34, 1319, 1320, 1322 van het 
Burgerlijk Wetboek en 97 van de 
Grondwet): 

W at het eerste onderdeel betreft ; 

Overwegende dat, na te hebben aan
gevoerd dat eiser met derden een 
personenvennootschap met beperkte aai_t
sprakelijhlleid had opgericht en dat d1e 
vennootschap voor een deel van haar 
activiteiten concurreerde met de ver-
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werende vennootschap, het arrest beslist 
dat eiser, «door mededinger te worden» 
van zijn werkgever, een zware fout heeft 
begaan die de beeindiging op staande 
voet van de arbeidsovereenkomst voor 
bedienden verantwoordt ; 

Overwegende dat de redenen van het 
arrest impliceren dat het arbeidshof 
oordeelt dat dergelijke mededinging door 
eiser, op zichzelf, va1i aard is om het 
vertrouwen dat tussen de partijen moet 
bestaan te schokken en om alle verdere 
samenwerking onmogelijk te maken, 
maar dat zij niet impliceren dat eiser 
in genoemde personenvennootschap met 
beperkte aansprakelijkheid werkelijk een 
commerciele activiteit zou hebben uit
geoefend; 

Dat het arrest derhalve de in het 
middel vermelde wetsbepalingen niet 
heeft miskend en uit het feit dat de 
personenvennootschap met beperkte aan
sprakelijkheid steunde op het aanzien 
van de persoon heeft kunnen afieiden 
dat eiser alleen door deel te nemen aan 
de oprichting van genoemde vennoot
schap een mededinger was geworden van 
de verwerende vennootschap ; 

Dat dit onderdeel van het middel niet 
kan worden aangenmnen ; 

Wat het tweede onderdeel betreft : 

Overwegende dat uit het antwoord 
op het eerste onderdeel blijkt dat het 
bestreden dispositief wettelijk verant
woord is; 

Dat dit onderdeel van het middel, dat 
ten overvloede gegeven overwegingen 
van het arrest bekritiseert, geen belang 
heeft en derhalve niet ontvankelijk is ; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 1315 
van het Burgerlijk Wetboek, 18 van de 
op 20 juli 1955 gecoi:irdineerde wetten 
betreffende de arbeidsovereenkomst voor 
bedienden, gewijzigd bij de artikelen 34 
van de wet van 10 december 1962 en 48 
van de wet van 21 november 1969, en 97 
van de Gronclwet, 

dom·dat het arrest afwijzencl beschikt 
over de rechtsvorclering van eiser tegen 
verweerster tot betaling van een cmn
penserencle vergoecling wegens opzegging 
en van schaclevergoecling wegens onrecht
matige beeincliging van zijn arbeicls
overeenkomst voor beclienclen, om de 
redenen dat het feit clat eiser op 12 april 
1973 verschenen was in de akte van 
oprichting van de vennootschap 
" Tolincles », die een mededingster was, 

eel! zware fout was en dat eiser noch 
bewijst noch ze1fs aannemelijk maakt 
dat verweerster meer dan clrie dagen 
v66r de beeindiging van 3 augustus 1973 
op de hoogte was van clat feit, dat men 
de verschillencle vennoten van een 
personenvennootschap met beperkte aan
sprakelijkheid gewoonlijk slechts leert 
kennen na verloop van tijd, naar gelang 
van de commerciele betrekkingen of co!n
cidenties, dat de omstandighecleri van een 
geschil tussen verweerster en de ven
nootschap « Tolincles » in juni 1973 
aantonen clat verweerster clan nog niet 
wist dat eiser vennoot was van die 
vennootschap, en clat deze alclus niet 
bewijst clat zij, zoals aangevoercl, meer 
dan drie clagen vooraf op de hoogte was, 

teTwijl eiser niet zoals het arrest beslist 
moest bewijzen clat de werkgever seclert 
meer clan drie clagen op de hoogte was 
van het feit waarop hij zijn ontslag 
zoncler opzegging had gegroncl maar het 
verweerster was die krachtens de wet de 
betwiste regelmatigheicl van genoemcl 
ontslag moest bewijzen, en, clerhalve, 
moest aantonen clat zij slechts sincls 
clrie dagen op de hoogte was van het feit 
clat dit ontslag verantwoordde (schen
cling van de artikelen 1315 van het 
Burgerlijk Wetboek en 18 van de wetten 
betreffencle de arbeidsovereenkomst voor 
bedienden) ; uit de enkele vaststelling 
dat verweerster in juni 1973 nog niet 
op de hoogte was van het aangevoercle 
feit het arrest wettelijk niet mocht af
leiden clat de reden van het ontslag in 
augustus 1973 slechts sinds drie dagen 
gekend was (schencling, bovendien van 
artikel 97 van de Grondwet) : 

Overwegende dat het arrest niet alleen 
aanvoert clat eiser noch bewijst noch 
aannemelijk maakt dat verweerster, 
bij de beeincliging van het contract, 
reeds meer dan drie dagen de dringende 
reden kende die deze beeindiging ver
antwoordcle ; 

Dat het arrest eveneens oordeelt dat 
een hanclelaar niet elke maand moet 
ke1mis nemen van de akten van de 
oprichting van nieuwe handelsvennoot
schappen, clat het daarentegen gebruike
lijk is clat de V8lmoten van een personen
vennootschap met beperkte aansprake
lijkheicl slechts na verloop van tijcl, 
naar gelang van de commerciele betrek
kingen of co!ncidenties, gekend zijn, clat 
ten cleze « de omstandigheden van een 
geschil, in juni 1973, tussen de vennoot
schap « Tolincles » en verweerster aan
tonen clat deze laatste vennootschap op 
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dat ogenblik de nieuwe toestand van 
gei:ntimeerde (thans eiser) nog niet 
kende "; 

Overwegende dat het arrest, zonder 
schending van de in het middel vermelde 
wetsbepalingen, heeft kmmen beslissen 
dat, rekening houdende met de over
wegingen en de omstandigheden die het 
preciseert en waarvan het aanneemt 
dat zij de bewering van verweerster 
staven, eiser moest bewijzen dat deze, 
in strijd met haar bewering, minstens 
drie dagen v66r de kennisgev:i:ng van het 
ontslag op de hoogte was van het feit 
dat de beeindiging op staande voet van 
de overeenkomst verantwoordt ; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen ; 

Over het derde middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 1319, 1320, 
1322 van het Burgerlijk Wetboek, 18 
van de op 20 juli 1955 gecoi.irdineerde 
wetten betreffende de arbeidsovereen
komst voor bedienden, gewijzigd bij de 
artikelen 34 van de wet van 10 december 
1962 en 48 van de wet van 21 november 
1969, en 97 van de Grondwet, 

Dat het middel feitelijke grondslag 
mist; 

Over het vierde middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 6, 7, 
littera b, 10, ll van de gecoi.irdineerde 
wetten op de handelsvennootschappen, 
die titel IX van boek 1 van het W etboek 
van koophandel uitmaken, en 18 van 
de op 20 juli 1955 gecoordineerde wetten 
betreffende de arbeidsovereenkomst voor 
bedienden, gewijzigd bij de artikelen 34 
van de wet van 10 december 1962 en 48 
van de wet van 21 november 1969, 

doo1•dat, na te hebben overwogen dat, 
door deel te nemen aan de oprichting 
van een personenvennootschap met be
perkte aansprakelijkheid die concurreert 
met verweerster, eiser de zware fout had 
begaan die het ontslag op staande voet 
verantwoordt, het arrest het door eiser 
aangevoerde middel verwerpt, waarin 
hij betoogde dat verweerster ingevolge 
de bekendmaking van genoemde akte 
in het Belgisch Staatsblad van zijn 
verschijning bij de akte van oprichting 
van de personenvennootschap met 
beperkte aansprakelijkheid << Tolindes ll 

meer dan drie dagen v66r het ontslag op 
de hoogte had moeten zijn, om de redenen 
dat een handelaar niet altijd de akten van 
de oprichting van de handelsvennoot
schappen moet napluizen, dat men 

daarentegen de verschillende vennoten 
van een personenvennootschap met be
~~rkte aansprakelijkheid slechts geleide
hjk en naar gelang van de commerciele 
betrekkingen en coi:ncidenties leert ken
nen, dat de omstandigheden van een 
geschil, in juni 1973, tuss!'m verweerster 
en genoemde personenvennootschap met 
beperkte aansprakelijkheid, aantonen dat 
verweerster op dat ogenblik de nieuwe 
toestand van eiser nog niet kende, 

te1·wijl, wegens de wettelijke gevolgen 
van de bekendmaking van de bij artikel 7 
van de gecoi.irdineerde wetten op de 
handelsvennootschappen bepaalde ver
meldingen in de bijlagen van het 
Belgisch Staatsblad, verweerster sedert 
meer dan drie dagen v66r het ontslag 
van 3 augustus 1973 op de hoogte moest 
zijn van eisers verschijning bij de akte 
van oprichting van de personenvennoot
schap met beperkte aansprakelijkheid 
<< Tolindes ll, daar het vaststond dat de 
vereiste vermeldingen, namelijk de juiste 
opgave van de vennoten, op 27 april 1973 
in de bijlage van het Staatsblad werden 
bekendgemaakt : 

Overwegende dat uit de regel dat, door 
de bekendmaking van de uittreksels 
van de akten van de handelsvennoot. 
schappen in het Belgisch Staatsblad, 
die alden kunnen worden ingeroepen 
tegen derden en dat de derden de 
gevolgen van het bestaan van genoemde 
akten moeten aanvaarden, niet volgt 
dat door die bekendmaking een wettelijk 
vermoeden ontstaat waardoor men zou 
moeten oordelen dat alle derden op de 
hoogte zijn van die bekendmaking en 
dat, ten deze, verweerster, zoals bepaald 
bij artikel 18 van de gecoordineerde 
wetten op de arbeidsovereenkomst voor 
bedienden op de hoogte zou zijn geweest 
van de fout die eiser heeft begaan door 
deel te nemen aan de akte van oprichting 
van de concurrerende vennootschap ; 

Dat het middel naar recht faalt ; 

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

5 mei 1976.- 38 kamer.- Voo1·zitter, 
de H. Polet, raadsheer waarnemend 
voorzitter.- Ve1·slaggever, de H. Closon. 
- Gelijklttidende conclusie, de H. Charles, 
advocaat-generaal. - Pleiters, de HH. 
Dassesse en Bayart. 
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3e KAMER.- 5 mei 1976. 

BEWIJS. - BEWIJS DOOR GESCHRIFT. -
BEWIJSKRACHT VAN DE AKTEN. -
BURGERLIJKE ZAKEN. - BRIEF. -
BESLISSING DIE AAN DEZE BRIEF EEN 
UITLEGGING GEEFT WELKE ONVERENIG
BAAR IS MET DE BEWOORDINGEN 
ERVAN. - MISKENNING VAN DE BE
WIJSKRACHT VAN DE AKTEN. 

De bewijskmcht van een b1·iej woTdt 
miskend do01· de Techte~· die aan deze 
bTiej een uitlegging geejt welke on
ve1·enigbaa1' is met de bewoo1·dingen 
eTvan (1). (Artt. 1319, 1320 en 1322 
B.W.) 

(NAAMLOZE VENNOOTSCHAP 
« ETABLISSEMENTS ARTHUR TRAETS », 

IN VEREFFENING, T. DORVAL.) 

ARREST (Ve1'taling). 

RET HOF;- Gelet op het bestreden 
arrest, op 24 april1975 door het Arbeids
hof te Bergen gewezen ; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 1319, 
1320 en 1322 vanhetBurgerlijk Wetboek, 

doordat het arrest het schrijven van 
eiseres van 4 oktober 1971 aanziet als 
een beslissing van deze om de over
eenkomst zonder gegronde reden te 
beeindigen, 

te1·wijl, luidens genoemde brief, eiseres 
aan verweerder schreef « Wij oordelen, 
derhalve, dat, daar U sinds meer dan 
vier jaar geen enkele verantwoording 
van uw arbeidsongeschiktheid hebt ge
geven, U uw arbeidsovereenkomst voor 
bedienden zelf hebt geeindigd » en dat 
de vermeldingen van die brief, waarin 
wordt vastgesteld dat eiseres de beeindi
ging van de overeenkomst ten laste van 
verweerder legt, het niet mogelijk maken 
om te zeggen dat eiseres de overeenkomst 
zelf heeft beeindigd : 

Overwegende dat eiseres, in haar 
regelmatig aan het Hof overgelegde 
brief, aan verweerder schreef « U hebt 
onze onderneming sedert de maand 
januari 1966, op grond van gezondheids
redenen, verlaten; gedurende een jaar 

(1) Cass., 20 september 1972 (An·. cass., 
1973, blz. 81). 

hebt U ons medische attesten gezonden, 
maar sedert meer dan vier jaar hebben 
wij er geen meer ontvangen. Wij oordelen 
derhalve dat, daar U sinds meer dan 
vier jaar geen enkele verantwoording 
van Uw arbeidsongeschiktheid hebt ge
geven, U uw arbeidsovereenkomst voor 
bedienden zelf hebt beeindigd »; 

Overwegende dat het arrest, zonder 
aan die brief een met zijn bewoordingen 
onverenigbare interpretatie te geven, 
deze niet heeft kunnen beschouwen als 
een beslissing van eiseres om de overeen
ko111st te beeindigen ; 

Dat het middel gegrond is ; 

Om die redenen, en zonder het .eerste 
middel te moeten onderzoeken, dat tot 
geen ruimere vernietiging kan leiden, 
vernietigt het bestreden arrest, behalve 
in zoverre dit het hager beroep ontvangt, 
vaststelt dat de rechtspleging voor de 
eerste rechter regelmatig was en aan 
verweerder akte verleent van de afstand 
van sommige van zijn aanspraken ; 
beveelt dat van d1t 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 Brussel. 

5 mei 1976.- 3e kamer.- Voo1'Zitter, 
de H. Polet, raadsheer waarnemend 
voorzitter.- Ve~·slaggever, de H. Meeus. 
- Gelijkluidende conclusie, de H. Charles, 
advocaat-generaal. - Pleiters, de HH. 
Fally en De Gryse. 

3e KAMER. - 5 mei 1976. 

CASSATIEMIDDELEN. DIENST-
PLICHT.- MID DEL DAT ENKEL BETJ:I.EK
KING HEEFT OP DE BETEKENING VAN 
DE BESTREDEN BESLISSING. - NIET
ONTV ANKELIJ·KHEID, 

Niet ontvankelijk, tot staving van een 
voo1·ziening tegen een beslissing van 
de Hoge Militiemad, is het middel dat 
enkel bet1·elcking heeft op de betelcening 
van de best1·eden beslissing (2). (Artt. 37, 

(2) Cass., 13 november 1974 (A1·r. cass., 
1975, blz. 330). 
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§ 4, en 50 gecoord. dienstplichtwetten 
van 30 april 1962.) 

(LEKEU.) 

Met de notitie overeenstemmend 
arrest. 

5 mei 1976. - 3e kamer.- Voorzitte1•, 
de H. Polet, raadsheer waarnemend 
voorzitter.- Verslaggever, de H. Oloson. 
- Gelijkluidende conclusie, de H. Charles, 
advocaat-generaal. 

1e KAMER.- 6 mei 1976. 

BEWIJS. - BURGERLlJKE ZAKEN. 
VORDERlNG GEGROND OP EEN OVER

TREDING VAN DE STRAFWET; -BEWIJS
LAST RUST OP DE ElSER. - VER
WEERDER DIE BETWIST DAT HlJ SCHULD 
HEEFT AAN DEZE OVERTREDING OF EEN 
RECHTVAAR.DlGINGSGROND AANVOERT. 

- BEWERING DIE EEN GELOOFWAARDlG 
GEGEVEN BEVAT. - BEWIJS VAN DE 
ONJUISTHEID ERVAN RUST OP DE ElSER. 

W annee1· een 1·echtsvordm·ing geg1·ond is 
op een overtreding van de st?·ajwet, moet 
de eise1• bewijzen dat dit misdrijj aan 
de verwee1·der te wijten is of dat een door 
deze aangevoerde 1'echtvaardigingsg1·ond 
niet bestaat, voo1· zove1· aan deze bewering 
enig geloof lean wm·den gehecht (1). 

(MAATSCHAPPIJ VOOR HET INTERCOM
MUNAAL VERVOER TE BRUSSEL, 
T. VERENlGlNG ZONDER WlNSTOOGMERK 
« BELGlSCH BUREAU VAN DE AUTO
VERZEKERAARS ».) 

ARREST (ve1·taling). 

RET HOF;- Gelet op het bestreden 
vonnis, op 30 april 1975 in hoger beroep 
gewezen door de .Rechtbank van eerste 
aanleg te Brussel ; 

Over het middel afgeleid uit de 
schending van de artikelen 97 van de 

(1) Cass., 29 november 1974 (A1~·. cass., 
1975, blz. 378). 

Grondwet, 1315, 1382, 1383, 1384, in
zonderheid lid 3, van het Burgerlijk 
Wetboek, 870 van het Gerechtelijk 
W etboek, 6, inzonderheid lid 5, van het 
koninklijk besluit van 27 januari 1931 
houdende het politiereglement voor de 
exploitatie van de door de regering 
vergunde of te vergunnen tramwegen, 
dat gewijzigd is bij · artikel 1 van het 
koninklijk besluit van 26 augustus 1938, 
en 15-2 van het koninldijk besluit van 
14 maart 1968 houdende algemeen 
reglement op de politic van het weg
verkeer, 

dom·dat het vonnis, om de rechts
vordering van eiseres af te wijzen, hierop 
stl'iunt dat : eiseres het volledig bewijs 
moet leveren van de door haar aange
voerde fout en ook van het ontbreken 
van door verweerster aangevoerde om
standigheden van overmacht die de 
verzekerde van verweerster van elke aan
sprakelijkheid zouden ontslaan ; eiseres 
natuurlijk het op haar rustend bewijs 
kan leveren door de onwaarschijnlijkheid 
van de bewering van verweerster aan 
te tonen, doch twijfel aan deze laatste 
ten goede komt ; het in het onderhavige 
geval mogelijk is dat de aangestelde 
van de verzekerde van verweerster, die 
een grote vrachtwagen met aanhang
wagen bestuurde, door de plaatselijke 
omstandigheden verplicht was op de 
tramsporen te rijden derwijze dat hij een 
noodzakelijke en voorzienbare hindernis 
vormde voor de tram die hem kruiste of, 
volgens de versie van eiseres, hem volgde ; 
het feit dat er tegen de bestuurder van 
de tram geen enkele fout is bewezen niet 
voldoende is om een vermoeden te doen 
ontstaan dat de aangestelde van de 
verzekerde van verweerster een fout 
heeft begaan, 

terwijl, eerste onderdeel, de voorrang 
op het spoor, die bij artikel 15-2 van het 
koninldijk besluit van 14 maart 1968 
aan de spoorvoertuigen wordt toegekend, 
voor de andere weggebruikers de ver
plichting impliceert om voor die voer
tuigen de doorgang vrij te laten, behalve 
ingeval van feitelijke omstandigheden 
die een rechtvaardigingsgrond uitmaken 
(schending van genoemd artikel 15-2); 

tweede ondet•deel, daar het vonnis niet 
vermeldt door welke plaatselijke omst;:tn
digheden de aangestelde van de ver
zekerde van verweerster verplicht was 
op de tramsporen te rijden en aldus een 
noodzakelijke hindernis voor de tram 
vormde, niet kan worden nagegaan of 
in concreto een rechtvaardigingsgrond 
bestaat voor genoemde aangestelde die 
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de doorgang voor bet spoorvoertuig 
moest vrijlaten (schending van de arti
kelen 97 van de Grondwet en 15-2 van 
het koninklijk besluit van 14 maart 
1968 en, in elk geval, van de overige 
bovenvermelde bepalingen) ; 

derde onderdeel, het vonnis in elk geval 
niet regelmatig met redenen is omkleed, 
daar het niet antwoordt op de conclusie 
waarin eiseres deed gelden " dat appel
lante ten onrechte wil betogen dat de 
vrachtwagen in dezelfde richting zou 
gereden hebben als de tram, terwijl in 
dat geval de schade aan de tram niet op 
de linkerkant had kunnen voorkomen " 
(schending van artikel 97 van de Grand
wet): 

W at het eerste en het tweede onderdee1 
betreft: 

Overwegende dat, enerzijds, het vonnis 
erop wijst dat verweerster zich beroept 
op omstandigheden van overmacht die 
haar verzekerde van elke aansprakelijk
heid zouden ontslaan; dat eiseres 
" natuurlijk het op haar rustend bewijs 
kan leveren ,, namelijk de fout van de 
aangestelde van de verzekerde, door de 
onwaarschijnlijkheid van de als over
macht aangevoerde feiten aan te tonen, 
doch dat twijfel aan de verweerder in de 
rechtsvordering ten goede komt en 
" dat het in het onderhavige geva1 
mogelijk is dat de aangestelde van de 
verzekerde van appellante ,, thans ver
weerster, "die een grote vracbtwagen 
met aanhangwagen bestuurde, door de 
plaatselijke omstandigheden verplicht 
was op de tramsporen te rijden derwijze 
dat hij een noodzakelijke en voorzien
bare hindernis vormde voor de tram die 
hem kruiste of, volgens de versie van 
appellante ,, thans verweerster, "hem 
volgde >>; 

Dat, anderzijds, uit de vermeldingen 
van de akte van hoger beroep van 
verweerster, waarvan zij de bewoordingen 
uitdrukkelijk in haar conclusie aan
voerde, blijkt dat de (( plaatselijke om
standigheden ,, waarop verweerster zich 
heeft beroepen en die door het vonnis in 
aanmerking werden genomen, bestaan 
in (( de werken die werden uitgevoerd 
en die het onmogelijk maakten een groot 
deel van de rijbaan te gebruiken ,, 
zodat de vrachtwagen (( zich ... zo dicht 
mogelijk bij de rechterkant >> van de 
rijbaan bevond ; 

Overwegende dat aldus, zonder de 
wettelijke bepalingen inzake het bewijs 
noch artikel 15-2 van het algerneen 

reglement op de politie van het weg
verkeer te miskennen, bet vormis melding 
maakt van de feitelijke omstandigheden, 
waarvan geen tegenbewijs werd geleverd, 
die verweerster als recbtvaardigingsgrond 
aanvoerde en die het vonnis in de stand 
van het geding beschouwt als omstandig
heden die niet onwaarschijnlijk zijn ; 

Dat het eerste en het tweede onderdeel 
van het middel niet kunnen worden 
aangenomen ; 

W at het derde onderdeel betreft : 

Dat dit onderdeel van het middel 
feitelijke grondslag mist; 

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

6 mei 1976.- 1e kamer.- Voorzitter, 
de H. Perrichon, raadsheer waarnemend 
voorzitter. Ve1·slaggever, de II;. Capelle. 
- Gelijkluidende conclusie, de H. Ballet, 
advocaat-generaal.- Pleiter, de H. Fally. 

F KAMER.- 6 mei 1976, 

VERZEKERINGEN. - ZEEVERZEKE
RING. - SCHADE VEROORZAAKT DOOR 
TOEDOEN VAN DE VERZEKERDE 
SCHEEPSKAPITEIN, SCHADELOOS· 
STELLING. - GRONDSLAGEN. 

Op geen tegenst1·ijdige g1·onden gesteund 
is de beslissing dat een verzekeraa1· 
gehouden is tot vergoeding van de dom• 
toedoen van een ve1·zekerde scheeps
kapitein ve1·om•zaakte schade hetzij omdat 
de verzeke1·ingsove1·eenkomst ajwijkt van 
de regel van de a1·tikelen 205 en 206 van 
de wet op de zeevm·zeke1·ing volgens welke 
de vediezen en schade dam· toedoen van 
de verzekerde Ve?'oo?·zaakt niet ten laste 
van de verzeke?'aa?· komen, hetzij omdat, 
daar het tegendeel niet is bedongen, de 
fottten van de kapitein moeten beschouwd 
wonlen als schelme1·ij van de schipper, 
welke doo1· a1·tikel 207 van dezelfde wet 
is gedekt (1). 

(1) Raaclpl. Rep. prat. d1·. belge, cl. I, v 0 As
stmoances maritimes, nr. 100, en Bijv., d. III, 
hetzelfde verbum, nr. 651. 
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(NAAMLOZE VENNOOTSCHAP 
<< DE BRABANQONNE », T. MEES.) 

ARREST (veJ'taling). 

HET HOF;- Gelet op het bestreden 
arrest, op 6 september 1974 door het 
Hof van beroep te Brussel gewezen ; 

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

doordat het arrest beslist dat, volgens 
de artikelen 205 en 206 van de wet op de 
zeeverzekering, de verliezen en de schade 
door toedoen van de verzekerde veroor
zaakt niet ten laste van de verzekeraar 
komen, dat de navigatiefouten ook onder 
die uitsluiting vallen, doch dat, wat die 
navigatiefouten betreft, bij een bijzondere 
overeenkomst van de wettelijke uit
sluiting kan worden afgeweken en dat, 
ten deze, de clausules van de litigieuze 
polis tot gevolg hadden dat de navigatie
fouten van de verzekerde, in afwijking 
van de wet, ten laste van de verzekeraar 
kwamen, terwijl het voorts beslist dat 
<< ingeval zou moeten aangenomen worden 
dat de polis niet bepaalt dat de navigatie
fouten van de verzekerde kapitein gedekt 
zijn, deze dekking niettemin krachtens 
de wet zou moeten worden verleend, 
daar het tegendeel niet is bedongen », 

terwijl het arrest zijn beslissing aldus 
op twee duidelijk tegenstrijdige argu
mentaties steunt, aangezien het beurte
lings verklaart dat er een van de wet 
afwijkend bijzonder beding nodig is om 
de navigatiefouten van de verzekerde 
te dekken en dat er een << andersluidend 
beding » nodig is voor de uitsluiting van 
diezelfde fouten waarvoor krachtens de 
wet dekking moet worden verleend, 

en terwijl deze tegenstrijdige motivering 
gelijkstaat met het ontbreken van moti
vering en, bijgevolg, moet leiden tot 
vernietiging van de bestreden beslissing : 

Overwegende dat verklaard werd dat 
de boot << Dica » gezonken is wegens twee 
navigatiefouten van verweerder die 
tegelijkertijd de verzekerde en de kapitein 
van de boot is ; 

Overwegende dat het arrest echter de 
door verweerder ingestelde vordering tot 
vergoeding gegrond verklaart, in hoofd
zaak, omdat de navigatiefouten van 
verweerder gedekt zijn door de clausules 
van de verzekeringspolis die van de 
artikelen 205 en 206 van de wet op de 
zeeverzekering afwijken, en, subsidiair, 

omdat de navigatiefouten van de ver· 
.zekerde kapitein krachtens .artikel 207 
van de wet gedekt zijn, daar het tegendeel 
niet is bedongen ; 

Overwegende dat het arrest aldus niet 
op tegenstrijdige gronden, maar op 
aanvullende gronden is gesteund ; dat, 
hoewel, krachtens de artikelen 205 en 206 
van de wet op de zeeverzekering, de 
verliezen en schade door toedoen van de 
verzekerde veroorzaakt niet ten laste van 
de verzekeraar komen, immers van deze 
regel kan worden afgeweken voor zover 
het toedoen van de verzekerde geen 
bedrog of zware fout oplevert ; dat het 
arrest bovendien van oordeel is dat 
krachtens artikel 207, waarop de subsi
diaire grond berust, de schelmerij van de 
schipper waarvoor de verzekeraar aan
sprakelijk is, indien het tegendeel niet 
is bedongen, de navigatiefouten van de 
verzekerde kapitein omvat die geen 
plichtsverzuim uitmaken ; 

Dat uit deze overwegingen volgt dat 
het arrest, door te verklaren dat eiseres 
tot schadeloosstelling gehouden is, hetzij 
omdat in het contract een afwijking van 
artikel 205 zou voorkomen, hetzij omdat 
de fouten van verweerder moeten worden 
beschouwd als schelmerij van de schipper, 
welke door artikel 207 is gedekt, niet op 
twee tegenstrijdige argumentaties steunt ; 

Dat het middel feitelijke grondslag 
mist; 

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

6 mei 1976.- 1e kamer.- Voorzitter, 
de H. Perrichon, raadsheer waarnemend 
voorzitter.- Verslaggever, de H. Trousse. 
- Gelijkluidende conclusie, de H. Ballet, 
advocaat-generaal. - Pleite1·s·, de HH. 
VanRyn en Dassesse. 

1 e KAMER. - 7 mei 1976. 

1° VERJARING. BURGERLIJKE 
ZAKEN. - BESLISSING DIE DE RECHTS· 
VORDERING ONGEGROND VERKLAART, 
NADAT ZIJ VERJAARD IS VERKLAARD. 
- GEEN SCHENDING VAN ARTIKEL 2219 
VAN HET BURGERLIJK WETBOEK. 

2° CASSATIEMIDDELEN. - BURGER
LIJKE ZAKEN. - RECHTSVORDERING 
VERJAARD EN OOK ONGEGROND VER· 
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KLAARD. - MIDDEL DAT KRITIEK 
OEFENT OP DE BESLISSING M.B.T. 
DE VERJARING VAN DE REOHTSVOR
DERING. - MIDDEL VAN BELANG 
ONTBLOOT. NIET-ONTVANKELIJK
HEID. 

1° A1·tikel 2219 van het Burgedijk W etboek 
wo1·dt niet gesohonden door de beslissing 
die, na de rechtsvm·deTing verjaa1·d te 
hebben verklaard, deze, vom· zoveel als 
noclig, ongegroncl veTklaart. (Impliciete 
oplossing.) 

2° Niet ontvankelijk, bij gebTek aan belang, 
is het micldel dat k1·itiek oefent op cle 
best1·eclen beslissing, omdat zij verjaaTcl 
heeft ve1·klaarcl een 1'eohtsvm•de1·ing die 
zij oak ongegrond heejt verklam·d (1). 

( OOMMISSIE VAN OPENBARE ONDERSTAND 
TE ANTWERPEN, 

T. DENDOOVEN, PINTJENS EN HEYMAN.) 

ARREST. 

HET HOF;- Gelet op de bestreden 
vonnissen, respectievelijk op 22 novemoer 
1974 en 7 februari 1975 in hoger beroep 
gewezen door de Rechtbank van eerste 
aanleg te Antwerpen ; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van artikel 2219 van het 
Burgerlijk W etboek, 

doo1·dat het vonnis van 7 februari 1975, 
na vastgesteld te hebben dat de vordering 
van eiseres verjaard was, het hoger 
beroep van eiseres als ongegrond afwijst 
en aldus het beroepen vonnis bevestigt, 

tenvijl het vonnis gelet op de verj aring 
geen uitspraak kan doen over de grond 
van de zaak: 

Overwegende dat het vonnis van 
7 februari 1975 niet enkel de vordering 
van eiseres tardief en derhalve verjaard 
verklaart maar tevens, op grond van de 
overgenomen redenen van de eerste 
rechter alsmede van eigen motieven, 
« voor zoveel nodig >> het hoger beroep 
van eiseres ongegrond verklaart en het 
beroepen vonnis, dat voormelde vor
dering had afgewezen, bevestigt ; 

(I) Vgl. cass., 2 juli 1951 (Bull. en Pas., 
1951, I, 753); 23 oktober 1967 (.Arr. cass., 
1968, blz. 286); 18 september 1975, sttpm, 
blz. 85. 

Overwegende dat het middel enkel de 
schending inroept van artikel 2219 van 
het Burgerlijk W etboek ; 

Overwegende dat deze wetsbepaling 
vreemd is aa.n de aangevoerde grief 
luidens welke de rechter, na de vordering 
verjaard te hebben verklaard, over de 
grond van de zaak geen uitspraak meer 
kan doen; 

Dat het middel niet ontvankelijk is ; 

Over het eerste middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 2223, 2277 
van het Burgerlijk Wetboek, 18, leden 1 
en 2, van de wet van 2 april 1965 betref
fende het ten laste nemen van de steun 
verleend door de commissies van 
openbare onderstand, zoals gewijzigd bij 
artikel 15 van de wet van 9 juli 1971, 
774 van het Gerechtelijk Wetboek en 97 
van de Grondwet, 

cloordat het vonnis van 22 november 
1974, na vastgesteld te hebben dat meer 
dan een jaar was verstreken tussen het 
overlijden van de ondersteunde en het 
instellen van de vordering tot terug
betaling door eiseres, bij toepassing van 
artikel 774 van het Gerechtelijk Wetboek 
de heropening van de debatten beveelt 
om partijen de mogelijkheid te geven 
hun conclusie voor te clragen omtrent 
een eventuele verjaring van de vordering 
die ambtshalve wordt opgeworpen, 

en doordat het vonnis van 7 februari 
1975, na vastgesteld te hebben dat 
artikel 18, lid 1, van de wet van 2 april 
1965 betrekking heeft op alle vorderingen 
tot terugbetaling zonder enig onderscheid, 
de vordering van eiseres verjaard ver
klaart bij toepassing van dit artikel 18, 
lid 1, uitgaat van de stelling dat het 
enige onderscheid dat in artike~ 18 van 
de wet van 2 april 1965 is vervat, het 
onderscheid is tussen eis en vordering 
en aanneemt dat de bij artikel 18, lid 1, 
bepaalde verjaring een aanvang neemt 
bij het overlijden van de ondersteunde, 

te1·wijl de verjaring slechts ambtshalvo 
door de rechter kan opgeworpen worden 
in aangelegenheden van openbare orde, 

en terwijl de terugvordering van onder
standskosten op hen die aan de onder
steunde persoon onderhoud verschuldigd 
zijn, verjaart overeenkomstig artikel2277 
van het Burgerlijk W etboek zoals 
duidelijk wordt bepaald in het tweede lid 
van artikel 18 en hieruit reeds blijkt dat 
artikel 18, lid 1, geen betrekking heeft 
op aile vorderingen tot terugbetaling 
zonder onderscheid, uit de vergelijking 
van de leden 1 en 2 van bedoeld artikel18 
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niet blijkt dat enig onderscheid werd 
doorgevoerd tussen eis en vordering, 
en artikel 18, lid 1, niet het overlijden 
van de ondersteunde als vertrekpunt 
van de eenjarige verjaringstermijn aan
neemt doch wel het verzenden van de 
staat van verschotten : 

Overwegende dat het middel aileen 
opkomt tegen de beslissing met betrek
king tot de verjaring van de vordering; 

Dat, nu zoals blijkt uit het antwoord 
op het tweede middel, de vordering ook 
om andere redenen is afgewezen, het 
middel bij gemis van belang niet ont
vankelijk is ; 

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

7 mei 1976.- 1e kamer.- Voorzitter, 
de H. de Vreese, raadsheer .waarnemend 
voorzitter.- Verslaggever, de H. Chatel. 

Gelijkluidende conclusie, de H. 
Declercq, advocaat-generaal. - Pleiter, 
de H. De Baeck. 

l e KAMER. - 7 mei 1976. 

1° BESLAG.- ONROEREND BESLAG.
HUUROVEREENKOMST ZONDER VASTEl 
DAGTEKENING.- NIETIGVERKLARING. 
- VooRWAARDEN. 

2° HUUR VAN GOEDEREN. - HuuR
OVEREENKOMST IN RET ALGEMEEN. -
0NTEIGENING TEN ALGEMENEN NUTTE. 

GEDWONGEN ONTEIGENING. 
HUUROVEREENKOMST ZONDER VASTE 
DAGTEKENING. - NIETIGVERKLARING. 
- VooRWAARDEN. 

3° REDENEN VAN DE VONNISSEN 
EN ARRESTEN. - BuRGERLIJKE 
ZAKEN. - BESLISSING DIE EEN VOR
DERING TOEWIJST. - REGELMATIG 
VOORGEDRAGEN VERWEER. - GEEN 
ANTWOORD. - GEEN GEMOTIVEERDE 
BESLISSING. 

1 o en 2o Huttrovereenkomsten die voor 
de ove1·schrijving van het beslagexploot 
geen vaste dagtekening hebben en waarop 
artikel 25 van de wet van 15 augustus 
1854 betrekking heeft mogen niet wm·den 
nietig verklaard tenzij de omstandig-

heden het mogelijk maken en de schuld
eise?·s of de kopers zulks vnxgen (1). 

3° Niet gemotivee1·d is de beslissing die een 
vo1·de1·ing toewijst zonde1· te antwom·den 
op een regelmatig bij conchtsie voor
ged?·agen verwee1·middel van de tegen
pm·tij (2). (Art. 97 Grondwet.) 

(BORGHS CAM. EN VERDONOK, T. VAN 
HOUDT, VAN NEYLEN, NAAMLOZE VEN· 
NOOTSOHAP « BROUWERIJ VAN HAAOHT ll, 
WOUTERS EN BORGHS OATH.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 10 maart 1975 in hoger beroep 
gewezen door de Rechtbank van eerste 
aanleg te Turnhout ; 

Over het middel afgeleid uit de 
schending van de artikelen 25, 54 van 
de wet van 15 augustus 1854 op de 
gerechtelijke uitwinning, 2, 1141, 1328, 
1719, 1743, 1750 van het Burgerlijk 
Wetboek, zoals gewijzigd door de wet 
van 4 november 1969, 3, 1575 van het 
Gerechtelijk W etboek, 5 van de wet 
van 10 oktober 1967 houdende het 
Gerechtelijk Wetboek, 1, 4°, van het 
koninklijk besluit van 8 juni 1969 
betreffende de inwerkingtreding van 
sommige bepalingen in verband met de 
middelen tot tenuitvoerlegging van de 
wet van 10 oktober 1967 houdende het 
Gerechtelijk Wetboek en 97 van de 
Grondwet, 

doordat het vonnis voor recht zegt dat 
de huurovereenkomst van 25 november 
1968 geregistreerd op 18 februari 1969, 
gesloten tussen Wouters-Borghs, toen
malige eigenaars, en de brouwerij van 
Haacht met betrekking tot het on
roerend goed gelegen te Geel, Dr. Van· 
de Perrelaan, nr. 40, nietig is en geen 
gevolgen heeft ten opzichte van de 
partijen Van Houdt-Van Neylen, kopers 
van het goed bij aide van 15 maart 1970, 
en dat dienvolgens de brouwerij en haar 
onderhuurders, thans de eisers, sinds 
1 november 1972 het pand zonder recht 

(1) Artikel 25 van de wet van 15 augustus 
1854 werd opgeheven bij artikel 2-24 van de 
wet van 10 oktober 1967. 

De materie wordt thans anders geregeld 
bij artikel1575 van het Gerechtelijk Wetboek. 

(2) Oass., 19 maart 1976, sup1·a, blz. 843. 
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noch titel betrekken en hen veroordeelt 
tot betaling van een schadevergoeding 
van 300 frank per dag zo zij niet vrij -
willig tot de ontruiming overgaan, dit om 
de redenen dat krachtens artikel 25 van 
de wet van I5 augustus 1854, toepasselijk 
op het ogenblik van de feiten, en ook 
krachtens artikel I575 van het Gerech
telijk W etboek, · dat een gelijkaardige 
regeling bevat, de huurcontracten die 
geen vaste dagtekening hadden v66r de 
overschrijving van het beslagexploot, 
vernietigbaar zijn op verzoek van de 
koper en de huurcontracten door de 
beslagene toegestaan na overschrijving 
van het bevel of van het exploot van 
beslaglegging nietig zijn ; dat de betwiste 
huurovereenkomst van 25 november 
I968 slechts op I8 februari 1969, bij 
registratie, ten opzichte van derden 
vaste dagtekening heeft bekomen ; dat 
de niet bewezen bewering van de eisers 
en van de brouwerij als zou deze overeen
komst in feite een aanvang genomen 
hebben op I mei I968 niet ter zake 
dienend is ; dat de procedure van 
onroerend beslag en gedwongen verkoop 
van het pand reeds geruime tijd was 
ingezet v66r de huurovereenkomst van 
25 november 1968 tot stand kwam en 
v66r ze op 18 februari 1969 geregistreerd 
werd; dat immers het bevel aan Wouters
Borghs werd betekend met exploot van 
28 juni 1968 (overgeschreven op 8 au
gustus 1968) en het beslag werd gelegd 
met exploot van 5 september 1968 
(overgeschreven op 9 september 1968); 
dat de brouwerij met exploot van 
23 september 1968 werd aangemaand 
om kennis te nemen van het lastenboek 
van de voorgenomen gedwongen verkoop, 

terwijl, ee1·ste ondm·deel, de eisers 
staande hielden dat de hoofdhuurovereen
komst tussen de brouwerij en de con
sorten Wouters-Verdonck op 1 mei 1968 
was gesloten zodat deze overeenkomst, 
hoewel ze geen vaste datum heeft v66r 
de overschrijving van het exploot van 
beslaglegging op 9 september 1968, 
toch toegestaan was v66r de overschrij
ving van het bevel op 8 augustus 1968 
en derhalve dit huurceel slechts volgens 
de omstandigheden kon vernietigd 
worden en het te dien opzichte zonder 
belang is dat dit huurceel slechts op 
25 november 1968 schriftelijk werd 
vastgelegd en op 18 februari 1969 vaste 
dagtekening bekwam (schending van de 
artikelen 25, 54 van de wet van 15 au
gustus I854, 1141, 1328, I7l9, 1743, I750 
van het Burgerlijk Wetboek); 

tweede onderdeel, de loutere bewering 

van het vonnis dat het niet bewezen is 
dat het huurceel op I mei 1968 een 
aanvang zou genomen hebben geen 
voldoende antwoord is op de conclusie 
van de eisers en van de brouwerij volgens 
welke de beide contracten van hoofdhuur 
op 1 mei I968 waren aangegaan en dit 
bleek uit de andere voorwaarden, de 
betaling van de huurgelden en. openings
taks, alsmede de exploitatie van het 
fonds, in welke conclusie zij aanboden 
zulks verder te bewijzen met alle 
middelen van recht, en het niet uit te 
maken is waarom het vonnis het sluiten 
van de huurovereenkomst op 1 mei 1968 
verwerpt (schending van artikel 97 
van de Grondwet); 

derde onderdeel, het vonnis geenszins 
de omstandigheden vaststelt die de 
vernietiging van het huurceel recht
vaardigen, te meer daar de eisers en de 
brouwerij op gemotiveerde wijze staande 
hielden dat er geen sprake was van 
kwade trouw of van benadeling van de 
verweerders (schending van de arti
kelen 25 van de wet van 15 augustus 1854 
en 97 van de Grondwet); 

vim·de onde1·deel, artikel I575 van het 
Gerechtelijk Wetboek in werking is 
getreden op I oktober 1969 en het vonnis 
ten onrechte op deze wetsbepaling steunt 
om het huurceel, gesloten op 1 mei 1968, 
schriftelijk vastgelegd op 25 november 
1968 en geregistreerd op 18 februari 1969, 
nietig te verklaren en hierdoor aan deze 
bepaling ten onrechte terugwerkende 
kracht verleent ; het evenmin uit te 
maken is welke bepaling het vonnis ten 
deze eigenlijk toepast, zodat de moti
vering tegenstrijdig is (schending van de 
artikelen 3, 1575 van het Gerechtelijk 
Wetboek, 1, 4°, van het koninklijk 
besluit van 8 juni 1969, 5 van de wet 
van IO oktober 1967, 2 van het Burgerlijk 
Wetboek, 25 van de wet van 15 augustus 
1854 en 97 van de Grondwet) : 

Overwegende dat de eisers, zomede 
de naamloze vennootschap « Brouwerij 
van Haacht », enerzijds, en de consorten 
Wouters Leopold en Borghs Catharina, 
anderzijds, in conclusie stelden dat per 
1 mei 1968 werden gesloten: 1° een 
hoofdhuurovereenkomst tussen de ver
huurders consorten Wouters:Borghs en 
huurster, de naamloze vennootschap 
Brouwerij van Haacht, 2° een onderhuur
overeenkomst tussen de naamloze ven
nootschap Brouwerij van Haacht en de 
eisers, overeenkomsten welke respec
tievelijk op 25 november 1968 en 25 sep
tember 1968 op schrift werden gesteld 
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en, blijkens de vaststellingen van het 
vonnis, respectievelijk op I8 februari 
I969 en IO januari I969 door registratie 
vaste dagtekening hebben verkregen; 

Overwegende dat het vonnis vaststelt 
dat artikel 25 van de wet van I5 augustus 
I854 betreffende de gerechtelijke uitwin
ning ten deze toepasselijk is; 

Overwegende dat, krachtens artikel 25, 
lid I, van voormelde wet, de hoofdhuur
overeenkomst welke geen vaste dag
tekening had v66r de overschrijving van 
het beslagexploot, die, blijkens de vast
stellingen van het vonnis, op 9 september 
I968 geschiedde, op de vraag van de 
koper, ten deze de verweerders Van 
Houdt Louis en Van N eylen Ludovica, 
slechts " volgens de omstandigheden kon 
vernietigd worden >> ; 

Overwegende dat, om te beslissen dat 
de vordering, door de verweerders Van 
Houdt en Van Neylen ingesteld en 
strekkende tot nietigverklaring van de 
hoofdhuurovereenkomst, gegro:rid is en 
dat de onderhuurovereenkomst « geen 
effecten kan sorteren ))' het vonnis oor
deelt dat de bewering van de eisers, 
alsmede van de partijen naamloze ven
nootschap " Brouwerij Van Haacht >> en 
consorten Wouters-Borghs, als zou deze 
overeenkomst in feite een aanvang 
genomen hebben op I mei I968, niet 
terzake dienend is, om de reden dat de 
onderwerpelijke hoofdhuurovereenkomst 
ten opzichte van derden slechts op 
IS februari I969 vaste dagtekening heeft 
bekomen: 

Overwegende dat, door de toepassing 
van voormeld artikel 25, lid I, te doen 
afhangen van een vaste dagtekening, 
wanneer deze wettelijke bepaling juist 
betrekking heeft op de huurovereen
komsten zonder vaste dagtekening, het 
vonnis deze wetsbepaling schendt ; 

Overwegende weliswaar dat het vonnis 
eveneens oordeelt dat hogerbedoelde 
bewering daarenboven niet is bewezen ; 
dat het dit echter doet zonder te ant
woorden op de omstandig uiteengezette 
redenen waarmede de eisers en de partij 
naamloze vennootschap « Brouwerij Van 
Haacht >> hun verweer staafden ; 

(1) Raadpl. J. VAN RYN en J. HEENEN, 
P1·incipes de d1·oit commercial, d. IV, 1965, 
nr. 2642, blz. 211; A. CLOQUET, Les conc01·dats 
et les faillites, in Les N ovelles, Droit com
mercial, d. IV, 2de uitg., 1975, nr. 203 ; 
L. FREDERICQ, T1·aite de d1·oit commercial belge, 
d. VII, 1949, nr. 141, blz. 69. Vgl. in Frans 

Dat de eerste twee onderdelen van 
het middel gegrond zijn ; 

En overwegende dat de consorten 
Wouters-Borghs en de naamloze vennoot
schap « Brouwerij Van Haacht ))' door 
de eisers opgeroepen tot verbindend
verklaring van het thans te wijzen arrest, 
partij waren bij de hoofdhuurovereen
komst en dat voormelde naamloze ven
nootschap tevens partij was in de met 
de eisers gesloten onderhuurovereen
komst ; dat de eisers er derhalve belang 
bij hebben voornoemde partijen bij de 
zaak te betrekken ; 

Om die redenen, vernietigt het bestre
den vonnis ; verklaart het thans gewezen 
arrest verbindend voor de consorten 
Wouters-Borghs en de naamloze vennoot
schap « Brouwerij Van Haacht >> ; 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 wordt 
beslist; verwijst de zaak naar de Recht
bank van eerste aanleg te Antwerpen, 
zitting houdende in hoger beroep. 

7 mei I976.- Ie kamer.- Voo1·zitter, 
de H. de Vreese, raadsheer waarnemend 
voorzitter.- Ve1·slaggever, de H. Chatel. 
- Gelijkluidende conclusie, de H. De
clercq, advocaat-generaal. - Pleiters, 
de HH. Houtekier en van Heeke. 

Ie KAMER.- 7 mei 1976. 

FAILLISSEMENT, GERECHTELIJK 
. AKKOORD EN FAILLISSEMENTS

AKKOORD. - FAILLISSEMENT. -
VooRWAARDEN. 

De handelaar is in staat van jaillissement 
· zodm hij opgehouden heeft te betalen 
en zijn krediet aan het wankelen is 
gebracht; zulks onde1·stelt niet nood
zakelijk dat het passief g1'Dte1' is dan 
het actiej (I). 

recht : G. GRANOHET, La notion de cessation 
des paiem.ents dans la faillite et le rilglement 
judiciai1·e, Parijs, 1962, blz. 139; R. RoDIElRE 
en CL. FouRNIER, " La faillite dans la juris
prudence ,, in Recueil systematique de jU1'is
prudence comrnentee, Parijs, 1974, blz. 31-36. 
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(STUER, T. MRS. VAN HULSE 
EN MULLER, q.q.) 

ARREST. 

HET HOF;- Gelet op het bestreden 
arrest, op 27 november 1974 door het 
Hof van beroep te Gent gewezen ; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 1315 van het Burgerlijlt: 
Wetboek en 870 van het Gerechtelijk 
Wetboek, 

Dat het middel niet kan worden 
aangenmnen ; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
,de schending van de artikelen 1319, 
1320, 1322 van het Burgerlijk Wetboek 
en 437 van de wet van 18 april 1851 
op het faillissement, de bankbreuk en 
het uitstel van betaling, die boek III 
van het W etboek van koophandel uit
maakt, 

doordat het arrest het door eiser tegen 
zijn faillietverklaring ingesteld verzet 
afwijst om de redenen dat, al zou het 
passief, door de curatoren op 20 mil
joen frank geraamd, slechts een derde 
hiervan bedragen, dan nog dit- passief 
het actief in hoge mate overtreft, en dat 
de bewering van eiser dat er ondertussen 
een bijkomend actief van 2 miljoen frank 
realiseerbaar is geworden, door de eura
toren stellig wordt betwist en door eiser 
door niets wordt gestaafd, 

tenvijl, ee1•ste . onde1·deel, eiser in con
clusie staande hield dat er intvssen voor 
meer dan 2 miljoen frank bijkomend 
actief realiseerbaar was, dat hij heel wat 
te innen facturen aan de curatoren had 
overgemaakt die deze konden invor
deren; dat eiser derhalve het bijkomend 
realiseerbaar actief wel had gestaafd en 
het arrest de bewijskracht van deze 
conclusie miskent (schending van de 
artikelen 1319, 1320 en 1322 van het 
Burgerlijk Wetboek); 

tweede onderdeel, het arrest derhalve 
niet regelmatig vaststelt dat eiser opge
houden had te betalen en dat zijn krediet 
geschokt was (schending van artikel 437 
van het Wetboek van Koophandel) : 

Overwegende dat, nu het arrest vast
stelt dat eiser zijn betalingen had gestaakt 
en dat zijn krediet aan het wankelen 
was gebracht, de beschouwingen nopens 
het bedrag van zijn actief en van zijn 

' passief een overbodige redengeving uit
maken; 

Dat het middel bij gebrek aan belang 
niet ontvankelijk is ; 

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

7 mei 1976.- 1e kamer.- Voo1·zitter, 
de H. de Vreese, raadsheer waarnemend 
voorzitter.- Ve1·slaggever, de H. Chatel. 
- Gelijklttidende conclusie, de H. De· 
clercq, advocaat-generaal. - Pleiters, 
de HH. Houtekier en H. Simont. 

2e KAMER. - 10 mei 1976, 

l 0 VONNISSEN EN ARRESTEN. 
STRAFZAKEN. - VONNIS VAN DE COR
RECTIONELE RECHTBANK. - VONNIS 
WAARVOOR GEEN EENSTEMMIGHEID IS 
VEREIST. - VONNIS NIET ONDER
TEKEND DOOR EEN VAN DE RECHTERS. 
- GEVOLG VAN DIT VERZUIM OP DE 
GELDIGHEID VAN DE BESLISSING. 

2° HOGER BEROEP. - STRAFZAKEN. 
- POLITIERECHTBANK DIE WEGENS 
VERSCHEIDENE MISDRIJVEN EEN EN
KELE STRAF UITSPREEKT. - CORREC
TIONELE RECHTBAN],{ DIE SLECHTS 
ZEKERE MISDRIJVEN IN AANMERKING 
NEEMT.- HANDHAVING VAN DE DOOR 
DE EERSTE RECHTER UITGESPROKEN 
STRAF. GEEN EENSTEMMIGHEID 
VEREIST. 

l 0 N u he.t bestaan van de beslissing van 
de cor1·ectionele rechtbank vaststaat en 
voQr die beslissing geen eenpw·igheid 
van de leden van de rechtbanlc ve1·eist is, 
lean het ontbreken van de handtekening 
van een van de rechte1's op het vonnis 
de nietigheid ervan niet medebrengen (l). 
(Artt. 782, 860 en 862 G.W.) 

2° Wanneer de correctionele rechtbank, 
waarbij een hager beroep aanhangig is 
tegen een vonnis dat, wegens de eenheid 
van opzet, een enlcele sM·aj uitspreekt 
wegens ve1·scheidene misd1•ijven, slechts 
bepaalde van deze misd1"ijven in aan-

(1) 0ass., 3 september 1974 en 21 januari 
1975 (An·. cass., 1975, blz. 7 en 568) en de noot 
onder het eerste arrest. 
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mer king neemt en niettemin de uitge
sproken straf handhaaft, moet zij haar 
beslissing niet uitsp1·eken met eenparige 
stemmen van haar leden (1). (Art. 2llbis 
Sv.) 

(SOHOMMERS EN MERTENS, T. RASQUIN EN 

BELGISOHE NATIONALE ASSURANTIEKAS 
TEGEN ARBEIDSONGEVALLEN (GROEP 

ASSUBEL].) 

ARREST (vertaling). 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 3 november 1975 in hoger 
beroep gewezen door de Correctionele 
Rechtbank te Verviers ; 

I. In zoverre de voorziening gericht is 
tegen de beslissing op de civielrech
telijke vordering van de verweerder 
Rasquin tegen de eisers : 

Dat de voorziening voorbarig en der
halve in dat opzicht niet ontvankelijk is ; 

II. Op het overige van de voorziening : 

Over het middel afgeleid uit de 
schending van de artikelen 2 en 782 van 
het Gerechtelijk W etboek, 

doordat uit het bestreden vonnis blijkt 
dat dit niet werd ondertekend door een 
van de rechters die het gewezen hebben 
en dat niet wordt vastgesteld dat die 
rechter in de onmogelijkheid verkeerde 
om genoemd von_nis te ondertekenen, 

terwijl de ondertekening van het 
vonnis door de rechters die het uitge
sproken hebben een essentiele vorm
vereiste is voor de geldigheid van het 
vonnis, waarvan enkel kan worden 
afgeweken door de uitdrukkelijke vast
stelling van de onmogelijkheid om te 
ondertekenen, welke vaststelling ten deze 
ontbreekt ; het bestreden vonnis dus 
nietig is naar de vorm (schending van de 
artikelen 2 en 782 van het Gerechtelijk 
Wetboek): 

Overwegende dat uit de stukken 
waarop het Hof vermag acht te slaan 
blijkt dat het bestreden vonnis onder
tekend is door de voorzitter, door een 
van de rechters en door de griffier, maar 
niet door de andere rechter ; 

(1) Cass., 12 november 1973 (Arr. cass., 
1974, biz. 297). 

Dat voor het vonnis, dat door de leden 
van de rechtbank met eenparigheid van 
stemmen is uitgesproken, die eenparig
heid niet vereist was ; 

Dat immers het vonnis bij zijn uit
spraak over verschillende telastleggingen, 
waarvoor slechts een straf werd uitge
sproken omdat het een feit betrof, slechts 
enkele ervan bewezen verklaart, maar 
de door de eerste rechter uitgesproken 
straf handhaaft ; 

Dat derhalve het ontbreken van de 
handtekening van een lid van de recht
bank op dat vonnis, de nietigheid ervan 
niet kan medebrengen ; 

Dat het middel naar recht faalt ; 
En overwegende dat, wat de tegen de 

eiser Schommers ingestelde strafvor
dering betreft, de substantiele of op 
straffe van nietigheid voorgeschreven 
rechtsvormen werden nageleefd en dat 
de beslissing overeenkomstig de wet is ; 

Om die redenen, verwerpt de voor
zieningen ; veroordeelt elke eiser in de, 
kosten van zijn voorziening. 

10 mei 1976.- 2e kamer.- Voorzitte1·, 
Baron Richard, raadsheer waarnemend 
voorzitter.- Ve1·slaggeveT, de H. Legros. 
- Gelijkluidende conclttsie, de H. De
clercq, advocaat-generaal. Pleite?",, 
de H. Van Ryn. 

2e KAMER.- 10 mei 1976. 

VOORZIENING IN CASSATIE. 
TERMIJN.- STRAFZAKEN.- ARREST 

VAN DE KAMER VAN INBESCHULDIGING· 

STELLING WAARBIJ NIET ONTVANKELIJK 
WORDT VERKLAARD HET VERZET VAN 

DE VERDAOHTE TEGEN EEN BESOHIK· 
KING VAN DE RAADKAMER DIE HEM 

NAAR DE OORRECTIONELE RECHTBANK 
VERWIJST. - GEEN GESOHIL INZAKE 

DE BEVOEGDHEID VAN DE ONDER· 
ZOEKSGEREOHTEN. VOORZIENING 

VOOR DE EINDBESLISSING. - NIET· 

ONTVANKELIJKHEID. 

W annee1· de bevoegdheid van de ondeT
zoeksgeTechten noch voor de 1·aadkame1· 
noch vooT de kame1· van inbeschuldiging
stelling werd betwist, is niet ontvankelijk 
de vooTziening welke v66T de eindbeslis
sing is ingesteld tegen een arrest van de 
kameT van i11beschuldigingstelling dat, 



- 1008-

zonder uitspmak te doen over een 
geschil inzake bevoegdheid, niet ont
vankelijk verhlaart het verzet van de 
vet·dachte tegen de beschikking van de 
raadkamer die hem naar de cort·ectionele 
t·echtbank verwijst (I). (Art. 4I6 Sv.) 

(STIPPELMANS EN KOVACEVIC.) 

Met de notitie overeenstemmend 
arrest. 

IO mei I976. - 28 kamer. - Voor
zitter, Baron Richard, raadsheer waar
nemend voorzitter. - Verslaggeve1·, de 
H. Screvens. - Gelijkluidende conclusie, 
de H. Declercq, advocaat-generaal. 

28 KAMER.- 10 mei 1976. 

I 0 SOHIP-SOHEEPVAART. - BEWA
REND BESLAG OP ZEESCHEPEN EN 
BINNENSCHEPEN. - BEWAREND BE
SLAG OP EEN ZEESCHIP. - GERECH
TELIJK WETBOEK, ARTIKELEN I468 
EN I469. - DoEL. 

2° SOHIP-SOHEEPVAART. - BEWA
REND BESLAG OP ZEESCHEPEN EN 
BINNENSOHEPEN. - BEWAREND BE
SLAG OP EEN ZEESCHIP. - ARTI
KEL I469 VAN HET GERECHTELIJK 
WETBOEK. - BESLAG KAN WORDEN 
GELEGD OP HET SCRIP WAAROP DE 
VORDERING BETREKKING HEEFT. -
BE GRIP. 

(1) Cass., 5 januari 1976, supm, biz. 518. 
(2) In de bepalingen van de artikeien 1467 

tot 1480 van het Gerechtelijk Wetboek zijn 
de bepalingen overgenomen van de artikeien 1 
tot 10 van de wet van 4 september 1908 met 
betrekking tot het besiag en het opbod bij 
vrijwillige vervreemding van schepen en 
vaartuigen evenais tot de bevoegdheid inzake 
zee- en binnenvaart, welke artikeien werden 
aangevuld en gewijzigd bij de wet van 4 de
cember 1961 om ze in overeenstemming te 
brengen met de verdragen van Brussei van 
10 mei 1952 inzake zeevaart, waarvan de 
bepalingen werden goedgekeurd bij de wet 
van 24 maart 1961 (CH. VAN REEPINGHEN, 
Vm·slag op de ge1·echtelijke hervorming, 
biz. 548). 

3° SOHIP-SOHEEPVAART. - BEWA
REND BESLAG OP ZEESCHEPEN EN 
BINNENSCHEPEN. - BEWAREND BE
SLAG OP EEN ZEESCHIP. - ARTI
KEL I469, § 2, VAN HET GERECHTELIJK 
WETBOEK. - DOEL. . 

I 0 De artikelen 1468 en 1469 van het 
Get·echtelijk Wetboek bepalen op welke 
schepen bewarend beslag kan wot·den ge
legd enwelke vm·deringen tot een dergelijk 
beslag aanleiding kunnen geven. 

2° Overeenkomstig de bepalingen van 
at·tikel 1469 van het Gerechtelijk Wet
bock kan bewarend beslag, zoals in deze 
wettelijke bepaling bedoeld, o.a. worden 
gelegd op het schip waarop een van de 
zeevorderingen, waarvan sprake in arti
kel 1468 van genoemd wetboek, betrek
king heeft, onvet·schillig of de eigenaar 
van het schip of een andere persoon 
instaat voo1· de zeeschuld. 

3° De bepalingen van § 2 van at·tikel1469 
van het Gerechtelijk Wetboek wijken 
niet af van die van § 1 van hetzelfde 
artikel, in zoverre zij toestaan dat beslag 
wordt gelegd op het schip wam·op de 
vm·det·ing bet1·ekking heeft; zij wijzen 
er alleen op dat wannee1· ovet·gave van 
1·edet·schap is geschied aan de geb1·uiker 
van het schip of wannee1· nag· andere 
pet·sonen dan de eigenaa1· van het schip 
instaan voor de zeesch~dd waarvoor 
beslag moet wm·den gelegd, dit zowel 
kan bett·ekking hebben op de andere 
schepen waarvan deze gebruiker of de 
andere personen eigenaa1· zijn, doch 
niet op de andet·e schepen van de 
eigenaar dan die waarop de vot·dering 
betrekking heeft (2) (3). 

(3) Over het begrip « zeeschuld » en de 
draagwijdte van de bepalingen van arti
kel 1469 van het Gerechtelijk Wetboek, 
raadpi. a) de voorbereiding van de wetten 
van 24 maart en 4 december 1961, waarvan 
sprake in noot 1 ; b) de voorbereiding voor 
de aanneming van de verdragen van 10 mei 
1952 van het Internationaai Zeecomite, 
vergadering vari Napels 1951 en van Brussel 
van 1952 (Antwerpen, ;r, E. Buschmann, 
Rijnpoortvest 15); c) Verslag van A. Lilar 
en C. Van den Bosch over de verdragen van 
10 mei 1952, Jtfrisprudentie van de Haven 
van Antwerpen, 98ste jaar, 1954, blz. 113 en 
vig.; d) ;r, Co=ARn, Aper9u de d1·oit maritime 
belge; e) ;r, T. AssER, in Nedm·lands Ju1·isten
blad, 10 oktober 1953, biz. 753. 
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(VENNOOTSCHAP NAAR GRIEKS RECHT 
« OMALA SHIPPING COMPANY S.A. ll, 
T. NAAMLOZE VENNOOTSCHAP « BEL
GISCHE OLIEMAATSCHAPPIJ B.O.M. BUN
KERING SERVICES l>.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op de beschikking 
van de eerste voorzitter van het Hof van 
10 februari 1976, waarbij bevolen wordt 
dat de onderhavige zaak zal behandeld 
worden door de tweede kamer ; 

Gelet op het bestreden arrest, op 
20 december 1974 door het Hof van 
beroep te Brussel gewezen ; 

Over het middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 1469 van het 
Gerechtelijk Wetboek, meer bepaald 
van § 2 van dit artikel, 3 (4) van het 
Internationaal Verdrag tot het brengen 
van eenheid in sommige bepalingen 
inzake conservatoir beslag op zeeschepen, 
ondertekend te Brussel op 10 mei 1952 
en goedgekeurd bij wet van 24 maart 
1961, voor zover als nodig van het enig 
artikel van deze wet, en van artikel 97 
van de Grondwet, 

doordat het hofvan beroep, na blijkbaar 
aangenomen te hebben dat er in voor
liggend geval geen « overgave van reder
schap ll was ten voordele van de gebruiker 
(bevrachter) van het schip Omala, de 
door eiseres ingestelde tegeneis niettemin 
ongegrond verklaart om de reden dat het 
door verweerster gelegd bewarend beslag 
regelmatig was, overeenkomstig arti
kel 1469, § 2, van het Gerechtelijk 
Wetboek, daar dit artikel toepasselijk is 
zowel op het geval van een « bevrachtings
overeenkomst betreffende een schip met 
overgave van rederschap l> als, zoals 
bepaald in het tweede lid van zoeven 
gemeld artikel, op gevallen waarin geen 
overgave van rederschap tot stand kwam, 

tm·wijl, eerste ondm·deel, de toepassing 
van artikel 1469, § 2, van het Gerech
telijk Wetboek dat beantwoordt aan 
artikel 3 (4) van het Internationaal 
V erdrag tot het brengen van eenheid in 
sommige bepalingen inzake conservatoir 
beslag op zeeschepen, ondertekend dp 
10 mei 1952 te Brussel, goedgekeurd 
door de wet van 24 maart 1961, zowel 
wat het eerste als wat het tweede lid 
betreft, steeds als noodzakelijke toepas
singsvoorwaarde de « overgave van reder
schap l> vereist en het gelegd bewarend 
beslag, bij afwezigheid van overgave van 
rederschap, niet regelmatig kon geacht 
worden (schending van de artikelen 1469, 

meer bepaald § 2, van het Gerechtelijk 
Wetboek, 3 (4) van het Internationaal 
Verdrag van 10 mei 1952 op het conser
vatoir beslag op zeeschepen, goedgekeurd 
door de wet van 24 maart 1961, en voor 
zover als nodig van het enig artikel van 
deze wet); 

tweede onde1·deel, indien niet als zeker 
zou kunnen aangenomen worden dat 
er volgens het hof van beroep geen 
overgave van rederschap was, de boven
vermelde motivering van de aange
vochten beslissing minstens dubbelzinnig 
zou zijn in de mate dat niet met zekerheid 
vaststaat of de feitenrechter artikel 1469, 
§ 2, van het Gerechtelijk Wetboek 
toepasselijk acht, en de tegenvordering 
derhalve ongegrond verklaart, omdat 
hij de voorwaarde van " overgave van 
rederschap » als vervuld beschouwt dan 
wel omdat hij deze « overgave van reder
schap » niet als een noodzakelijke voor
waarde beschouwt, zodat de feitenrechter 
door aldus zijn beslissing te motiveren 
het Hof in de onmogelijkheid stelt zijn 
toezicht uit te oefenen en zijn beslissing 
niet regelmatig met redenen omkleedt 
(schending van artikel 97 van de Grand
wet): 

Overwegende dat uit de vaststellingen 
van het arrest en van het beroepen vonnis 
waarnaar het verwijst blijkt dat eiseres 
haar zeeschip Omala aan World Shipping 
and Navigation vervracht had, dat deze 
laatste bunkerolie voor het schip door 
verweerster had doen leveren en dat, om 
de uit die leverantie ontstane zee
vordering te waarborgen, verweerster 
bewarend beslag op voornoemd schip 
had laten leggen ; 

Overwegende dat de tegenvordering 
van eiseres strekte tot betaling van 
schadevergoeding wegens de onrecht
matigheid van bedoeld bewarend beslag 
dat in strijd met de bepalingen van 
artikel 1469, § 2, van het Gerechtelijk 
W etboek zou zijn gelegd ; 

Overwegende dat de artikelen 1468 
en 1469 van voormeld wetboek bepalen 
welke zeeschepen tot waarborg van een 
zeevordering voor bewarend beslag vat
baar zijn en welke de zeeschulden zijn 
die tot dit beslag wettelijk aanleiding 
kunnen geven ; dat, overeenkomstig de 
verschillende onderdelen van artikel1469, 
beslag kan worden gelegd op het schip 
waarop de zeevordering betrekking heeft, 
onverschillig of de eigenaar of een andere 
persoon instaat voor een zeeschuld, in 
de zin van bedoeld artikel 1468; 

Overwegende dat artikel1469, § 2, van 



- 1010 

het Gerechtelijk Wetboek niet afwijkt 
van de bepalingen van § 1 van dit artikel 
betreffende de inbeslagneming van het 
schip waarop de zeeschuld betrekking 
lweft maar aanstipt, enerzijds, dat beslag 
ook mag gelegd worden op de andere 
schepen waarvan de bevrachter met 
overdracht van het rederschap of de 
andere personen die voor de zeeschuld 
instaan, eigenaar zijn, en, anderzijds, 
dat wanneer bedoelde bevrachter of een 
andere persoon dan de eigenaar van het 
schip voor de zeeschuld instaat beslag 
Diet mag gelegd worden op andere 
schepen van de eigenaar dan dat waarop 
de zeeschuld betrekking heeft ; 

Overwegende enerzijds dat, in strijd 
met hetgeen eiseres betoogt, het arrest 
geenszins aanneemt dat er, ten deze, 
geen overgave van rederschap ten voor
dele van de gebruiker was geschied doch 
ondubbelzinnig oordeelt dat de vraag 
of er al dan niet overgave van rederschap 
bedongen werd geen belang vertoonde ; 

Overwegende, anderzijds, dat, al ware 
het middel dat de door het arrest gegeven 
interpretatie van artikel 1469, § 2, in 
het bijzonder lid 2, kritiseert, gegrond, 
het zonder belang blijft wat de wette
lijkheid van het aangevochten dispositief 
betreft; 

Dat, immers, daar het arrest vast
gesteld heeft, zonder dienaangaande 
bestreden te worden, dat het beslag 
werd gelegd tot waarborg van een 
zeeschuld bedoeld door artikel 1468 van 
het Gerechtelijk vVetboek op het schip 
waarop de vordering betrekking had, 
het wettelijk gerechtvaardigd is; 

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

10 mei 1976.- 2e kamer.- Vom·zitte~·, 
Baron Richard, raadsheer waarnemend 
voorzitter. - Ve1·slaggeve1·, de H. Van 
Leckwijck. - Gelijklttidende conclttsie, 
de H. Dumon, eerste advocaat-generaal. 
- Pleiters, de HH. H. Simont en Dassesse. 

2e KAMER. - 11 mei 1976. 

RECHTBANKEN. - STRAFZAKEN. 
STRAFVORDERING. - VERWITTIGING 

OMSCHRIJVING VAN HET VERVOLGDE 
FEIT.- VEROORDELING OP GROND VAN 
DE OORSPRONKELIJKE OMSCHRIJVING. 
- GEEN VERPLICHTING DE BEKLAAGDE 
TE VERWITTIGEN, DAT HIJ ZIOH HIER
TEGEN TE VERDEDIGEN HEEFT. 

De 1·echter die de beklaagde ervan ve1·wittigd 
heeft dat hij zich client te ve1·dedigen 
tegen een andere omsch1·ijving van het 
ve~·volgde feit, is niet verplicht, zo hij 
hem niettemin veroo1·deelt op g1·ond van 
,de 001'BP1'onkelijke omschrijving, hem te 
verwittigen dat hij zich hiertegen te 
verdedigen heeft (1). 

(RIGA.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 12 december 1975 door het 
Hof van beroep te Antwerpen gewezen ; 

Over het eerste middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 1319, 1320 
en 1322 van het Burgerlijk Wetboek, 
505 en 508 van het Strafwetboek, 97 van 
de Grondwet en van het algemeen 
rechtsbeginsel van de eerbied voor de 
rechten van de verdediging, 

dom·dat het arrest eiser veroordeelt 
wegens heling van 'door wanbedrijf, 
verkregen textielwaren om de reden 
dat hij op de terechtzitting van 14 no
vember 1975 van het hof van beroep 
ervan in kennis gesteld werd dat hij 
zich tevens moest verdedigen op de telast
legging een partij textielwaren bedrieglijk 
verborgen te hebben, 

te~·wijl, eerste ondercleel, het proces
verbaal van deze terechtzitting vermeldt 
dat eiser in kennis gesteld werd dat het 
hem ten laste gelegde feit omschreven 
diende te worden als bedrieglijke ver
berging, deze laatste omschrijving der
halve deze van heling vervangen heeft 
en het arrest de bewijskracht van het 
proces-verbaal miskent (schending van 
de artikelen 1319, 1320, 1322 van het 
Burgerlijk Wetboek); 

tweede onde1·deel, de samenstellende 
elementen van bedrieglijke verberging 
en heling verschillend zijn, zodat eiser 
tegenover wie de feiten omschreven 
werden als bedrieglijke verberging, niet 

VAN DE BEKLAAGDE DAT HIJ ZICH DIENT (1) Cass., 2 oktober 1967 (.Arr. cass., 1968, 
TE VERDEDIGEN TEGEN EEN ANDERE blz. 151). 
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regelmatig wegens heling veroordeeld 
werd en het arrest de rechten van de 
verdediging miskent (schending van de 
artikelen 505, 508 van het Strafwetboek 
en van het algemeen rechtsbeginsel); 

de1·de ondeTdeel, het onmogelijk is, 
gezien de tegenstrijdigheid tussen de 
motieven van het arrest en het zittings
blad van 14 november 1975 betreffende 
de omschrijving van de telastleggingen, 
de grondwettelijke controle op het arrest 
uit te oefenen (schending van artikel 97 
van de Grondwet) : 

Overwegende dat het hof van beroep, 
na eiser ervan te hebben verwittigd dat 
hij zich tegen de gewijzigde omschrijving 
van het hem ten laste gelegde feit diende 
te verdedigen, niet verplicht was hem 
nogmaals te verwittigen dat hij zich 
tegen de oorspronkelijke omschrijving 
verdedigen moest, indien het hem toch 
overeenkomstig deze omschrijving ver
oordeelde; 

Overwegende dat het arrest zodoende 
aan het proces-verbaal van de terecht
zitting van 14 november 1975 geen met 
de termen ervan onverenigbare uitleg 
geeft; 

Overwegende dat uit wat voorafgaat 
volgt dat, zonder de door het middel 
aangevochten tegenstrijdigheid op te 
leveren en zonder eisers recht op ver
dediging te schenden, het arrest zijn 
beslissing regelmatig motiveert en wet
telijk verantwoordt ; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen ; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 97 van 
de Grondwet en 505 van het Straf
wetboek, 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen ; 

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

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

ll mei 1976.- 2e kamer.- VooTzittm·, 
de H. Delahaye, voorzitter. - VeTslag
geveT, de H. Delva. - Gelijkluidende 
conclusie, de H. Krings, advocaat-gene
raal.- Pleitm·, de H. Houtekier. 

2e KAMER. - 11 mei 1976. 

VOORZIENING IN CASSATIE. 
VORM. - STRAFZAKEN. - MEMORIE 
TOT STAVING VAN DE VOORZIENING.
MEMORIE MET EEN ONLEESBARE HAND
TEKENING EN ZONDER VERMELDING 
VAN DE HOEDANIGHEID VAN D:El ONDER
TEKENAAR. - RET HOF HOUDT GEEN 
REKENING ERMEE. 

H et H of houdt geen ?'ekening met een 
memo?'ie nee1·gelegd tot staving van een 
vooTziening in stmjzaken, welke een 
onleesba1·e handtekening dTaagt en waaT
in de hoedanigheid van de onde?'tekenaar 
niet woTdt veTmeld ( 1). 

(VERHOFSTEDE EN RINGOOT.) 

Met de notitie overeenstemmend 
arrest. 

ll mei 1976 . .:____ 2e kamer.- VooTzitte1', 
de H. Delahaye, voorzitter. - Vm·slag
geve1', de H. Versee. - Gelijkluidende 
conclusie, de H. Krings, advocaat-gene
raal. - PleiteT, de H. A. Wiemeersch 
(van de balie te Dendermonde). 

2e KAMER. - 11 mei 1976. 

VOORZIENING IN CASSATIE. - AF
STAND. - STRAFZAKEN. -BURGER
LIJKE REOHTSVORDERING. - VOOR
ZIENING VAN DE BURGERLIJKE PARTIJ 
TEGEN EEN BESLISSING DIE HAAR EIS 
AFWIJST. AFSTAND DOOR EEN 
ADVOOAAT, HOUDER VAN DE STUKKEN, 
DOOR NIET VAN EEN BIJZONDERE VOL
MACHT.- AFSTAND ZONDER GEVOLG. 

Het Hoj slaat geen acht op de afstand, 
gedaan doo?' een advocaat die houder is 
van de stukken doch niet van een bij
zondere volmacht, van een vom·ziening 
doo1' de bu1·ge1'lijke partij ingesteld tegen 
een beslissing wam·bij haa1' eis woTdt 
ajgewezen, daa1' de ajstand van de 

(1) Cass., 18 april 1972 (An. cass., 1972, 
biz. 782) en de arresten in noot 1; 2 april1973 
(ibid., 1973, biz. 773). 
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voorziening in een dergelijk geval met 
een ajstand van de rechtsvordering 
gelijkstaat (1). (Art. 6 wet van 16 fe
bruari 1961.) 

(FRANQOIS, T. KIEKENS.) 

Met de notitie overeenstemmend 
arrest. 

ll mei 1976.- 2e kamer.- Vom·zitte?·, 
de H. Delahaye, voorzitter. - Ve?·slag
gever, de H. Delva. - Gelijkltiidende 
conclusie, de H. Krings, advocaat
generaal. 

2° KAMER. - 11 mei 1976. 

BANKBREUK. - EENVOUDIGE BANK
BREUK. - BESTANDDELEN VAN HET 
MISDRIJF.- GROVE SCHULD.- VAST
STELLING. 

Dat de grove schttld, welke voo1· de toepas
sing van artikel 574, 4° en 6°, van het 
W etboek van koophandel is vereist bij 
artikel 438 van hetzelfde wetboek, be
wezen is wordt vastgesteld doo?' de 
beslissing die bij gebrek aan een 
conclusie dienaangaande, de bestand
delen van het misd1·ijj « eenvottdige 
bankb?·euk » in de bewo01·dingen van 
de wet vaststelt ( 2) . 

(MORRET.) 

ARREST. 

HET HOF;- Gelet op het bestreden 
arrest, op 16 februari 1976 door het 
Hof van beroep te Gent gewezen ; 

Over het middel hie1·uit afgeleid dat 
het arrest, bij bevestiging van het 
beroepen vonnis, eiser wegens een
voudige bankbreuk veroordeelt om, als 

(1) Cass., 7 oktober 1975, sttp?·a, biz. 163. 
(2) CLOQUET, in Novelles, Droit commercial, 

d. IV, Concm·dats et jaillites, nrs. 24 tot 29 ; 
L. FREDERICQ, T1·aite de d1•oit commercial belge, 
d. VIII, nr. 524. 

in staat van faillissement verklaarde 
handelaar, 1) bij inbreuk op artikel 574, 
4°, van het Wetboek van koophandel, 
niet binnen de door artikel 440 van dit 
wetboek voorgeschreven termijn de aan
gifte te hebben gedaan dat hij opge
houden had te betalen; 2) bij inbreuk 
op artikel 574, 6°, van hetzelfde wetboek, 
de door de wet van 15 december 1872 
vereiste boeken en voorgeschreven inven
taris niet te hebben gehouden respec
tievelijk opgemaakt, zulks op grond dat 
deze feiten voor het hof van beroep 
bewezen zijn gebleven zoals ze door de 
eerste rechter « voor bewezen werden 
weerhouden », 

te1·wijl, eerste onde1·deel, het bewijs van 
de door artikel 438 van het Wetboek 
van koophandel met betrekking tot de 
eenvoudige bankbreuk vereiste « grove 
schuld » voor de rechter niet werd 
vastgesteld ; 

tweede onderdeel, de eiser ten laste 
gelegde tekortkomingen niet begrepen 
zijn in de door artikelen 573 tot 576 van 
het Wetboek van koophandel vermelde 
gevallen van bankbreuk : 

Overwegende dat de telastlegging van 
de door het arrest bewezen verklaarde 
eenvoudige bankbreuk vermeldt dat 
eiser « gefailleerde handelaar >> is ; 

Overwegende dat uit de stukken 
waarop het Hof vermag acht te slaan 
niet blijkt dat eiser het bestaan van zijn 
faillissement zou hebben betwist ; dat 
bij ontstentenis van desbetreffende con
clusie de feitenrechter de schuldig
verklaring regelmatig met redenen om
kleedt, door in de bewoordingen van de 
wet de bestanddelen van het misdrijf 
vast te stellen ; 

Overwegende dat krachtens artikel 575 
van het W etboek van koophandel de 
gefailleerde handelaar aan eenvoudige 
bankbreuk schuldig kan worden ver
klaard, en de rechter die met het oog 
op die schuldigverklaring gebruik maakt 
van zijn beoordelingsrecht, bij ontsten
tenis van conclusie dienaangaande, de 
beslissing waarbij hij beklaagde wegens 
eenvoudige bankbreuk veroordeelt, niet 
speciaal met redenen hoeft te omkleden ; 

Overwegende dat, dientengevolge, door 
in de bewoordingen van de wet de 
bestanddelen van het misclrijf eenvoudige 
bankbreuk, wegens niet-naleving van de 
door artikel 574, 4° en 6°, opgelegde 
voorschriften, vast te stellen en de feiten 
bewezen te verklaren, het arrest impliciet 
maar zeker het door artikel 438 van het 



- 1013-

W etboek van koophandel vereiste bewijs 
van « grove schuld " vaststelt dat voor de 
toepassing van deze wetsbepaling gebo
den is; 

Dat het aldus tevens wettelijk beslist 
dat de eiser ten laste gelegde feiten in 
de onder artikel 574, 4° en 6°, omschreven 
gevallen begrepen zijn ; 

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; 

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

11 mei 1976.- 2e kamer.- Vom·zitter, 
de H. Delahaye, voorzitter. - VM·slag
gevm·, de H. Delva. - Gelijkluidende 
conclusie, de H. Krings, advocaat-gene
raal. - Pleite1·, de H. Kickx (van de balie 
te Gent). 

2e KAMER. - 11 mei 1976. 

1 o VOORZIENING IN CAS SA TIE. 
BESLISSINGEN WAARTEGEN EEN OAS
SATIEBEROEP KAN WORDEN INGESTELD. 
- STRAFZAKEN.- VOORLOPIG BEVEL 
TOT AANHOUDING MET HET OOG OP 
UITLEVERING.- NIET-ONTVANKELIJK
HEID. 

2o UITLEVERING. - VooRZIENING 
TEGEN HET VOORLOPIG BEVEL TOT 
AANHOUDING. - NIET-ONTVANKELIJK
HEID. 

1 o en 2° N iet ontvankelij k is de voor
ziening tegen een vom·lopig bevel tot 
aanhouding met het oog op uitleve
?'ing (1). (Art. 5 wet van 15 maart 1874.) 

(FALAH.) 

ARREST. 

HET HOF;- Gelet op het bestreden 

(1) Raadpl. Rep. prat. dr. belge, v 0 Extra
dition, nr. 121. 

voorlopig bevel tot aanhouding met het 
oog op uitlevering, op 22 maart 1976 
door de onderzoeksrechter te Antwerpen 
uitgereikt; 

Overwegende dat krachtens artikel 5 
van de wet van 15 maart 1874 op de 
uitlevering, de vreemdeling, waartegen 
een voorlopig bevel tot aanhouding ten 
einde uitlevering wordt uitgereikt, zijn 
voorlopige invrijheidstelling mag vragen 
aan de raadkamer ; 

Dat de bestreden beslissing derhalve 
niet vatbaar is voor voorziening in 
cassatie; 

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

11 mei 1976.- 2e kamer.- Vom·zitter, 
de H. Delahaye, voorzitter. - Ve1·slag
geve1·, Ridder de Schaetzen. - Gelijk
luidende conclusie, de H. Krings, advo
caat-generaal. 

38 KAMER. - 12 mei 1976. 

1° GEMEENTE- EN PROVINCIEBE
LASTINGEN. - DIREOTE GEMEENTE
BELASTING. -BEZWAARSOHRIFT BIJ DE 
BESTENDIGE DEPUTATIE. - TERMIJN. 
- AANVANG.- AFLEVERING VAN HET 
AANSLAGBILJET. - BETEKENIS VAN 
HET WOORD « AFLEVERING ». 

2° GEMEENTE- EN PROVINCIEBE
LASTINGEN. - DIREOTE GEMEENTE
BELASTING. - BEZWAARSOHRIFT BIJ DE 
BESTENDIGE DEPUTATIE. - TERMIJN 
WELKE STRENG MOET WORDEN IN AOHT 
GENOMEN.- NIET-INAOHTNEMING.
lNBREUK OP DE OPENBARE ORDE. 

3° OPENBARE ORDE. - DIREOTE 
GEMEENTEBELASTINGEN.- BEZWAAR
SOHRIFT BIJ DE BESTENDIGE DEPU
TATIE. - TERMIJN WELKE STRENG 
MOET WORDEN IN AOHT GENOMEN. 
NIET-INAOHTNEMING. - lNBREUK OP 
DE OPENBARE ORDE. 

I 0 De termijn om bij de bestendige deptttatie 
van een provincie1·aad een bezwaarsch1·ijt 
in te dienen tegen een aanslag in een 
directe provinciebelasting bedmagt drie 
maanden vanaj de aflevering van het 
aanslagbiljet, d.w.z. vanaj de over
handiging van dit aanslagbiljet aan de 
belastingplichtige of de aanbieding ervan 
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ten huize van laatstgenoemde (1). (Art. 8 
wet 'van 5 juli 1871.) 

2o en 30 De te1·mijn van d1·ie maanden om 
bij de bestendige cleputatie van een 
pTovincie}'aad een bezwaa1·schrijt in te 
dienen tegen de aanslag in een cli1·ecte 
gemeentebelasting client st1·eng te wo1•clen 
in acht genomen; verval ten gevolge van 
niet-inachtneming ervan 1'aakt de open
bm·e o1·de en moet ambtshalve wm·den 
uitgesp1·oken (2). (Art. 8 wet van 
5 juli 1871.) 

(GEMEENTE SCHOTEN, T. COULIER.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op de bestreden 
beslissing, op 20 mei 1975 door de 
Bestendige Deputatie van de Provincie
raad van Antwerpen gewezen ; 

Over het eerste middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 15, lid I, 
van het reglement van 30' november I972 
van de gemeenteraad van de gemeente 
Schoten op de belasting op de niet
bebouwde percelen begrepen in een 
niet-vervallen verkaveling, zoals gewij
zigd door het gemeenteraadsreglement 
van 29 januari I973, goedgekeurd door 
de koninklijke besluiten van 24 april I973 
en 5 jtmi I973, 70bis van de wet van 
29 maart I962 houdende organisatie van 
de ruimtelijke ordening en van de 
stedebouw, ingevoegd door de wet van 
22 december I970, I van de wet van 
22 juni 1865 betreffende de bevoegdheid 
der bestendige deputaties om te beslissen 
over bezwaren inzake directe belastingen 
en 8 van de wet van 5 juli 1871 houdende 
wijziging van de belastingswetten, 

dooTdat de beslissing het door ver
weerder op 8 juli 197 4 ingediende 
bezwaarschrift tegen de door eiseres 
gevestigde aanslagen onder de kohier
artikelen ,I 481 en I 482 van het dienst
jaar 1973 in de belasting op onbebouwde 
gronden ontvankelijk en gegrond ver
klaart en voor recht zegt dat de betwiste 
aanslagen ten onrechte gevestigd zijn, 

te1·wijl de twee aanslagbiljetten betref
fende deze belastingen, kohierartikelen I 

(1) Cass., 26 september en 27 november 
1975, sup1·a, blz. 124 en 398; raadpl. cass., 
10 januari 1975 (An·. cass., 1975, blz. 531). 

(2) Cass., 23 februari 1931 (B~tll en Pas., 

481 en I 482, door eiseres aan verweerder 
uitgereikt werden op 15 februari I974, 
zodat de termijn van drie maanden, op 
straffe van verval voor het verhaal 
voorzien, verlopen was, en de bestreden 
beslissing ambtshalve het verhaal had 
moeten verwerpen wegens tardiviteit : 

Overwegende dat uit de aan het Hof 
overgelegde stukken blijkt dat de aanslag
biljetten met betrekking tot de litigieuze 
belasting op I5 februari 1974 aan ver
weerder werden toegezonden en dat het 
bezwaarschrift door verweerder op 8 juli 
1974 bij de bestendige deputatie in
gediend werd ; 

Overwegende dat artikel 8 van de wet 
van 5 juli 1871 bepaalt dat de reclamaties 
worden gezonden aan de bestendige 
deputatie binnen drie maanden na de 
dagtekening van de aflevering van het 
« waarschuwing-uittreksel uit de rol » ; 

Overwegende dat luidens artikel 15, 
eerste lid, van het gemeentereglement 
van 30 november 1972 de bezwaren tegen 
de aanslag in de belasting . . . bij de 
bestendige deputatie binnen drie maan
den na de uitgifte van het aanslagbiljet 
ingediend worden ; 

Overwegende dat het woord << afleve
ring » in zijn gebruikelijke zin betekent 
« overhandiging aan » of « aanbieding 
aan de woning » van de belanghebbende ; 

Dat het woord « aflevering »in artikel 8 
van de wet van 5 juli I871 en het woord 
« uitgifte » in artikel I5, eerste lid, van 
het belastingreglement van 30 novem
ber I972 in die zin dienen uitgelegd te 
worden; 

Overwegende dat de termijn van drie 
maanden streng client nageleefd te 
worden en dat het verval dat uit het 
niet-naleven ervan voortvloeit, de open
bare orde raakt, nu de termijn er toe 
strekt de spoedige inning van de belasting 
te verzekeren ; 

Dat clit verval derhalve zelfs ambts
halve client uitgesproken te worden en 
in elke staat van het geding ; 

Overwegende dat noch uit de vast
stelling van de beslissing noch uit enig 
stuk waarop het Hof vermag acht te 
slaan blijkt dat de aanslagbiljetten aan 
verweerder overhandigd of aan zijn 
woonplaats aangeboden werden mi:nder 
dan dr:ie maanden v66r 8 juli I974, 

1931, I, 88) en noot 2, get. P.L. ; 2 mei 1967 
(A1"r. cass., 1967, blz. 1056); 10 januari 1975 
(ibid., 1975, blz. 531); 26 september en 27 no
vember 1975, supra, blz. 124 en 398. 
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datum waarop het bezwaarschrift door 
verweerder bij de bestendige deputatie 
ingediend werd ; 

Dat het derhalve voor het Hof on
mogelijk is na te gaan of dit bezwaar
schrift al dan niet tardief was ; 

Dat het middel in die mate gegrond is ; 

Om die redenen, en zonder dat er 
aanleiding bestaat tot onderzoek van 
de andere middelen, welke geen aan
leiding kunnen geven tot vernietiging 
zonder verwijzing, vernietigt de bestreden 
beslissing ; 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 Bestendige Deputatie 
van de Provincieraad van Oost-Vlaan
deren. 

12 mei 1976.- 3e kamer.- Voo1·zitte1· 
en Verslaggevm·, de H. Naulaerts, raads
heer waarnemend voorzitter. - Gelijk
luidende concl~tsie, de H. Velu, advocaat
generaal. - Pleite1·, de H. Houtekier. 

3e KAMER. - 12 mei 1976. 

1D INKOMSTENBELASTINGEN. 
AANSLAGBILJET. - VoRM. 

2D GEMEENTE- EN PROVINCIEBE
LASTINGEN. - DIRECTE BELASTIN
G:EN.- AANSLAGBILJET.- VORM. 

3D GEMEENTE- EN PROVINCIEBE
LASTINGEN. - DIR:ECTE PROVINCIE
BELASTINGEN. - GEEN VERPLICHTING 
VOOR DE ADMINISTRATIE DE BELAS
TINGPLICHTIGE TE VERWITTIGEN DAT 
DE AANSLAG AMBTSHALVE ZAL GESCHIE
DEN OF OP HET AANSLAGBILJET TE 
VERMELDEN DAT DE AANSLAG AMBTS
HALVE WERD GEVESTIGD. 

1 D en 2D I nzake directe belastingen en 
di?·ecte gemeente- en p1·ovinciebelastingen 
moet het aanslagbiljet alle ve1·meldingen 
bevatten die nodig zijn om OJ? het bestaan 
van een vaststaande en ope~sbm·e belas
tingschuld te wijzen en om de belasting
plichtige in staat te stellen een 1•eclamatie 
in te dienen ; het moet niet ve1·melden 
dom· welke overheid het belastingkohier 
uitvoerbaar werd verklam·d (1). 

3D Inzake directe provinciebelastingen 
bestaat e1· voo1· de administratie geen 
ve1·plichting de belastingplichtige te 
verwittigen dat de aanslag ambtshalve 
zal geschieden of op het aanslagbiljet 
te ve1·melden dat de aanslag ambtshalve 
we1·d gevestigd (2). 

(RICCIOLINI, 
T. PROVINCIE WEST-VLAANDEREN.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op de bestreden 
beslissing, op 10 april 1975 door de 
Bestendige Deputatie van de Provincie
raad van West-Vlaanderen gewezen ; 

Over het eerste middel, 

Dat het middel feitelijke grondslag 
mist; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 93 van 
de Grondwet, 8, 13 van de wet van 
5 juli 1871, 1 van de wet van 22 juni 1865 
betreffende de bevoegdheid van de 
Bestendige Deputatie, 6 van de wet van 
15 mei 1846, 90, 2D, 135, 136, 137, 138, 139 
van de Gemeentewet van 30 maart 1'836, 
208, 264, 268, 273 van het Wetboek van 
de inkomstenbelastingen, 172, 173, 180, 
181, 239 van het koninklijk besluit van 
4 maart 1965 tot uitvoering van het 
Wetboek van de inkomstenbelastingen, 
41 en 43, derde lid, van het besluit van 
de Regent van 10 februari 1945, 

doordat de beslissing verldaart « dat 
voor de geldigheid van de aanslag de 
aanduiding van de schuldenaar, van de 
belastingsoort en van het verschuldigd 
bedrag als onontbeerlijke gegevens wor
den beschouwd door de rechtsleer » en 
" dat in onderhavig geyal deze elementen 
voorkomen op het aanslagbiljet zodat 
het derhalve een geldig gevestigde aan
slag betreft ,, 

terwijl op het aanslagbiljet, dat geacht 
wordt overeen te stemmen met het 
kohier, niet voorkomt wie het uitvoerbaar 
heeft verklaard, alhoewel op eenzelfde 
aanslagbiljet twee soorten belastingen 
zijn opgenomen, met name enerzijds 

(1) Cass., 24 oktober 1975, sup1•a, biz. 254 
en noot 1, get. E.K., op biz. 255. 

(2) Raadpl. cass., 28 februari 1967 (A1·1•. 
cass., 1967, biz. 822). 
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een provinciale directe belasting en 
anderzijds een gemeentelijke belasting, 
en elke soort belasting door een andere 
instantie moet worden uitvoerbaar ver
klaard, met name de directe gemeente
belasting door de bestendige deputatie en 
de provinciale directe belasting door 
de gouverneur, en evenmin de twee data 
van de uitvoerbaarheidsverklaringen erop 
voorkomen, alhoewel de gemeentebelas
ting ten laatste per 31 maart 1974 moest 
zijn uitvoerbaar verklaard, terwijl de 
provinciale belasting nog tijdig op 22 april 
1974 werd uitvoerbaar verklaard, dus, 
gezien de hoven gegeven wettelijke 
vereisten, het onderhavig aanslagbiljet 
de twee uitvoerbaar verklarende in
stanties had moeten opgeven, en meteen 
de twee data van uitvoerbaarheids
verklaring, vermits deze elementen, in 
de gegeven wettelijke context, nood
zakelijk waren om te oordelen over de 
regelmatigheid van het aanslagbiljet, 
bepaald om na te gaan of de aanslagen 
niet waren getroffen door rechtsverval 
en door de bevoegde instanties uitvoer
baar waren verklaard : 

Overwegende dat een aanslagbiljet 
slechts die meldingen moet bevatten 
welke nodig zijn om op het bestaan van 
een vaststaande en opeisbare belasting
schuld te wijzen en de belastingplichtige 
in staat te stellen een reclamatie in te 
dienen; 

Overwegende dat het aanslagbiljet 
ten deze de aanduiding van de schul
denaar, van het aanslagjaar, van de 
belastingsoort en van het verschuldigd 
bedrag bevat; dat het tevens in strijd 
met wat het middel voorhoudt de datum 
van de uitvoerbaarverklaring van het 
kohier vermeldt; 

Overwegende dat deze vermeldingen 
volstaan en het aanslagbiljet bovendien 
niet dient te vermelden door wie het 
kohier uitvoerbaar werd verklaard; 

Dat het middel niet kan aangenomen 
worden; 

Over het derde middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 12 van 
het provinciaal reglement van de Pro
vincie West-Vlaanderen op de rijwielen, 
gecoiirdineerd op 8 maart of 2 augustus 
1973, of 13 van ditzelfde reglement, 
gecoiirdineerd op 28 maart 1974, 8, 13 
van de wet van 5 juni 1871, 1 van de wet 
van 22 juni 1865, 208, 251, 256 van het 
W etboek van de inkomstenbelastingen 
en 239 van het koninklijk besluit van 
4 maart 1965 tot uitvoering van het 
W etboek van de inkomstenbelastingen 

en van het algemeen rechtsbeginsel van 
de onschendbaarheid van de rechten 
van de verdediging, 

doordat eiser voor het eerst door de 
bestreden beslissing verneemt dat hij 
ambtshalve werd belast, blijkbaar wegens 
het feit dat hij maar 82 rijwielen heeft 
aangegeven, waar hij er 63 en 114 meer 
had moeten aangeven, althans volgens 
de administratie, 

terwijl, ee1·ste onderdeel, eiser minstens 
v66r de beslissing op de hoogte had 
moeten zijn gebracht van die ambtshalve 
aanslag, opdat hij hem bij bezwaar had 
kunnen betwisten, zodat bij gebrek 
hieraan, de rechten van de verdediging 
werden geschonden ; 

tweede onderdeel, een ambtshalve aan· 
slag ten laste van een belastingplichtige 
slechts mogelijk is, wanneer helemaal 
geen aangifte werd ingediend, terwijl 
er ten deze wel een aangifte werd 
ingediend, maar althans volgens de 
administratie een onvolledige of onjuiste, 
wat evenwel niet toelaat ambtshalve 
aan te slaan : 

W at het eerste onderdeel betreft : 

Overwegende dat er voor de adminis
tratie geen verplichting bestaat de 
belastingplichtige te verwittigen dat de 
aanslag ambtshalve zal geschieden of 
op het aanslagbiljet te vermelden dat 
de aanslag ambtshalve werd gevestigd; 

W at het tweede onderdeel betreft : 

Overwegende dat, nu eisers aangifte 
met betrekking tot het aantal rijwielen 
en kustrijwielen onvolledig was, de 
aanslag in de provinciebelasting wettelijk 
ambtshalve werd gevestigd; 

Dat het middel niet kan aangenomen 
worden; 

En overwegende dat uit de regelmatig 
aan het Hof voorgelegde stukken niet 
blijkt dat een middel, hetwelk de open
bare orde raakt, ambtshalve moet worden 
opgeworpen ; 

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

12 mei 1976.- 38 kamer.- Voorzitter 
en Ve1·slaggever, de H. Naulaerts, raads
heer waarnemend voorzitter. - Gelijk
luidende conclusie, de H. Velu, advocaat
generaal.- Pleite1·s, de HH. Delafontaine 
(van de balie te Kortrijk) en De Gryse. 
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3e KAMER. - 12 mei 1976. 

1° ARBEIDSONGEV AL. - DE WERK
MAN OF ZIJN RECHTVERKRIJGENDEN 
HEBBEN RET RECHT RET ONDERNE· 
MINGSHOOFD RECHTSTREEKS TE DAG
VAARDEN TOT VERGOEDING VAN DE 
SCHADE TEN GEVOLGE VAN EEN 
ARBEIDSONGEVAL OVERKOMEN ONDER 
RET STELSEL VAN DE GECOORDINEERDE 
WETTEN VAN 28 SEPTEMBER 1931. -
GEVOLGEN VAN DE INWERKINGTREDING 
VAN DE WET VAN 10 APRIL 1971. 

2° WETTEN EN BESLUITEN.- ToE
PASSING IN DE TIJD.- DE WERKMAN 
OF ZIJN RECHTVERKRIJGENDEN HEBBEN 
RET RECHT RET ONDERNEMINGSHOOFD 
RECHTSTREEKS TE DAGVAARDEN TOT 
VERGOEDING VAN DE SCHADE TEN 
GEVOLGE VAN EEN ARBEIDSONGEVAL 
OVERKOMEN ONDER RET STELSEL VAN 
DE GECOORDINEERDE WETTEN VAN 
28 SEPTEMBER 1931.- GEVOLGEN VAN 
DE INWERKINGTREDING VAN DE WET 
VAN 10 APRIL 1971. 

3° VERJARING. - BURGERLIJKE ZA
KEN. - VERJARING VAN DE RECHTS-
VORDERING TOT BETALING VAN 
DE VERGOEDINGEN WAARVAN SPRAKE 
IN DE ARBEIDSONGEVALLENWETGEVING. 
- KAN WORDEN GESTUIT O.A. DOOR 
EEN OP EEN ANDERE OORZAAK GE
GRONDE RECHTSVORDERING TOT BETA
LING VAN EEN VERGOEDING WE GENS 
RET ARBEIDSONGEVAL, 

4° CASSATIEMIDDELEN. - BURGER
LIJKE ZAKEN. - MIDDEL VOOR DE 
ElSER ZONDER BELANG GEWORDEN 
WE GENS DE BESLISSING VAN RET HoF 
OVER EEN ANDER MIDDEL. - NIET
ONTVANKELIJKHEID, 

1° en 2° De wm·kman of zijn 1'echtve1'
krij genden die, krachtens artikel 25 van 
de gecoo1·dinee1·de wetten van 28 sep
tembe1' 1931, het 1'echt hadden het 
onde1·nemingshoofd rechtstreeks te dag
vam·den tot vm·goeding van de schade 
ten gevolge van een arbeidsongeval 
ove1·komen onde1· het stelsel van die 
wetten, hebben dit 1·echt behouden na de 
inwe1·kingt1·eding van de m·beidsonge
vallenwet van 10 ap1·il1971. 

3° De ve1:ja1·ing van de 1'echtsvo1·de1'ing 
tot betaling van de vm·goedingen wam·van 
s1J1·ake in de a1·beidsongevallenwetgeving 
kan wo1·den gest~tit, o.a. doo1· een op een 
ande1·e om·zaalc geg1'0nde 1'echtsvonlm·ing 
tot betaling van een vergoeding wegens 

het arbeidsongeval. (Art. 28 gecoi.ird. 
wetten van 28 september 1931; artt. 69 
en 70 wet van 10 april 1971.) 

4° N iet ontvankelij k is het middel dat vom· 
de eiser zonde1· belang is geworden 
we gens de beslissing van het H of .oVM' 
een andm· middel ( 1). 

(NAAMLOZE VENNOOTSCHAP 
«DE VADERLANDSE )), T. BRUYNSEELS.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 27 juni 1974 door het Arbeids
hof te Brussel gewezen ; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 2, 2244, 
2249 van het Burgerlijk Wetboek, 42, 49, 
50, 58, § 1, 3°, 62, 63, 65, 69, 70, 73, 104, 
4°, 106 van de wet van 10 april 1971 op 
de arbeidsongevallen en 1 van het 
koninklijk besluit van 25 oktober 1971 
tot vaststelling van de datum waarop 
de arbeidsongevallenwet van 10 april 
1971 in werking treedt, 

doordat het arrest eiseres veroordeelt 
tot betaling van de wettelijk bepaalde 
vergoedingen inzake arbeidsongevallen 
voor de blijvende gedeeltelijke arbeids
ongeschiktheid om de redenen dat, ten 
aanzien van het arbeidsongeval dat 
verweerster op 25 januari 1969 is over
komen en waarvan de letsels op 25 januari 
1970 geconsolideerd waren, dient gesteld 
te worden dat, bij toepassing van de 
beginselen vervat in de in 1931 gecoi.irdi
neerde arbeidsongevallenwetten, de werk
gever wel degelijk op 5 januari 1972 nog 
als hoofdschuldenaar kon worden gedag
vaard, en dat daarbij de vordering tegen 
de werkgever een andere oorzaak heeft 
dan die tegen de verzekeraar, zodat de 
dagvaarding van 5 januari 1972 gericht 
tegen de werkgever dus eveneens de 
verjaring tegen eiseres, verzekeraar, heeft 
gestuit met betrekking tot de vergoe
dingen voor blijvende ongeschiktheid, 

tm·wijl, em·ste onderdeel, de wet van 
10 april 1971 op de arbeidsongevallen 
van kracht geworden is op 1 januari 1972, 
zodat de dagvaarding die verweerster op 
5 januari 1972 aan haar werkgever 
betekende geenszins onder toepassing 
kon vallen van het stelsel der door 

(1) Cass., 30 oktober 1975, sup1'a, blz. 281. 
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koninklijk besluit van 28 september 1931 
gecoordineerde wetten, ook al waren het 
ongeval op 24 januari 1969 en de 
consolidatie op 25 januari 1970 gebeurd 
(schending van de artikelen 2 van het 
Burgerlijk Wetboek, 104, 4°, 106 van de 
wet van 10 april 1971 en 1 van het 
koninklijk besluit van 25 oktober 1971); 

tweecle onclercleel, verweerster op 5 ja
nuari 1972 enkel een vordering kon 
uitoefenen tegen eiseres, de verzekeraar
arbeidsongevallen van haar werkgever, 
om haar vergoedingen wegens blijvende 
arbeidsongeschiktheid te bekomen, zodat 
zij haar werkgever niet als haar schul
denaar kon beschouwen en de aan deze 
laatste op 5 januari 1972 betekende 
dagvaarding geenszins de loop van de 
verjaring tegenover eiseres gestuit heeft 
(schending van de artikelen 42, 49, 50, 
58, § 1, 3°, 62, 63, 65, 69, 70, 73 van de 
wet van 10 april 1971, 2244 en 2249 
van het Burgerlijk Wetboek) : 

Overwegende dat krachtens artikel 25 
van de wetten op de vergoeding der 
schade voortspruitende uit de arbeids
ongevallen, gecoordineerd bij het konink
lijk beslnit van 28 september 1931, 
verweerster een vorderingsrecht had 
rechtstreeks tegen de werkgever, die 
nochtans zijn verzekeraar in de zaak 
kon betrekken ; 

Overwegende dat de arbeidsongevallen
wet van 10 april 1971 verweerster dit 
recht niet heeft ontnomen; 

Overwegende dat het arrest vaststelt 
dat de verjaring van drie jaar gestuit 
werd door de rechtsvordering, tot betaling 
wegens het arbeidsongeval, ingesteld 
op 5 jannari 1972 door verweerster tegen 
haar werkgever ; 

Dat het middel naar recht faalt ; 

Over het eerste middel, afgeleid nit de 
schending van de artikelen 24, 69, 70 
van de wet van 10 april 1971 op de 
arbeidsongevallen, 2261 van het Bnr
gerlijk Wetboek en 97 van de Grondwet, 

cloordat het arrest eiseres veroordeelt 
de wettelijke vergoedingen inzake ar
beidsongevallen te betalen voor de 
blijvende gedeeltelijke arbeidsongeschikt
heid om de redenen dat de verjaring 
van de vordering tot uitkering van de 
vergoedingen voor blijvende arbeids
ongeschiktheid pas begint te lopen vanaf 
de datmn van de consolidatie eii in de 
onderhavige zaak de consolidatie dateert 
van 25 jannari 1970, zodat de vordering 
van 3 jclii 1972 binnen <,ie verjarings
termijn werd ingesteld, 

te1•wijl, eerste ondercleel, de verjaring 
van de vordering van verweerster tot 
betaling van de vergoedingen wegens 
haar blijvende arbeidsongeschiktheid 
begon te lopen op 17 april 1969, datmn 
van de brief waarmede eiseres haar liet 
weten dat ze het ongeval als geconsoli
deerd zonder letsels beschonwde, en haar 
rechten dus betwist werden, zodat haar 
met exploot van 3 juli 1972 ingestelde 
vordering door het verloop van de 
driejarige termijn sinds 17 april 1972 
verjaard ~as (schending van de arti
kelen 24, 69, 70 van de wet van 10 april 
1971 en 2261 van het Bnrgerlijk Wet
hoek); 

tweede onclerdeel, het arrest geenszins 
vermeldt waarom het de datum van 
25 januari 1970 als consolidatie aanhoudt 
en niet de door eiseres vooropgezette 
datum van 17 april 1969, zodat het 
arrest onvoldoende gemotiveerd is en 
onvoldoende op de conclusie van eiseres 
antwoordt (schending van artikel 97 
van de Grondwet) : 

Overwegende dat nit het antwoord op 
het tweede middel blijkt dat hBt arrest 
vaststelt dat de vetjaring gestuit werd 
op 5 januari 1972 ; dat de verjaring na 
drie jaar derhalve nog niet bereikt was 
toen verweerster eiseres dagvaardde op 
3 juli 1972, onverschillig of de verjaring 
was aangevangen op 17 april 1969 toen 
eiseres een brief zond aan verweerster 
<< meldende dat haar ongeval als gecon
solideerd zonder blijvende invaliditeit 
werd aangezien » of op 25 januari 1970, 
beweerde datum van consolidatie ; 

Dat het middel niet ontvankelijk is 
bij gebrek aan belang ; 

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

12 mei 1976.- 3e kamer.- Voorzitter, 
de H. Nanlaerts, raadsheer waarnemend 
voorzitter. - Vm·slaggever, de H. Jans
sens. - Andm·sluidende conchtsie (1), 
de H. Veln, advocaat-generaal.- Pleitm·, 
de H. Hontekier. 

(1) Het openbaar ministerie had gecon
cludeerd tot vernietiging van de bestreden 
beslissing omdat het van oordeel was dat het 
tweecle onderdeel van het eerste middel 
gegrond was en dat het geen belang had 
rekening te houden met het tweede middel 
dat, bij aanneming, tot geen ruimere ver
nietiging kon leiden. 
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}e KAMER.- 13 mei 1976, 

OVEREENKOMST. - VERBINDENDE 
KRACHT. - RECHTER DIE, ZONDER 
VERANTWOORDING, OP EEN IN DE 
OVEREENKOMST ONBESTAANDE VOOR· 
WAARDE STEUNT TENEINDE DE REOH· 
TEN EN VERPLICHTINGEN VAN DE 
PARTIJEN VAST TE STELLEN.- SCHEN
DING VAN ARTIKEL 1134 VAN RET 
BuRGERLIJK WETBOEK. 

De bindende k1·acht van een ove1·een
komst (1) wordt mislcend do01• het m·rest 
dat vaststelt dat in de overeenlcomst 
wordt bepaald dat « staangeld worodt 
geheven om het even wellce de oo1•zaalc 
zij van de ove1·sch1-ijding van de te1·mijn 
voo1' het lassen (van de do01· de Nationale 
maatschappij der Belgische Spoorwegen 
ter beschikking van de contractant 
gestelde spoorwagons) en zelfs in geval 
van ovm·macht >>, doch niettemin alge
meen, zonder overigens enige 1·eden aan 
te voe1·en welke a.m. is afgeleicl tdt cle 
gemeenschappelijke becloeling van cle 
partijen of uit een wettelijlce bepaling, 
beslist clat clit staangeld niet verschulcligcl 
is wanneer het stilstaan te wijten is 
aan ele vm·voerder, daar het aliltts aan 
cle tttssen cle pa1'tijen gesloten overeen
lcomst een clattsttle toevoegt of aan de 
partijen ande1'e Techten en verplichtingen 
toekent en oplegt dan deze wellce uitclntlc
kelijk wenlen bepaald (2). (Art. 97 
Grondwet en art. 1134 B.W.) 

(NATIONALE MAATSCHAPPIJ 
DER BELGISCHE SPOOEWEGEN, 

T. BOSSCHAERT.) 

ARREST (vertaling). 

HET HOF;- Ge1et op het bestreden 
arrest, op 3 maart 197 5 door het Hof 
van beroep te Bergen gewezen ; 

Over het midde1, afge1eid uit de schen
ding van de artike1en 1134, 1319, 1320, 

(1) Raadpl. cass., 1 oktober 1936 (Btdl. en 
Pas., 1936, I, 368) : de reglementen van de 
Nationale maatschappij del' Belgische spoor
wegen, opgericht bij de wet van 23 juli 1926, 
zijn geen wetten, in de zin inzonderheid van 
artikel 608 van het Gerechtelijk W etboek 
(artikel 608 heeft de bepalingen overgenomen 
van de artikelen 17 van de wet van 4 augustus 
1832 en 9 van de wet van 25 februari.1925). 

Over het kenmerk van cleze reglementen 
van v66r de inwerkingtreding van deze wet, 

1322 van het Burgerlijk Wetboek en 97 
van de Grondwet, 

doordat het arrest, ter bevestiging van 
de expertisemaatrege1 van de eerste 
rechter, bes1ist dat artike1 32, § 12, van 
het a1gemeen reglement voor de goederen
tarieven dat zegt dat « het staange1d 
wordt geheven om het even welke ·de 
oorzaak zij van de overschrijding van de 
lostermijn en zelfs in geval van over
macht n; " gei:ntimeerde (thans verweer
der) het recht « ontzegt n, aan te v<ie'ren 
dat daden van derden en overmacht 
bevrijdend zijn '' en << dat overblijft de 
fout van de schu1deiser (thans eiseres) 
die niet betoogt dat zij daarvan kan 
worden vrijgesteld n, en bijgevolg ~1eeft 
geoordeeld dat een expertise noodzakelijk 
is om verweerder in de ge1egenheid te 
stellen « de werkelijkheid van de tekort
komingen of fouten « van eiseres '' aan 
te tonen n, 

te1·wijl, ee1·ste oncle1·cleel, eiseres in haar 
conc1usie van hager beroep uitdrukkelijk 
heeft aangeduid dat,. « krachtens deze 
reglementaire bepa1ing, artikel 32, § 12, 
van het algemeen reglement voor de 
goederentarieven, dat wetskracht heeft, 
ge!ntimeerde de staangelden die van hell,l 
worden gevorderd in elk geval ver
schuldigd is, om het even welke de 
oorzaak zij van de overschrijding van 
de termijn n en, derhalve, de expertise
maatrege1 « volstrekt nutte1oos was voor 
de beoordeling van de feiten van de 
zaak n, zodat het bestreden arrest, door 
te zeggen dat « overblijft de fout van de 
schuldeiser, thans appellante, nu eiseres, 
die niet betoogt dat zij daarvan kan 
worden vrijgeste1d n, enerzijds de bewijs
kracht van de conclusie in hager beroep 
van eiseres miskent vo1gens we1ke de 
staange1den verschuldigd waren om het 
even welke de oorzaak was van de over
schrijding van de 1ostermijn en, ander
zijds; de2'e conc1usie niet passend heeft 
beantwoord (schending van de arti
ke1en 1319, 1320, 1322 van het Burger1ijk 
Wetboek en 97 van de Grondwet); 

raadpl. cass., 18 februari 1932 (Bull. en Pas., 
1932, I, 72). 

Over het begrip « wet » waarvan sprake in 
artikel 608 van het Gerechtelijk IV etboek, 
raaclpl. de conclusie van het openbaar minis
terie v66r cass., 30 januari 1976 (An·. cass., 
1976, blz. 632). 

(2) Raadpl. cass., 8 mei 1971 (An·. cass., 
1971, blz. 886) en de noten, 16 maart 1972 
(ibid., 1972, blz. 672) en 25 september 1974 
(ibid., 1975, blz. 104). 
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tweede ondm·deel, de feitenrechter een 
overeenkomst tussen partijen slechts mag 
interpreteren indien zij niet duidelijk 
is en hij zijn uitlegging preciseert en 
motiveert en, derhalve, het bestreden 
arrest, dat niet heeft vastgesteld dat 
de bewoordingen van artikel 32, § I2, 
van het algemeen reglement voor de 
goederentarieven, dat de overeenkomst 
tussen de partijen vormt, dubbelzinnig 
of onduidelijk zouden zijn, niet wettelijk 
kon beslissen dat deze bepaling die, zoals 
eiseres bij conclusie betoogde, de betaling 
oplegt van de staangelden voor de wagen 
« om het even welke de oorzaak zij van 
de overschrijding van de lostermijn », 
de medecontractant (thans verweerder) 
enkel het recht zou ontzeggen « aan te 
voeren dat fouten van derden en over
macht bevrijdend zijn » en bovendien 
zijn bovengenoemde uitlegging van deze 
bepaling niet wettelijk heeft gemoti
veerd (schending van de artikelen ll34, 
I3I9, I320 en 1322 van het Burgerlijk 
Wetboek): 

W at het tweede onderdeel betreft : 

Overwegende dat de eis strekte tot 
veroordeling van verweerder en tot 
betaling van het staangeld dat de eisende 
maatschappij heeft vastgesteld ingevolge 
het stilstaan van haar wagens ; 

Overwegende dat, hoewel het vaststelt 
dat artikel 32, § 12, van het algemeen 
reglement van de Nationale Maat
schappij der Belgische Spoorwegen voor 
de goederentarieven bepaalt dat « het 
staangeld wordt geheven om het even 
welke de oorzaak zij van de overschrij
ding van de lostermijn en zelfs in geval 
van overmacht », het arrest enkel over
weegt dat verweerder vrijgesteld zou 
kunnen worden van de betaling van dit 
staangeld, indien het stilstaan te wijten 
is aan eiseres, waardoor het aan de tussen 
de partijen gesloten overeenkomst een 
clausule toevoegt of, zonder daarvoor 
een reden op te geven, aan de partijen 
andere rechten en verplichtingen oplegt 
dan deze welke uitdrukkelijk werden 
bepaald; 

Dat het arrest aldus de artikelen 97 
van de Grondwet en ll34 van het 
Burgerlijk Wetboek miskent; 

Dat dit onderdeel van het middel 
gegrond is; 

Om die redenen, zonder het eerste 
onderdeel van het middel te moeten 
onderzoeken daar het tot geen ruimere 
vernietiging kan leiden, vernietigt het 
bestreden arrest, behalve in zoverre het 

het hoger beroep ontvankelijk verklaart ; 
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 Hof van 
beroep te Luik. 

13 mei I976.- I e kamer.- Voorzitter, 
Ridder Rutsaert, eerste voorzitter. -
Verslaggevm·, de H. Closon. - Gelijk
luidende conclusie, de H. Dumon, eerste 
advocaat-generaal.- Pleiter, de H. Van 
Ryn. 

I e KAMER, - 13 mei 1976. 

1° INKOMSTENBELASTINGEN. 
WETBOEK VAN DE INKOMSTENBELAS· 
TINGEN. - PERSONENBELASTING. -
VERGOEDINGEN BETAALD TEN GEVOLGE 
VAN STOPZETTING VAN ARBEID OF 
BEEINDIGING VAN BEDIENDEN- OF 
DIENSTVERRURINGSCONTRAOT.- ART!· 
KEL 93, § 1, 3°, a, VAN GENOEMD 
WETBOEK. - 0NDERSCREIDEN AAN

SLAG.- BEGRIP. 

2o INKOMSTENBELASTINGEN. 
WETBOEK VAN DE INKOMSTENBELAS
TINGEN. - PERSONENBELASTING. -
BELASTING VAN NIET-VERBLIJFROU
DERS, - 0PDECIEMEN VOOR DE DIENST· 
JAREN I968 TOT 1970. - WET VAN 
31 MAART 1967, ARTIKEL 2, § I, a. -
0PDECIEM OP DE BELASTING MET 
BETREKKING TOT DE SCRIJF VAN HET 
BELASTBARE INKOMEN BOVEN 500.000 
FRANK. 

3o INKOMSTENBELASTINGEN. 
WETBOEK VAN DE INKOMSTENBELAS· 
TINGEN. - PERSONENBELASTING. -
BELASTING VAN NIET-VERBLIJFROU· 
DERS. - 0PDECIEM, - WET VAN 
31 MAART 1967, ARTIKEL 2, § 1, a, -
VASTSTELLING VAN DE SCIDJF VAN RET 
BELASTBARE INKOMEN BOVEN 500.000 
FRANK WAARVOOR DE OPDECIEM MOET 
WORDEN VASTGESTELD. - IN AAN
MERKING TE NEMEN BELASTBARE IN
KOMSTEN WAARIN DE INKOMSTEN VER· 
VAT ZIJN WAARVAN SPRAKE IN ART!· 
KEL 93, § 1, 3°, a, VAN RET WETBOEK 
VAN DE INKOMSTENBELASTINGEN. 

4° INKOMSTENBELASTINGEN. 
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WETBOEK VAN DE INKOMSTENBELAS
TINGEN. - PERSONENBELASTING. -
BE LASTING VAN NIET-VERBLIJFHOU
DERS. - 0PDECIEM VASTGESTELD BIJ 
DE WET VAN 31 MAART 1967, ARTIKEL 2, 
§ 1, a. - KONINKLIJK BESLUIT NR. 29 
VAN 29 JUNI 1967 VOLGENS HETWELK, 
MET HET OOG OP DE VASTSTELLING VAN 
HET BEDRAG VAN DE INKOMSTEN WAAR
OP DIE OPDECIEM WORDT GEHEVEN, DE 
INKOMSTEN WAARVAN SPRAKE IN ARTI

KEL 93, § 1, 3°, a, VAN HET WETBOEK 
VAN DE INKOMSTENBELASTINGEN BIJ 
DE IN AANMERKING TE NEMEN INKOM
STEN MOETEN GEVOEGD WORDEN. -
WETTELIJKHEID. 

50 CASSATIEMIDDELEN.- DIREOTE 
BELASTINGEN.- BETWISTING DIE NIET 
ONTVANKELIJK EN OOK NIET GEGROND 

WORDT VERKLAARD. - MIDDEL DAT 
KRITIEK OEFENT OP DE BESLISSING 
TEN AANZIEN VAN DE ONTVANKELIJK
HEID VAN DEZE BETWISTING. - NIET
ONTVANKELIJKHEID, 

1° De vergoedingen, al of niet contractueel 
betaald ten gevolge van stopzetting van 
m·beid of beiiindiging van bedienden
of dienstvet·huringscontmct, die meer 
dan 25.000 f1·ank bedragen zijn onder 
de voo1·waa1·den van m·tikel 93, § 1, 
W.I.B. afzonde1·lijk belastbaar tegen de 
gemiddelde aanslagvoet ove1·eenstemmend 
met het geheel van de belastbare inkom
sten van het laatste vorige jaaT tijdens 
hetwelk de belastingplichtige een n01·male 
bedrijfsactiviteit heeft gehad (1). (Art. 93, 
§ 1, 3o, a, W.I.B.) 

2° De wet van 31 maa1·t 1967 tot toekenning 
van bepaalde machten aan de Koning, 

(1) Betrekkelijk artikel 35, § 1, lid 2, van de 
gecoiirdineerde wetten betreffende de in
komstenbelastingen, dat een gelijkaardig 
regeling had. vastgelegd, heeft het Hof in zijn 
arrest van 19 december 1968 (A1·1·. cass., 
1968, blz. 580) overwogen « dat deze wettelijke 
bepaling vom• de erin bedoelde vergoedingen 
een speciale belastingregeling heeft vastgesteld 
die bestemd is om een te strenge progressieve 
toepassing van de aanslagvoet van de belasting 
te vermijden op een inkomen dat normaal 
over meer dan een jaar zou gespreid geweest 
zijn ». 

(2) Ret koninklijk besluit nr. 29 van 29 juni 
1967 bepaalt ook dat de eerste schijf van 
500.000 frank, waarvan sprake in artikel 2, 
§ 1, a, van de wet van 31 maart 1967 « geacht 
wordt bij voorrang te bestaan uit het gezamen
lijk belastbaar gedeelte en, zo dit ontoereikend 
is, uit het afzonderlijk belastbaar gedeelte ... "· 

teneinde de stabilisatie van het be
g1'0tingsevenwicht te verzeke1·en, heeft 
voo1· de staat alleen voo1· de dienstjm·en 
1968 tot 1970 opdeciem gevestigd op de 
personenbelasting, de belasting der niet
verblijfhottders en de vennootschaps
belasting; voor deze eerste twee belas
tingen, wordt een opdeciem gevestigd 
op de belasting met bet1·ekking tot de 
schijf van het belastbam· inkomen boven 
500.000 fmnk. (Art. 2, § 1, a, wet van 
31 maart 1967, gewijzigd bij de wet 
van 11 februari 1969.) 

3° De schijf van de belastba1·e inkomsten 
waarvan spmke in artikel 2, § 1, a, van 
de wet van 31 mam·t 1967 moet, krachtens 
deze wettelijke bepaling, w01·den vast
gesteld rekening houdende met alle 
belastbare inkomsten met inbegrip van 
de inkomsten die, o.a. met toepassing 
van m·tikel93, § 1, 3°, a, van het Wetboek 
van de inkomstenbelastingen, aan een 
afzonclerlijke belasting onderworpen zijn. 

4° In zoverre het koninklijk besluit m·. 29 
van 29 jm~i 1967 bet1·ejJende cle opdeciem 
op cle peTsonenbelasting en op de 
belasting cler « niet-verblijfhoude1's » be
paalt clat cle bij cle wet van 31 maa1·t 1967 

- gevestigcle opcleciem be1·ekend wordt 
1·ekeni1tg hottdende met de gezamenlijke 
inlcomsten, met inbegrip dus van de 
inkomsten wam·van sp1·ake in artikel 93, 
§ 1, 3°, a, van het W etboelc van de 
inkomstenbelastingen, is dit besluit wet
telijk omclat het zijn g1·ondslag vinclt in 
die wet van 31 mam·t 1967 (2). 

5° Niet ontvanlcelijk, bij gebreke van 
belang, is het middel dat kritiek oefent 
op cle bestreclen beslissing omclat zij 
niet ontvankelijk heeft verklaa1·d een 

Door te zeggen dat dit koninklijk besluit 
wettelijk is «in zoverre {het) overeenstemt 
met de regel van de wet van 31 maart 1967 "• 
d.w.z. de regel volgens welke alle inkomsten 
moeten worden samengevoegd teneinde de 
schijf van het belastbare inkomen hoven 
500.000 frank vast te stellen, heeft onder
staand arrest er willen op wijzen dat het 
zich niet uitsprak - aangezien desaangaande 
geen middel werd aangevoerd, hoewel het 
bestreden arrest toepassing heeft gemaakt 
van de prioritaire imputatie welke het konink
lijk besluit aldus voorschrijft - over de 
overeenstemming van dit deel van die regle
mentaire bepaling met artikel 93, § 1, 3°, a, 
van het ''V etboek van de inkomstenbelas
tingen, waarvan de wet van 31 maart 1967 
niet heeft afgeweken. 
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betwisting die zij ook niet gegrond heeft 
verklaard (1). 

(NEUHUYS, T. BELGISOHE STAAT, 
MINISTER VAN FINANOIEN.) 

ARREST (vertaling). 

RET HOF ; - Ge1et op het bestreden 
arrest, op 17 maart 197 5 door het Hof 
van beroep te Brusse1 gewezen ; 

Over het eerste en derde middel samen, 
afgeleid, 

het eerste, uit de schending van de 
artikelen 107 van de Grondwet, 93, 
inzonderheid § 1, 3°, littera a, van het 
W etboek van de Inkomstenbelastingen, 
2, inzonderheid §§ 1, 5 en 6, van de wet 
van 31 maart 1967 tot toekenning van 
bepaalde machten aan de Koning, ge
wijzigd bij artikel 5 van de wet van 
ll februari 1969, en, voor het dienstjaar 
1972, bij artikel 3, § 2, van de wet van 
24 december 1970, 1, inzonderheid §§ 1 en 
3, van het koninklijk besluit nr. 29 van 
29 juni 1967, 

doordat, aangezien eiser in 1969 en 1971 
vergoedingen heeft ontvangen tengevolge 
van stopzetting van arbeid of beeindiging 
van bediendencontract die, krachtens 
artikel 93, § 1, 3°, littera a, van het 
W etboek van de Inkomstenbelastingen, 
belast moesten worden tegen de ge
middelde aanslagvoet overeenstemmend 
met het geheel van de belastbare in
komsten van het laatste vorige jaar 
tijdens hetwelk de belastingplichtige 
een normale bedrijfsactiviteit heeft 
gehad, dat wil zeggen, ten deze, respec
tievelijk de jaren 1968 en 1970; het 
bestreden arrest beslist dat, in artikel 2 
van de wet van 31 maart 1967 die een 
opdeciem vaststelt op de personen
belasting, «de uitdrukking « belastbare 
inkomen » dezelfde betekenis heeft als in 
artikel 6 van het W etboek van de 
Inkomstenbelastingen en dus de gezamen
lijke netto-inkomsten moet omvatten 
van de verschillende categorieen, zowel 
de periodieke inkomsten ( onroerende, 
roerende, bedrijfsinkomsten) als de bij 
wet ermee gelijkgestelde niet-periodieke 
inkomsten, zoals de vermeerderingen van 
activa, de achterstallige lonen of pen-

(1) Raadpl. cass., 8 mei 1971 (A1'1', cass., 
1971, biz. 886} en de noten, 16 maart 1972 
(ibid., 1972, biz. 672} en 25 september 1974 
(ibid., 1975, biz. 104). 

sioenen en de opzeggingsvergoedingen ; 
( ... ) dat de wetgever beschouwt dat deze 
afzonderlijk te belasten inkomsten, en 
inzonderheid de opzeggingsvergoedingen 
bedoeld bij littera a, 3°, van § 1 van 
artikel 93 van het Wetboek van de 
Inkomstenbelastingen, belastbare inkom
sten zijn net zoals de andere inkomsten 
alhoewel hun belasting anders wordt 
berekend; ... dat de wet van 31 maart 
1967, door het vaststellen van een 
opdeciem op de belastbare inkomsten 
boven 500.000 frank, dus alle belastbare 
inkomsten bedoelt, zowel die welke 
onderworpen zijn aan het gewone stelsel 
als die welke aan andere aanslagmodali
teiten zijn onderworpen krachtens de 
bepalingen van artikel 93 van het Wet
hoek van de Inkomstenbelastingen, dat 
aldus de achterstallen en de opzeggings
vergoedingen waarvan sprake onder lit
tera a vm1 dit artikel behoren tot de 
belastbare inkomsten van het aanslag
jaar, zodat hierop desgevallend bij deze 
wet bepaalde opdeciem moet worden 
toegepast ; .. . dat uit fiskaal oogpunt 
het globaal inkomen en het afzonderlijk 
belaste inkomen de twee luiken van 
eenzelfde belastbaar inkomen zijn en dat 
de berekening van de opdeciem ten deze 
wettelijk gebeurde door de inkomsten 
van verzoeker te globaliseren en door 
deze opdeciem toe te passen op de 
belasting met betrekking tot de schijf van 
de inkomsten hoven 500.000 frank», en 
dat de administratie ten deze de be
palingen van het koninklijk besluit 
nr. 29 van 29 juni 1967 strikt heeft 
toegepast, 

terwijl deze vergoedingen, aangezien 
zij afzonderlijk moeten worden belast 
tegen de gemiddelde aanslagvoet van 
een vorig jaar, niet kunnen worden 
onderworpen aan het belastingtarief en, 
zodoende, aan de opdeciem van het 
belastingjaar, waaruit volgt dat de 
vergoedingen die eiser heeft ontvangen, 
niet samengevoegd konden worden met 
de inkomsten respectievelijk van de 
jaren 1969 en 1971 en dat de opdeciem 
bepaald voor de dienstjaren 1970 en 1972 
hierop niet kon worden toegepast, 

en te1·wijl, in de veronderstelling, quod 
non, dat artikel I van het koninldijk 
besluit nr. 29 van 29 juni 1967 deze 
berekeningswijze van de litigieuze aan
slagen bepaalt, het hof van beroep 
ingevolge artikel 107 van de Grondwet 
deze bepaling niet mocht toepassen 
omdat zij in strijd was met de bepalingen 
van artikel 93 van het Wetboek van de 
Inkomstenbelastingen ; 
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het de1·de, nit de schending van de 
artikelen 107 van de Grondwet, 93, 
inzonderheid § 1, 3°, littera a, van het 
W etboek van de Inkomstenbelastingen, 
2, inzonderheid §§ 1, 5 en 6, van de wet 
van 31 maart 1967 tot toekenning van 
bepaalde machten aan de Koning, ge
wijzigd bij artikel 5 van de wet van 
11 februari 1969 en, voor het dienstjaar 
1972, bij artikel 3, § 2, van de wet van 
24 december 1970, 1, inzonderheid §§ 1 
en 3, van het konink1ijk besluit nr. 29 
van 19 juni 1967, 

doordat het bestreden arrest beslist dat 
« het globaal inkomen en het afzonderlijk 
belaste inkomen (artikel 93 van het 
W etboek van de Inkomstenbelastingen) 
de twee luiken van eenzelfde in de 
personenbelasting belastbaar inkomen 
zijn en dat de berekening van de opdeciem 
ten deze wettelijk is gebel:\rd door de 
inkomsten van verzoeker te globaliseren 
en door die opdeciem toe te passen op de 
belasting met betrekking tot de schijf 
van het belastbaar inkomen hoven 
500.000 frank "• en dat de administratie 
ten deze de bepalingen van het koninklijk 
besluit nr. 29 van 29 juni 1967 strikt 
heeft toegepast, 

te1·wi)'l, aangezien de vergoedingen die 
eiser heeft ontvangen ingevolge artikel 93 
van het Wetboek van de Inkomsten
belastingen afzonderlijk moeten worden 
belast, deze, zEllfs voor de berekening 
van de opdeciem ingevoerd bij de wet 
van 31 maart 1967, niet samengevoegd 
konden worden met de andere inkomsten 
van eiser, zodat deze opdeciem, wat 
betreft deze vergoedingen, slechts van 
toepassing was op de belasting met 
betrekking tot de schijf van deze vergoe
dingen hoven 500.000 frank, 

en te1·wijl, in de onderstelling dat 
artikel 1 van het koni:nklijk besluit 
:nr. 29 van 29 juni 1967 deze berekenings
wijze van de litigieuze aanslagen bepaalt, 
het Hof van beroep, ingevolge artikel 107 
van de Gro:ndwet, deze bepali:ng niet 
kan toepassen omdat zij in strijd was 
met de bepalingen van artikel 93 van 
het Wetboek van de Inkomstenbelas
tingen: 

Overwegende dat, enerzijds, krachtens 
artikel 93, § 1, 3°, a, van het Wetboek 
van de Inkomstenbelastingen, de ver
goedingen al of niet contractueel betaald 
tengevolge van stopzetting van arbeid, 
in beginsel, afzonderlijk belastbaar zijn 
tegen « de gemiddelde aanslagvoet over
eenstemmend met het geheel van de 
belastbare inkomsten van het laatste 

vorige jaar tijdens hetwelk de belasting
plichtige een normale bedrijfsactiviteit 
heeft gehad » ; 

Overwegende, anderzijds, dat de wet 
van 31 maart 1967 voor de dienstjaren 
1968 tot 1970 een opdeciem heeft 
gevestigd, onder meer op de personen
belasting, « met betrekking tot de schijf 
van het belastbare inkomen boven 
500.000 frank»; 

Overwegende dat de opzeggingsvergoe
dingen, al bleven zij voor de berekening 
van de belasting onderworpen aan de ge
middelde aanslagvoet overeenstemmend 
met het geheel van de belastbare 
inkomsten van het laatste vorige jaar 
tijdens hetwelk de belastingplichtige 
een normale bedrijfsactiviteit heeft 
gehad, niettemin een belastbaar inkomen 
vormen van het jaar tijdens hetwelk 
ze werden gei'nd ; 

Overwegende dat de wet van 31 maart 
1967, door te bepalen dat de opdeciem 
gevestigd wordt op de personenbelasting 
met betrekking tot de schijf « van 
het belastbaar inkomen boven 500.000 
frank », noodzakelijk het inkomen be
doelt dat zowel bestaat uit .de vergoe
dingen die, wat betreft de bepaling van 
de aanslagvoet, afzonderlijk moeten 
worden belast als nit de andere inkomsten 
van het dienstjaar; 

Overwegende dat aldus de wet van 
31 maart 1967, hoewel zij de bepalingen 
van artikel 93, § l, 3°, a, van het Wetboek 
van de Inkomstenbelastingen niet opge
heven of gewijzigd heeft, toch heeft 
beslist, door de vestiging van de opde
ciem, dat deze nieuwe belasting zou 
toegepast worden op de belastingen met 
betrekking tot een bedrag dat gevormd 
wordt door de samenvoeging zowel van 
de afzonderlijk belastbare inkomsten, in 
de zin van genoemd artikel 93, als van 
de andere inkomsten doch enkel in 
zoverre de aldus bereikte som meer zou 
bedragen dan 500.000 frank; 

Overwegende dat in zoverre het 
koninklijk besluit hr. 29 van 29 juni 1967 
overeenstmnt 1net deze regel van de wet 
van 31 maart 1967, het zijn wettelijke 
grondslag vindt in genoemde wet en niet 
lijdt aan onwettigheid ; 

Dat, derhalve, het derde middel en het 
tweede onderdeel van het eerste middel 
die de onwettigheid inroepen van dit 
koninldijk besluit, naar recht falen ; 

Overwegende dat, in zoverre het 
betoogt dat met het oog op de vast
stelling van het bedrag van de inkomsten 
waarop de opdeciem wordt geheven de 
ontvangen inkomsten niet mochten 
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worden samengevoegd met de inkomsten 
respectievelijk van de jaren 1969 en 
1971, het middel eveneens naar recht 
faalt; 

Overwegende dat, in strijd met wat 
het middel betoogt, op de vergoedingen 
« de opdeciem bepaald voor de dienst
jaren 1970 en 1972 geenszins werd 
geheven " ; dat integendeel uit het be
streden arrest blijkt dat genoemde 
opdeciem « geheven werd op de belasting 
met betrekking tot de schijf van de 
afzonderlijk belastbare inkomsten >>, wat 
noodzakelijk betekent « op de belasting 
zoals die werd vastgesteld bij artikel 93, 
§ 1, 3°, van het Wetboek van de In
komstenbelastingen " ; 

Dat, in die mate, het middel feitelijke 
grondslag mist ; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 267, 276, 
278 van het Wetboek van de Inkomsten
belastingen, 1319, 1320 en 1322 van het 
Burgerlijk W etboek, 

doo1·dat het bestreden arrest verklaart 
dat eiser voor het eerst voor het hof van 
beroep heeft betoogd dat het koninldijk 
besluit nr. 29 van 29 jlmi 1967 onwettelijk 
was en beslist « dat een dergelijke eis, 
die verzoeker in zijn reclamatie niet heeft 
geformuleerd, en die niet ambtshalve 
werd onderzocht door de directeur, een 
nieuwe eis is die niet tot de bevoegdheid 
van het hof behoort, dat de directeur, 
door in zijn beslissing dat besluit toe 
te passen, evenwel geenszins de wettelijk
heid ervan heeft onderzocht, welke grief 
niet werd onderzocht tijdens de adminis
tratieve fase », 

terwijl, zelfs in de onderstelling dat de 
wettelijkheid van het koninldijk besluit 
van 29 juni 1967 een afzonderlijke 
betwisting zou kunnen zijn binnen het 
geschil over het feit of de opdeciem 
ingevoerd bij de wet van 31 maart 1967 
juist werd toegepast op eisers inkomsten, 
feit is dat de directeur, om de verwer
ping van de reclamaties van eisers te 
rechtvaardigen, dit koninklijk besluit had 
aangevoerd; waaruit volgt, enerzijds, 
dat het bestreden arrest, door te beslissen 
dat deze zaak niet was aanhangig 
gemaakt bij de directeur, de bewijskracht 
van deze beslissing heeft miskend (schen
ding van de artikelen 1319, 1320 en 1322 
van het Burgerlijk Wetboek) en, ander
zijds, dat eiser op deze beslissing mocht 
antwoorden door voor het hof van beroep 
aan te voeren dat dit koninldijk besluit 
onwettelijk is en dat het hof van beroep 
de desbetreffende argurnentatie van eiser 

niet onontvankelijk mocht verklaren 
(schending van de andere voornoemde 
bepalingen) : 

Overwegende dat, hoewel het arrest 
verklaart dat eiser voor het eerst voor 
het hof van beroep heeft betoogd dat het 
koninklijk besluit nr. 29 van 29 juni 1967 
onwettelijk is en dat deze eis niet tot de 
bevoegclheid van het hof van beroep 
behoort omdat het een nieuwe eis is, 
het toch de grond ervan onderzoekt en 
dit besluit wettelijk verklaart op grond 
van redenen die door het middel niet 
worden bestreden ; 

Dat, derhalve, dit middel van belang 
ontbloot en niet ontvankelijk is ; 

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

13 mei 1976. -1e kamer.- Voorzitter, 
Ridder Rutsaert, voorzitter. - Vm·slag
gever, de H. Trousse. - Gelijkluidende 
conclusie, de H. Dumon, eerste advocaat
generaal. - Pleitm·s, de HH. Baltus 
(van de balie te Brussel) en Fally. 

1e KAMER.- 14 mei 1976, 

1° TAALGEBRUIK. - FRANSE TAAL -
NEDERLANDSE TAAL.- BURGERLIJKE 
ZAKEN. - PARTIJEN DIE VOOR EEN 
VAN DE IN DE ARTIKELEN 2 EN 3 VAN 
DE WET VAN 15 JUNI 1935 BEDOELDE 
REOHTBANKEN, OVEREENKOMSTIG ARTI
KEL 7, § l, VAN DIE WET, EENSTEMMIG 
VRAGEN DAT DE REOHTSPLEGING IN 
HET FRANS WORDT VOORTGEZET. -
BESLISSING DIE WEIGERT IN TE GAAN 
OP HET VERZOEK. - BESLISSING DIE 
NIET VATBAAR IS VOOR HOGER BEROEP 
DOOH WEL VOOR OASSATIEBEROEP. 

2° HOGER BEROEP.- BURGERLIJKE 
ZAKEN. - PARTIJEN DIE VOOR EEN 
VAN DE IN DE ARTIKELEN 2 EN 3 VAN 
DE WET VAN 15 'JUNI 1935 OP HET 
GEBRUIK VAN DE TALEN IN GEREOHTS
ZAKEN BEDOELDE REOHTBANKEN, 
OVEREENKOlVISTIG ARTIKEL 7, § 1, VAN 
DIE WET, EENSTEMMIG VRAGEN DAT DE 
REOHTSPLEGING IN HET FRANS WORDT 
VOORTGEZET. - BESLISSING DIE vVEI
GERT IN TE GAAN OP HET VERZOEK. -
BESLISSING DIE NIET VATBAAR IS VOOR 
HOGER BEROEP. 
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3o VOORZIENING IN CASSATIE. ~ 
BESLISSINGEN WAARTEGEN OASSATIE
BEROEP KAN WORDEN INGESTELD. ~ 
BURGERLIJKE ZAKEN. ~ p ARTIJEN DIE 
VOOR EEN VAN DE IN DE ARTIKELEN 2 
EN 3 VAN DE WET VAN 15 JUNI 1935 OP 
HET GEBRUIK VAN DE TALEN IN 
GEREOHTSZAKEN BEDOELDE RECHT
HANKEN, OVEREENKOl\!ISTIG ARTIKEL 7, 
§ 1, VAN DIE WET, EENSTEJ\!Il\!IIG VRAGEN 
DAT DE REOHTSPLEGING IN HET FRANS 

WORDT VOORTGEZET. ~BESLISSING DIE 
WEIGERT IN TE GAAN OP HET VERZOEK. 

IN LAATSTE AANLEG GEWEZEN 
BESLISSING. ~ 0NTVANKELIJKE VOOR

ZIENING. 

40 TAALGEBRUIK. ~ FRANSE TAAL -

NEDERLANDSE TAAL. ~ BURGERLIJKE 
ZAKEN.- ARTIKEL 7, § 1, VAN DE WET 
VAN 15 JUNI 1935. - GEEN ONDER
SCHEID NAAR GELANG DE PARTIJEN 

(1} Ret onderzoekvan de ontvankelijkheid 
van de voorziening wim·p de vraag op· of het 
bestreden vonnis, gewezen op tegenspraaJc, 
niet vatbaa.r was voor hager beroep. Indien 
het vonnis immers vatbaar was voor hager 
beroep, was de voorziening niet ontvankelijk. 

VAN RooREBEKE (L'emploi des langttes en 
justice, druk 1936, m·s. 33, 34, 38 en 40} meent 
uit de bewoordingen van artikei 7, § 2, van de 
wet van 15 juni 1935 te moeten af!eiden dat 
een onderscheid moet worden gemaakt : indien 
de rechter de verwijzing toestaat, is verzet 
noch hager beroep mogelijk; indien hij de 
verwijzing weigert, zijn verzet en hager 
beroep wei rnogelijk. 

Procurenr-generaai Rayoit de Terrnicourt, 
toen procureur-generaai bij het Rof van beroep 
te Brussei ( « Beschouwingen over de wet van 
15 juni 1935 », rede gehouden tijdens de 
piechtige openingszitting van het Rof van 
beroep te Brussei van 16 september 1935, 
biz. 26-27), VAN EECKE («Nouveau 1•egirne 
linguistique en matiere juridique » in J.J.P., 
1935, biz. 301) en FREDERICQ (Tmite de droit 
comme1·cial belge, deei I, druk 1946, nr. 429, 
biz. 658) maken een dergelijk onderscheid 
niet en oordeien dat de beslissing noch voor 
verzet noch voor hager beroep vatbaar is. 
LrNDEMANS (A.P.R., trefwoord Taalgebntilc 
·in gerechtszalcen, druk 1973, nr. 131) verwijst 
zonder meer naar VAN RooREBEKE, nr. 40, 
om te stellen dat verzet of hager 'beroep 
mogelijk is wanneer de rechter de verwijzing 
weigert. Dezeifde zienswijze wordt, zonder 
commentaar en door enkeie verwijzing naar 
Van Roorebeke, gehuldigd in het Repertoi1·e 
pratique dtt d1·oit belge, deei XI, trefwoord 
Renvoi d'ttn tribunal a un attire, nr. 147 in fine. 

In de pariernentaire voorbereiding van de 
wet van 15 juni 1935 is nergens een expliciete 

CASSATIE, 1976. ~ 33 

FYSIEKE DAN WEL RECHTSPERSONEN' 
ZIJN. 

1°, 2° en 30 1iVannee1' de pm·tijen V001' een 
van de in de m·tikelen 2 en 3 van de wet 
van 15 juni 1935 op het gebntik van de 
talen in gerechtszaken bedoelde ?'echt· 
banken, overeenkomstig a1·tikel · 7, § 1, 
van die wet, eenstemmig v1·agen dat de 
1'echtspleging in het F1·ans wo1·dt voort
gezet, is de be8lissing die weigert in te 
gaan op het verzoek niet vatbam· voo?' 
hoge1· be?'oep maa1' wel voo1· cassatie: 
be1·oep (1). (Impliciete oplossing.) 

4° De toepassing van a1·tikel 7, § 1, van 
de wet van 15 jtmi 1935 op het gebruik 
van de talen in ge1·echtszaken lean 
gevmagd wo1·den zowel doo1· 1'echts
pe1'sonen als doo1· jysieke personen (2). 

verkiaring te vinden waaruit blijkt dat de 
wetgeve1•, in het bij artikei 7, § 1, bedoeide 
gevai, het verzet en het hager beroep enkei 
heeft willen uitsiuiten wanneer de rechter de 
verwijzing beveeit. 

Impliciet kan uit de wet en haar pariemen
taire voorbereiding wei afgeieid worden dat de 
wetgever, in het bij artikei 7, § 1, bedoeide 
gevai, · het verzet en het hager beroep heeft 
willen uitsiuiten, weike ook de besiissing van 
de rechter weze nopens de aanvra,tg tot 
verwijzing. In de artikeien 4, § 2, tweede lid, 
5, § ·3, Iaatste lid, 6, § 2, Iaa.tste lid, 7bis, 
lid 3, 8, 9, Iaatste lid, 21, lid 2, 26, Iaatste lid, 
33, Iaatste lid, 36, 2°, Iaatste lid, wordt -
zoais in artikei 7, § 2, lid 1, - bepaaid dat de 
beslissing van de rechter voor verzet noch 
hager beroep vatbaar is : in ai die gevallen, 
en inzonderheid in de gevallen bepaaid bij 
de artikeien 4, 5, 6, 7bis, 8 en 9, die, zoais 
artikei 7, de burgerlijke rechtbanken en de 
rechtbanken van koophandei betreffen, en bij 
artikei 36, van toepassing voor dezeifde 
rechtbanken, Iaat het geen twijfei dat verzet 
en hager beroep uitgesioten zijn, weike ook de 
beslissing van de rechter mage zijn. In de bij 
de artikeien 4, 5 en 6 bedoeide gevallen geidt, 
zoais in het bij artikei 7, § 1, bedoeide gevai, 
de uitspraak van de beslissing ais betekening, 
zelfs indien de partijen afwezig zijn. De door 
Van Roorebeke ontwikkeide stelling biijkt 
derhaJve in .te gaan tegen de aigeheie strekking 
van de w<:t van 15 juni 1935. 

Ret besproken arrest, door de voorziening 
in te willigen, beslist impliciet dat de bestreden 
beslissing niet vatbaar was voor hager beroep. 

A. T. 
(2) Ret bestreden vonnis bieek uitsiuitend 

te steunen op hetgee:zi., met betrekking t,;t de 
toepassing van de artikeien 4, 5 en 6 van de 
wet v~ll: 15 juni 1935, is vermeid in LINDEMAN& 
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(NAAlVILOZE VENNOOTSCHAP « VICON " EN 
lVIAATSCHAPPIJ NAAR DUITS RECHT 
« H. FAHSE & COlVIPANY », T. NAAlVILOZE 

VENNOOTSCHAP NAAR FRANS RECHT 

« NODET-(}OUGIS " EN LAlVIAZOU P. EN J.) 

ARREST, 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 14 februari 1975 door de 
Rechtbank van eerste aanleg te Brussel 
gewezen; 

Over het middel afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 3 en 7, § 1, van de 
wet van 15 juni 1935 op het gebruik der 
talen in gerechtszaken, voormeld artikel 3 
zoals aangevuld door artikel 168 vervat 
in artikel 3 van de wet van 10 oktober 
1967 houdende het Gerechtelijk Wetboek, 

doorclat, nadat de verweerders de 
eiseressen in het N ederlands had den 
laten dagvaarden voor de rechtbank van 
eerste aanleg te Brussel, nadat eerste 
eiseres, wier maatschappelijke zetel ge
vestigd is te Zaventem, verzocht had 
dat, overeenkomstig de hoger ingeroepen 
wettelijke bepalingen, de procedure zou 
voortgezet worden in de Franse taal en 
dat de zaak zou venvezen worden naar 
een Franstalige kamer van dezelfde 
rechtbank, en nadat tweede eiseres en de 
verweerders zich met dit verzoek akkoord 
hadden verldaard, het vonnis het verzoek 
tot taalwijziging van de partijen afwijst, 
om de redenen dat de handelsvennoot
schappen, en meer bepaald de naamloze 

(A.P.R., trefwoorcl Taalgebruilc in gerechts
zaken, clruk 1973) onder nummer 114. In cle 
bij clie bepalingen becloelde gevallen is cle 
taalwijziging afhankelijk van de ontoereikencl
heid van cle kennis van cle taal waarin cle akte 
van rechtsingang is gestelcl. 

In het bij artikel 7, § 1, becloelde geval 
komt echter de taalkennis van de partijen en 
het onderzoek daaromtrent hoegenaamcl niet 
te pas. Dit worclt met klem onderstreept door 
Procureur-generaal Hayoit cle Termicourt, 
to en procm·eur-generaal bij het Hof van beroep 
te Brussel, in cle in vorenstaande noot aange
haalcle rede, blz. 27, en cloor FREDERICQ in het 
in dezelfde noot aangehaald werk, rn·. 429, 
blz. 657. LJNDEll:IANS in zijn reecls aangehaalcl 
werk stipt ondm· nummer 113 aan clat, in het 
bij artikel 7, § 1, becloelde geval, het gaat om 
een " willekeurige keuze , ; cleze keuze is cler
halve onafhankelijk van de taalkennis zoclat 
de oncler nummer 114 gemaakte beschouwin
gen niet het geval van artikel 7, § 1, betreffen. 

De parlementaire voorbereiding van cle wet 

vennootschappen, gevestigd in het N eder
lands taalgebied, uiteraard geen taal
wijziging kunnen vragen wanneer de 
inleidende akte in het N ederlands is 
gesteld, omdat dergelijke vennootschap
pen een inbreng van kapitalen vertegen
woordigen waarbij de persoonlijkheid 
van de vennoten geen rol speelt, en omdat 
deze vennoten niet in persoon de taal
wijziging kunnen vragen, en dat slechts 
fysieke personen gebruik krun"len maken 
van de door voormeld artikel 7, § 1, 
van de wet van 15 juni 1935 geboden 
mogelijlrneid, 

terwijl, nu ten dezc, zoals het vonnis 
terecht constateert, de zaak voor de 
Rechtbank te Brussel werd aanhangig 
gemaakt om de reden bedoeld in artikel 3 
van voormelde wet van 15 juni 1935, 
aangevuld zoals gezegd, namelijk om de 
reden van een territoriale bevoegdheid 
bepaald door de zetel van eerste eiseres, 
die gelegen was in een V1amnse gemeente 
van het arrondissenient Brussel doch 
buiten de Brusselse agglomeratie, hieruit 
volgt dat de partijen artikel 7, § 1, van 
voormelde wet van 15 juni 1935 mochten 
inroepen, welk artikel ten bate van 
partijen een mogelijld"teid van taal
wijziging biedt, zonder onderscheid tussen 
fysieke personen en handelsvem"loot
schappen, 

en tr>?'wijl de laatste twee verweerders 
fysieke personen zijn en met al de andere 
partijen akkoord waren om de taal
wijziging te vragen, zodat, ook indien 
moest aangenomen worden dat artikel 7, 

van 15 juni 1935 laat desaangaancle trouwens 
geen twijfel bestaan. In cle Kamer van 
volksvertegenwoorcligers wercl immers cloor 
de heren Borginon en Romsee een amenclement 
ingediencl, ertoe strekkende aan artikel 7, § 1, 
een clm·cle lid toe te voegen luiclencle : " Even
we! zal de rechter de verwijzing weigeren op 
c1it verzoek in te gaan indien uit cle elementen 
der zaak blijkt dat cle partij en voldoende de 
taal kennen die krachtens de vorige artikelen 
wordt voorgeschreven voor de akte van 
rechtsingang » en dit amendement wercl door 
de Kamer verworpen (Pa1·l. Handelingen, 
Kamer, zitting van 9 mei 1934, blz. 1442). 

Het besproken arrest beslist dat, vermits 
artikel 7, § 1, de verwijzing niet afhankelijk 
stelt van de ontoereikende kennis c1ie de· 
partijen zouclen hebben van cle taal gebruikt 
voor het opmaken van cle akte van rechts
ingang, er geen onclerscheid n"loet gemaakt 
worden tussen de partijen clie fysieke personen 
zijn en cle partijen clie rechtspersonen zijn. 

A. T. 
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§ I, van voormelde wet van I5 jnni I935 
niet kon toegepast worden in het 
nitslnitend belang van handelsvennoot
schappen, znlks ten deze niet toeliet de 
onder meer door de laatste twee 
verweerders verzochte taalwijziging te 
weigeren: 

Overwegende dat artikel 7, § I, van 
de wet van I5 jnni I935 op het gebrnik 
der talen in gerechtszaken bepaalt dat 
wanneer partijen eenstemmig en in de 
bij clit artikel gestelde voorwaarden, voor 
een van de in artil~el 3 van dezelfde wet 
aangednide rechtscolleges vragen dat de 
rechtspleging in het Frans zon worden 
voortgezet, wat ten deze, blijkens de 
vaststellingen van het aangevochten 
vomlis, het geval is, de zaak wordt 
verwezen naar het 1neest nabije rechts
college van dezelfde rang in het Franse 
taalgebied, of naar datgene hetwelk 
door de gemeenschappelijke kens van 
de partijen wordt aangednid ; 

Overwegende dat voormelde bepaling 
de verwijzing niet afhankelijk stelt van 
de ontoereikende kennis die de partijen 
zonden hebben van de taal gebrnikt 
voor het opmaken van de akte tot 
inleicling van het geding ; clat er clerhalve 
geen onderscheid lweft te worden ge
maakt tnssen de partij en die fysieke 
personen zijn en de partijen die rechts
personen zijn ; 

Overwegencle clat het vonnis het 
verzoek om taahvijziging weigert om de 
reden clat het initiatief tot zodanig 
verzoek van de eiseressen, die rechts
personen zijn, was nitgegaan ; 

Dat het alclns de in het miclclel aange
haalcle wettelijke bepalingen schendt ; 

Dat het micldel gegrond is ; 

Om die reclenen, vernietigt het bestre
clen vonnis ; beveelt clat van clit arrest 
melding zal worden gemaakt op de kant 
van de vernietigcle beslissing ; honclt 
de kosten aan opdat erover door de 
feitenrechter zon worden beslist; verwijst 
de zaak naar de Rechtbank van eerste 
aanleg te Lenven. 

I4 mei I976.- I e kamer.- Voo1·zitte1·, 
de H. de Vreese, raaclsheer waarne1nencl 
voorzitter. - Ve1'slaggeve1', de H. Chatel. 
- Gelijklnidende conclnsie, de H. Tille
kaerts, advocaat-generaal. - Pleite1·, 
de H. Bayart. 

Ie KAMER.- 14 mei 1976. 

CASSATIEMIDDELEN. - TucHT

zAKEN. - VooRZIENING TEGEN EEN 

BESLISSING VAN DE RAAD VAN BEROEP 
VAN DE 0RDE VAN GENEESHEREN. ~ 
E:EJN ENKELE STRAF UITGESPROKEN 
WE GENS VERSCHEIDENE TEKORTKOJ\fiN

GEN. - MIDDEL DAT ENKEL KRITIEK 
OEFENT OP DE BESLISSING BETREF

FENDE SOMMIGE VAN DEZE TEKORT
KOMINGEN. - STRAF WETTELIJK GE

RECHTVAARDIGD DOOR EEN ANDERE 
TEKORTKOMING. - NIET ONTVANKE
LIJK MIDDEL. 

W annee1· een beslissing van de mad van 
be1·oep van de 01·de van geneeshe1·en 
een enkele ttwht1'echtelij ke straj idtsp1·eekt 
wegens ve1·scheidene tekortkomingen, is 
niet ontvankelijk het middel dat enkel 
bet1·ekking heeft op sommige van deze 
tek01;tlwmingen, indien de ititgespmken 
stmf wettelij k gm·echtvam·digd blijjt 
do01· een ande1·e teko1'tkoming (1). 

(D ... G ... , T. ORDE VAN GENEESHEREN.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op de bestreden 
beslissing, op 2 3 j nni 19 7 5 gewezen door 
de Raad van beroep, met het Nederlands 
als voertaal, van de Orde der genees
heren; 

Over het middel afgeleid nit de schen
cling van artikel 97 van de Grondwet, 

dooTdat de beslissing de eerste telast
legging, namelijk « het voorschrijven van 
de behandeling van een patient zonder 
voorafgaand en doorgevoerd persoonlijk 
onderzoek van de patient ,, bij eiser 
bewezen acht en in aanmerking neemt 
voor de opgelegcle tnchtstraf en, met 
betrekking tot de derde telastlegging, 
namelijk « het ronselen van patienten ,, 
overweegt « dat nit de elementen van de 
zaak en onder meer nit het gebrnik van 
een gestencild formnlier en nit de 
verklaring van T ... blijkt dat eiser stelsel
matig clienten opnienw ter consnltatie 
oproept en aldns patienten ronselt ,, 

te1·wijl, BB1'8te onde1•deel, de beslissing 
geen antwoord bevat op het door eiser 

(1) Cass., 5 april en 12 juni 1975 (A1'1'. cass.,. 
1975, blz. 940 en 980). 
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in conclusie met betrekking tot de eerste 
telastlegging opgeworpen verweer 
(schendi:ng van artikel 97 van de Grand
wet); 

tweecle ondenleel, de beslissing geen 
antwoord bevat op het door eiser in 
conclusie met betrekking tot de derde 
telastleggi:ng, opgeworpen verweer 
(schending van artikel 97 van de Grand
wet): 

Overwegende dat de door de raad van 
beroep uitgesproken tuchtrechtelijke straf 
niet aileen het in de eerste telastlegging 
bedoelde feit, << het voorschrijven van de 
behandeling van een patient zonder 
voorafgaand en doorgevoerd persoonlijk 
onderzoek van de patient », en het in de 
derde telastlegging bedoelde feit, << het 
ronselen van patienten », beteugelt maar 
oak de in de tweede telastlegging bedoelde 
feiten, « het aanvaarden van erelonen 
wegens niet geleverde prestaties " met 
uitsluiting van drie van de in deze laatste 
telastlegging omschreven gevallen ; 

Dat, nu de uitgesproken tuchtrechte
lijke straf wettelijk gerechtvaardigd is 
door laatstgenoemde tuchtfout, het mid
del, bij gebrek aan belang, niet ont
vankelijk is; 

On1 die redenen, verwerpt de voor
ziening; veroordeelt eiser in de kosten. 

14 mei 1976.- ie kamer.- Voo?'Zittm·, 
de H. de Vreese, raadsheer waarnemend 
voorzitter. - Tle?·slaggeve1·, de H. Van 
Leckwijck. - Gelijklt~idende conclusie, 
de H. Tillekaerts, advocaat-generaal. 
Pleite1·, de H. De Gryse. 

28 KAJ\iER. - 17 mei 1976. 

1° HUWELIJKSCONTRACT.- ScHEI
DING VAN GOEDEREN. - SCHULD
VORDERING VAN EEN ECHTGENOOT OP 

(1) Zie DE PAGE, cl. X-2, nrs. 1379 en 1399; 
J. R.ENAULD, D1·oit 1Jat1·imonial de la famille, 
nr. 1638. 

(2) Raadpl. cass., 23 november 1920 (Bttll. 
en Pas., 1920, I, 144), ;l juni 1935 (ibid., 
1935, I, 270), 20 juni 194,,6 (ibid., 1946, I, 251), 
29 septembm· 1955 (ibid., 1956, I, 65.), 8 april 
1957 (ibid., 1957, I, 965) eri 30 mei 1969 
(A1•r, cass., 1969, blz. 947). · 

DE ANDERE. - BEWIJS VAN HET 
BESTAAN VAN DEZE SCHULDVORDERING. 
- BEWIJS GEREGELD DOOR HET GE
MEEN RECHT. 

zo BEWIJS. - BURGERLIJKE ZAKEN, -
ECHTGENOTEN GEHUWD ONDER HET 
STELSEL VAN DE SCHEIDING VAN GOEDE
REN. - SCHULDVORDERING VAN EEN 
ECHTGENOOT OP DE ANDERE. -BEWIJS 
VAN HET BESTAAN VAN DEZE SCHULD
VORDERING. BEvVIJS GEREGELD 
DOOR HET GEJ\iEEN RECHT. 

3° BEWIJS.- BEWIJS DOOR GETUIGEN 
OF DOOR VERJ\iOEDENS. - BURGER
LIJKE ZAKEN. - TOELAATBAARHEID. 

4° VOORZIENING IN CASSATIE. 
TERMIJN. - BURGERLIJKE ZAKEN. -
BETEKENING VAN DE BESLISSING. -
GEVOLGEN T.A.V. VAN DE PARTIJ DIE 
HEEFT DOEN BETEKENEN, 

1° en 2° O?~de1· het stelsel van cle scheicling 
van goecleTen wo1·dt het bewijs van het 
bestaan van een schuldvorcleTing van 
een echtgenoot op de ande?'e ge1·egelcl 
cloo1· het gemeen Techt (1). (Artt. 1315 
en 1341 B.W.) 

3° TiJ! annee·r cle vonleTing 3.000 ]Tank 
te boven gaat kan het bewijs doo1· 
getttigen of jeitelijke veTmoedens slechts 
woTclen toegelaten als eT een begin van 
bewijs doo1· gesch1·ijt van de schttldenaa?' 
aanwezig is of als cle sclmlcleise?' zich 
geen sclu'ijtelijk bewijs heejt kttnnen 
veTschaffen (2). (Artt. 1341, 1347 en 
1348 B.W.) 

4° De betekening van de beslissing, zoncle1· 
be1·usting, doet cle teTmijn om zich in 
cassatie te voorzien niet lopen t.a.v. 
cle paTtij die de beslissing heejt cloen 
betekenen (3). (Artt. 1051 en 1073 
G.W.) 

(THEYS, T. VAN ERCK.) 

Met de notities overeem;temmend 
arrest. 

17 Inei 1976.-28 karner.- Vom·zitte?', 
de H. Delahaye, voorzitter. - Ve1·slag-

(3) Cass., 22 juni 1973 (A1'1'. cass., 1973, 
blz. 1037) en noot 3. 

Over de draagwijdte va,n de betekening met 
bevel om te betalen : raaclpl. cass., 3 februari 
1971 (A1·r. cass., 1971, blz. 540) en de arresten 
waarvan sprake in de noot. 
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gevm·, de H. Gerniers. - Gelijkhtidencle 
concl1tsie, de H. Colard, advocaat-gene
raal. - Pleiters, de HH. De Baeck en 
Houtekier. 

2e KAMER. - 17 mei 1976. 

1 o ONTEIGENING TEN ALGEMENEN 
NUTTE. - BILLIJKE VERGOEDING. -
VVAARDE VAN HET ONROEREND GOED 
OP DE DAG VAN HET VONNIS DAT DE 
DOOR DE ONTEIGENAAR VERSOHULDIG
DE VOORLOPIGE VERGOEDING VAST
STELT. 

2o ONTEIGENING TEN ALGEMENEN 
NUTTE. - BILLIJKE VERGOEDING 
VERSOHULDIGD AAN DE EIGENAAR VAN 
HET ONTEIGENDE ONROEREND GOED.
VERLIES VAN HANDELSINKOMSTEN UIT 
DE VERHURING VAN HET ONROEREND 
GOED. - VERLIES NIET GEOOMPEN
SEERD DOOR DE INKOMSTEN UIT DE 
ALS TEGENWAARDE VAN HET ON
ROEREND GOED TOEGEKENDE VERGOE
DING. 

1° De billij ke vm·goecling welke moet 
wm·den toegekencl aan de eigenaa1· van 
een onteigencl om·oerencl goed moet 
overeenstemmen met cle waa1·de van dit 
goecl op de clag van het vonnis clat de 
doo1· de onteigenam· ve1'8ch1tldigcle voo1'
lopige vm·goeding vaststelt; hie1'in moet 
beg1·3pen zijn de toelcomstwaa1'de van 
het onteigende goecl op dat ogenblik ( 1). 
(Art. 11 Grondwet en art. 7 vvet van 
17 april 1835.) 

2o H et ve?"lies van de handelsinkomsten 
1tit de verhtt1'ing van een onteigend 
om·oe1·end goed wo?"dt niet gecompenseerd 
doo1' de inkomsten ttit de als tegenwam·de 
van het on1·oerend goed toegekende vm·
goeding. (Art. ll Grondwet en art. 7 
wet van 17 april 1835.) 

(VERMEULEN, T, BELGISOHE STAAT, 
l\'IINISTER VAN OPENBARE WERKEN.) 

ARREST. 

HET HOF;- Gelet op de beschikking 

(1) Raadpl. cass., ~1, oktober 1!)66 en ~ juni 
1967 (Arr. cass., 1967,, blz. 242 en 1201); 

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 
6 juni 197 4 door het Hof van beroep te 
Gent gewezen; 

Over het eerste middel, afgeleid uit 
de sehending van de artikelen ll, 97 van 
de Grondwet, 7, 11 van de wet van 
17 april 1835 op de onteigening ten 
algemenen nutte, zoals gewijzigd door 
de wet van 9 september 1907, 1319, 
1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek, 

doo1·clat het arrest beslist dat de totale 
onteigeningsvergoeding 2.080.000 frank 
+ 436.800 frank = 2.516.800 frank be
draagt om de reden dat in die prijs van 
2.080.000 frank alle toekomstwaarde 
begrepen is daar deze prijs afgeleid is 
van normale verkopingen, waarbij de 
prijs bepaald werd rekening houdend 
met alle waardebepalende faetoren die 
als verworven te besehouwen zijn op 
de datum van de verkoop ; dat de door 
de expert vooropgestelde verhogings
eoiiffieient van 7 pet. per jaar van de 
prijzen van de onroerende goederen 
aangepast is aan de reiile algemene 
prijsstijging in het betrokken gebied en 
aan de bijzondere kenmerken van het 
onteigend goed ten aanzien van ligging, 
aard en toestand van de gebouwen, 

tenvijl, ee1·ste onclerdeel, de gerechtelijke 
deskundige de prijzen van de vroegere 
verkopingen, die het arrest als vergelij
kingspcmten in acht neemt, n~et pere
kwatie naar einde 1969 heeft verhoogd, 
datum van de onteigening, op basis van 
een jaarlijkse en gemiddelde evolutie 
van 7 pet. voortspruitend uit de voort
durende stijging van de onroerende 
goederen in de laatste jaren evenals uit 
een gemiddelde opbrengst van de roe
rende goederen ; dat deze waardebepaling, 
ook al is ze aangepast aan de reiife 
algemene prijsstijging in het betroldcen 
gebied en aan de bijzondere kenmerken 
inzake ligging, aard en toestand van het 
onteigend goed, geenszins rekening houdt 
met de door eiseres gevraagde vergoeding 
wegens verloren toekomstwaarde (sehen
ding van de artikelen 11 van . de 
Grondwet, 7, 11 van de wet van 17 april 
1835, 1319, 1320 en 1322 van het 
Burgerlijk W etboek) ; 

17 november 1967 en 31 mei 1968 (ibid., 1968, 
blz. 389 en 1301); 6 juni 1974 (ibid., 1!374, 
blz. J-101). 
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tweede onde1·deel, eiseres uitdrukkelijk 
staande hield dat de gemeente Beveren
W aas in volle economische ontplooiing 
is en dat dit fenomeen geenszins beeindigd 
is en na 1969 voortduurt, waaruit zij 
voor haar zo gunstig gelegen goed een 
toekomstwaarde van 425.000 frank be
rekende ; inderdaad de toekomstwaarde 
van het goed bei'nvloed worclt door de 
voorzienbare ontwikkeling en bestem
mingswijziging van het goed ingevolge 
economische en sociale ontwikkeling 
en deze toekmnstwaarde ten onrechte 
geweigerd ~werd, zodat geen billijke 
vergoeding toegekend werd (schcnding 
van de artikelen 11 van de Grondwet, 
7 en ll van de wet van 17 april 1835) ; 

de1·de onclenleel, het arrest de perekwatie 
van de vroegere verkopingsprijzen naar 
einde 1969, rekening houdencl met een 
zekere gunstige evolutieve waarde van 
de kwestieuze goecleren, berekend in de 
actuele waarde, verwart Inet de toekonlst
waarcle van het onteigencl goed gezien 
de economische en sociale ontwikkeling 
na 1969, waarop ciseres recht had, en 
het door eiseres ingeroepen m.iddel niet 
voldoende naar recht beantwoordt en 
geen billijke vergoecling toekent (schen
cling van de artikelen ll, 97 van de 
Grondwet, 7 en 11 van de wet van 
17 april 1835) : 

Overwegende dat eiseres staande hield 
dat de onteigeningsvergoeding moest 
berekend worden met inachtneming niet 
enkel van de hoofdwaarde van het 
onteigende goed doch bovendien 
van zijn toekomstwaarde, bedra.gende 
425.000 frank; 

Overwegende dat de gerechtelijke des
kundige voor de tot vergelijking in acht 
genomen goederen, die in de vorige 
jaren waren verkocht, zijn ramingscijfer 
aanpast om de waarde per einde 1969 
te bepalen; 

Dat het arrest de door de deslmndige 
vooropgestelde verhogingscoefficient aan
neemt; dat het op generlei wijze de 
aanpassing naar 1969 van de prijs van 
vroegere verkopingen verwart met de 
waardevermeerdering die het onteigend 
goed na de datum van de eigendoms
overdracht zou ondergaan; 

Overwegende dat, door te oordelen 
dat de waarde van het onderwerpelijk 
goed 2.080.000 frank bedraagt, dat 
hierin alle toekomstwaarde begrepen is 
daar deze som is afgeleid van normale 
verkopen, waarbij de prijs bepaald werd 
rekening houdend met alle waarde
bepalende factoren die als verworven te 

beschouwen zijn op de datum van de 
verkoop, het betoog van eiseres passend 
beantwoordt ; 

Overwegende dat, nu het de ont
eigeningsvergoeding raamt op grond van 
de in het middel aangehaalde beschouwin
gen, het arrest de overeenkomstig de 
Grondwet bij onteigening ten algemenen 
nutte toe te kennen schadeloosstelling 
bepaalt op grond van de waarde die het 
goed op de dag van bovengemeld vonnis 
had, in acht genomen de alsdan 
verworven toekomstverwachtingen ; 

Dat het lTliddel niet kan aangcnomen 
worden; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen ll, 97 van 
de Grondwet, 7 en 11 van de wet van 
17 april 1835 op de onteigening ten 
algemenen nutte, zoals gewijzigd door 
de wet van 9 september 1907, 

dom·dat het arrest beslist dat de totale 
onteigeningsvergoeding 2.080.000 frank 
+ 436.800 frank = 2.516.800 frank be
draagt om de reden dat eiseres tevergeefs 
vergoeding vraagt voor het COlTllTlercieel 
nadeel dat zij ondergaat door het verlies 
van de commissielonen op de bier
leveringen van de brouwerij Ixelberg 
aan wie het cafe verhucU'd was ; dat die 
con1n1issielonen, a.lhoewel to onderschei
den van de huurprijs van het cafe, toch 
samen met die huurprijs de opbrengst 
uitmaken die eiseres uit het onteigend 
good haalcle ; dat de herbelegging van de 
bekomen onteigeningsvergoeding jaar
lijks meer opbrengt dan het totaal van 
hucU'prijzen en commissielonen, zodat 
er geen aanleicling bestaat tot vergoeding 
van het verlies van commissielonen, 

terw~jl, eerste ondenleel,. eiseres staande 
hield dat zij tien cafes aan de brouwerij 
Ixelberg verhuurde waardoor zij geduren
de nog I7 jaar een bijzondere commissie 
van 15 pet. op de bierleveringen zou 
hebben verkregen met een jaarlijks 
minimum van 250.000 frank, dat door 
de onteigening van hot kwestieuze goed 
zij een speciale schade leed door het 
verlies van een gedeelte van doze 
commissielonen met een minimum van 
25.000 frank; dat het verlies van deze 
bijzondere connTlerciele waarde ten on
rechte niet vergoed wordt (schending 
van de artikelen II van de Grondwet, 
7 en ll van de wet van 17 april I835); 

tweede oncle1•deel, de onteigeningsvergoe
ding billijk en voorafgaande moet zijn 
en derhalve client te beantwoorden aan 
de waarde van het onteigend goed op de 
datum van de onteigening en de kwes-
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tieuze commerciiile waarde daarvan deel 
uitmaakt en in de toegekende vergoeding 
in kapitaal moest begrepen worden ; 
het te dien opzichte onverschillig is 
of de toegekende vergoeding meer 
interest zou opbrengen dan het verloren 
commercieel voordeel en deze motieven 
de beslissing geenszins rechtvaardigen 
(schending van de artikelen 11, 97 van 
de Grondwet, 7 en 11 van de wet van 
17 april 1835) : 

Overwegende dat eiseres tot staving 
van haar aanspraak op een bijkomende 
vergoeding van 271.500 frank wegens 
« speciaal handelsverlies >>, het betoog 
hield dat in het eerste onderdeel van het 
middel wordt weergegeven ; 

Overwegende dat het arrest beslist 
dat er geen aanleiding bestaat tot 
vergoeding van het verlies van com
missielonen om de in het middel aange
haalde redenen en inzonderheid op grond 
hiervan dat zulkdanige vergoeding slechts 
client toegekend te worden « voor zover 
door herbelegging van de onteigenings
vergoeding voor het onroerend goed 
geen opbrengst bekomen wordt die 
gelijk is aan het totaal van de huurprijs 
en com1nissielonen >> ; 

Overwegende dat, ofschoon het aan
neemt dat het onderwerpelijke nadeel, 
zijnde het verlies van commissielonen 
door eiseres ondergaan tengevolge de 
onteigening ten algemenen nutte van 
haar onroerend goed, aanleiding kan 
geven tot de door de Grondwet voor
geschreven schadeloosstelling, het arrest 
echter beslist dat eiseres volledig schade
loos gesteld wordt doordat de opbrengst 
van de vergoeding haar toegekend wegens 
derving van haar mu·oerend goed het 
inkomen aan huurprijs en commissielonen 
overtreft; 

Dat het arrest hierdoor de afzonderlijke 
vergoeding betreffende het « handels
verlies >> samensmelt met de vergoeding 
betreffende de derving van het ont
eigende goed, meer bepaald door voor 
eerstgenoemde vergoeding rekening te 
houden met de opbrengst die de belegging 
van laatstgenoemde vergoeding zal af
werpen; dat het aldus artikel 11 van de 
Grondwet schendt ; 

Dat het middel gegrond is ; 

Om die redenen, vernietigt het bestre
den arrest doch enkel in zoverre het 
uitspraak doet over de vordering van 
eiseres strekkende tot schadeloosstelling 
van haar verlies van com1nissielonen op 
bierleveringen ; 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 Hof 
van beroep te Antwerpen. 

17 mei 1976.- 2e kamer.- Vom·zitte1·, 
de H. Delahaye, voorzitter. - Verslag
gevm·, de H. Van Leckwijck. - Gelijk
luiclende conclusie, de H. Colard, 
advocaat-generaal. - Pleite1·s, de HH. 
Houtekier en Claeys Bouuaert. 

2e KAlVIER. -17 mei 1976. 

BEWIJS. -BEWIJS DOOR GESCHRIFT.
BEWIJSKRACHT VAN· DE AKTEN. -

BURGERLIJKE ZAKEN. - DAGVAAR

DING. - UITLEGGING ONVERENIGBAAR 
1\'IET DE BEWOORDINGEN ERVAN. -

MISKENNING VAN DE BEWIJSKRACHT 
VAN DE AKTEN. 

De bewijskracht van de akten wm·dt mislcend 
doo1· de rechte1· die aan een dagvaa1·ding 
een dmagwijdte toelcent welke onverenig
baa?' is met· de bewoordingen ervan ( 1). 
(Al·tt. 1319, 1320 en 1322 B.W.) 

(SIRJACOPS, T. PYREK.) 

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 vmmis, op 
4 maart 197 5 in hager beroep gewezen 
door de Rechtbank van eerste aanleg te 
Brussel; 

Over het middel afgeleid uit de schen
ding van de artikelen ll08, ll26, ll32, 
ll84, 1319, 1320, 1322, 1736, 1741 van het 
Bm·gerlijk Wetboek, 6, 7, 8, 11, 12 van 
de wet van 4 november Hl69 op de 

(1) Raadpl. cass., 17 februari 1967 (A1'1', 
cass., 1967, blz. 766); 18 oktober 1974 en 
17 april 1975 (ibid., 1975, blz. 241 en 913); 
19 december 1975, supm, blz. 487. 
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landpacht, welke afdeling III vormt van 
hoofdstuk II van titel VIII van boek III 
van het Burgerlijk Wetboek, 2S, 29, 
11S8, so, van het Gerechtelijk Wetboek 
en 97 van de Grondwet, 

clooTdat het bestreden vonnis met 
aoedkeuring van de motieven van het 
beroepen vonnis de door eiseres ingestelde 
vorderingen tot geldigverklaring van de 
door haar gegeven opzegging van de 
pachtovereenkomst en ook tot verbreking 
ervan wegens niet-betaling of laat
tijdige betaling van de pachtprijzen 
verwerpt om de reden dat de dagvaarding 
van 17 januari 197S, welke als bijkomend 
motief de niet-betaling of laattijdige 
betaling van de pacht inroept, dezelfde 
draagwijdte heeft als deze van 11 sep
tember 1972, te weten het horen van 
waarde verklaren van de opzegging door 
eiseres op 12 juni 1972 aan verweerder 
betekend om. tegen 1 juli 1974 twee 
percelen weide vrij ter beschikking te 
stellen van eiseres, die in haar hoedanig
heid van vruchtgebruikster zinnens is 
ze zelf te gebruiken, en beslist dat beide 
vorderingen wegens cenzelfde oorzaak 
werden ingesteld, 

tenvijl, eerste onde1·cleel, de dagvaarding 
van 11 september 1972 enerzijds enkel 
en alleen strekt tot het horen bevestigen 
van de opzegging van de pachtovereen
komst, gegeven om de reden dat de 
verpachter de gronden zelf wil exploi
teren, en anderzij ds de clagvaarding van 
17 januari 197S, benevens het feit dat zij 
strekt tot het horen bevestigen van de 
reeds gegeven opzegging, tevens strekt 
tot het horen verbreken van de pacht
overeenkornst uit hoofcle van niet en 
laattijdige betaling van de pacht, zodat 
beide exploten niet clezelfcle clraagwijdte 
hebben en beicle vorderingen slechts ten 
dele wegens eenzelfcle oorzaak worden 
ingestelcl, en het bestreclen vonnis de 
bewijskracht van de tweede inleiclcncle 
dagvaarding van 17 januari 197S miskent 
(schending van de artikelen 1S19, 1S20 
en 1S22 van het Burgerlijk Wetboek); 

tweede ondeTdeel, de vorclering tot 
verbreking van de pachtovereenkornst 
wegens niet-betaling of laattijdige beta
ling van de pachtprijzen een andere 
oorzaak en een ancler voorwerp heeft 
clan de vorclering tot gelcligverk1aring 
van de opzegging van deze overeenkomst 
(schencling van de artikelen 2S, 29 van 
het Gerechtelijk Wetboek, 1108, 1126, 
11S2, 1184, 1736, 1741 van het Burgerlijk 
Wetboek, 6, 7, 8, ll en 12 van de wet 
van 4 november 1969); 

cle1·cle onde1·deel, het bestl.'eden vonnis 
verzuimt uitspraak te cloen over de door 
eiseres ingestelde vorclering tot verbre
king van de pachtovereenkomst wegens 
wanbetali:ng en in alle geval niet 
antwoordt op de conclusie in hoger 
beroep van eiseres, waarin deze vraag 
tot verbreking uitdrukkelijk gesteld werd 
(schending van de artikelen llS8, S0 , 

van het Gerechtelijk Wetboek en 97 
van de Grondwet) : 

Overwegende dat uit de stukken van 
de procedure blijkt, enerzijds, dat de 
dagvaarding van 11 september 1972 
strekt tot het horen gelclig en van waarde 
verklaren van de op 12 juni 1972 
betekende opzegging om de reden dat 
eiseres zinnens is de verpachte on
roerende goederen zelf in gebruik te 
nemen en, anderzijds, dat de dagvaarding 
van 17 januari 197S niet alleen strekt tot 
de vanwaardeverklaring van voormelde 
opzegging wegens eigen gebrnik, doch 
ook tot de verbreking van de pacht
overeenkon1.st wegens niet-betaling of 
laattijdige betaling van de pachtprijs ; 

Overwegende dat, nu de vordering tot 
verbreking van de pachtovereenkornst 
wegens wanbetaling van de pachtprijs 
een andere oorzaak en een ander voor
werp heeft dan de vordering tot van
waardeverklaring van de opzegging van 
deze overeenkmnst, het bestreden von
nis, door aan de dagvaarding van 17 ja
nuari 197S dezelfde draagwijdte te 
geven als aan de eerste van 11 september 
1972, de begrippen voorwerp en oorzaak 
schendt en 1neteen van evengenoernde 
dagvaarding een uitleg geeft die met de 
ter1nen ervan onverenigbaar is ; 

Dat het rniddel gegrond is ; 

Om die redenen, vernietigt het bestre
den vonnis; beveelt dat melding van dit 
arrest 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 Leuven, zitting houdende in 
hoger beroep. 

17 mei 1976.- 2e kamer.- VooTzitteT, 
de H. Delahaye, voorzitter. - VeJ·slag
geveT, de H. Gerniers. - Gelijkluidende 
conchtsie, de H. Colard, advocaat-gene
raal. - PleiteT, de H. Houtekier. 
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2e KAllmR. - 18 mei 1976. 

lD BEVOEGDHEID EN AANLEG. 
BEVOEGDHEID. STRAFZAKEN. 
MISDAAD. - BESOHIKKING TOT VER
WI.JZING NAAR DE CORREOTIONELE 
REOHTBANK. - GEEN OPGAVE VAN 
VERZAOHTENDE OMSTANDIGHEDEN. -
0NBEVOEGDHEID VAN DE OORREO
TIONELE REOHTBANK. 

2D CASSATIE. - Ol\1VANG. - STRAF
ZAKEN. BESOHIKKING VAN DE 
RAADKAMER TOT VERWI.JZING VAN DE 
VERDAOHTE WEGENS MISDAAD NAAR 
DE CORREOTIONELE RECHTBANK ZONDER 
OPGAVE VAN VERZAOHTENDE OMSTAN
DIGHEDEN.- VOORZIENING TEGEN HET 
VEROORDELEND ARREST.- VERNIETI
GING VAN DIT ARREST EN VAN DE 
VORIGE REOHTSPLEGING, MET INBEGRIP 
VAN DE VERWI.JZINGSBESOHIKKING. 

3D VERWIJZING NA CASSATIE. -
STRAFZAKEN. - VERNIETIGING VAN 
HET VEROORDELEND ARREST EN VAN 
DE ERAAN VOORAJ<'GEGANE REOHTS
PLEGING MET INBEGRIP VAN DE VER
WI.JZINGSBESOHIKKING.- VERWI.JZING 
NAAR DE KAMER VAN INBESOHULDI
GINGSTELLING VAN EEN ANDER HOF 
VAN BEROEP. 

1 D JV anneer cle beschikking van cle ?'aacl
kamer tot ve1·wijzing van een ve1·dachte 
wegens misdaad naa?' cle correctionele 
1'echtbank geen ve1·zachtende omstandig
heden opgeejt, is cle co?Tectionele ?'echt
bank niet .bevoegd om kennis te nemen 
van het misdrijj (1). (Art. 1 wet van 
4 oktober 1867; art. 3 wet van 23 au
gustus 1919.) 

2D Op de voo1·ziening tegen een aT?'est van 
het hof van be1·oep houclende ve1·oo?'deling 
wegens een misclaacl, die bij beschikking 
van cle maclkame?' zonde1· opgave van 
ve1·zachtencle omstandigheden naa?' de 
CO?Tectionele rechtbank we1·d VM'wezen, 
vernietigt het Hoj het aangegeven a1'1'est 
alsmecle hetgeen hieraan is voo1·ajgegaan 
met inbeg1·ip van de venvijzingsbeschik
king (2). (Artt. 408 en 413 Sv.) 

3D TY annee?' het Hof een aTrest tot veroo?'
cleling wegens een niet geca?'?'ectionali
see?'de misclaad, alsmede hetgeen eraan 
voo?'afgaat met inbeg1·ip van de Ve?'

w·ijzingsbeschiklcing, ve1·nietigt, ve1·w~jst 
het de zaalc naa?' de kame?' van inbe
sch~tldigingstelling van een ancle1· hof 
van be1·oep (3). (Art. 429 Sv.) 

(1) (2) en (3) Raadpl. cass., 24 september 
1956 (Bttll. en Pas., 1957, I, 23). 

(VAN THUYNE L., DEKEYSER 
EN VAN THUYNE R., T. MRS. VANHUYSE · 

EN LEPER, q.q., EN WILLAERT.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Ge1et op het bestreden 
arrest, op 5 november 1975 door het 
Hof van beroep te Gent gewezen ; 

III. vVat de voorziening van derde 
eiseres betreft : 

B. In zoverre de voorziening gericht is 
tegen de bes1issing op de strafvordering 
wegens de te1ast1egging van bedrieg1ijke 
bankbreuk (B-2 en B-3) : 

Over het midde1 ambtsha1ve afge1eid 
uit de schending van de artike1en 179 
en 199 van het Wetboek van straf
vordering, 1 en 2 van de wet van 4 ok
tober 1867 op de verzachtende omstandig
heden, zoa1s gewijzigd bij artike1 3 van 
de wet van 23 augustus 1919 : 

Overwegende dat eiseres bij op 13 de
cember 1974 gewezen beschikking van 
de raadkamer van de Rechtbank van 
eerste aan1eg te Veurne naar de cor
rectione1e rechtbank werd verwezen om 
zich tussen 1 januari 1970 en 8 sep
tember 1971, a1s dader of mededader, 
schu1dig te hebben gemaakt aan de onder 
B-2 en B-3 van de te1ast1egging a1s 
bedrieg1ijke bankbreuk omschreven 
feiten; 

Overwegende dat voorme1de beschik
king voor deze feiten, die bij de arti
ke1en 489 van het Strafwetboek en 577 
van het W etboek van koophande1 
omschreven en met crilnine1e straffen 
beteuge1d worden, geen verzachtende 
omstandigheden verme1dt ; 

Dat daaruit vo1gt dat de correctione1e 
rechtbank en, in hoger beroep, het hof 
van beroep niet bevoegd waren 01n van 
de tegen eiseres ingeste1de strafvordering 
kennis te nmnen ; 

Overwegende dat krachtens de arti
ke1en 408 en 413 van het Wetboek van 
strafvordering deze wetsschending de 
nietigheid ten gevo1ge heeft van het 
arrest van veroorde1ing en van hetgeen 
daaraan is voorafgegaan vanaf de oudste 
nietige akte, dit is de beschikking van 
de raadkamer van 13 december 1974; 

Om die redenen, vernietigt het bestre
den arrest voor zover het uitspraak doet 
over de tegen derde eiseres ingeste1de 
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strafvordering uit hoofde van de feiten 
onder B-2 en B-3 van de telastlegging 
omschreven ; doet alles teniet wat binnen 
deze per ken aan dit arrest is voorafgegaan 
vanaf en met inbegrip van de beschikking 
van de raadkamer van de Recht bank van 
eerste aanleg te Veurne van 13 de
cember 1974; verwerpt de voorzieningen 
van de eerste twee eisers ; beveelt dat 
van dit arrest n1elding zal worden 
gemaakt op de kant van de gedeeltelijk 
vernietigde beslissing ; veroordeelt de 
eisers onder 1 en 2 ieder in een derde 
van de kosten van de voorzieningen ; 
laat de overige kosten van de voor
zieningen ten laste van de Staat ; verwijst 
de aldus beperkte zaak naar de kamer 
van inbeschuldigingstelling bij het Hof 
van beroep te Antwerpen. 

18 mei 1976.- 2e kamer.- Voo1·zitte1', 
Ridder de Schaetzen, raadsheer waar
nemend voorzitter. - Vm·slaggevet·, de 
H. Delva. - Gelijkhdclencle concl~tsie, 
de H. Ballet, advocaat-generaal. 

2e KAMER. - 18 mei 1976, 

ONDERZOEKSGERECHTER 
STRAFZAKEN. - HOGER BEROEP VAN 
DE BEKLAAGDE TEGEN EEN BESCHIK
KING TOT VERWIJZING NAAR DE COR
RECTIONELE RECHTBANK. - HOGER 
BEROEP BEPERKT TOT DE BEVOEGDHEID 
« RATIONE LOCI l> VAN HET ONDERZOEKS
GERECHT. - 0NTVANKELIJK HOGER 
BEROEP. - 0NDERZOEK VAN DE GE
GRONDHEID VAN HET HOGER BEROEP 
DOOR DE KAMER VAN INBESOHULDI
GINGSTELLING.- GRENZEN, 

Het hoge1' bm·oep van cle beklaagcle tegen 
een beschikking van cle ?'aaclkame1' 
waa1' biJ cleze naa?' cle CO?'?'ectionele 
?'echtbank wo1·clt ve1·wezen is ontvankelijk 
in zovet'?'e het bet?'ekking heeft op cle 
bevoegclheicl van het oncle1'zoeksge?·echt 
en a.m. op cle bevoegclheicl ratione loci; 
cle kame?' van inbeschulcligingstelling, 
waa1'bij clit hoget· bet·oep aanhangig is, 
mag enkel cle bevoegclheicl van het 
oncle?·zoeksge?'echt nagaan; zij mag niet 
oncle1'zoeken of e1· volcloencle bezwa1·en 
bestaan voo1· cle telastleggingen waaTvoo?· 
venvijzing is bevolen. (Art. 539 Sv.) 

(DEKKER, MOERLAND EN MEERKERK.) 

Met de notitie overeenstemmend 
aiTest. 

18Inei 1976.- 2e kamer.- Voo1'zitte?·, 
Ridder de Schaetzen, raadsheer waar
nemend voorzitter. - Vet·slaggevet·, de 
H. Versee. - Gelijkluiclencle conclusie, 
de H. Ballet, advocaat-generaal. 
Pleite1', de H. Biitzler. 

2e KAMER.- 18 mei 1976. 

REDENEN VAN DE VONNISSEN 
EN ARRESTER - WEGVERKEER. -
VOORRANG VAN RECHTS.- BEWERING 
VAN DE BESTUURDER ALS ZOU DEZE 
VOORRANG ZICH UITSTREKKEN OVER 
DE GEHELE BREEDTE VAN DE RIJBAAN. 

BESLISSING TOT VEROORDELING 
VAN DE ANDERE BESTUURDER WEGENS 
OVERTREDING VAN ARTIKEL 16-1 VAN 
HET WEGVERKEERSREGLEMENT.- BE
SLISSING DIE ALDUS DE CONCLUSIE 
VAN DE EERSTE BESTUURDER BE
ANTWOORDT. 

De conclusie van een besttHu·de?' ten betoge 
clat hij ove1· de gehele b1'eedte van de 
1·ijbaan voo?'?'ang van 1·echts genoot 
woTdt passencl beantwoo1·d doo?' cle 
beslissing die de ande1'e besttttt?'clet· 
ve?'OO?'cleelt wegens ovm·trecling van m·ti
kel16-1 van het wegve1'kee?'S?'eglement (1). 
(Art. 97 Grondwet.) 

(ROBERTO, T. CNUDDE.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 8 oktober 1975 in hager 
beroep door de Correctionele Rechtbank 
te Gent gewezen ; 

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

Over bet n:tiddel afgeleid uit de 

(1) Raadpl. cass., 10 november 1975, SU]J1'a., 

biz. 321. 
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sehending van artikel 97 van de Grand
wet, 

doonlat het vonnis niet antwoordt op 
de conclusie van eiser voor de politie
rechtbank, hernomen in hoger beroep, 
noch op zijn conclusie in hoger beroep, 
waarin hij liet gelden dat in zijn 
verldaring een vergissing moet geslopen 
zijn en dat, gelet op de stand van de 
wagens op het plan, hij onmogelijk van 
rechts van de baan tot deze stand kan 
gekomen zijn ; het vonnis dienaangaande 
enkel vaststelt dat de stand van de 
wagens op het plan de weergave is van de 
vaststellingen van de verbalisanten, waar
onder de stand van de wagens, die bij 
hun aankomst niet verplaatst waren ; 
eiser, zonder de juistheid van het plan 
te betwisten, enkel voorhoudt dat hij 
vroeger naar het midden van de baan is 
gekomen en op volkomen korrekte wijze 
de bepalingen van artikel 25-2-d van 
het algemene verkeersreglement heeft 
toegepast ; het vonnis eiser veroordeelt 
wegens overtreding van voormeld arti
kel 25-2-d, omdat hij zou gereden hebben 
" also£ de Rijhovenlaan een baan met 
eenrichtingsverkeer was » en aldus de 
conclusie van eiser niet beantwoordt 
waarin hij liet gelden dat de stand van 
zijn wagen, zoals op het plan weer
gegeven, veroorzaakt werd door een 
ultieme uitwijkingsmaneuver, waarbij het 
achterste deel van zijn wagen het minst 
beweegt en het voorste gedeelte zeer 
mobiel is, dat anders de stand van zijn 
voertuig niet te verklaren is, aangezien 
hij de Lavendelstraat moest inrijden en 
niet het voetpad van de Rijhovenlaan 
moest oprijden, en dat eiser de voorrang 
van rechts genoot, die zich op de ganse 
breedte van de baan uitstrekt : 

Overwegende dat, na te hebben vast
gesteld dat de gegevens van de schets 
de weergave zijn van de vaststellingen 
van de verbalisanten, waaronder de 
stand van de voertuigen die bij htm 
aankomst niet verplaatst waren, het 
vonnis releveert dat uit de gegevens 
van het onderzoek blijkt dat eiser, op een 
tien meter brede rijbaan, op 0,80 meter 
van het aan de linkerzijde gelegen 
voetpad reed, dat hij zich dermate naar 
links heeft begeven on< zijn maneuver 
uit te voeren dat hij zo dicht mogelijk 
bij de linkerkant van de baan is komen 
rijden en zich heeft gedragen also£ de 
Rijhovenlaan een baan met eenrichtings
verkeer was en dat hij een fout heeft 
begaan door zonder noodzaak zeer dicht 
bij de linkerrand van de baan te hebben 

gereden om aldus de Lavendelstraat 
niet rechts op te rijden; 

Overwegende dat, door de feitelijke 
gegevens te preciseren, waarop het zijn 
beslissing grondt, het vom-:tis de conclusie 
van eiser, die andere of strijdige gegevens 
aanvoerde, regelmatig beantwoorclt ; 

Overwegende dat het vonnis, door 
verweerder te veroordelen wegens over
treding van artikel16-1 van het algemeen 
verkeersregle1nent, de voorrang van eiser 
op de ganse breedte van de baan erkent 
en alzo zijn conclusie dienaangaande 
beantwoordt ; 

Dat het middel feitelijko grondslag 
mist; 

En overwegende dat de substantiiile 
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, 
burgerlijke partij : 

Overwegende dat eiser geen bijzonder 
middel aanvoert; 

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

18 mei 1976.- 2e kamer.- Voorzitter, 
Ridder de Schaetzen, raadsheer waar
nemend voorzitter. - Ve1·slaggever, de 
H. Sury. - Gelijkh<idende conclusie, de 
H. Ballet, advocaat-generaal. - Pleitm·, 
de H. St. DeVos (van de balie te Gent). 

2e KAMER. - 18 mei 1976. 

HERZIENING. 0MSTANDIGHEDEN 

WELKE DE VEROORDEELDE TEN TIJDE 

VAN HET GEDING NIET HEEFT KUNNEN 

AANTONEN. - VERKLARINGEN VAN 

GETUIGEN.- VEROORDEELDE DIE NIET 

BEWIJST DAT HIJ DE TRANS DOOR 

HEl\'1: AANGEVOERDE GETUIGENISSEN 

TEN TIJDE VAN HET GEDING NIET HEEFT 

KUNNEN INROEPEN. NIET ONT

VANKELIJKE AANVRAAG. 

Niet ontvanlcelijk is de aanvmag tot 
he1·ziening geg1·ond op een omstandigheid 
dat de ve1·oordeelde ten tijde van het 
geding niet had kunnen aantonen, 
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wannee1· die ve1·oordeelde de onmogelijk
heid niet bewijst, waw·in hij zich bij de 
te zijnen laste ingestelde vervolgingen 
bevond, om de door hem tot staving 
van zijn aanvraag aangevoerde getttige
n·issen in te 1·oepen (1). (Art. 443, 3° Sv.) 

(DESCHEPPER.) 

ARREST. 

HET HOF;- Gelet op het verzoek
schrift, ondertekend door meester Houte
kier, advocaat bij het Hof van cassatie, 
en neergelegd ter griffie van het Hof van 
cassatie, op 19 maart 1976, waarbij 
De Schepper Arnmnd Florent Gabriel, 
chauff81u, woonachtig te Deurne, 
Lammergierstraat, 17-19, herziening aan
vraagt van een arrest van het Hof van 
beroep te Luik, van 22 maart 1972, dat 
in kracht van gewijsde is gegaan, waarbij 
hij veroordeeld werd, om te Kuringen, 
op 25 en op 29 septmnber 1970, openbare 
zedenschennis gepleegd te hebben in 
tegenwoordigheid van V ... J., minder 
clan volle 16 jaar op het ogenblik van de 
feiten, tot een gevangenisstraf van twee 
maanden en een geldboete van 100 frank, 
vermenigvuldigcl met dertig of een maand 
vervangencle gevangenisstraf, voor het 
feit gepleegcl op 25 september 1970 en tot 
clezelfcle straf voor het feit gepleegd op 
29 september 1970, alsmecle tot ontzetting 
voor een termijn van vijf jaar nit de 
bij artikel 31, ]_o, 3°, 40 en 5°, .van het 
Strafwetboek bepaalcle rechten en tot de 
kosten; 

Gelet op het bij het verzoekschrift 
gevoegd gunstig en met reclenen omldeecl 
aclvies van clrie advocaten bij het hof 
van beroep, die tien jaar ingeschreven 
zijn op de tabel ; 

Overwegencle clat de veroorcleelde zijn 
aanvraag stecmt op artikel 443, 3o, van 
het Wetboek van strafvorclering en 
aanvoert dat het bewijs van zijn on
schuld, wat het feit van 25 september 
1970 betreft, volgt nit nieuwe feiten die 
zich hebben voorgeclaan seclert zijn 
veroorcleling ; 

Overwegende clat verzoeker 1net nmne 
aanvoert dat hij steeds heeft staancle 
gehouden clat hij op 25 september 1970, 
omstreeks 17 uur 15 minuten, ogenblik 
van de feiten, rLiet te Kuringen was, 
maar wel bij zijn werkgever te Antwer-

(1) Cass., 5 mei 1969 (.An·. cass., 1969, 
blz, 857). 

pen ; dat een « nieuwe getuige, Celine 
Struyf, weduwe Luyten, op 15 september 
1972 heeft verklaarcl dat zij op 25 no
vmnber 1970 met verzoeker te Antwerpen 
op zijn werk met hem rond 5 uur 
's namidclags gesproken heeft en clat 
zijn wagen alsclan de hele dag voor de 
poort gestaan heeft ; dat ook een nieuwe 
getuige, Derek, verldaart clat hij op 
gezegcle 25 sept8lnber 1970 met verzoeker 
te Antwerpen roncl 5 uur gesproken 
heeft "; 

Overwegencle dat het aan het licht 
brengen van een feit clat eiser kon 
bewijzen ten tijde van het geding, geen 
aanleicling kan zijn tot herziening ; 

Overwegende clat eiser niet bewijst dat 
hij tijdens de ingestelde vervolging zich 
in de onmogelijkheid heeft bevondcn 
om aan te voeren dat hij op 25 sept8lnber 
1970 rond 17 uur op zijn werk te Antwer
pen gesproken had met de personen op 
wier verldaring van 15 september 1972 
hij thans een beroep doet ; 

Dat clienvolgens dit in het verzoek
schrift als nieuw feit aangehaald gegeven 
geen aanleiding kan geven tot herziening ; 

Om die redenen, verwerpt de aanvraag 
tot herziening ; veroordeelt eiser in 
de kosten. 

18 mei 1976.- 2e kainer.- Voo1·zitte1·, 
R.idder de Schaetzen, raaclsheer waar
n8lnend voorzitter. - Verslaggever, de 
H. Versee.- Gel#klnidende conclv.sie, de 
H. Ballet, advocaat-generaal. - Pleite-r, 
de H. Houtekier. 

2e KAl\'I:ER. - 18 mei 1976. 

1o BESCHERMING VAN DE MAAT
SCHAPPIJ (WET TOT). - BE
KLAAGDE ONGESCHIKT VERKLAARD TOT 
HET CONTROLEREN VAN ZIJN DADEN.
lNTERNERING. - BEOORDELINGSBE
VOEGDHEID VAN DE RECHTER. 

2° BESCHERMING VAN DE MAAT
SCHAPPIJ (WET TOT). - BESLIS
SING AFHANKELIJK VAN HET GEV AAR 
DAT DE DELINKWENT VOOR DE JHAAT
SCHAPPIJ OPLEVERT. - GEVAAR VOOR 
DE JHAATSCHAPPIJ.- BEGRIP. 

I 0 Om te beslissen ove1· de inter1wring 
van een beklaagde die ongeschikt wenl 
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VM' klaanl tot het cont1·ole1'en van zijn 
daden is de 1'echte1· bevoegd om het gevaa1' 
te beoonlelen dat de beklaagde voo1' de 
maatschappij opleve1·t. (Art. 7 wet tot 
bescherming van de maatschappij.) 

2° De feiten1'echte1' kan het gevaa1· dat een 
tot het cont1·ole1·en van zijn daden on
geschikt ve1·klaa1·de beklaagde voo1' de 
maatschappij opleve1't hie1'ttit afleiden 
dat hij zich in dezelfde toestand bevindt 
als op het ogenblik van de feiten alsmede 
ttit het gevaa1' dat hij zal he1·beginnen 
zodm hij zich in een soo1·tgelijke 
toestand bevindt als die waaTin h~j zich 
bevond toen hij de feiten heejt gepleegd. 
(Art. 7 ~wet tot beschenning van de 
maatschappij.) 

(MIOHIELSEN.) 

ARREST, 

RET HOF;- Gelet op het bestreden 
arrest, op 25 maart 1976 door het Hof 
van beroep te Antwerpen gewezen ; 

Ovenvegende dat de voorziening ge: 
richt is tegen alle beschikkingen van hot 
arrest behalve tegen de beslissing waar
door de verbenrdverldaring van een 
autowagen « Fiat 127 » ongedaan wordt 
verklaard ; 

Over het eerste middel, afgeleid nit 
de schending van artikel 7 van de wet 
van 1 juli 1964; 

doonlat het arrest overweegt dat de 
internering een juridisch gevolg is dat, 
ingevolge de wet, het bevoegde gerecht 
hecht aan een feitelijke vaststelling 
nopens de geestestoestand van de be
klaagde, en dat het hof van beroep aldus 
van oordeel is dat noodzakelijkerwijze 
dit bevel tot internering het gevolg is 
van de vaststelling van een geestes
stoornis bij eiser, 

tenvijl volgens de wet dit gevolg 
geenszins noodzakelijk en onvermijdelijk 
is, doch dat de tekst van artikel 7 van 
de wet van l juli 1964 enkel bepaalt 
dat de rechtbanken deze internering 
mogen bevelen zonder dat daartoe enige 

(1) Ret openbaa,r ministerie had gecon
cludeercl tot vernietiging wegens schencling 
van artikel 7 van de wet tot bescherming 
van de maatschappij omdat het van oordeel 
was dat door te beschouwen clat internering 
een rechtsgevolg is dat het bevoegde gerecht 

noodzakelijkheid geboden is, en integen
deel volgens de geest van de wet en de 
voorbereidende werken de internering 
afhankelijk is van het gevaar dat de 
delinquent biedt voor de maatschappij : 

Overwegende dat de rechter, met 
betrekking tot het bevelen van de 
internering, met toepassing van artikel 7 
van de wet van 9 april 1930 tot bescher
ming van de maatschappij, over een 
beoordelingsrecht beschikt in verband 
met de sociale gevaarlijkheid van de 
verdachte; 

Overwegende dat het arrest beschouwt 
dat, ten deze, nu eiser nog in dezelfde 
toestand verkeert als ten tijde van de 
feiten, hij sociaal gevaarlijk blijft, ver
mits de kans blijft bestaan dat hij 
dergelijke feiten zal plegen zodra hij in 
een analoge toestand verkeert als die 
waarin hij zich bevond toen hij de feiten 
pleegde; 

Overwegende dat het arrest aldus zijn 
beslissing wettelijk rechtvamdigt ; 

Dat het middel, gericht tegen over
tollige redenen van het arrest, bij gebrek 
aan belang, niet ontvankelijk is; 

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

Dat het middel feitelijke gronclslag 
mist; 

En overwegende dat de substantiele 
of op straffe van nietigheid voor
geschreven rechtsvornwn werden nage
leefd en dat de beslissing overeenkomstig 
de wet is; 

Om die redenen, verwerpt de voor
ziening. 

18 mei 1976.- 2e kamer.- VooTzitte~· 
en T1 e1·slaggeve1', Ridder de Schaetzen, 
raadsheer waarnemend voorzitter. 
AndeTsluidende conclnsie (1), de H. Ballet, 
advocaat-generaal. - Pleite1', de H. 
Victor (van de balie te Antwerpen). 

krachtens de wet hecht aan een feitelijke 
vaststelling over de geestestoestand van de 
beklaagde, het arrest althans impliciet uitsloot 
dat de rechter over enige beoordelings
bevoegclheicl beschikt. 



1038 -

39 KAllfER. -19 mei 1976. 

l o ONDERNEMINGSRAAD EN VEI
LIGHEIDSCOMITE. - VERKIEZING 
VAN PERSONEELSAFGEVAARDIGDEN. -
WERKNEMERS "WIER KANDIDATUUR 
WORDT BETv\'lST. - GEDING AANGE
SPANNEN DOOR EEN REPRESENTATIEVE 
ORGANISATIE VAN WERKNEJVIERS. -

EEN KANDIDAAT IS IN DE REGEL GEEN 
PARTIJ IN HET GEDING. 

2° ONDERNEMINGSRAAD EN VEI
LIGHEIDSCOMITE. - VERKIEZING 
VAN PERSONEELSAFGEVAARDIGDEN. 

VERKIESBAARHEIDSVOORWAARDEN. 
WERKZAAM IN DE ONDERNEli'IING. 

BE GRIP. 

1° TV annee1· een 1·epresentatieve o1·ganisatie 
van we1·knemers een gecling heeft aan
gespannen tegen de beslissing van een 
andere representatieve organisatie van 
we1·knemers, waarbij wonlt geweigenl 
een wijziging te b1·engen in de lijst van 
kancliclaten die zij voo1· cle vm·kiezing 
van pe1·soneelsajgevaanligclen in de 
oncle1·nemings1·aacl en in het comite voor 
veiligheid en gezondheicl heeft voo1·ge
d1·agen, zijn de werknemers wier kancli
clat~ttw· wonlt betwist geen pa1·tij in het 
geding, tenzij z~j vrijwillig dam·in 
zijn t~;ssengekomen of in gedwongen 
t!tssenkomst werclen opget·oepen ( l). 
(Art. 25 koninkl. besluiten van 18 fe
bruari 1971.) 

2° Een we1·kneme1· VM'vttlt de verkiesbam·
heidsvoorwaanlen voo1· de ve1·kiezing van 
pet·soneelsajgevam·cligden in de onde1'
nemingsraacl en in het comite voo1· 
veiligheicl en gezonclheicl niet, als lvij 
e1· sincls meM' clan een jaa1· niet meer 
we1·kzaam is en e1· niet mee1· toegelaten 
wonlt. (Art. 19 wet van 20 september 
1948 en art. 4, bbis, wet van 10 juni 
1952, gew. bij de wet van 17 fe
bruari 1971.) 

(« FED:EmATION REGIONALE DES SYN
DICATS CHRETIENS DE MOUSCRON ll, 

T. NAAMLOZE VENNOOTSCHAP « SIDEGI ll, 

LEVEQUE, LOOSVELDT EN DHOOGE.) 

ARREST (ver·taling). 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 

(1) Raadpl. cass., 28 april 1976, supm, 
blz. 975. 

vonnis, op 7 mei 197 5 in laatste aanleg 
gewezen door de Arbeidsrechtbank te 
Doornik; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schencling van artikel 25, lid 9, van 
het koninldijk besluit van 18 februari 
1971 tot regeling van de ondernemings
raden, van artikel 25, lid 9, van het 
koninldijk besluit van 18 februari 1971, 
betreffende de aanwijzing van de per
soneelsafgevaarcligden in de comites en 
arrondissementscmniMs voor veiligheid, 
gezondheid en verfraai!ng van de werk
plaatsen, en van het algen1een beginsel 
van de rechten van de verdediging, 

doonlat nit het vonnis van 7 mei 1975 
van de arbeidsrechtbank volgt dat 
Ansiaux Jean-Pierre niet werd opge
roepen voor de openbare terechtzitting 
van 7 mei 1975 en dat hij op deze 
terechtzitting door de rechtbank niet 
was gehoord, 

terwijl de artikelen 25, lid 9, respec
tievelijk van het koninklijk besluit van 
18 februari 1971 betreffende de onder
nemingsraden en van het koninklijk 
besluit met dezelfde datum betreffende 
de comites voor veiligheid en gezondheid, 
bepalen dat het rechtscollege, waarbij 
de beroepen aanhangig worden gemaakt 
tegen bepaalde kandidaturen voor de 
verkiezing van de leden van deze orga
nismen, uitspraak doet na de betroklmn 
partijen te hebben gehoord of behoorlijk 
opgeroepen, 

tenvijl het duidelijk is dat de werk
nemer wier kandidatuur wordt betwist, 
belang heeft bij het onderzoek door de 
bevoegde rechtbank van de bezwaren 
tegen deze kandidatuur, waaruit volgt 
dat de rechtbank, door de betrokken 
partij, Ansiaux, niet op te roepen en te 
horen alvorens uitspraak te doen, de in 
het middel aangehaalde wettelijke bepa
lingen heeft miskend : 

Overwegende dat de werkne1ne1', ""1'\riens 
inschrijving op de lijsten van de kandida
ten voor de verkiezingen van de werk
nemersafgevaardigden in de onderne
mingsraad en in het comite voor veilig
heid en gezoncll1eid wordt bet>~rist, geen 
partij is in het geding ingeleid door het 
beroep van de werkgever en van werk
nemers die ingeschreven zijn op de 
kiezerslijst tenzij die werknemer vrij
willig in het gecling is tussengekomen of 
in gedwongen tussenkomst werd op
geroepen; 

Overwegende dat uit de procedure
stukken niet blijkt dat eiseres of de 
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verweerders de ~werknemer wiens verkies
baarheid werd betwist in tussenkomst 
hebben opgeroepen, noch dat deze vrij
willig is tussengekomen ; 

Dat het middel naar recht faalt ; 

Over het eerste middel, afgeleid nit de 
schending van de artikelen 19, lid 1, 3°, 
van de wet van 20 september 1948 
houdende organisatie van het bedrij£'3-
leven, gewijzigd bij de wet van 17 februari 
1971 en bij artikel 4, 2, van de wet van 
23 januari 1975, en 1, § 4, bbis, 3°, van 
de wet van 10 jcmi 1952 betreffende de 
gezondheid en de veiligheid van de 
werknemers alsmede de salnbriteit van 
het werk en de werkplaatsen, gewijzigd 
bij de wet van 17 februari 1971 en bij 
artikel 13, 2, van de wet van 23 ja
nuari 1975, 

doonlat de arbeidsrechtbank heeft be
slist dat werknemer Ansiaux Jean-Pierre 
niet zal mogen voorkomen op de lijsten 
van eiseres voor de verkiezingen voor de 
ondernemingsraad en voor het con:1iM 
voor veiligheid en gezondheid op grond 
" dat het thans vaststaat dat sinds 
4 februari 1974 Ansiaux fysisch niet meer 
in de onderneming werd te werk gesteld 
en er niet meer toegelaten wordt ; dat ... 
Loosveldt en Dhooge vaststellen - wat 
niet wordt tegengesproken - dat, sinds 
4 februari 1974, ongeveer tachtig per
sonen werden aangeworven die Ansiaux 
niet kennen terwijl hij naar hun stem 
dingt ; dat Leveque verklaart dat Ansiaux 
al minstens een jaar niet meer aanwezig 
is op .de onderneming en de belangen van 
de werlrnemers niet meer kent en deze 
dus niet kan behartigen bij het cmniM 
voor veiligheid en gezondheid en bij de 
ondernemingsraad; dat Taquet en 
Wantiez in hun werk " Conges-preavis
indemnites ,, uitg. 1975, p. 62, schrijven 
dat " om kiezer of verkozene te kunnen 
zijn bij de verkiezingen voor de onder
nemingsraad, tewerkstellingsvoorwaarden 
gesteld worden, opdat de kiezer de 
afgevaardigden zou kennen die hij zal 
verkiezen en opdat dezen op de hoogte 
zouden zijn van de toestand binnen de 
onderneming waar ze hun mandaat 
zullen uitoefenen ; dat deze kem1.is slechts 
kan verworven worden door de werke
lijke aanwezigheid binnen de onder
neming " ; dat de rechtbank deze nit
legging van de wet overneemt en op 
grond hiervan besluit dat onder tewerk
stelling binnen de onderneming een 
werkelijke aanwezigheid wordt bedoeld ,, 

tm·wijl de wettelijke bepalingen betref
fende de voorwaarden van verkiesbaar-

heid voor de ondernemingsraad en het 
comiM voor veiligheid en gezondheid 
enkel betrekking hebben op de tewerk
stelling, in de juridische betekenis, in 
de onderneming gedurende een periode 
van ten minste zes maanden ; inderdaad 
de begrippen tewerkstelling en anciiinni
teit verward worden, nu men zowel van 
de jonge als van de volwassen werknemers 
een contractuele band van zes maanden 
met de werkgever eist ; integendeel, de 
artikelen 19 van de wet van 1948 en 1, 
§ 4, bbis, van de wet van 1952, gewijzigd 
bij de wetten van 1971 en 1975, geenszins 
bepalen dat de werknemers, om als 
personeelsafgevaardigden verkozen te 
kunnen worden, minstens gedurende zes 
maanden werkelijk in de onderneming 
aanwezig zouden moeten zijn, benevens 
de verplichting om juridisch aan deze 
laatste verbonden te zijn gedurende deze 
periode, waaruit volgt dat, door de 
werknemers te onderwerpen aan een 
verkiesbaarheidsvoorwaarde die noch 
door de wet van 1948, betreffende de 
ondernemingsraden, noch door deze van 
1952, betreffende de comites voor veilig
heid en gezondheid, werd bepaald in hun 
artikelen 19 en 1, § 4, bbis, de arbeids
rechtbank de in het middel overgenomen 
wettelijke bepalingen heeft miskend : 

Overwegende dat de artikelen 19 van 
de wet van 20 september 1948 houdende 
organisatie van het bedrijfsleven en 1, 
§ 4, bbis, van de wet van 10 juni 1952 
betreffende de gezondheid en de veiligheid 
van de werknemers alsmede de salubriteit 
van het werk en de werkplaatsen, zoals 
deze artikelen werden gewijzigd bij de 
wetten van 17 februari 1971 en 23 ja
nuari 1975, niet enkel eisen dat, om als 
afgevaardigde van het personeel bij de 
ondernemingsraad of bij het comiM 
verkiesbaar te zijn, de kandidaat werk
nemer van de onderneming moet zijn, 
maar bovendien, onder meer, dat hij, op 
de datum van de verkiezingen, sinds ten 
minste zes maanden in de onderneming 
is te werk gesteld ; 

Overwegende dat de arbeidsrechtbank 
erop wijst dat " Ansiaux sinds 4 februari 
1974 niet meer fysisch te werk gesteld 
werd in de onderneming en er niet meer 
toegelaten wordt >> ; 

Dat het vonnis derhalve, zonder de in 
het middel aangehaalde wettelijke bepa
lingen te miskennen, kon beslissen dat 
Ansiaux niet voldoet aan de voorwaarden 
mn verkozen te worden in de onder
nemingsraad en in het comiM voor 
veiligheid en gezondheid ; 
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Dat het rniddel niet kan worden' 
aangenomen ; 

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

19 mei 1976.- 3e kamer.- Voorzitter, 
de H. Polet, raadsheer waarnmr1end voor
zitter.- Ve1·slaggeve1·, de H. Janssens.
Gelij lcltddende conclttsie, de H. Duchatelet, 
advocaat-generaal. - Pleite1·s, de HR. 
Hutzler en H. Simont. 

3e KAMER. - 19 mei 1976. 

VONNISSEN EN ARRESTEN. -BUR
GERLIJKE ZAKEN. - ME EST GEREDE 

PARTIJ DIE EEN PARTIJ DIE GEEN 
CONCLUSIE HEEFT GENOMEN ERVAN 

VERWITTIGD DAT ZIJ EEN VONNIS OP 

TEGENSPRAAK WIL VORDEREN.- CON
CLUSIE TER TERECHTZITTING NEER

GELEGD.- 0NTVANKELIJKHEID. 

Wannee1· ove1·eenlcomstig artilcel 751 van 
het Gerechtelijk Wetboelc de rneest ge1·ede 
partij een pa1·tij, die geen conclttsie 
heejt genomen, e1·van ve1·wittigt dat zij 
een vonnis op tegenspraalc wil vorderen, 
is de op de bepaalcle zitting nee1·gelegde 
conclttsie van laatstgenoemcle pa1·tij ont
vanlcelij k (l). 

(MEYERS, T. NAAMLOZE VENNOOTSCHAP 
«DE WILDE MOTOR ll,) 

ARREST (ve1·taling). 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 29 april 1975 door het Arbeids
hof te Brussol gewezen ; 

Over het eerste middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 741, 742, 
745, 757, 748 en 751 van het Gerochtelijk 
Wetboek, 

doonlat, ter verwerping van eisers 
vordering tot het onontvankelijk ver
klaren van de conclusie die verweerder 

(1) Raadpl. cass., 7 december 1972 (A1'1'. 
cass., 1973, blz. 339) en de noot get. F.D., 
en 21 november 1975, supm, blz. 373 en 
de noot. 

had genomen op de zitting van 4 maart 
1975, waarop de zaak werd vastgesteld 
overeenkomstig de bepalingen van arti
kel 7 51 van het Gerechtelijk vVetboek 
om zelfs in zijn afwezigheid beslecht te 
worden door een arrest dat geacht wordt 
op tegenspraak te zijn gewezen, het arrest 
verklaart " dat geen enkele formele 
bepaling van het Gerechtelijk W etboek 
het mogelijk maakt de conclusie buiten 
de debatten te houden die de pleiters 
« op het laatste ogenblik" hebben neer
gelegd om in ext1·emis de gevolgen van 
artikel 751 te vermijden; dat er client te 
worden overwogen dat dit artikel impli
ciet aan de partij die tot dan toe niet 
verschenen is eenniemve termijn verleent 
mn conclusies te nmnen, welke termijn 
slechts verloopt op de terechtzitting 
waar het vonnis tegen haar zal gevorderd 
worden», 

terwijl artikel 7 51 enkel de toekenning 
beoogt van een speciaal recht aan de 
meest gerede partij ten aanzien van de 
partij die binnen de door de wet vast
gestelde termijn geen conclusie heeft 
genomen ; het arrest, door te beslissen 
dat deze bepaling aan de in gebreke 
blijvende partij een nieuwe termijn 
verleent om conclusies te nomen, ze 
verkeerd heeft uitgelegd en ze derhalve 
heeft miskend : 

Overwegende dat volgens artikel 751 
van het Gerechtelijk Wetboek, ten 
aanzien van de partij die bij de inleiding 
of op een latere zitting niet verschenen 
is of die binnen de vastgestelde termijn 
geen conclusies heeft genomen, de meest 
gerede partij een vonnis kan vorderen, 
dat geacht wordt op tegenspraak te zijn 
gewezen, met name onder de voorwaarde 
dat de partij die niet verschenen is of 
geen conclusies heeft genon1en, wordt 
verwittigd van de dag, hot uur en de 
plaats van de zitting waarop het vonnis 
zal worden gevorderd met mededeling 
dat het vonnis, zelfs in haar afwezigheid, 
tegensprekelijk zal zijn; 

Overwegende dat doze wettelijke bepa
ling onder meer het geval bedoelt waar 
een der partijen geen conclusies heeft 
genomen binnen de bij artikel 7 48 van 
het Gerechtelijk VV etboek vastgestelde 
termijn, die echter niet op straffe van 
verval ofnietigheid werd voorgeschreven; 

Overwegende dat de rechtspleging van 
artikel 751 van het Gerechtelijk Wetboek 
beoogt de meest gerede partij in staat 
te stollen de andere partij in gebreke te 
stollen en, indien zij geen conclusies 
neemt, op de vastgestelde terechtzitting 
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eeu vonnis te vorderen dat geacht wordt 
op tegenspraak te zijn gewezen ; 

Dat uit genoemd artikel niet volgt dat 
na de verwittiging door de meest gerede 
partij de andere partij geen rechtsgeldige 
conclusies 1neer zou luu~nen ne1nen ; 
dat de rechter, bij gebrek aan een wette
lijke bepaling die voorschrijft dat deze 
laatste partij op straffe van verval of 
nietigheid conclusies nwet nemen v66r 
de vastgestelde terechtzitting, de con
clusie die op deze terechtzitting werd 
genomen niet buiten de debatten mag 
houden; 

Dat het middel naar recht faalt; 

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

19 mei 1976. ~ 3e kamer. ~ Voo1·zitte1', 
de H. Polet, raadsheer waarnemend voor
zitter. ~ Ve1·slaggeve1', de H. Clason. ~ 
Gelijklnidende conclnsie, de H. Duchatelet, 
advocaat-generaal. ~ Pleite1·s, de HH. 
Van Ryn en Fally. 

Op dezelfde dag is een soortgelijk 
arrest gewezen inzake Mornart tegen 
dezelfde verweerster, op een voorziening 
gericht tegen een arrest van het Arbeids
hof te Brussel van 29 april I975. 

3e KAMER. ~ 19 mei 1976. 

I 0 DIENSTPLICHT. ~ VERVROEGDE 
DIENSTNEMING. ~ DIENSTPLICHTIGE 
DIE OM VERVROEGDE DIENSTNEMING 
HEEFT VERZOCHT, GESCHIKT BEVONDEN 
VOOR DE DIENST.~ GEEN VRIJI"ATING 
VAN DIENST OP MORELE GROND MEER 
il'I:OGELIJK. 

2° DIENSTPLICHT. ~ UITSTEL EN 
VRIJLATING VAN DIENST OP JVIORELE 
GROND. ~ DIENSTPLICHTIGE DIE OlVI 
VERVROEGDE DIENSTNEMING HEEJ<'T 
VERZOCHT, GESOHIKT BEVONDEN VOOR 
DE DIENST, ~ GEEN VRIJLATING VAN 
DIENST OP lVIORELE GROND MEER 
lVIOGELIJK. 

I 0 en 2° De dienstplichtige die om Ve1'
V1'aegde dienstneming heejt Ve?'Zocht kan 

geen v1'ijlating van dienst op mo1·ele 
grand mee1· genieten. (Art. 9 gecoord. 
dienstplichtwetten van 30 april 1962.) 

(NOEL.) 

ARREST (vertaling). 

HET HOF ; ~ Gelet op de bestreden 
beslissing, op 24 februari 1976 door de 
Hoge Militieraad gewezen ; 

Over het middel hieTnit afgeleid dat 
de besiissing aan eiser vrijstelling van 
dienst weigert, 

tenvijl zijn twee oudere broers reeds 
aan hun militieverplichtingen hebben 
voldaan, hij. om vervroegde dienstne
rning had verzocht, in de plaats van een 
van hen, die echter toch werd opgeroepen, 
en hijzelf, alhoewel hij wegens ver
vroegde dienstneming werd ingedeeld bij 
de lichting 1975, pas werd opgeroepen 
in de maand maart I976 : 

Overwegende dat de beslissing vast
stelt dat eiser op 3I januari I974 om 
vervroegde dienstneming heeft verzocht ; 
dat hij geenszins afstand heeft gedaan 
van deze aanvraag doch zich op II de
cember I974 op het recruterings- en 
selectiecentrum heeft aangeboden; dat 
hij, nadat hij geschikt werd bevonden 
voor de dienst, ingedeeld werd bij de 
lichting 1975, hetzij bij de lichting die 
de lichting waarbij hij normaal had 
moeten worden ingedeeld met een jaar 
voorafgaat ; 

Overwegende dat de beslissing uit al 
deze ornstandigheden wettelijk afleidt 
dat, volgens artikel 9, lid 2, van de 
dienstplichtbepalingen, gecoordineerd bij 
koninklijk besluit van 30 april 1962, 
eiser niet meer kon genieten van de 
vrijlating van dienst ; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen ; 

Om die redenen, verwerpt de voor
ziening. 

I9 mei I976. ~ 3e kamer. ~ Yoo1·zitte1·, 
de H. Polet, raadsheer waarnemend voor
zitter. ~ Ve1·slaggeve1', de H. Capelle. ~ 
Gelijkhtidende conchtsie, de H. Duchatelet, 
advocaat-generaal. 
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1e KAMER.- 20 mei 1976, 

1D CASSATIEMIDDELEN.- BURGER
LIJKE ZAKEN. - MIDDEL WAARIN 
SLECHTS MELDING WORDT GEMAAKT 
VAN WETTELIJKE BEPALINGEN ZONDER 
ENIG VERBAND MET DE AANC+EVOERDE 
GRIEF. - NIET-ONTVANKELIJKHEID. 

2D NATUURLIJK KIND. - ERKEN
NING. - BETWISTING VAN DE ER· 
KENNING. PERSONEN DIE EEN 
DERGELIJKE VORDERING J\'IOC+EN IN· 
STELLEN. 

3D AFSTAMMING. - NATUURLIJKE AF
STAMJ\'IINC+. - MATERIE DIE DE OPEN· 
BARE ORDE RAAKT. 

4D GERECHTSKOSTEN. - BuRGER
LIJKE ZAKEN. - p ARTIJEN DIE ONDER
SCHEIDENLIJK Ol\iTRENT EEN GESCHIL· 
PUNT IN HET ONGELIJK ZIJN GESTELD. 
- 01\'ISLAG VAN DE KOSTEN DOOR DE 
FEITENRECHTER. 

1 D In b~w ge1·lij ke zaken is niet ontvankelij k 
het middel dat als geschonden wettelijke 
bepalingen enkel melding maakt van 
wettelijke bepalingen zonde1' enig ver
band met de aangevoe1·de g1·ief (1). 

2D De vo1·dering tot betwisting van de 
erkenning van een natu~<Tlijk kind doo1• 
de vade1· of doo1· de moede1· lean wo1·den 
ingesteld do01' eeniedeT die darn·bij 
belang heeft, met inbeg1·ip van de 
m·kenneT, zelfs als hij wist dat de e1'ken
ning lwgenachtig was (2). (Art. 339 
B.W.) 

3D De nat~mdijke eTkenning heeft bet1·ek
king op de staat van de peTsonen en 
de1·halve op de openbaTe onle (3). 

4D W annee1' de pa1•tijen onde1•scheiclenlij Jc 
omtTent enig geschilp~mt in het ongelijk 
zijn gesteld, lean de feiten1·echte1· een de1· 
prn•tijen in alle kosten ve1·oonlelen of 
het bed1·ag eTvan ove1· hen omslactn (4). 
(Art. 1017, lid 1, G.W., gewijzigd bij 
art. 15 van de wet van 24 juni 1970; 
art. 97 Grondwet.) 

(T ... , T, W ... EN DE P ... ) 

ARREST (ve1·taling). 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 

(1) Cass., 28 januari 1076, supm, blz. 623. 
(2) en (3) Cass., 28 maart 1074 (A1'1', cass., 

1074, blz. 829). 
(4) Cass., 22 oktober 1971 (A1'1', cnss., 1972, 

blz. 196) en noot 4, blz. 197. 

arrest, op 17 maa.rt 197 5 door het Hof 
van beroep te Brussel gewezen ; 

Over het eerste middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 184, 339, 
lid l, ll08, 1109 van het Burgerlijk 
VVetboek en 97 van de Grondwet, 

dooTdat het arrest de vordering van de 
eerste verweerder tot betwisting van de 
erkenning van het vaderschap van de 
kinderen Johnny en Robert ontvankelijk 
verklaart op grond dat artikel 339, lid 1, 
van het Burgerlijk \'Vetboek aan ieder 
die daarbij belang heeft het recht toekent 
een erkem~ing van vaderschap te be
t>visten ; dat deze bepaling algemeen is ; 
dat zij de ex-echtgenoot van de moeder 
van het kind, ook al is hij de erkenner, 
toestaat te bewijzen dat de erkenning 
leugenachtig was, 

tm·wijl, ee1·ste onde1·cleel, eiseres in haar 
conclusie van hoger beroep uitdrukkelijk 
had betoogd dat artikel 339 van het 
Burgerlijk Wetboek slechts schijnbaar 
algemeen was en door te spreken, ener
zijds, van de vader of de moeder die de 
erkenning heeft gedaan en, anderzijds, 
van aile derden die bij de betwisting 
ervan belang hebben, de redactie van 
deze bepaling aantoont dat de litigieuze 
betwisting tegen hen maar niet door hen 
of voor hen kan worden ingesteld, wat 
bevestigcl wordt door de vergelijking 
van de artikelen 184 en 339 van het 
Burgerlijk Wetboek, zodat, indien de 
toestemming niet gebrekkig is, degene 
die een erkem~ing 1net daarna een 
wettiging heeft gedaan niet gorechtigd 
is om ze te bet~•isten (sohending van de 
artikelen 184, 339, 1108 en 1109 van 
het Burgerlijk Wetboek); 

tweede onclenleel, eiseres in haar con
clusie van hoger beroep uitdrukkelijk 
had betoogd dat de erkenning van 
vadersohap gelijkstaat met een beken
tenis die bindend is voor degene die ze 
heeft gedaan ; het arrest deze oonclusie 
niet heeft beantwoord (sohending van 
artikel 97 van de Grondwet) : 

W at het eerste ondercleel betreft : 

Overwegencle dat het middel, in zoverre 
het zich beroept op de schending van de 
artikelen 184, 1108 en 1109 van het 
Burgerlijk Wetboek, niet ontvankelijk 
is daar deze wettelijke bepalingen geen 
betrekking hebben op de aangevoerde 
grief; 

Overwegende clat, voor het overige, 
volgens artikel 339 van het Burgerlijk 
vVetboek, elke erkenning van een natuur-
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lijk kind betwist kan worden door ieder 
die daarbij belm1g heeft ; 

Overwegende dat deze bepaling alge
meen is en van toepassing is zowel op 
degene die de erkenning heeft gedaan, 
ook al is ze leugenachtig, als op elke 
andere belanghebbende; 

Dat immers de natn1ulijke afstamming 
betrekking heeft op de staat van de 
personen en, bijgevolg, op de openbare 
orde; 

Dat het met het maatschappelijk 
belang in overeenstemming is dat de 
erkenning met de waarheid strookt en 
dat de erkenner wordt toegelaten te 
bewijzen dat de staat van de personen 
is vervalst door zijn leugenachtige ver
ldaring; 

Overwegende dat het arrest wettelijk 
beslist dat de eerste verweerder, ex
echtgenoot van eiseres, het recht heeft 
de erkenning van de twee kinderen te 
betwisten; 

Dat het middel in dat opzicht naar 
recht faalt ; 

W at het tweede onderdeel betreft : 

Overwegende dat het arrest, door de 
beslissing dat de eerste verweerder ont
vankelijk is om zijn erkenning van 
vaderschap te betwisten, impliciet doch 
zeker overweegt dat hij niet gebonden is 
door de bekentenis die deze erkenning 
impliceert ; dat het arrest dus geantwoord 
heeft op de conclusie van de eiseres ; 

Dat het tweede onderdeel van het 
middel feitelijke grondslag mist ; 

Over het tweede middel, afgeleid nit 
de schending van de artikelen 339, lid I, 
I382 van het Burgerlijk vVetboek en 97 
van de Grondwet, 

Dat geen enkel onderdeel van het 
middel kan worden aangenomen ; 

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

Dat beide onderdelen van het middel 
feitelijke grondslag missen ; 

Over het vierde middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen IOI7, 
gewijzigd bij de wet van 24 jcmi 1970, 
I042 van het Gerechtelijk vVetboek 
en 97 van de Grondwet, 

doo?"dat het arrest eiseres veroordeelt 
om alle kosten van het hoger beroep te 
betalen, op grond dat in artikel IOI7 

van het Gerechtelijk ""\'Vetboek het be
ginsel is neergelegd dat de in het ongelijk 
gestelde partij in de kosten moet worden 
verwezen ; dat zo het billijk is dat de 
eerste verweerder de helft van de kosten 
van eerste aanleg moet betalen, die door 
zijn toedoen en in zijn belang werden 
gemaakt, zulks niet het geval is voor de 
kosten van het hoger beroep dat op 
initiatief van eiseres, vrijwillig tussen
komende partij, werd ingesteld, 

tenuijl, ee1·ste oncle1·cleel, de eerste . ver
weerder in zijn tegenberoep in het on
gelijk werd gesteld ; eiseres, hoewel zij op 
haar beurt in haar oorspronkelijk hoger 
beroep in het ongelijk werd gesteld, 
echter ten onrechte werd verwezen in 
alle kosten van hoger beroep (schending 
van de artikelen I 0 I7 en I 042 van het 
Gerechtelijk Wetboek); 

tweede onde1·cleel, het feit dat eiseres 
het initiatief tot het oorspronkelijk hoger 
beroep heeft genomen het niet mogelijk 
maakt eiseres regelmatig te verwijzen 
in alle kosten van hoger beroep wanneer 
de gei:ntimeerde partij een tegenberoep 
heeft ingesteld waarin zij in het ongelijk 
werd gesteld (schending van de arti
kelen 97 van de Grondwet, I017 en 1042 
van het Gerechtelijk Wetboek) : 

Overwegende dat wanneer, zoals ten 
deze, de partijen onderscheidenlijk om
trent enig geschilpunt in het ongelijk zijn 
gesteld de feitenrechter, krachtens arti
kel I 0 I7, lid I, van het Gerechtelijk 
Wetboek, een van de partijen in alle 
kosten kan verwijzen; 

Dat geen enkel onderdeel van het 
middel kan worden aangenomen ; 

En overwegende dat door de verwer
ping van de voorziening de door eiseres 
tegen de tweede verweerder ingestelde 
vordering tot bindendverklaring van 
het arrest, bij gebrek aan belang, niet 
ontvankelijk is ; 

Om die redenen, verwerpt de voor
ziening en de vordering tot bindend
verklaring van het arrest ; veroordeelt 
eiseres in de kosten. 

20 mei 1976.- 1e kamer.- Voo1·zitte1', 
de H. Perrichon, raadsheer waarnemend 
voorzitter.- Ve1'8laggeve1', de H. Closon. 
- Gelijkltticlencle conclttsie, de H. Colard, 
advocaat-generaaL - PleiteTs, de HH. 
Houtekier en L. Simont. 
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1° KAMER.- 20 mei 1976. 

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN. - BuRGERLIJKE zAKEN. 
- BESCHIKKENDE GEDEELTE GEGROND 
OP DUBBELZINNIGE REDENEN.- NIET 
GEMOTIVEERDE BESLISSING. 

Niet 1·egelmatig gemotiveerd is de beslissing 
waarvan het beschikkende gedeelte op 
d~~bbelzinnige ?"edenen is gegrond ( 1). 
(Art. 97 Grondwet.) 

(REYNDERS, T. KNAPEN.) 

Met de notitie overeenstemmend 
arrest. 

20 mei 1976. -1e kamer.- Voo?·zitte?·, 
de H. Perrichon, raadsheer waarnmnend 
voorzitter.- Ve1·slaggeve?·, de H. Closon. 
- Gelijkl~~idende conclttsie, de H. Colard, 
advocaat-generaal. - Pleite1·s, de HH. 
Dassesse en Van Ryn. 

1° KAMER.- 20 mei 1976. 

CASSATIEMIDDELEN. BuRGER-
LIJKE ZAKEN. - VERPLICHTING VOOR 
ELK VAN DE MIDDELEN AFZONDERLIJK 
DE WETTELIJKE BEPALINGEN TE VER
MELDEN W AARV AN DE SCHENDING 
WORDT AANGEVOERD. 

In btu·ge?'lijke zaken moet het cassatie
Ve?'Zoeksch1-ift voor elk middel afzoncler
lij le de wettelij ke bepalingen ve?"melclen 
wam·van de schencling wonlt aange
voenl (2). (Art. 1080 G.W.) 

(THOMSIN, T. LECLAIR.) 

Met de notitie overeenstemmend 
arrest. 

20 mei 1976.- 1 e kamer.- Voorzitter, 

(1) Cass., 6 februari 1975 (Ar1·. cass., 1975, 
blz. 640). 

(2) Cass., 15 maart 1974 (A1·1'. cass., 1974, 
blz. 790). 

de H. Perrichon, raadsheer waarnemencl 
voorzitter.- Ve1·slaggeve1', de H. Capelle. 
- Gelijkl~~iclende conclttsie, de H. Colard, 
aclvocaat-generaal. - Pleite?'S, de HR. 
Ansiaux en L. Simont. 

l" KAMER.- 21 mei 1976. 

RECHTERLIJK GEWIJSDE.- STRAF
ZAKEN. - STRAFRECHTER DIE AFZON
DERLIJKE STRAFFEN HEEFT UITGE
SPROKEN WEGENS HET BESTUREN VAN 
EEN VOERTUIG IN STAAT VAN ALCOHOL
INTOXICATIE EN EEN WANBEDRIJF 
« ONOPZETTELIJK TOEBRENGEN VAN 

SLAGEN OF VERWONDINGEN "·- 0VER
WEGING VAN HET VONNIS VOLGENS 
'-VELKE DE FOUT VAN DE BEKLAAGDE 
DE ENIGE OORZAAK IS VAN DE DOOR DE 
BURGERLIJKE PARTIJ GELEDEN SCHADE. 
- GEEN TEGENSTRIJDIGHEID. - GE
VOLG VAN DEZE BESLISSING OP DE 
VERHAALSVORDERING VAN DE VER
ZEKERAAR VAN DE BEKLAAGDE TEGEN 
LAATSTGENOElVIDE. 

W anneer cle st?·af?'echte?', ten gevolge van 
een ve?·leee?·songeval, ene1·zijds, de be
lelaagde tot afzonderlij lee straffen heeft 
ve?'OO?'deeld, wegens het bestnren van 
een voe1·tuig in staat van alcoholintoxi
catie en wegens een wanbedrijf " onop
zettelijk toeb1·engen van slagen of ver
wonclingen ,, en, ande1·zijds, heeft beslist 
dat cle ten laste van de beklaagcle bewezen 
verklaanle fmtt cle enige oorzaah: is van 
cle cloo?' cle bttrge?'lij lee pm·tij geleclen 
schacle, blij let ttit cleze laatste beslissing 
alleen clat de stmf?·echte?' beschmtwt dat 
en !eel de beklaagde volleclig aanspmkeliJ k 
was voo1· het ongeval en niet clat hij 
aangenomen heeft clat e?' tttssen de staat 
van alcoholintoxicatie en het ongeval 
een oorzakelijle ve1·bancl bestond; wegens 
cle afwezigheicl van tegenstrijdigheicl in 
clit vonnis verplicht het gezag ·van 
gewijsde e1·van de btwge1·lijke ?'echte1·, clie 
cle ve1·haalsvorclering van de Ve1·zeke?·aa1· 
tegen cle beklaagcle moet beslechten, 
te beschouwen clat de staat van alcohol
intoxicatie niet cle om·zaalc of een van de 
oo1·zaken van het ongeval is geweest (3). 
(Algen1een beginsel van het gezag van 
gewijsde in strafzaken.) 

(3) Raadpl. cass., 2 april 1976, sup1'a, 
blz. 890 alsmede de noten 1 op blz. 890 en 1 op 
blz. 892. 
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(NAAMLOZE VENNOOTSOHAP 
« HET BELGISOH VERHAAL », T. D'HAEN.) 

ARREST. 

HET HOF;- Gelet op het bestreden 
arrest, op 3 januari 1975 door het Hof 
van beroep te Brussel gewezen ; 

Over het eerste middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 65, 418 en 
419 van het Strafwetboek, 3 en 4 van de 
wet van 17 april 1878 houdende de 
voorafgaande titel van het Wetboek van 
strafvordering, 1350, 1352, 1382, 1383 
van het Burgerlijk Wetboek, 23, 24, 25, 
26 van het Gerechtelijk \Vetboek en 16 
van de wet van ll juni 1874 houdende 
titel X van boek I van het W etboek van 
koophandel, 

dooTdat het arrest de rechtsvordering 
van eiseres, welke er toe strekte terug
betaling te bekomen van de vergoedingen 
die zij als verzekeraar van de aan
sprakelijkheid van verweerder had uit
betaald ingevolge een ongeval waarvoor 
verweerder aansprakelijk was gesteld, 
ongegrond verklaart, om de redenen dat 
de eerste rechter terecht had vastgesteld 
dat er geen aanleiding bestond tot 
terugbetaling door gei:ntimeerde, thans 
verweerder, vermits ingevolge het vonnis 
van 22 jnni 1972 van de Correctionele 
Rechtbank te Brussel " dat drie onder
scheidene straffen uitsprak voor de 
telastleggingen van onopzettelijke slagen 
of verwondingen, vluchtmisdrijf en het 
sturen van een auto onder alcoholische 
intoxicatie, eTga omnes vaststaat dat 
ttlssen de onderscheidene 1nisdrijven geen 
oorzakelijk verband bestond », 

teTwijl voornoemd vonnis, om de eis 
van de burgedijke partij ontvankelijk 
en gegrond te verklaren, overweegt 
" dat de ten laste van de beklaagde in 
acht genomen fout de enige oorzaak is 
geweest van de door de burgerlijke 
partij opgelopen schade », en aldus, door 
impliciet te verwijzen naar de eenheid 
van gedraging van de beklaagde, niet met 
zekerheid beslist dat de alcoholintoxicatie 
geen oorzaak van het misdrijf van 
onvoorzichtigheid is geweest, waaruit 
volgt dat, bij gemis van zekerheid 
omtrent het dienaangaande strafrech
telijk gewijsde, de burgerlijke rechter 
door de strafbeslissing niet was gebonden, 
zodat het arrest het gezag van gewijsde, 
verbonden aan de strafrechtelijke beslis
sing die het inroept, miskent, derhalve 
de wettelijke bepalingen die het toepast 

sohendt en onwettelijk weigert de regres
vordering van eiseres in te willigen : 

Overwegende dat het vonnis van 
22 juni 1972 van de Correctionele Recht
bank te Brussel weliswaar beschouwt dat 
" de ten laste van de beklaagde in acht 
genomen fout de enige oorzaak is geweest 
van de door de burgerlijke partij opge
lopen schade » ; 

Overwegende echter dat uit deze 
beschouwing enkel blijkt dat de straf
rechter oordeelde dat de beldaagde de 
valle aansprakelijkheid voor het ongeval 
aileen moet dragen, doch geenszins dat 
deze rechter, in strijd met het uitspreken 
van drie onderscheiden straffen, een 
oorzakelijk verband tussen de alcohol
intoxicatie en het ongeval zou amnlernen 
zodat over de draagwijdte van het 
strafrechtelijk gewijsde onzekerheid zou 
ontstaan; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen ; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 1319, 1320, 
1322 van het Burgerlijk Wetboek en 11, 
tweede lid, van de vvet van 1 juli 1956 
betreffende de verplichte aansprakelijk
heidsverzekering inzake motorrijtuigen, 

Dat het middel niet kan worden aan
genomen; 

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

21 mei 1976. -1e kamer.- Vom·zitte1·, 
Ridder Rutsaert, eerste voorzitter. -
Ve1·slaggeveT, de H. de Vreese. - Gelijlc
lnidende conclttsie, de H. Velu, advocaat
generaal.- Pleiter, de H. VanRyn. 

le KAMER.- 21 mei 1976. 

10 HUWELIJK.- RESPEOTIEVE REOH

TEN EN VERPLIOHTINGEN VAN DE EOHT

GENOTEN. - VERPLIOHTING BIJ TE 
DRAGEN IN DE LASTEN VAN DE HUIS

HOUDING. - FEITELIJK GESOHEIDEN 

EOHTGENOTEN. - AANVRAAG Ol\f UIT
KERING TOT ONDERHOUD VAN EEN DER 

EOHTGENOTEN. - BEWIJSLAST RUST 
OP DE EOHTGENOOT DIE DE EOHT

SOHEIDING AANVRAAGT. 
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2° HUWELIJK. - RESPECTIEVE RECH
TEN EN VERPLICHTINGEN VAN DE ECHT
GENOTEN. - VERPLICHTING BIJ TE 
DRAGEN IN DE LASTEN VAN DE HUIS
HOUDING. - FEITELIJK GESCHEIDEN 
ECHTGENOTEN. - AANVRAAG Ol\'1 UIT
KERING TOT ONDERHOUD VAN EEN DER 
ECHTGENOTEN GEGROND OP HET VOORT
DUREN VAN DE FEITELIJKE SCHEIDING. 
- DoOR DE AANVRAGER TE LEVEREN 
BEWIJS. 

1° De jeiteli.i k gescheiden echtgenoot die 
een ~titkering tot onderhottd van zijn 
echtgenoot vordeTt, moet bewijzen dat de 
echtscheiding aan de ande1·e echtgenoot 
te wijten is (1). (Artt. 212 en 218 B.W.) 

2° W annee1· de scheiding t~tssen feitelij k 
gescheiden echtgenoten voo1·tcht~wt, moet 
de echtgenoot die van de ande1·e echtge
noot een ~titkering tot onde1·hmtd vo1·dert, 
bewijzen dat de verde1·e scheiding aan de 
sclmld van deze echtgenoot te wijten 
is (2). (Artt. 212 en 218 B.W.) 

(LAMBEETS, T. VAN LOOSVELT.) 

Met de notities overeenstemmend 
arrest. 

21 mei 1976.- 1e kamer.- Voorzitte1·, 
Ridder Rutsaert, eerste voorzitter. -
Ve1'slaggeve1·, de H. Gerniers. - Gelijk
luidende concl~tsie, de H. Velu, advocaat
generaal. - Pleite1·s, de HH. van Heeke 
en Dassesse. 

18 KAMER.- 21 mei 1976, 

1° INDEPLAATSSTELLING. - KAN 
TEGELIJKERTIJD BIJ OVEREENKOJYIST 
EN KRACHTENS DE WET GESCHIEDEN. 

2° REDENEN VAN DE VONNISSEN 
EN ARRESTEN. - BuRGERLIJKE 
ZAKEN. -BESLISSING DAT INDEPLAATS
STELLING TEGELIJKERTIJD BIJ OVER
EENKOMST EN KRACHTENS DE WET RAN 
GESCHIEDEN.- GEEN TEGENSTRIJDIG
HEID. 

(1) en (2) Cass., 19 september 1975 en de 
noten 1 en 2, sttp?'a, biz. 97; raadpl. cass., 
5 december 1975, sttp1'ct, blz. 432. 

3° ARBEIDSONGEV AL. PER-
SONEELSLID VAN DE BELGISCHE RADIO 
EN TELEVISIE, GETROJ<'FEN DOOR EEN 
ARBEIDSONGEVAL.- lNDEPLAATSSTEL
LING TEN VOORDELE VAN DEZE INSTEL
LING DIE EEN DEEL VAN DE SCHADE 
HEEFT BETAALD. - ARREST WAARIN 
WORDT BESLIST DAT DEZE INDEPLAATS
STELLING TEGELIJKERTIJD BIJ OVER
EENKOlVIST EN KRACHTENS DE WET 
GESCHIEDT. - GEEN TEGENSTRIJDIG
HEID. 

1° Indeplaatsstelling in de 1'echten van de 
schuldeise1' ten vooTdele van een denle 
pe1·soon die hem betaalt kan tegelijke1·tijd 
bij ove1·eenkornst of k1·achtens de wet 
geschieden. (Artt. 1249 tot 1251 B.W.) 

2° en 3° Niet tegenstrijdig is het a1·1·est 
waw·in wo1·dt beslist dat, gelet op de 
gegevens van de zaak welke het ve1·meldt, 
indeplaatsstelling in de 1'echten van een 
pe1·soneelslid van de Belgische Radio en 
Televisie, die door een aTbeidsongeval 
we1·d get1•ojJen, ten vooTdele van deze 
instelling die hem een deel van de schade 
heeft ve1·goed, tegelijkertijd bij ove?·een
kornst en k1·achtens de wet geschiedt. 
(Art. 97 Grondwet.) 

(NAAMLOZE VENNOOTSCHAP «JULIEN PRAET 
EN co "' T. BELGISCHE RADIO EN TELE
VISIE, INSTITUUT VAN DE GEMEEN
SCHAPPELIJKE DIENSTEN.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 22 november 1974 door het 
Hof van beroep te Brussel gewezen ; 

Over het middel afgeleid uit de 
schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 780 van het Gerechtelijk 
Wetboek, 1249, 1250, 1251, 3°, 1252 van 
het Burgerlijk Wetboek, 22 van de wet 
van ll juni 1874 betreffende de ver
zekering in het algemeen, en 47 van de 
arbeidsongevallenwet van 10 april 1971, 

doonlat het arrest eiseres veroordeelt 
in haar hoedanigheid van verzekeraar 
van de civielrechtelijke aansprakelijkheid 
van haar verzekerde, Frangois Goossens, 
tot terugbetaling aan verweerster van 
106.059 frank, vermeerderd met de 
gerechtelijke intresten en de kosten, 

zonder haa1• conclusie te beantwoo1·den 
waarin ze voorhield dat artikel 24bis 
van de "overgangsmaatregelen van de 
herstructurering "' die door de algemene 
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raad van verweerster op 9 juni 1969 
goedgekeurd werden en waarop de ver
oorde1ing van eiseres steunt, in werke1ijk
heid niet in werking is getreden (schen
ding van de artike1en 97 van de Grondwet 
en 780 van het Gerechte1ijk Wetboek); 

en do01·dat het arrest nu eens de veroor
de1ing van eiseres schijnt te stoe1en op 
artike1 119 van het . personee1sstatuut 
van juni 1965 hetwe1k het over een 
indep1aatsstelling krachtens de wet heeft, 
om eruit af te 1eiden dat verweerster 
in de p1aats wordt geste1d van Ee1en 
Herman in haar hoedanigheid van ver
zekeraar die de schade tot een be1oop 
van 106.059 frank heeft uitbetaa1d, en 
dan weer in zijn beschouwingen tot 
staving van zijn bes1issing een indeplaats
stelling bij overeenkomst, krachtens de 
artike1en 100 van het personee1sstatuut 
en 24bis van de « overgangsmaatrege1en 
van de herstructurering », inroept, zodat 
de motivering van het arrest tegenstrijdig 
en dubbelzinnig is en bijgevo1g de 
mogelijkheid niet biedt de wette1ijkheid 
van de veroordeling van eiseres na te gaan 
(schending van de artike1en 97 van de 
Grondwet en 780 van het Gerechtelijk 
Wetboek en van de wettelijke bepalingen 
vooraan in het midde1 aangeduid) : 

Overwegende dat het arrest, dat des
aangaande naar artike1 119 van het 
statuut van juni 1965 verwijst, vaststelt 
dat het administratief, cultureel en 
technisch personee1 van de B.R.T. door 
dit statuut verzekerd wordt tegen onge
vallen die tij dens of ingevo1ge de 
beroepsarbeid gebeuren en dat « alzo de 
B.R.T., die in haar hoedanigheid 
van verzekeraar een gedee1te van de 
schade heeft uitbetaa1d, tot be1oop van 
106.059 frank in de p1aats wordt geste1d 
van Ee1en Herman » ; 

Overwegende dat het midde1 niet 
aanvoert dat zodanige vaststellingen uit 
voorme1d artikel, waarvan de tekst niet 
wordt overge1egd, niet mochten worden 
afge1eid; 

Overwegende dat deze1fde vaststel
lingen vo1staan om de aangevochten 
bes1issing te rechtvaardigen; 

Overwegende dat het arrest we1iswaar 
in verdere consideransen en zonder te 
antwoorden op de conclusie van eiseres 
ook gewag maakt van artike1 24bis van 
" de overgangsmaatrege1en van de her
structurering » en tevens nog van een 
indeplaatsstelling bij overeenkomst en de 
v66r de betaling bestaande wi1 hiertoe 
weerom afleidt uit het reeds vermelde 
artike1 119 ; 

Overwegende echter dat het arrest die 
verdere consideransen als een « verduide-
1ijking » aanmerkt en a1dus te kennen 
geeft dat ze ten overv1oede worden 
gegeven; 

Dat het overigens niet tegenstrijdig is 
te oorde1en dat naast een subrogatie 
krachtens de ~wet ten deze ook een 
indeplaatsstelling bij overeenkomst tot 
stand zou gekomen zijn ; 

Dat het midde1 in zoverre het bedoe1de 
tegenstrijdigheid aanvoert feite1ijke 
g~_ondslag mist, en voor het over'ige, a1s 
ZIJnde tegen een ten overv1oede gegeven 
motivering gericht, bij gebrek aan belang 
niet ontvanke1ijk is; 

Om die redenen, verwerpt de voor
ziening; veroordee1t eiseres in de kosten. 

21 mei 1976.- 1e kamer.- Voorzitte?·, 
Ridder· Rutsaert, eerste voorzitter. -
Verslaggeve?', de H. Chatel. - Gelijk
luidende concl1tsie, de H. Velu, advocaat
generaal. - Pleiter, de H: H. De Bruyn. 

2e KAMER.- 24 mei 1976. 

1° GERECHTSKOSTEN. - STRAFZA· 
KEN.- TWEE BEKLAAGDEN VERVOLGD 
W:EJGElNS VERSOHILLENDE FEITEN. -
VEROORDELING VAN DE ENE EN VRIJ
SPRAAK VAN DE ANDERE. - VEROOR· 
DELING VAN DE EERSTE IN ALLE KOSTEN 
VAN DE STRAFVORDERING. - VOOR
WAARDEN. 

2° GERECHTSKOSTEN. - STRAFZA· 
KEN. - VEROORDEELDE ElSER IN 
HOGER BEROEP'. - 0PENBAAR MINIS
TERIEl DAT TEGEN HEM EN TEGEN EEN 
VRIJGESPROKEN MEDEBEKLAAGDE HO
GER BEROEP AANTEKENT.- BEVESTI
GING DOOR DE REOHTER IN HOGER 
BEROEP. - VEROORDELING VAN DE 
VEROORDEELDE IN ALLE KOSTEN VAN 
HET HOGER BEROEP.- 0NvVETTELIJK
HEID. 

1° W ai~?We?' twee beklaagden we gens ve?'
schillende jeiten ve1·volgd wo?'den en de 
ene ve?·oo?'deeld en de ande?'e m·ij gesp?'o
ken wo1·dt, kan de ?'echte?' de gezamenlijke 
kosten van de st?'afvo?'det·ing slechts ten 
laste van de ve?'OO?'deelde leggen, mits 
hij vaststelt dat ze alle ve?'oo?·zaakt zijn 
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door het misdriJJ clat cle veroordeelde 
heejt gepleegd (I). (Artt. 162 en 176 Sv.) 

2° Stelt een ve1·oordeelcle hogm· be1'0ep in 
en tekent het OJJenbaar ministe1·ie hager 
be1·oep aan tegen hem en tegen een vrij
gesp1'0ken medebeklaagde, dan moeten 
de kosten van het hager be1'0ep van het 
openbaa1· ministe1·ie tegen de laatst
genoemde, in geval van bevestiging 
van de v1·ijspraak, ten laste van de 
Staat blijven (2). (Art. 3 wet van 
1 juni 1849.) 

(HOUGARDY, 
T. VAN OALSTER EN LITISOONSORTEN.) 

ARREST (ve1·taling). 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 28 november 1975 in hoger 
beroep gewezen door de Correctionele 
Rechtbank te Verviers ; 

I. Over de voorziening van Hougardy, 
beklaagde: 

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

Over het middel, ambtshalve, afgeleid 
uit de schending van de artikelen 50 van 
het Strafwetboek, 162, 176, 194 van het 
Wetboek van Strafvordering en 3 van 
de wet van 1 juni 1849 op de herziening 
van de tarieven in strafzaken : 

Overwegende dat, enerzijds, het vonnis, 
zonder vast te stellen dat alle kosten 
werden veroorzaakt door ten laste van 
eiser bewezen verklaarde misclrijven, 
deze in de kosten van de twee instanties 
veroordeelt, waaronder de kosten ge
maakt door het openbaar ministerie om 
een wegens andere feiten vervolgde 
medebeklaagde, die het vrijspreekt, in de 
zaak te betrekken ; 

Overwegende dat, anderzijds, op de 
hogere beroepen van het openbaar 
ministerie en van de medebeklaagde, 
deze door het bestreden vonnis werd 
vrijgesproken; 

Dat de kosten betreffende de hogere 
beroepen van de n1edebeklaagde en van 
het openbaar ministerie tegen hem ten 
laste van de Staat moesten blijven ; 

{1) Cass., 15 maart 1976, sttpm, biz. 817. 
(2) Cass., 24 juni Hl74 (A1·1·. cass., 1974, 

biz. 1177). 

En overwegende dat, voor het overige, 
de substantiele of op straffe van niotigheid 
voorgeschreven rechtsvonnen werden na
geleefd en dat de beslissing overeen
komstig de wet is ; 

Om die redenen, vernietigt het bestre
den vonnis in zoverre het eiser, jegens 
de open bare partij, in alle kosten van de 
eerste aanleg en van het hoger beroep 
veroordeelt; verwerpt eisers voorziening 
voor het overige evenals de voorziening 
van eiseres; beveelt dat van dit arrest 
melding zal worden gemaakt op de kant 
van de gedeeltelijk vernietigde beslissing ; 
veroordeelt eiser in drie vim·de van de 
kosten van zijn voorziening en eiseres 
in de kosten van haar voorziening ; 
laat de overige kosten ten laste van de 
Staat ; verwijst de aldus beperkte zaak 
naar de Correctionele Rechtbank te 
Luik, zitting houdende in hoger beroep. 

24 mei 1976. - 2e kamer. - Voo1·
zitte1·, Baron Richard, raadsheer waar
nemend voorzitter. - Ve1·slaggeve1·, de 
H. Screvens. - Gelijkluidende conclusie, 
de H. Charles, advocaat-generaal. 

2e KAMER.- 24 mei 1976. 

1o RECHTEN VAN DE VERDEDI
GING.- HoF VAN ASSISEN.- SAMEN
STELLING VAN DE ZETEL.- REOHTER 
BELAST MET HET OPMAKEN VAN · DE 
DEFINITIEVE LIJST VAN GEZWORENEN, 
NADIEN AANGEWEZEN ALS ASSESSOR 
VAN DE VOORZITTER VAN HET HOF VAN 
ASSISEN TIJDENS DE DUUR VAN DE 
GELDIGHEID VAN DEZE LIJST.- GEEN 
SOHENDING VAN DE REOHTEN VAN DE 
VERDEDIGING. 

20 HOF VAN ASSISEN. - SAMEN
STELLING VAN DE ZETEL.- REOHTER 
BELAST MET HET OPMAKEN VAN DE 
DEFINITIEVE LIJST VAN GEZWORENEN, 
AANGEvVEZEN ALS ASSESSOR VAN DE 
VOORZITTER VAN HET HOF VAN ASSISEN, 
TIJDENS DE DUUR VAN DE GELDIGHEID 
VAN DEZE LIJST. - WETTELIJKHEID. 

3° VOORZIENING IN CASSATIE. -
BESLISSINGEN WAARTEGEN EEN OAS
SATIEBEROEP KAN WORDEN INGESTELD. 
- STRAFZAKEN.- HOF VAN ASSISEN. 
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0PMAKEN VAN DE DEFINITIEVE 

LIJST VAN GEZWORENEN. - MIDDEL 

WAARIN KRITIEK WORDT GEOEFEND OP 
DE WI.JZE WAAROP DEZE LIJST IS OPGE· 
MAAKT. - NIET-ONTVANKELI.JKHEID. 

1 o en 2° Aanwijzing van de vooml met 
het opmaken van de dejinitieve lijst van 
gezwo1·enen belaste ?'echte?', als assessm· 
van de voo?·zitte?' van het hof van assisen, 
tijdens de d~mr van de geldigheid van 
deze lijst, brengt geen schending mede 
van de ?'echten van de venlediging. 

3o De dejinitieve lijst van gezwo1·enen 
opmaken, als bedoeld in a1·tilcel 230 van 
het Gm·echtelijk Wetboek, is een daad van 
?'echtsbedeling in het algemeen die geen 
deel uitmaakt van het tegen de beschul
digde gevoerde pmces, zodat deze zich 
niet in cassatie lean voo1·zien tegen het 
opmaken van deze lijst door de daa?·toe 
aangestelde 1'echter ( l). 

(COLUCCI.) 

ARREST (vertaling). 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest op l april 1976 door het Hof van 
assisen van de provincie Henegouwen 
gewezen; 

Over het middel afgeleid nit de scherr
ding van artikel 97 van de Grondwet 
en van de rechten van de verdediging, 

dom·dat het " vonnis " van 30 januari 
1976 van de eerste kamer van de Recht
bank van eerste aanleg te Bergen en de 
voorbereidende docmnenten niet gevoegd 
zijn bij het dossier van de rechtspleging, 
dat aldns nit de stukken daarvan niet 
blijkt dat de rechter, door de voorzitter 
van de rech,tbank van eerste aanleg, 
overeenkomstig artikel 230 van het 
Gerechtelijk Wetboek, aangewezen om de 
definitieve lijst van gezworenen op te 
maken, daarna niet een van de assessoren 
van de voorzitter van het hof van assisen 
is geweest ;, da,t nit de vermeldingen van 
het arrest blijkt dat een van die assessoren 
de heer Jean Hervy, eerste rechter in de 

(1) Raadpl. cass., 3 december 18!14 (Bull. 
en Pas., 1895, I, 22) en de conclusie van de 
eerste-advocaat-generaal Melot, voor het 
arrest, inz. over het tweecle micldel, blz. 24, 
en cass., 2 februal'i 1976, sttp1'a, blz. 646. 

Rechtbank van eerste aanleg te Bergen, 
was en dat krachtens voornoernd arti
kel 230 de voorzitter van de rechtbank 
van eerste aanleg van de hoofdplaats 
van de provincie een der oudstbenoemde 
rechters belast met het opmaken van de 
definitieve lijst van gezworenen ; dat de 
voorzitter van de rechtbank de heer 
Hervy verzocht had om de bij artikel 250 
en volgende van het Gerechtelijk ViT et
boek voorgeschreven verrichtingen nit 
te voeren, 

tenvijl, ee1·ste onde1·deel, de magistraat 
belast met het opmaken van de defini
tieve lijst van gezworenen de sociale, 
geografische, intellectuele of filosofische 
samenstelling van de jury overeenkomstig 
zijn eigen overtuiging of voorkeur kan 
orienteren, zonder dat de verdediging 
kan tussenkomen; derhalve, de aanwij
zing van die magistraat als assessor van 
de voorzitter van het hof van assisen 
de rechten van de verdediging schendt ; 

tweede onde1·deel, een te groat aantal 
onderwijskrachten of mensen nit de 
streek van Bergen deel uitmaken van 
de lijst van gezworenen, daar de rechter 
die deze lijst moest opmaken nit de 
provinciale lijst personen heeft verwijderd 
die daaruit, krachtens artikel 231 van het 
Gerechtelijk V\Tetboek, niet verwijderd 
1noesten worden en met nmne personen 
die oorzaken van verhindering aan
voerden die niet wettelijk waren : 

Over het eerste onderdeel : 

Overwegende dat geen enkele wets
bepaling de voorzitter van de rechtbank 
van eerste aanleg in de zetel waarvan 
de assisen worden gehouden, wanneer hij 
overeenkomstig artikel 121 van het 
Gerechtelijk W etboek, voor iedere zaak 
die bij het hof van assisen aanhangig is, 
de assessoren van dat hof aanwijst, 
verbiedt om, tijdens de duur van de 
geldigheid van de definitieve lijst van 
gezworenen waaruit de namen van de 
gezworenen, die geroepen worden om 
mede te werken aan de samenstelling 
van de jury van die zaak, uitgeloot 
worden, daartoe onder de oudstbenoemde 
rechters van de rechtbank een rechter 
te kiezen die tevoren was belast met het 
opmaken van die definitieve lijst ; dat 
een dergelijke aanwijzing de rechten van 
de verdediging niet zou kunnen,schenden ; 

Dat dit onderdeel van het middel niet 
kan aangenomen worden : 

Over het tweede onderdeel : 

Overwegende dat dit onderdeel van 
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het middel de wijze bekritiseert waarop 
de bij artikel 230 van het Gerechtelijk 
Wetboek bepaalde definitieve lijst van 
gezworenen werd opgemaakt ; 

Overwegende dat het opmaken van 
die lijst een daad is die op de rechts
bedeling in het algemeen betrekking 
heeft en die geen deel uitmaakt van de 
tegen eiser ingestelde rechtspleging ; 

Dat daaruit volgt dat eiser zich niet 
in cassatie kan voorzien tegen het op
maken van de definitieve lijst van 
gezworenen door de claartoe aangestelde 
rechter; 

Dat dit onclerdeel van het middel niet 
ontvankelijk is; 

En overwegencle clat de substantiele 
of op straffe van nietigheid voorge
schreven rechtsvonnen werden nageleefd 
en dat de beslissing overeenkmnstig 
de wet is; 

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

24 mei 1976. ~ 2e kamer. - Voo1·
zitte1", Baron Richard, raadsheer waar
nemend voorzitter.- Ve1·slaggeve1·, Baron 
Vinc;otte. Gel~i lclzticlencle conclztsie, 
de H. Charles, advocaat-generaal. -
Pleitm·, de H. Mayence (van de balie te 
Charleroi). 

2e KAlVIER. ~ 24 mei 1976. 

l o REDENEN VAN DE VONNISSEN 
EN ARRESTEN.- STRA]'ZAKEN. ~ 
CONCLUSIE TEN BETOGE DAT DE VER· 
VOLGINGEN GEGROND ZIJN OP BEWIJS
GRONDEN VERKREGEN DOOR SCHEN
DING VAN BEROEPSGEHEilVI.- BESLIS
SING DIE SLECHTS OVERWEGINGEN 
AANVOERT NOPENS DE OVERTUIGING 
VAN DE RECHTERS IN HOGER BEROEP 
BETREFFENDE DE SCHULD. - CON
CLUSIE ONBEANTWOORD. 

2o CASSATIEMIDDELEN. - STRAF
ZAKEN. ~ STRAFVORDER.ING. ~MID
DEL DOOR DE BEKLAAGDE AFGELEID 
UIT HET GEBREK AAN ANTWOORD 

(1) Raaclpl. cass., 29 september 1975, sup1·a, 
biz. 133, en 15 oktoker 1973 (A1'1'. cass., 1974, 
biz. 186). 

Over het miclclel afgeleicl uit een gebrek 
aan antwoorcl op een ' conclusie van een 

OP DE CONCLUSIE VAN EEN lVIEDE· 
BEKLAAGDE. - 0NTVANKELIJKHEID. 
- VooRWAARDEN. 

1° Een conclztsie ten betoge clat cle veTvol
gingen gesteuncl zijn op bewijsg1·onclen 
vm·k1·egen dam· schencling van het be
roepsgeheim woTclt niet beantwom·cl dom· 
het aTTest clat, als antwom·cl op die 
conclusie, slechts oveTwegingen aan
voe1't nopens cle ove1·tuiging van de 
Techte1'S in hoge1· be1·oep bet1·effende 
cle schztld. 

2o Doet cle belclaagde van een belang 
blijken, dan is hij ontvankelijlc om, tot 
staving van zijn voo1·ziening tegen cle 
beslissing op cle stmfvoTclm·ing tegen 
hem, aan te vom·en clat niet wercl ge
antwoonl op een conchtsie van een 
medebeklaagcle, als deze betreklcing heeft 
op een geschil waa1·van de oplossing 
cle 1'echtsvm·cle1'ing tegen hem be~n
vloeclcle ( l). 

(BUYSMANS EN POIGNIE.) 

ARREST (vm·taling). 

RET HOF;- Gelet op het bestreden 
arrest, op 24 december 197 5 door het 
Hof van beroep te Brussel gewezen ; 

1. Over het middel, door Poignie 
afgeleid uit de schencling van artikel 97 
van de Grondwet, 

dom·clat het arrest niet passend ant
woordt op de conclusie waarin eiser 
betoogde dat de vervolgingen tegen hem 
ingesteld, wegens ornkoping van open
bare ambtenaren, nietig waren om de 
redenen dat zij steunden op bewijs
gronden verkregen ingevolge schendingen 
van het beroepsgeheim door de getuigen 
Dtunoulin, Deton en Broze : 

Overwegende dat het arrest, in ant
woord op genoemde conclusie, na te 
hebben vermeld dat de bekentenissen 
van eiser het hof van beroep overtuigen, 
enkel preciseert dat die overtuiging niet 
aan het wankelen kan worden gebracht 
door de latere intrekking van de beken
tenissen, noch door « de omstancligheden 
waarin de getuigen Dumoulin, Deton 

meclebeklaagcle waarin cleze slechts een per
soonlijke rechtsvaarcligingsgroncl heeft cloen 
gelclen, zie cass., 7 maart 1955 (B•tll. en Pas., 
1955, I, 748). 
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en Broze de handelingen van beklaagden 
hebben bekendgernaakt » ; 

Dat die overweging van de rechters in 
hager beroep over hun overtuiging 
betreffende de schuld niet antwoordt 
op de in het rniddel vermelde conclusie, 
waarin de nietigheid werd aangevoerd 
van de vervolgingen omdat zij steunden 
op bewijsgronden verkregen nadat be
paalde getuigen het beroepsgeheim 
hadden geschonden ; 

Dat het middel gegrond is ; 

2. Over het middel door Buysmans 
afgeleid uit de schending van artikel 97 
van de Grondwet, 

doordat het arrest niet antwoordt op 
vernomnde conclusie van Poignie, Inede
beklaagde : 

Overwegende dat een beklaagde, indien 
hij bewijst dat hij er bela,ng bij heeft, 
als Tniddel tot staving van zijn voor
ziening kan aanvoeren dat niet werd 
geantwoord op een conclusie van een 
medebeklaagde; 

Overwegende ~weliswaar dat de vervol
gingen ten laste van Poignie aileen 
wegens mnkoping van Bu~rs1nans, een 
ambtenaar, werden ingesteld terwijl doze 
wegens verschillende misdrijven werd 
vervolgd, waaronder het zich te hebben 
laton omkopen door Poignie, en door 
het arrest tot een enkele straf, de 
zwaarste, word veroordeeld, wegens ver
duistering gepleegd door een an1.btenaar ; 

Maar overwegende dat uit de stukken 
waarop het Hof vermag acht te slaan 
niet blijkt dat de vervolgingen, ten laste 
van eiser, steunen op andere bewijs
gronden clan die verkregen ingevolge 
de schendingen van het beroepsgeheim, 
vermeld in het door Poignie aangevoerde 
middel; 

Dat het middel gegrond is ; 

Om die redenen, en zonder acht te 
slaan op de andere door de eisers voor
gestelde middelen, die niet van die aard 
zijn clat zij tot een vernietiging zonder 
verwijzing zouden leiden, vernietigt het 
bestreclen arrest ; beveelt dat van dit 
arrest melding zal worden gemaakt op 
de kant van de vernietigde beslissing ; 
laat de kosten ten laste van de Staat ; 
verwijst de zaak naar het Hof van. 
beroep te Bergen. 

24 rnei 1976. - 2e kamer. - Voor
zitte?', Baron Richard, raadsheer waar
nemend voorzitter. - Ve1·slaggeve1', de 
H. Legros. - Gelijkhtidende conclttsie, 

de H. Charles, advocaat-generaal. -
Pleiters, de HH. Debbaut en Saels (van 
de balie te Brussel). 

2e KAMER.- 24 mei 1976. 

VONNISSEN EN ARRESTEN. 
STRAFZAKEN. - VERlVIELDING VAN DE 

DATUM VAN UITSPRAAK IN OPENBARE 

TEREOHTZITTING. - PLAATS VAN DE 

VERMELDING.- NIET WETTELIJK AAN
GEWEZEN. 

Geen enkele wettelijke bepaling wijst de 
plaats aan waa1· cle datnm van de 
ttitspmak van het vonnis moet wo?'clen 
ve?"melcl. 

(BILS EN CHARLIER, 

T. LEOANE EN LITISCONSORTEN; 

LEOANE, T. BILS EN LITISCONSORTEN.) 

ARREST (ve1·taling). 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 4 december 1975 in hoger 
beroep gewezen door de Correctionele 
Rechtbank te Luik ; 

A. Over de voorzieningen van de eisers 
Bils en Charlier : 

Overwegende dat uit de stukken 
waarop het Hof verrnag acht te slaan 
niet blijkt dat de eisers, bmgerlijke 
partijen, hun voorzieningen hebben laten 
betekenen aan de partij en tegen wie zij 
gericht zijn ; 

Dat de voorzieningen niet ontvankelijk 
zijn; 

B. Over de voorziening van eiser 
Lecane: 

III. In zoverre de voorziening gericht 
is tegen de beslissing op de tegen eiser 
ingestelde strafvordering : 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 97, 154, 163, 
189, 195 en 2ll van het Wetboek van 
Strafvordering, 

doordat in de tekst van het vonnis de 
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datum ervan niet wordt vermeld en deze 
enkel blijkt uit een aantekening van de 
griffie op de kant ervan, 

tenvijl in het vonnis zelf het bewijs 
moet liggen dat het wettelijk is en dat 
alle essentiele vormvereisten, waaraan 
het onderworpen is, in acht werden 
genomen en terwijl de datum . ee.n 
essentieel uegeven van het vonn1s 1s 
vermits da~rdoor namelijk de tennijn 
van de verschillende rechtsmiddelen kan 
berekend worden : 

Overwegende dat uit het eensluidend 
afschrift van het vonnis blijkt dat in de 
bovenhoek van de eerste bladzijde ervan 
" zitting van 4 december 197 5 " vermeld 
is; 

Overwegende, enerzijds, dat die ver
melding, die geen loutere aantekening 
van de griffie is, een integrerend deel van 
het vonnis is ; 

Dat, anderzijds, geen enkele wets
bepaling zegt waar de . datum van de 
uitspraak van het vonms moet worden 
vermeld; 

Dat hot middel niet kan aangenomen 
worden; 

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

Om die redenen, venverpt de voor
zieningen; veroorclee~t elke eiser in de 
kosten van zijn voorzwnmg. 

24 mei 1976. - 2e kamer. - Voo?'
zitte?', Baron Richard, raadsheer waar
nemend voorzitter.- Ve1·slaggever, Mevr. 
Raymond. - Gelijkltdclencle conclusie, 
de H. Charles, advocaat-generaal. -
Pleiters, de HH. M. Platens (van de balie 
te Luik) en L. Simont. 

2e KANIER. - 24 mei 1976. 

lO CASSATIEMIDDELEN. - STRAF
ZAKEN. - STRAFVORDERING. - VER
OORDELEND ARREST ALLEEN BESTRE
DEN.- MIDDEL TER AANVOERING VAN 
ONREGELMATIGHEDEN VAN DE REOHTS-

PLEGING BETREFFENDE DE VOORLOPIGE 
HEOHTENIS. - NIET ONTVANKELIJK 
MID DEL. 

20 CASSATIEMIDDELEN. - STRAF
ZAKEN.- STRAFVORDERING.- VooR
ZIENING TEGEN DE BESLISSING VAN HET 
VONNISGEREOHT.- MIDDEL DAT UIT
SLUITEND BETREKKING HEEFT OP HET 
VOORBEREIDEND ONDERZOEK EN NIET 
OP DE BEVOEGDHEID. - NIET-ONT
V ANKELIJKHEID. 

so CASSATIEMIDDELEN. - STRAF
ZAKEN. - MIDDEL HIERUIT A:FGELEID 
DAT TER GRIFFIE NEERGELEGDE STUK
KEN NIET BIJ HET DOSSIER GEVOEGD 
WAREN DAT AAN DE REOHTER IN HOGER 
BEROEP VI'ERD OVERGELEGD.- MIDDEL 
VOOR HET EEJRST VOOR HET HOF VOOR
GEDRAGEN. - NIET-ONTVANKELIJK
HEID. 

l o N iet ontvankelij k tot staving van een 
voo?·ziening tegen het veroorclelencl a1·1·est 
is het miclclel clat enkel onregelmatig
heclen aanvoert van cle rechtspleging 
betrejjencle cle voorlopige hechtenis ( 1). 

2o Niet ontvankelijk tot staving van een 
voor·ziening welke alleen tegen cle beslis
sing van het vonnisge1·echt is ge1·icht, 
is het miclclel clat niet op cle bevoegclheicl, 
cloch ttitsluitencl op het vo01· be?·eiclencl 
onclerzoek bet1·ekking heeft (2). 

so Het miclclel clat hie?'ttit is ajgeleicl clat 
in beslag genomen en ter griffie nee?'
gelegcle stttkken niet bij het clossie1· 
gevoegcl waren clat aan cle ?'echte?' in 
hager be?'Oep we1·cl overgelegcl, lean niet 
voo1· het ee1·st voor· het Hoj worclen 
voor·geclmgen (S). 

(NEMETH, CASANOVA EN NOBLET.) 

Met de notities overeenstemmend 
arrest. 

24 mei 1976. - 2e kamer. - Voo1'
zitter·, Baron Richard, raadsheer waar
nemend voorzitter. - Ve?'slaggeve?', de 
H. Legros. - Gelijkluiclencle conclttsie, 
de H. Duchatelet, advocaat-generaal. -

(1) Cass., 19 oktober 1971 (A1'1·. cass., 1972, 
blz. 180). 

(2) Cass., 28 oktober 1974 (A1'1·. cass., 1975, 
blz. 267). 

(3) Raadpl. cass., 28 oktober 1974 (Arr. 
cass., 1975, blz. 267). 
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Pleite?', de H. De Bruyn (van de balie 
te Gent). 

28 KAMER. - 24 mei 1976. 

lO HOF VAN ASSISEN. - VERWIJ
ZINGSARREST.- VOORZIENING IN CAS
BATIE VAN DE BESOHULDIGDE BINNEN 
TIEN VRIJE DAGEN NA DE BETEKENING 
VAN HET ARREST.- 0NDERZOEK DOOR 
HETHOF. 

2o BEVOEGDHEID EN AANLEG. -
BEVOEGDHEID. STRAFZAKEN. 
BETWISTING INZAKE DE BEVOEGDHEID 
VAN HET HOF VAN ASSISEN.- BEGRIP. 

l 0 H et H of ve?'WeTpt cle voo1·ziening die dom· 
cle beschttlcligcle tegen het aTTest tot 
ve1·wijzing naaT het hof van assisen we1·d 
ingestelcl v661· het veTst?·ijken van de 
te1·m~jn van tien v1·ije clagen na de 
betekening van het aT?'est, wannee1· dat 
a.r1·est geen van cle schendingen van de 
wet bevat en niet is aangetast dom· een 
van de nietigheden die, i1i de huiclige 
stand van het geding, voo?' onclerzoek 
aan het H of worden onde?'WO?'pen ( 1). 
(Artt. 299 en 416 Sv.) 

2o De bevoegdheid van het hof van assisen 
wm·dt niet betwist doo?' de dttitstalige 
beschttldigde die de 1·egelmatigheid be
twist van het a?'?'est van de kame?' van 
inbeschttldigingstelling, wam·bij hij naa1· 
een hof van assisen met het F1·ans als 
voertaal we1·d veTwezen (2). (Art. 416 Sv.) 

(THISSEN.) 

ARREST (Ve?'taling). 

HET HOF;- Gelet op het bestreden 
arrest, op 31 maart 1976 door het Hof 
van beroep te Luik, kamer van inbe
schuldigingstelling, gewezen ; 

Over het middel afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 3bis, 3te?', 6, 6bis 
en 59 van de Grondwet, 

(1) Cass., 26 maart 1973 (A?'?'. cass., 1973, 
biz. 747). 

(2) Raadpl. cass., 12 oktober 1970 (Arr. 
cass., 1971, biz. 144) en noot 1; 17 december 
1974 (ibid., 1975, biz. 457). 

dom·dat het arrest niet vaststelt dat 
het onmogelijk is eiseres geldig naar 
een hof van assisen te verwijzen, daar 
de wet geen hof van assisen met het 
Duits als voertaal ingesteld heeft : 

Overwegende dat door de voorziening 
van de beschuldigde tegen het arrest van 
verwijzing naar het hof van assisen aan 
het Hof slechts de schending kan worden 
onderworpen van de wetten betreffende 
de bevoegdheid van de kamer van 
inbeschuldigingstelling en van het hof 
van assisen evenals het onderzoek van 
de nietigheden opgegeven in artikel 299 
van het W etboek van Strafvordering of 
die volgen uit de niet-inachtneming van 
de wetten tot invoering van een debat op 
tegenspraak voor de kamer van inbe
schuldigingstelling en tot regeling van 
het gebruik van de talen voor die kamer; 

Dat het middel dat geen van die 
onwettelijkheden aanvoert niet ontvan
kelijk is; 

Overwegende dat het arrest geen van 
de schendingen van de wet bevat en niet 
is aangetast door een van de nietigheden 
die, in de huidige stand van het geding, 
voor onderzoek aan het Hof worden 
onderworpen ; 

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

24 mei 1976. ~ 28 kamer. - VooT
zittm·, Baron Richard, raadsheer waar
nemend voorzitter.- Ve1·slaggeve1', Mevr. 
Raymond, - Gelijklttidende conclttsie, 
de H. Declercq, advocaat-generaal. -
Pleite?'s, de HH. J. Massaux en L. 
Stangherlin (van de balie te Verviers). 

28 KAMER. - 24 mei 1976. 

DIENSTPLICHT. 
DIENST. - DUUR. 

MILITAIRE 
ONDER DE 

WAPENEN HOUDEN. - VOORWAARDEN, 

2° MILITAIR. - MILITAIRE DIENST. -
DuUR. - 'ONDER DE WAPENEN 
HOUDEN. - VOORWAARDEN. 

3° RECHTSBEGINSELEN (ALGE-
MENE). VERBOD ZIJN EIGEN 
REOHTER TE ZIJN.- BEGRIP. 

4° CASSATIEMIDDELEN. - STRAF
ZAKEN. - MIDDELEN DIE KRITIEK 
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OEFENEN OP BEP AALDE REDENEN VAN 

DE BESTREDEN BESLISSING. - BE

SCHIKKENDE GEDEELTE WETTELIJK 

VERANTWOORD DOOR ANDERE REDE

NEN. - NIET-ONTVANKELIJKHEID. 

5° INTERNATIONALE VERDRAGEN. 
- VERDRAG TOT BESCHERJ\1ING VAN DE 

RECHTEN VAN DE lVIENS EN DE FUNDA

MENTELE VRIJHEDEN, ARTIKEL 5. -
BEiPALINGEN DIE GEEN VERBAND HOU

DEN lVIET HET ONDER DE WAPENEN 

HOUDEN VAN EEN BURGER OVEREEN

KOMSTIG DE WETTELIJKE BEPALINGEN. 

6° INTERNATIONALE VERDRAGEN. 
- VERDRAG TOT BESCHERi\1ING VAN DE 

REOHTEN VAN DE JVIENS EN DE FUNDA

JVIENTELE VRIJHEDEN, ARTIKEL 7, 1. -
BEGINSEI, VAN DE WETTELIJKHEID VAN 

DE MISDRIJVEN EN DE STRAFFEN. -

BEGRIP. 

1° en 2° De cl~nw- van cle militai1·e clienst 
en het oncle·r cle wapenen hottden bij het 
verstrijken van de normale diensttm·mijn 
W01'clen cloo1· of krachtens cle wet vast
gestelcl; de clienstplichtige die cle hoe
clanigheicl van militai1· heeft ve1''W01'Ven 
ove1·eenkomstig ctrtikel 11 van het J-Vet
boelc van strafTechtspleging voo1· het 
Zeger blijft aan cle militaiTe wetten 
onclm·wo1·pen zolctng hij niet met onbe
paalcl veTlof is gezonclen (1). (Artt. 66, 
71, §§ 2 en 3, 73 dienstplichtwetten van 
30 april 1962; koninldijk besluit van 
19 november 197 4 tot bepaling van de 
werkelijke diensttijd van de dienst
plichtigen; art. ll Wetboek van straf
rechtspleging voor het leger.) 

3° Het veTbocl zijn eigen 1·echte1· te zijn is 
een algemeen rechtsbeginsel; als, bij 
1titzonclering, inclivichtele wee1·stancl aan 
een onwettelij ke daacl van cle overheid 
juriclisch wonlt e1·kencl, gebetwt clit, met 
name, op voonvaarcle clat de omvettelijk
heid van cle claad flagrant is en dat 
daw·toe een onverwijlcle 1'eactie noclig is. 

4° Niet ontvankelijk wegens het ontb1·eken 
van belang zijn de miclclelen die slechts 
sommige 1·edenen van cle best1·eclen 
beslissing bek1·itise1·en, als het beschik
lcende gecleelte wettelij k vemntwoorcl is 
cloo1· ancle1·e 1'eclenen ( 2). 

(1) Raadpl. cass., 26 december 1883 (Bttll. 
en Pas., 1883, I, 23) en 19 maart 1956 (ibid., 
1956, I, 769), en cass. fr., 19 maart 1925 
(Bttll. CJ'im., nr. 97, blz. 183). Zie ook de 
conclusie van het openbaar ministerie, ver
schenen in Bttll. en Pas., 1976, I, blz. 1015. 

5° De bepalingen van a1·tikel 5 van het 
V enl1·ag tot beschenning van cle 1·echten 
van cle mens en cle f~tnclamentele v1·~i
heden hebben slechts bet1·ekking op de 
v1·ijheidsbe1·oving do01· ct1'1'estatie of door 
gevangenhouding ; zij ho1tden geen ve1'
band met het onclm· cle wapenen houclen 
van een b1trge1· ove1·eenkomstig cle wet
telijke bepalingen (3). 

G0 Het beginsel van cle wettelijkheicl van 
cle misclrijven en de straJJen, gelmlcligd 
in a1·tikel 7 van het V erd1·ag tot bescher
ming van cle 1·echten van cle mens en de 
f1tndamentele v1·ijheden, heeft geen ancle1·e 
dmagwijdte clan te vc1·bieclen een be
klaagcle te veroonlelen wegens een feit 
clat op het ogenblik clat het gepleegcl 
wenl niet strafba.m· was gestelcl (4).' 

(FELIX.) 

ARREST (ve1·tctling). 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 25 november 197 5 door het 
militair gerechtshof gewezen ; 

Over het eerste en het tweecle middel 
smnen, afgeleid, 

het ee1·ste, nit de schending van arti
kel 66 van de bij koninklijk besluit van 
30 april1962 gecoordineerde dienstplicht
wetten, van het koninklijk besluit van 
19 november 1974 tot bepaling van de 
werkelijke diensttijd van de dienst
plichtigen, en van de artikelen 97 en 107 
van de Grondwet, · 

eerste onclenleel, cloorclat het militair 
gerechtshof ten onrechte heeft beslist 
" dat de gegrondheid van de rarningen 
van beklaagde en de juistheid van de 
berekeningen van de militaire overheid 
niet moeten worden onderzocht », 

tenvijl krachtens voornoemde dwin
gende wetsbepalingen eiser, dienstplich
tige van de klasse 197 4 met stamnummer 
74/15160, slechts gedurende maxinmm 
twaalf maand werkelijk dienstplichtig 
was, een periode die enkel kon worden 
verlengd in de gevallen specifiek bepaald 
door de wet en door de in uitvoering van 
de wet genmnen regle1nenten, zodat 
door te verldaren dat " zolang beklaagde 

(2) Cass., 22 juli 1975 (A1•1'. cass., 1075, 
blz. 1182). 

(3) en (4) Zie cle conclusie van het openbaar 
ministerie, loc. cit. 
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m feite geen onbepaald verlof had 
bekomen, hij aan de militaire wetten en 
verplichtingen onderworpen bleef », het 
militair gerechtshof de in het middel 
becloelde wetsbepalingen onjuist toepast 
claar de cluur van de werkelijke dienst 
wordt bepaald krachtens de wet en niet 
door de zuiver formele daad van de 
militaire overheid die erin bestaat clat een 
dienstplichtige met onbepaald verlof 
wordt gezonden, 

en, daar de mogelijkheid om desertie 
te plegen voor beklaagde afhankelijk 
was van de duur van zijn werkelijke 
dienst, het militair gerechtshof <;le wet
telijkheid moest onderzoeken van de 
verlenging,. door de militaire overheid, 
van cle duur van :1ijn werkelijke dienst; 
daar de feitenrechter het niet heeft 
gedaan en zijn beslissing dienaangaande 
niet met reclenen heeft omkleed, hij de in 
het middel bedoelde wetsbepaling l1eeft 
geschonden ; 

tweede ondM·deel, doo1·dat het militair 
gerechtshof heeft verklaard dat « de 
ramingen van beklaagcle en de betwisting 
van de berekeningen van de militaire 
overheid niet kunnen worden gecon
troleercl op grand van de elementen 
van het dossier», 

terwijl de feitenrechter, alvorens be-
1daagde te veroordelen, die gegevens 
moest controleren, zonodig na een bij. 
komend onderzoek te hebben bevolen ; 

derde ondenleel, dooTdat het militair 
gerechtshof heeft beslist dat « beklaagde, 
zolang hij in feite geen onbepaald verlof 
had bekomen, onderworpen bleef aan de 
militaire wetten en verplichtingen, zelfs 
indien hij, zoals hij beweert, v66r 12 juli 
197 5 met onbepaalcl verlof moest ge
zonden worden », en dat het aldus 
impliciet en zeker aanneemt dat de duur 
van de werkelijke dienst van beklaagde 
afhing van de willekeur van een onwet
telijke beslissing van de militaire over
heid, 

te1'wijl de hoven en rechtbanken de 
administratieve beslissingen slechts 
mogen toepassen in zoverre zij met de 
wetten overeenste1nmen ; 

het tweede, uit de schending van de 
artikelen 97 van de Grondwet en 1319 
van het Burgerlijk Wetboek, 

doorclat het militair gerechtshof ver-
1daard heeft dat het feit « dat, zoals 
beklaagde beweert, hij v66r 12 juli 1075 
met onbepaald verlof moest worden 
gezonden, uit geen van de elementen van 
de zaak blijkt », 

te1·wijl nit de tien stukken, ·door eiser 
regelmatig neergelegd ter zitting van het 
militair gerechtshof van 12 november 
1975, blijkt dat zijn werkelijke dienst 
op 21 mei 1975 beiiindigd was, en dat 
elke verlenging derhalve willekeurig en 
onwettelijk was, zodanig clat het militair 
gerechtshof door niet passend te antwoor
clen op eisers argumentatie zijn beslissing 
niet wettelijk met reclenen heeft omkleed 
en de bewijskracht heeft geschonclen 
van de door eiser regelmatig neergelegde 
alden: 

Overwegende dat, daar hij zich voor 
een militaire rechtbank moest verant
woorden voor feiten gekwalificeerd als 
clesertie, gepleegcl na 11 juli 1975, 
datum van het verstrijken van een 
herstelverlof, eiser, dienstplichtige van 
de klasse 197 4, in conclusie voor het 
militair gerechtshof heeft betoogd dat 
hij, wegens de redenen die hij vermelclde, 
op 21 mei 1975 met onbepaald verlof 
moest worden gezonden en dat hij, 
derhalve, daar hij op het ogenblik van de 
feiten van de telastlegging geen militair 
in werkelijke dienst meer was, zich op 
ll jLili 1975 niet bij zijn korps moest 
vervoegen en in die omstancligheden 
niet mocht worden veroordeelcl wegens 
clesertie; 

Overwegende dat uit de stukken 
waarop het Hof vern:mg acht te slaan 
blijkt clat eiser, bij het verstrijken van 
de normale werkelijke diensttermijn, niet 
met onbepaald verlof werd gezonden ; 
dat hij wegens onwettige afwezigheden, 
wegens een strafrechtelijke veroordeling 
en wegens verschillende opnemingen in 
een militair ziekenhuis door een beslissing 
van de militaire overheid onder de 
wapenen werd gehouden ; 

Overwegende dat de duur van de 
militaire dienst en het onder de wapenen 
houclen bij het verstrijken van de normale 
diensttermijn door of krachtens de wet 
worden vastgesteld ; 

Overwegende dat het houclen van een 
dienstplichtige onder de wapenen, over
eenkomstig artikel 71, §§ 2 en 3, van 
de dienstplichtwetten, niet met meer clan 
100 dagenna de termijn van de werkelijke 
dienst mag worden verlengcl voor de 
manschappen die tuchtstraffen hebben 
opgelopen die bestaan in zwaar arrest 
en voor hen die onwettig afwezig zijn 
geweest ; clat de dienst wordt verlengcl 
met de duur van de strafrechtelijk 
gestrafte desertie en met die van de bij 
vonnis uitgesproken gevangenisstraf, en 
dat krachtens artikel 73 van voornoemde 
wetten de afwezigheden niet als dienst 
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worden gerekend tenzij zij het gevolg 
zijn van in dienst opgelopen kwetsuren 
of opgedane of verergerde ziekten ; 

Overwegende dat de . dienstplichtige 
die overeenkomstig artikel 11 van het 
Wetboek van strafrechtspleging voor het 
leger de hoedanigheid van militair heeft 
bekomen aan de militaire wetten onder
worpen blijft zolang hij niet met onbe
paald verlof is gezonden ; 

Overwegende dat het militair gerechts
hof moest beslissen of eiser schuldig was 
aan desertie, namelijk of hij, alvorens 
met onbepaald verlof te zijn gezonden, 
in zijn korps afwezig was geweest binnen 
de voorwaarden van artikel 45 van het 
Militair Strafwetboek ; 

Overwegende dat eiser rechtvaardig
heidsgronden aanvoerde ; dat hij voor
eerst had ingeroepen da t hij « in de 
overtuiging dat hij het slachtoffer was 
van een onwettige beslissing " na zijn 
verlof beslist had dat hij zich bij zijn 
eenheid niet zou vervoegen ; dat hij 
nochtans nooit betoogd had dat hij over 
dat pcmt een onoverkomelijke dwaling 
had begaan ; 

Overwegende dat eiser hoofdzakelijk 
heeft betoogd, en voor het Hof blijft 
betogen, dat hij zich niet moest onder
werpen aan een beslissing die, volgens 
hern., onwettelijk is ; 

Overwegende dat, indien, bij uit
zondering, individuele weerstand aan 
een onwettelijke daad van de overheid 
juridisch wordt erkend, dit met name 
gebeurt op voorwaarde dat de onwette
lijkheid van de daad flagrant is en dat 
daartoe een onverwijlde reactie nodig is ; 

Overwegende dat door erop te wijzen, 
enerzijcls, dat eiser tegen de berekening 
van de militaire overheid zijn eigen 
ramingen stelde, die in de stand van de 
rechtspleging niet konden gecontroleerd 
worden, en, anderzijds, dat hij zijn 
argumentatie tijdens zijn herstelverlof 
aan de bevoegde overheid had moeten 
voorleggen, het militair gerechtshof dat 
aldus vaststelt dat de voorwaarden van 
de verantwoording niet vervuld zijn, 
passend antwoordt op het verweer en, 
zonder de bewijskracht van de in het 
tweede middel vermelde akte te schenden, 
het bestreden dispositief wettelijk ver
antwoordt en zijn beslissing regelmatig 
met redenen omkleedt ; 

Dat het verbod van zelf het recht in 
handen te nemen een algemeen rechts
beginsel is ; 

Dat de middelen niet kunnen aange
nomen worden ; 

Over het derde en het vierde middel 
samen, afgeleid, 

het de1·de, uit de schending van de 
artikelen 97 van de Grondwet, 1319 van 
het Burgerlijk VVetboek, 189, 153 van 
het Wetboek van strafvordering, 75, 76 
van de V oorlopige Instructie voor het 
Hoge Militaire Hof van 20 juli 1814, 
169 tot 176 van het Wetboek van de 
rechtspleging voor de landmacht van 
20 juli 1814, 

doonlat het militair gerechtshof beslist 
heeft " dat de gegronclheid van de 
ramingen van de beklaagde en de juist
heid van de berekeningen van de militaire 
overheid niet 1noeten ·worden onder
zocht . . . daar beklaagde die ramingen 
nooit heeft ingeroepen v66r de zitting 
van het hof ,, 

terwijl eiser die ramingen heoft inge
roepen voor de Krijgsraad te Gent, hij, 
zoals blijkt uit het zittingsblad, on1 die 
redenen zijn vrijspraak heeft gevraagd, 
en hij het volstrekte recht heeft om tot 
de sluiting cler debatten, zonodig voor de 
eerste maal in boger beroep, alle voor 
zijn verweer nuttige argumenten in te 
roepen, zodat door wegens on1 de 
vermelde redenen te weigeren eisers ra
mingen te onderzoeken, het militair 
gereohtshof de rechten van de verdedi
ging flagrant heeft geschonden en zijn 
beslissing niet wettelijk met redenen 
heeft omkleed, waardoor het de in het 
middel vermelde bepalingen schendt ; 

het vie1·de, afgeleid uit de schending 
van artikel 97 van de Grondwet, 

doo1·dat het militair gerechtshof ener
zijds verklaart « dat de gegrondheicl van 
de rmningen van beldaagcle en de 
juistheid van de berekeningen van de 
militaire overheid niet moeten ·worden 
onderzocht " en anderzijds, « dat het feit 
dat eiser beweert dat hij v66r 12 juli 
1975 met onbepaald verlof moest worden 
gezonden uit geen enkel element· van de 
zaak blijkt ,, en dat «die ramingen van 
beklaagde en de betwisting van de 
berekeningen van de militaire overheid 
niet kunnen gecontroleerd worden op 
grond van de gegevens van het dossier ,, 

terwijl het tegenstrijdig en in elk geval 
dubbelzinnig is enerzijds aan te voeren 
dat eisers ramingen en de berekeningen 
van de militaire overheid niet moeten 
onderzocht worden en anderzijds te 
verldaren dat die ramingen en die be
rekeningen niet kmm.en worden gecon
troleerd en dat zij uit geen enkel ele,rnent 
van de za,ak volgen ; dergelijke r!'Jdenen 
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het niet mogelijk maken de grond van 
de beslissing van het militair gerechtshof 
juist te kennen ; derhalve, die tegen
strijdige en in elk geval dubbelzinnige 
redenen het Hof niet in de mogelijkheid 
stellen om zijn controle uit te oefenen 
en gelijkstaan met een gebrek aan 
redenen: 

Overwegende dat nit het antwoord 
op het eerste en op het tweede middel 
samen volgt dat het derde middel en 
het vierde middel overwegingen be
strijden die geen invloed hebben op, de 
wettelijkheid van de bestreden beslissing 
en derhalve onontvankelijk zijn bij 
gebrek aan belang ; 

Over het vijfde middel, afgeleid nit 
de schending van de artikelen 5, 7, 13, 18 
van het V erdrag tot bescherming van de 
rechten van de mens en de fundamentele 
vrijheden, te Rome ondertekend, goed
gekeurd bij de wet van 13 maart 1955, 
en 97 van de Grondwet, 

ee1·ste onderdeel, do01·dat het militair 
gerechtshof geweigerd heeft de titel te 
controleren krachtens welke eiser als 
burger van zijn vrijheid was beroofd 
wanneer hij onder de wapenen werd 
gehouden, 

terwijl hij van die vrijheid slechts kon 
worden beroofd binnen de strikt bepaalde 
grenzen vastgesteld door wettelijke en 
reglementaire bepalingen die dwingend 
en van openbare orde zijn ; 

tweede onde~·deel, doordat het militair 
gerechtshof beklaagde wegens desertie 
heeft veroordeeld, 

terwijl hij op het ogenblik van de 
feiten niet meer in werkelijke dienst was, 
zoals hij in zijn regeh:natig voor het 
militair gerechtshof genomen conclusie 
heeft aangetoond, en hij derhalve niet 
1nocht worden veroordeeld voor een daad 
of een verzuim die op het ogenblik dat 
zij gepleegd werden, volgens het nationaal 
en internationaal . recht, geen misdrijf 
·waren: 

Wat het eerste onderdeel betreft, dat 
een middel uitmaakt : 

. Overwegende dat de bepalingen van 
artikel 5 van het V erdrag tot bescherming 
van de rechten van de mens en de 
fundamentele vrijheden slechts betrek
king hebben op· de vrijheidsberoving 
door arrestatie of door gevangenhouding 
en geen verband hebben met het onder 
de wapenen houden van een burger 
overeenkomstig de wettelijke bepalingen ; 

Dat het middel naar recht faalt ; 

CASSATIE, 1976. - 34 

W at het tweede onderdeel betreft, 
dat een middel uitmaakt : 

Overwegende dat artikel 7-1 van het 
Verdrag tot bescherming van de rechten 
van de mens en de fw1.damentele vrij
heden enkel het beginsel van de wettelijk
heid van de misdrijven en de straffen 
betreft; 

Dat op het ogenblik van de feiten de 
desertie van een militair in werkelijke 
dienst door artikel 46 van het Militair 
Strafwetboek strafbaar was gesteld ; 

Dat het middel naar recht faalt ; 
En· overwegende dat de substa.ntiele 

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 ; veroordeelt eiser in de kosten. 

24 mei 1976. - 2e kamer. - Voor
zitter, Baron Richard, raadsheer waar
nemend voorzitter. - Ve1·slaggever, de 
H. Screvens. - Gelijklttidende conclusie, 
de H. Ballet, advocaat-generaa.l. -
Pleite1·s, de HH. Bertrand en Flamme 
(van de balie te Gent). 

2° KAMER. - 25 mei 1976, 

1° DRONKENSCHAP. - DRONKEN
SCRAP OP EEN OPENBARE PLAATS. -
EEJRSTE OVERTREDING. - GELDBOETE. 
-MAXIMUM. 

2° DRONKENSCHAP. - DRONKEN
SCRAP OP EEN OPENBARE PLAATS. -
BESLUITWET VAN 14 NOVEMBER 1939. 
- 0VERTREDING WAARVAN SPRAKE IN 
ARTIKEL 1 VAN DEZE BESLUITWET. -
VONNIS WAARBIJ VERVALLENVERKLA• 
RING WORDT UITGESPROKEN VAN HE1T 
RECHT EEN VOERTUIG OF LUCHTSCHIP 
TEl BESTUREN EN EEN RIJDIER TE 
GELEIDEN.- 0NWETTELIJKHEID. 

3o CASSATIE.- VooRZIENING oP BEVEL 

VAN DE MINISTER VAN JUSTITIE. -
STRAFZAKEN. - VEROORDELING WE
GENS DRONKENSCHAP OP EEN OPENBARE 
PLAATS. - BESLUITWET VAN 14 NO• 
VEMBER 1939, ARTIKEL l.- RECHTER 
DIE EEN GELDBOETE VAN 200 lPRANK 
OPLEGT EN DE BEKLAAGDE VERVAJ,LEN 
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VERKLAART VAN HET RECHT EEN 
VOERTUIG OF LUCHTSCHIP TE BESTUREN 
OF EEN RlJDIER TE 
ONWETTELIJKHEDEN. 

GING. 

GELEIDEN. -
VERNIETI· 

l o H ij die in staat van d1·onkenschap 
wordt aangetroffen kan wegens een 
ee1·ste overtreding niet met een geldboete 
van meer dan 25 f1·ank worden ge
stmft (1). (Art. 1 besluitwet van 
14 november 1939.) 

2o Onwettelij k is het vonnis dat een 
beklaagde, die vervolgd wordt te1· zake 
van op een openba1·e plaats in staat 
van d1•onkenschap te zijn bevonden, tot 
een geldboete veroo1•deelt en hem boven
dien ve1·vallen Ve?'klam·t van het 1·echt 
een voe1·tuig of een ltwhtschip te bestttren 
of een r·ijdie1· te geleiden. (Artt. 1 en 10 
besluitwet van 14 november 1939.) 

30 Op de voo1·ziening van de P1'0CU1'etu·
Genemal, ingesteld op bevel van de 
1Jliniste1' van Justitie, ve1·nietigt het Hof 
het vonnis dat een beklaagde wegens 
een eerste ove1't1•eding, nl. dronkenschap 
op een openbm·e plaats, ve1'001'deelt tot 
een geldboete van 200 fmnk als het 
maximttm van de stmf een geldboete 
van 25 f1'ank is, en hem bovendien 
1Je1·vallen ve1·klaart van het 1·echt een 
voertuig of een l·uchtschip te besturen 
of een rijdier te geleiden, wellce stmf 
.:le wet op een de1·gelijke overt1·eding 
-niet stelt (2). (Artt. 1 en 10 besluitwet 
van 14 noveinber 1939.) 

i(PROCUREUR-GENERAAL 
BIJ HET HOF VAN CASSATIE, 

INZAKE VERSCUREN.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op de vordering 
van de Procureur-Generaal bij het Hof 
van cassatie, luidende als volgt : 

" Aan de tweede kamer van het Hof 
van cassatie. 

" De ondergetekende procureur-gene
raal heeft de eer hierbij kenbaar te maken 

(1) Cass., 21 mei 1974 (A>·>·. cass., 1974, 
biz. 1052). 

(2) Raadpl. cass., 21 mei 1974, waarvan 
sprake in noot 1; raadpl. cass., 20 juni 1972 
(A1"1', cass., 1972, blz. 1002). 

dat, bij een brief van 12 maart 1976, 
bestuur der wetgeving, nr. 130.836/319/ 
AP/Div., de minister van Justitie hem 
gelast heeft bij het Hof, overeenkomstig 
artikel 441 van het W etboek van straf
vordering, aangifte te doen van het in 
kracht van gewijsde gegane vonnis, op 
1 oktober 1975 uitgesproken door de 
Politierechtbank te Lier, in zover dit 
vonnis Jozef Verscuren, fabriekwerker, 
geboren op 13 januari 1922 te Itegem en 
wonende te Heist-op-den-Berg, Oude 
Liersebaan 101/a, veroordeelt, ter zake 
van de 2de juni 197 5 op een openbare 
plaats in staat van dronkenschap te zijn 
bevonden, tot een geldboete van 200 frank 
op 6.000 frank gebracht en hem boven
dien vervallen verhlaart gedurende een 
termijn van drie maanden van het recht 
alle voertuigen te besturen, een rijdier 
te geleiden of een luchtschip te besturen ; 

"Artikel 1, § 1, van de besluitwet van 
14 november 1939 stelt op dit misdrijf 
slechts 15 tot 25 frank geldboete en 
geen enkele wetsbepaling zegt dat dit 
misdrijf tot een vervallenverklaring van 
het recht voertuigen of luchtschepen te 
besturen en rijdieren te geleiden aan
leiding kan geven. Ret aangegeven 
vonnis schendt derhalve en artikel 9 
van de Grondwet en de artikelen 1 en 10 
van de besluitwet van 14 november 1939. 

" Om deze redenen, vordert de onder
getekende procureur-generaal dat het 
aan het Hof moge behagen het aange
geven vonnis te vernietigen in zover 
het uitspraak doet betreffende het hier
boven vermeld misdrijf, te bevelen dat 
van zijn arrest melding zal worden 
gemaakt op de kant van de gedeeltelijk 
vernietigde beslissing en de zaak, aldus 
beperkt, naar een andere politierechtbank 
te verwijzen. 

"Brussel, 16 maart 1976, 
"Voor de procureur-generaal, 
" De eerste advocaat-generaal, 

" (get.) F. Dumon "; 

Gelet op artikel 441 van het Wetboek 
van strafvordering, met aanneming van 
de redenen van bovenstaande vordering, 
vernietigt het aangegeven vonnis, voor 
zover het uitspraak doet over de in 
bovenstaande vordering vermelde telast
legging van openbare dronkenschap ; 
beveelt dat van dit arrest melding zal 
worden gemaakt op de kant van de 
gedee1telijk vernietigde beslissing ; ver
wijst de aldus beperkte zaak naar de 
Politierechtbank te Mechelen. 
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25 mei 1976.- 2e kamer.- Voorzitte1·, 
Ridder de Schaetzen, raadsheer waar
nemend voorzitter. - V e1·slaggevm·, de 
H. Delva. - Gelijklttidende concl~tsie, 
de H. Dumon, eerste advocaat-generaal. 

28 KAMER. - 25 mei 1976. 

CASSATIEMIDDELEN. STRAFZA-

KEN. - BURGERLIJKE REOHTSVOR
DERING. MIDDEL WAARIN DE 
SOHENDING WORDT AANGEVOERD VAN 

WETTELIJKE BEPALINGEN DIE NOOH 
DE OPENBARE ORDE RAKEN NOOH 
IMPERATIEF ZIJN. - MlDDEL NIET 
VOORGELEGD AAN DE FEITENREOHTER 
EN WAARVAN DEZE NIET OP EIGEN 
INITIATIEF KENNIS HEEFT GENOMEN, -
NIEUW MIDDEL. - NIET-ONTVANKE
LIJKHEID. 

Nieuw en de1'7wlve niet ontvankelijk, tot 
staving van een vooTziening in stTaj
zaken, is het middel ge1•icht tegen de 
beslissing op de buTgm·lijke Techtsvo1'
deTing en gegTond op bepalingen die 
noch de openbaTe oTde 1·aken noch 
impemtief zijn, dat aan de jeitenrechte1· 
niet is voo1·gelegd en waa1·van deze niet 
op eigen initiatiej kennis heejt ge
nomen (1). 

(NEVE, T. OASTELEYN EN MUYLLE.) 

ARREST. 

RET HOF;- Gelet op het bestreden 
arrest, op 28 mei 1975 door het Hof van 
beroep te Gent gewezen ; 

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

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

II. In zoverre de voorziening gericht 

(1) Cass., 10 maart 1975 (A·rr. cass., 1975, 
biz. 768): 

is tegen de beslissing op de tegen eiseres 
door de verweerders Muylle en Ostijn 
ingestelde civielrechtelijke vordering : 

Overwegende dat eiseres geen middel 
aanvoert; 

III. In zoverre de voorziening gericht 
is tegen de beslissing op de tegen eiseres 
door verweerster Casteleyn ingestelde 
civielrechtelijke vordering : 

Over het middel hie1·~tit afgeleid dat 
wat de raming van de materiele schade 
wegens inkomstenverlies betreft, het 
arrest, bij bevestiging van het beroepen 
vonnis, I 0 hoewel het beschouwt dat voor 
eigen onderhoud een derde in mindering 
client gebracht te worden, deze aftrek 
niet toepast voor de berekening van de 
schade voor de postlucratieve levensduur, 
en 2° gelet op het feit dat het gekapitali
seerd bedrag voor een postlucratieve 
periode van elf jaar (vermoedelijke 
levensduur veertien jaar min drie jaar 
lucratieve periode) drie jaar vroeger 
wordt uitbetaald, hiermede geen rekenmg 
houdt, zodat het arrest aldus een tegen
strijdigheid en een materiele vergissing 
van het beroepen vonnis overneemt : 

Overwegende dat nit geen stuk waarop 
het Hof acht vermag te slaan, blijkt dat 
eiseres, voor het hof van beroep, de door 
verweerster geleden schade zoals zij door 
de eerste rechter vastgesteld en geschat 
werd, betwist heeft ; 

Dat het arrest zich ertoe beperkt te 
overwegen dat de eerste rechter oordeel
kundig de aan de burgerlijke partijen 
toekomende schadebedragen heeft ge
schat, en te beslissen dat het beroepen 
vonnis op civielrechtelijk gebied be
vestige! wordt ; 

Overwegende derhalve dat het middel, 
dat geen schending van wetsbepalingen 
die de openbare orde raken betreft, nieuw 
en niet ontvankelijk is; 

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

25 mei 1976.- 28 kamer.- VooTzitter 
en Ve~·slaggeve1·, Ridder de Schaetzen, 
raadsheer waarnemend voorzitter. 
Gelijkluidende conclusie, de H. Dumon, 
eerste advocaat-generaal. _:_ PleiteT, de 
H. R. Versteele (van de balie te Veurne). 
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28 KAMER. - 25 mei 1976. 

VOORLOPIGE HECHTENIS.- HAND
HAVING VAN DE HECHTENIS.- HOGER 
BEROEP. - BERIOHT NOPENS PLAATS, 
DAG EN UUR VAN VERSOHIJNING VOOR 
DE KAMER VAN INBESCHULDIGING
>iTELLING. - BERIOHT MOET ENKEL AAN 
DE RAADSMAN EN NIET AAN DE VER
DACHTE WORDEN GEGEVEN. 

De griffier behoeft aan de vm·dachte geen 
ber·icht te geven nopens plaats, dag en 
·u·m· van ve~·schijning voor de kamer 
van inbeschuldigingstelling, welke rnoet 
o.rn. beslissen over· het hager· beroep 
tegen een beschikking over de handhaving 
van de voorlopige hechtenis; een der·gelijk 
be1·icht rnoet evenwel, bij aangetekende 
brief, aan de r·aadsman van de verdachte 
toor·den gegeven (1). (Artt. 5 en 20 wet 
van 20 april 1874.) 

(DE BACKER.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het arrest, 
op 2 april 197 6 gewezen door het Hof van 
beroep te Gent, kamer van inbeschul
digingstelling ; 

. :Over het middel afgeleid nit de scherr
ding van artikel 5, lid 3, van de wet van 
20 april 1874 op de voorlopige hechtenis 
en van de rechten van de verdediging, 

. doonlat het arrest, bij hervorming van 
de beroepen beschikking, de voorlopige 
hechtenis van eiser handhaaft, 

ter·wijl eiser noch zijn raadsman van 
de dag van de terechtzitting werden 
verwittigd, zodat eiser voor de kamer 
van inbeschuldigingstelling verscheen 
zonder de bijstand van zijn raadsman, 
hoewel de naam en het adres van die 
raadsnmn in het dossierwaren aangeduid: 

. Overwegende dat het bericht nopens 
de plaats, clag en uur van de behancleling 
van de zaak voor de kamer van inbe
schuldigingstelling enkel aan de raaclsman 

(1) Cass., 25 oktober 1043 (Bull. en Pas., 
1944, I, 21); raadpl. cass., 20 maart 1972 
(An·. cass., 1972, b1z. 687), 14 januari en 
25 februa.ri 1975 (ibid., 1975, biz. 539 en 727). 

en niet aan de verdachte moet worden 
gegeven; 

Overwegende dat uit de stukken, 
waarop het Hof vermag acht te slaan, 
blijkt dat, in strijd met de aanvoering 
van het middel, de griffier van het rechts
college, bij aangetekende brief van 
30 maart 1976, het door de artikelen 5 en 
20 van de wet van 20 april 1874 voor
geschreven bericht aan de raadsman van 
eiser en op het in het dossier vermeld 
adres van die raaclsman liet geworden ; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenom.en ; 

En overwegende dat de substantiele 
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; veroordeelt eiser in de kosten. 

25 mei 1976.- 2• kamer.- Voorzitter·, 
Ridder de Schaetzen, raadsheer waar
nemend voorzitter. - Verslaggever, de 
H. Sury. - Gelijkluidende conclttsie, de 
H. Dtnnon, eerste advocaat-generaal. -
Pleiter, de H. P. Legros (van de balie 
te Brussel). 

28 KAMER. - 25 mei 1976 . 

Io NACHTGERUCHT OF NACHT
RUMOER. - STRAFWETBOEK, ARTI
KEL 561-1°. - VRIJSPRAAK. - UrT
LEGGING VAN DIT ARTIKEL VAN RET 
STRAFWETBOEK GEGROND OP DE BEPA
LINGEN VAN EEN GEMEENTELIJKE 
POLITIEVERORDENING. - ONWETTE
LIJKHEID. 

2o WETTEN EN BESLUITEN . 
UITLEGGING.- STRAFWETBOEK, ARTI
KEL 561-1°. - NACHTGERUCHT OF 
NACHTRUMOER.- U!TLEGGING VAN DIT 
ARTIKEL VAN RET STRAFWETBOEK MAG 
NIET GEGROND ZIJN OP DE BEPALINGEN 
VAN EEN GEMEENTELIJKE POLITIEVER
ORDENING. 

1° en 2° Onwettelijk is het vonn~s dat, 
teneinde een beklaagde van een 'inbr·ettk 
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op een wet - ten deze artikel 561-1° 
van het Stm:fwetboek inzake nachtgerucht 
of nachtr·umoer waardoor· de ntst van de 
inwoners wordt gestoord - vr·ij te 
spreken, de wet uitlegt op g1'Dnd van de 
bepalingen van een gemeentelijke politie
verordening, waarbij een zeker· en wel 
bepaald nachtgerucht of nachtnunoer 
strafbaar· wordt gesteld. 

(PROCUREUR DES KONINGS TE TURNHOUT, 
T. DECOCQ.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 17 juni ,197 5 in hoger beroep 
gewezen door de Correctionele Rechtbank 
te Turnhout ; 

Over het mid del a.fgeleicl uit de schen
ding van de artikelen 561-1° van het 
Strafwetboek en 6 van het gemeente
reglement van de stacl Turnhout van 
5 augustus 197 4, 

door·dat het bestreden vonnis ver
weerder vrijspreekt van de telastlegging, 
te Turnhout op 13 december 1974, zich 
schuldig gemaakt te hebben aan nacht
gerucht of nachtrumoer waardoor de 
rust van de inwoners kon verstoord 
worden, zijnde een inbreuk op arti
kel 561-1° van het Strafwetboek, op 
grond dat, luidens artikel 6 van het 
gemeentereglement van de stad Turnhout 
van 5 augustus 1974, in de door het 
gemeentebestuur als dusdanig erkende 
dancings het maximum geluidsniveau, 
veroorzaakt door muziek of aankondi
gingen, de 85 decibel A bij de geluidsbron 
niet mag overschrijden en dat, gezien de 
bepalingen van dit gemeentereglement, 
een geluid van meer dan 85 decibel A 
gelijkstaat met nachtrumoer, en een 
geluid beneden deze norm niet voldoet 
aan de vereisten van nachtrumoer in 
zulke gelegenheden, 

terwijl een gemeentelijk reglement geen 
wij zigingen, precism·ingen, be per kingen 
of interpretatie kan brengen aan een wet, 

en' doonlat het v01mis tevens stelt dat 
het gemeentereglement aldus de ver
plichting inhoudt voor de politieinstanties 
telkens de geluidssterkte te meten met 
de daarvoor aangepaste apparatuur, 

terwijl dit reglement zulke verplichting 
niet oplegt en de omschrijving van het 
misdrijf da~ erin bestaat een bepaald 

geluidsniveau te overschrijden geenszins 
belet dat, naast dit misdrijf door het 
gemeentereglement bepaald, het misdrijf 
voorzien bij artikel 561-1° van het 
Strafwetboek blijft bestaan en kan 
vastgesteld worden met alle feitelijke 
middelen, aangezien dit misdrijf geen 
geluidsniveau vermeldt : 

Overwegende dat, na vastgesteld te 
hebben dat het door de stedelijke politie 
opgestelde proces-verbaal vermeldt dat 
de muziek uit de herberg duidelijk op 
straat en op de koer van de naast de 
hm·berg gelegen woning te horen was, 
het vonnis, met verwijzing naar de in het 
middel aangehaalde bepaling van arti
kel 6 van voormeld gemeentereglement, 
beslist dat « meer dan 85 decibel A met 
nachtrumoer gelijkstaat en . minder dan 
voornoemde norm niet voldoet aan de 
vereisten van nachtrumoer, zoals voor
zien in zulke dancingsgelegenheden " ; 

Overwegende dat daaruit blijkt dat de 
rechters een bepaling van het Straf
wetboek, ten deze artikel 561-1° op 
onwettige wijze aan een gemeente
verordening toetst ; 

Dat het 'middel in die mate 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 ; laat de 
kosten ten laste van de Staat; verwijst 
de zaak naar de Correctionele Rechtbank 
te Antwerpen, zitting houdende in hoger 
beroep. 

25 mei 1976.- 2e kamer.- Voor·zitter, 
Ridder de Schaetzen, raadsheer waar
nemend voorzitter. - Verslaggever, de 
H. Sury. - Gelijkluidende conclusie, de 
H. Dumon, eerste advocaat-generaal. 

2e KAMER. - 25 mei 1976. 

1° CASSATIEMIDDELEN. - STRAF
ZAKEN. VoORZIENING VAN DE 
BEKLAAGDE.- MIDDEL AFGELEID UIT 
DE TEGENSTRIJDIGHEID DER REDENEN, 
WAARIN DE BEKLAAGDE EENS ALS 
DADER, DAN WEER ALS lVIEDEPLICHTIGE 
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WORDT BESCHOUWD. - STRAF NIET I. Wat de voorziening van eiser 
HOGER DAN DIE WELKE VAN TOE· betreft; 
PASSING IS OP DE MEDEPLICHTIGE. -
NIET·ONTVANKELIJKHEID WEGENS HET 
ONTBREKEN VAN BELANG. 

2o OASSATIEMIDDELEN. - STRAF· 
ZAKEN. - STRAFVORDERING. - EEN 
ENKELE STRAF UITGESPROKEN WEGENS 
VERSCHEIDENE MISDRIJVEN. -MID DEL 
DAT ENKEL BETREKKING HEEFT OP EEN 
VAN DEZE MISDRIJVEN. STRAF 
WETTELIJK VERANTWOORD DOOR EEN 
ANDER MISDRIJF. - NIET·ONTVANKE· 
LIJKHEID. 

1 o Niet ontvankelijk, we gens het ontbreken 
van belang, is het middel dat, tot staving 
van een voorziening van de beklaagde, 
hieruit is ajgeleid dat de bestreden 
beslissing tegenst1·ijdig is, daM de 
beklaagde volgens zeker·e 1·edenen als 
dader en volgens andere als mede
plichtige w01'dt beschouwd, wanneer· de 
uitgesp1·oken stmf niet hager· is dan die 
welke van toepassing is op de mede
plichtige (1). (Artt. 411 en 414 Sv.) 

2o W anneer we gens ve1·schddene misdrijven 
een enkele straj is uitgesp1·oken, is niet 
ontvanlcelijk, wegens het ontbreken van 
belang, de v01·de1·ing tot vemietiging 
van de beslissing op de st1·ajv01·dering, 
gegrond op een middel dat enkel betrek
king heeft op een van deze misdrijven, 
als de uitgesp1·oken stmf wettelijk 
vemntwoonl blijjt door een ande1· mis
drijj (2). (Artt. 4ll en 414 Sv.) 

(CAl!JYERS EN NAAMLOZE VENNOOTSCHAP 
« GONDRAND FR:ElRES >>.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 30 januari 1976 in hoger 
beroep gewezen door de Oorrectionele 
Rechtbank te Antwerpen ; 

(1) Raadpl. cass., 23 september 1957 
(Bttll. en Pas., 1958, I, 27). 

Eveneens niet ontvankelijk, tot staving 
van de voorziening van de beklaagde welke 
als dader van een overtreding is veroordeeld, 
is het middel hieruit afgeleid dat de vast· 
stellingen van de rechter slechts een veroorde· 

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

do01·dat het vonnis eiser wegens de 
vermengde feiten van de verbeterde 
telastlegging veroordeelt tot een geld
boete van 1.000 frank, op grond van de 
motivering dat eiser « alleszins als mede
plichtig moet aangezien worden volgens 
artikel 66 en volgende van het Straf
wetboek dat van toepassing werd ver
klaard door artikel 2, 1°, van de wet van 
18 februari 1969; dat trouwens het lid 3 
van dit artikel gewag maakt van de 
dader, de mededader.of de medeplichtige 
van de overtreding >>, 

ter·wijl het tegenstrijdig is enerzijds 
eiser te beschouwen als medeplichtig aan 
de hem ten laste gelegde feiten, maar 
hem anderzijds als dader te veroordelen, 
waardoor het vonnis niet regelmatig 
met redenen omkleed is : 

Overwegende dat de tegen eiser uit
gesproken straf niet hoger is dan die 
welke op hem mocht toegepast worden 
als medeplichtige van het wanbedrijf en 
dat derhalve de beslissing wettelijk 
gerechtvaardigd is ; 

Dat het middel, bij gebrek aan belang, 
niet ontvankelijk is ; 

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

II. W at de voorziening van eiseres 
betreft: 

Overwegende dat uit geen stuk waarop 
het Hof vermag acht te slaan, blijkt dat 
de voorziening van eiseres, civielrechtelijk 
aansprakelijke, betekend werd aan de 
partij tegen wie zij gericht is ; 

Dat zij derhalve niet ontvankelijk is ; 

Om die redenen, verwerpt de voor-

ling wegens medeplichtigheid verantwoorden, 
als de straf niet hoger is dan die welke van 
toepassing is op de medeplichtige ; raadpl. 
hieromtrent cass., 14 maart 1972 (.Arr. cass., 
1972, biz. 663 ), 

(2) Cass., 23 februari 1976, supra, blz; 730. 
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zieningen; veroorcleelt de eisers in de 
kosten. 

25 mei 1976.- 2e karner.- Voo?·zitte?·, 
Ridder de Schaetzen, raadsheer waar
nemencl voorzitter. - V e?·slaggeve?', de 
H. Versee. - Gelijlcl·uidend.e conclttsie, 
de H. Dumon, eerste advocaat-generaal. 
- Pleite?', de H. De Baeck 

Op dezelfde dag zijn vier arresten in 
dezelfde zin gewezen 1n zake Van der 
Straete, Vinck en naamloze vennootschap 
"Gondrand Freres », Raats en personen
vennootschapmet beperkte aansprakelijk
heicl « Transport Heylen » en Blanckaert 
en naamloze vennootschap « Salf », op 
voorzieningen tegen vonnissen van 
30 januari 1976 van de Correctionele 
Rechtbank te Antwerpen. 

2e KAMER. - 25 mei 1976. 

1o ARBEID.- ALGEMEEN REGLEMENT 
VOOR DE ARBEIDSBESCHERlVIING OF 
BESLISSINGEN EN BESLUITEN GENOlVIEN 
TER UITVOERING VAN DIT REGLElVIENT. 
- 0VERTREDING DOOR EEN WERK· 
GEVER. - STRAFVORDERING. - BE
VOEGD OPENBAAR MINISTERIE. - LE
DEN VAN HET ARBEIDSAUDITORAAT EN 
VAN HET ARBEIDSAUDITORAAT·GENE· 
RAAL. 

2o OPENBAAR l'I'IINISTERIE. -
STRAFZAKEN. - ALGEJVIEEN REGLE
MENT VOOR DE ARBEIDSBESCHERlVI!NG 
OF BESLISSINGEN EN BESLUITEN GENO
MEN TER UITVOERING VAN DIT ALGE· 
lVIEEN REGLElVIENT. - 0VERTREDING 
DOOR EEN WERKGEVER. - STRAFVOR· 
DERING. - BEVOEGD OPENBAAR JVII
NISTERIE.- LEDEN VAN HET ARBEIDS· 
AUDITORAAT EN VAN HET ARBEIDS· 
AUDITORAAT·GENERAAL. 

3o STRAFVORDERING. - ALGEMEEN 
REGLElVIENT VOOR DE ARBEIDSBESCHER· 
lVIING OF BESLISS!NGEN EN BESLUITEN 
GENOlVIEN TER UITVOERING VAN DIT 

ALGEMEEN REGLEMENT. - 0VERTRE· 
DING DOOR EEN WERKGEVER. - UrT
OEFENING VAN DE STRAFVORDERING. 
- BEVOEGD OPENBAAR lVIINISTERIE. -
LEDEN VAN HET ARBEIDSAUDITORAAT 
EN VAN HET ARBEIDSAUDITORAAT· 
GENERAAL. 

1 o 2o en 3o De ttitoejening van de st1·aj
~orde1'ing wegens de enlcele ove1't?·eding, 
doo1' een we1'!cgeve1·, van de bepalingen 
van het algemeen 1·eglement voo1' de 
a1·beidsbescherming, goedgelceurd bij de 
besluiten van de Regent van 11 februari 
1946 en 27 septembe1· 1947, of van de 
beslissingen en beslttiten genomen te1· 
uitvoe1'ing van dit 1'eglement, behoo1't 
vom· de politie?'echtbanlcen en de cor?·ec
tionele rechtbanlcen tot de bevoegdheid 
van de leden van het a?'beidsauditomat 
en vom· de hoven van bm·oep tot de be
voegdheid van de leden van het arbeids
auditomat-generaal (1). (Artt. 155, lid 1, 
en 583 G.W.; artt. 1, 23°, 4, 5 en 19 
wet van 30 juni 1971 betreffende de 
administratieve geldboeten toepasselijk 
in geval van inbreuk op sommige 
sociale wetten.) 

(PROCUREUR-GENERAAL 
BIJ HET HOF VAN BEROEP TE GENT, 

T. DE lVIAESSCHALK.) 

ARREST. 

HET HOF;- Gelet op het bestreclen 
arrest, op 16 april 1975 door het Hof 
van beroep te Gent gewezen ; 

Over het middel afgeleid uit de schen
ding van de be paling en van de arti
kelen 155 en 578 tot 583 van het Gerech
telijk W etboek, 

doo1'dat het hof van beroep beslist dat 
de telastlegging een overtreding betreft 
van een van de aangelegenheden die, 
ingevolge artikel 578, 7°, van het Gerec~l
telijk W etboek, tot de bevoegdhe1d 
behoren van de arbeidsgerechten, eruit 
afleidt dat bij toepassing van het arti
kel 155 van het Gerechtelijk Wetboek 
een lid van het openbaar ministerie bij 
de arbeidsgerechten de strafvordering 
moet uitoefenen, en zegt dat nu de 

(1) Cass., 9 maart 1976, sup1·a, blz. 788. 



- 1064-

strafvordering niet door deze werd 
uitgeoefend ze niet toelaatbaar is, 

terwijl de leden van het arbeids
auditoraat of van het arbeidsauditoraat
generaal ten deze geen bevoegdheid 
hadden om de strafvordering uit te 
oefenen, gezien : 

1° de bepalingen van titel I, hoofd
zakelijk de artikelen 1, 2, 19 en 849, van 
het Algemeen Reglement op de Arbeids
beschel'Ining, goedgekeurd bij de 
besluiten van de Regent van 11 februari 
1946 en 27 septe1nber 1947, waarop de 
strafvervolgingen ste1-men, enkel betrek
king hebben op de exploitatie-voor
waarden van vergumlinghoudende of 
vergunningsplichtige :inrichtingen die als 
ongezond, hinderlijk of gevaarlijk zijn 
gekenmerkt, onafhankelijk zijn van 
eender welke tewerkstelling van werk
nemers, en geen arbeidsreglementering 
uitmaken zoals bedoeld bij artikel 578, 7°, 
van het Gerechtelijk Wetboek; 

2° deze bepalingen evenmin behoren 
tot de wetten en verordeningen over een 
van de andere aangelegenheden die 
krachtens artikelen 578 tot 583 van het 
Gerechtelijk W etboek behoren tot de 
bevoegdheid van de arbeidsgerechten, en 
wegens de overtreding waarvan de 
strafvorclering voor de rechtbank van 
eerste aanleg uitgeoefend wordt door 
leden van het arbeidsauditoraat en voor 
het hof van beroep door leden van het 
arbeidsauditoraat-generaal; 

3° ten deze, de overtreding geen 
aanleiding kan geven tot een administra
tieve geldboete, krachtens de bepalingen 
van artikel 1, inzonderheid 23°, van de 
wet van 30 juni 1971 betreffende de ad
ministratieve geldboeten toepasselijk in 
geval van inbreuk op sommige sociale 
wetten, aangezien de beklaagde geen 
werkgever is en geen persoon is in artikell 
van die wet vermeld te wiens laste de 
arbeidsauditeur de strafvordering uit
oefent wegens overtreding van de wetten 
en besluiten in hetzelfde artikel bedoeld : 

Overwegende da.t verweerder op 2 april 
197 4 door de procureur des Konings 
voor de correctionele rechtbank gedag
vaard werd, verdacht van, bij inbreuk 
op artikel 1 van het Algemeen Reglement 
op de Arbeidsbescherming, fabrieken, 
werkhuizen, werkplaatsen, magazijnen, 
opslagplaatsen, openluchtgroeven, ma
chines, toestellen, enz. waarvan het 
bestaan, het in bedrijf nemen of het 
in werking stellen gevaarlijk, ongezond of 

hinderlijk ZIJn, opgericht, veranderd of 
verplaatst te hebben zonder vergunning 
vanwege de bestuursoverheid, met name 
een stortplaats uitgebaat te hebben, 
behorende tot de eerste categoric volgens 
hoofdstuk II in het reglement, zonder 
vergunning van de bestendige deputatie ; 

Overwegende dat het arrest beschouwt 
dat het aan verweerder ten laste gelegde 
misclrijf een overtreding betreft " van de 
wetten en de verordeningen over een van 
de aangelegenheden die ingevolge arti
kel 578, 7°, van het Gerechtelijk Wetboek 
behoren tot de bevoegdheid van de 
arbeidsgerechten, zodat op grond van 
artikel 155 van het Gerechtelijk Wetboek 
de strafvordering client uitgeoefend te 
worden door de leden van het openbaar 
ministerie bij de arbeidsgerechten » en 
dat, « gezien ten deze de strafvordering 
niet door dezen werd uitgcoefend, ze niet 
toelaatbaar is » ; 

Overwegende dat luidens artikel 155 
van het Gerechtelijk W etboek de straf
vordering wegens een overtreding van 
de wetten en verordeningen over een van 
de aangelegenheden die behoren tot de 
bevoegdheid van de arbeidsgerechten, 
voor de politierechtbanken en voor de 
rechtbanken van eerste aanleg uitge
oefend wordt door de leden van het 
arbeidsauditoraat en voor de hoven van 
beroep door de leden van het arbeids
auditoraat-generaal ; 

Overwegende dat de aangelegenheden 
die tot de bevoegdheid behoren van de 
arbeidsrechtbanken bepaald worden in 
de artikelen 578 tot 583 van het Gerech
telijk '\Vetboek ; dat het door het arrest 
geciteerde artikel 578, 7°, buiten het ten 
deze niet ingeroepen geval van over
treding van de wetten en besluiten 
betreffende de arbeidsreglementen, zich 
ertoe beperkt te verwijzen naar de 
overtredingen van de wetten en besluiten 
betreffende de aangelegenheden onder de 
bevoegdheid van de arbeidsrechtbank ; 

Overwegende dat het arrest de wets
bepaling niet aanduidt uit kracht waar
van de behandelcle aangelegenheid, die 
een vervolging is wegens een overtreding 
van de bepalingen van titel I van het 
Algemeen Reglement op de Arbeids
bescherming, tot de bevoegdheid van de 
arbeidsrechtbank behoort ; dat deze be
voegdheid echter alleen kan voortvloeien 
uit art.ikel 583, tweecle zinsnede, van het 
Gerechtelijk W etboek luidens hetwelk de 
arbeidsrechtbank kennis neemt van de 
toepassing van de administratieve sane
ties bepaald bij de wet betreffencle de 
administratieve geldboeten toepasselijk 
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in geval van inbreuk op sommige sociale 
wetten; 

Overwegende dat, krachtens de arti
kelen 4 en 5 van de wet van 30 juni 
1971 betreffende de administratieve geld
boeten, de arbeidsauditeur de straf
vordering 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 dezelfde wet blijkt dat de werkgever 
die ervan verdacht wordt zich schuldig te 
hebben gemaakt aan overt~·eding van de 
bepalingen van het Algemeen Reglement 
op de Arbeidsbescherming, goedgekeurd 
bij de besluiten van de Regent van 
ll februari 1946 en 27 september 1947, 
of van de beslissingen en besluiten 
genomen ter uitvoering van dit algemeen 
reglement, een administratieve geldboete 
kan oplopen ; 

Overwegende dat hieruit volgt dat, 
wanneer de strafvordering alleen betrek
king heeft op zodanige overtreding ten 
laste gelegd van een werkgever, enkel de 
leden van het openbaar ministerie bij de 
arbeidsgerechten bevoegd zijn om ze uit 
te oefenen; 

Overwegende dat in bet derde onder
dee! wordt aangevoerd dat verweerder 
geen werkgever is ; dat het onderzoek 
hiervan het Hofer zou toe no pen feitelijke 
gegevens na te gaan ; dat het onderdeel 
in dit opzicht feiten met recht vermengt ; 

Overwegende echter dat nit het vooraf
gaande blijkt dat het arrest slechts 
gerechtvaardigd is indien verweerder de 
hoedanigheid van werkgever heeft ; dat, 
nu het deze vaststelling niet doet, het 
zijn beslissing niet wettelijk ver
antwoordt; 

Dat het middel in die mate gegrond is ; 

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

25 mei 1976.- 2e kamer.- Voorzitte1·, 
Ridder de Schaetzen, raadsheer waar
nemend voorzitter. - Ve·rslaggeve1·, de 
H. Versee. - Gelijklwidende conclttsie, 
de H. Ballet, advocaat-generaal. 

Op dezelfde dag zijn twee arresten I 

in dezelfde zin gewezen in zake de 
Procureur-generaal bij het Hof van 
beroep te Gent tegen De Clercq, Van 
Respaille en Dhaene en in zake W emaere, 
op voorzieningen tegen arresten van 
16 april 1975 van het Hof van beroep 
te Gent. 

2e KAMER. - 25 mei 1976, 

1° CASSATIEMIDDELEN. - STRAF
ZAKEN.- MID DEL DAT KRITIEK OEFENT 
OP EEN FEITELIJKE BEOORDELING VAN 
DE FEITENRECHTER. NIET-ONT
VANKELIJKHEID. 

2° BEWIJS.- BEWIJS DOOR GETUIGEN. 
- STRAFZAKEN.- GEVAL WAARIN DE 
WET GEEN BIJZONDER BEWIJSMIDDEL 
VOORSCHRIJFT. - GETUIGENISSEN, -
SOEVEREINE BEOORDELING DOOR DE 
FEITENRECHTER.- GRENZEN. 

3° VOORZIENING IN CASSATIE. 
VORM. - STRAFZAKEN. - MEMORIE 
TER GRIFFIE VAN HET HOF VAN CAS
BATIE DOOR EEN PARTIJ IN HAAR 
HOEDANIGHEID VAN BEKLAAGDE EN 
VAN BURGERLIJKE PARTIJ NEERGELEGD. 
- AMBTELIJKE TUSSENKOMST VAN EEN 
ADVOCAAT BIJ HET HoF VAN CASSATIE 
VEREIST IN ZOVERRE DEZE MEMORIE 
DOOR DE PARTIJ ALS BURGERLIJKE 
PARTIJ IS NEERGELEGD. 

1° N iet ontvankelij k is het middel dat 
k1·itiek oefent op eenjeitelijke beoordeling 
van de jeitem·echte?' (1). (Art. 95 
Grondwet.) 

2° W annee?' in st1·ajzaken de wet geen 
bijzonde1· bewijsmiddel voorschrijjt, be
oo?·deelt de rechter soeve1•ein in feite de 
bewijswam·de van de ve1·klm·ingen van de 
getuigen, mits hij de bewoordingen 
e1·van niet miskent (2). 

(1) Cass., 17 december 1974 (A1·r. cass., 1975, 
biz. 455). 

(2) Cass., 10 november 1975, supra, biz. 318. 
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3° De memorie welke ter g1·(f!ie van het 
Hof van cassatie zondm· de ambteli}ke 
tussenkomst van een advocaat bij dit 
hof is neergelegd dom· een partij, die 
tegelijk beklaagde en burge1'lijke partij 
is, is niet ontvankeli}k in zoverre zij 
doo1· deze partij in laatstgenoemde 
hoedanigheid is neergelegd (1). (Art. 425 
Sv.) 

(VANCOILLIE, T. ALGOET.) 

ARREST. 

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

I. In zoverre de voorziening gericht 
is tegen de beslissing op de strafvordering 
en op de civielrechtelijke vordering tegen 
eiser, beklaagde, ingesteld : 

Over het middel, hieruit afgeleid dat 
het vonnis een materiele vergissing begaat 
door aan te nemen dat uit de stand van 
de voertuigen na de aanrijding, zoals 
vastgesteld door de verbalisanten, blijkt 
dat de wagen van verweerder niet over 
voldoende ruimte beschikte om zijn weg 
te vervolgen ; het vonnis uit de stand van 
de wagen van eiser op de situatieschets 
afleidt dat hij in beweging was op het 
ogenblik van de aanrijding om naar de 
F. W allecanstraat af te slaan, hoewel een 
ooggetuige formeel verldaart dat eiser 
stilstond in het midden van de W ahis
straat met werkende linker richtings
aanwijzer ; diezelfde getuige verklaart 
dat, wanneer de wagen van eiser nog 
steeds stilstond, 2 a 3 tegenliggers zijn 
voorbijgereden, dat zij over voldoende 
ruimte beschikten en dat het verweerder 
is die plots de linker voorhoek van de 
wagen van eiser aanreed ; de verwerping 
door het vonnis van dit getuigenis op 
v~ormelde materiele vergissing van de 
fe1te~r~chter gegrond is, vergissing die 
aanle1dmg geeft tot de verkeerde appre
ciatie van de rechter en dan ook tot 
de verkeerde toepassing van de arti
kelen 25-3 van het algemeen verkeers
reglement ten opzichte van eiser en 

(1) Raadpl. cass., 8 april 1975 (A11•, cass., 
1975, biz. 857). 

27-l en -2 ten opzichte van verweerder. 

Overwegende dat het middel, in zoverre 
het de feitelijke appreciatie van de 
feit~nrechter kritiseert, al was die appre
matie op een verkeerde beoordeling van 
de situatieschets gesteund, niet ont
vankelijk is ; 

Overwegende dat de rechter soeverein 
de bewijswaarde van een getuigenis 
beoordeelt op voorwaarde de bewijs
kracht ervan niet te miskennen ; dat, 
ten deze, het vonnis de redenen aanduidt 
waarom het het door het middel aange
voerde getuigenis verwerpt ; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen ; 

En overwegende, wat de strafvordering 
betreft, dat de substantiele of op straffe 
van nietigheid voorgeschreven rechts
vormen werden nageleefd en dat de 
beslissing overeenkomstig de wet is ; 

II. In zoverre de voorziening gericht 
is tegen de beslissing op de civielrechte
lijke .. vordering van eiser, burgerlijke 
partiJ : 

Overwegende dat eiser, burgerlijke 
partij, zijn middelen tot staving van zijn 
voorziening slechts heeft aangevoerd in 
een memorie die ter griffie van het Hof 
werd neergelegd ; dat het Hof geen acht 
vermag te slaan op deze me1norie die 
zonder de ambtelijke tussenkomst van 
een advocaat bij het Hof van cassatie 
werd neergelegd; dater dus geen middel 
regelmatig wordt aangevoerd ; 

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

25 mei 1976.- 2e kamer.- Vom·zitte1', 
Ridder de Schaetzen, raadsheer waar
nemend voorzitter. - Ve1·slaggever, de 
H. Sury. - Gelijkl~tidende conclusie, de 
H. Ballet, advocaat-generaal. - Pleite1·, 
de H. Halsberghe (van de balie te 
Kortrijk). 

2e KAMER. - 25 mei 1976. 

VOORZIENING IN CASSATIE. 
TERMIJN.- STRAFZAKEN.- ARREST 
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VAN HET HOF VAN BEROEP WAARBIJ 
NIET ONTVANKELIJK WORDT VER
KLAARD HET HOGER BEROEP VAN DE 
BEKLAAGDE TEGEN HET VONNIS VAN 
DE CORRECTIONELE RECHTBANK WAAR
BIJ DE ZAAK TER VERDERE BEHANDE
LING WORDT UITGESTELD. - GEEN 
BEVOEGDHEIDSGESCHIL. - VOORZIE
NING VOOR DE EINDBESLISSING. 
N IET-ONTVANKELIJKHEID. 

Niet ontvankelijk is de voo1·ziening welke 
v661· de eindbeslissing w01·dt ingesteld 
tegen een ar1·est van het hof van be1·oep 
dat, zonder te beslissen over een geschil 
inzake bevoegdheid, niet ontvankelijk 
verklaart het hager beroep van de 
beklaagde tegen het vonnis van de 
correctionele ?'echtbank waarbij de zaak 
tot een latere datum wordt uitgesteld (1). 
(Art. 416 Sv.) 

(MIERAS.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 31 maart 1976 door het Hof 
van beroep te Antwerpen gewezen ; 

Overwegende dat het arrest niet 
toelaatbaar verklaart het hoger beroep 
tegen de beslissing waarbij de eerste 
rechter, ter terechtzitting van 2 maart 
197 6, het geding in voortzetting tot 
ll mei 1976 heeft verdaagd; 

Dat zodanige beslissing, die geen 
uitspraak doet over een geschil inzake 
bevoegdheid, geen eindbeslissing is in de 
zin van artikel 416 van het Wetboek van 
strafvordering ; 

Dat de voorziening derhalve voorbarig 
en niet ontvankelijk is ; 

Om die redenen, en zonder acht te 
slaan op de door eiser aangevoerde 
middelen, die geen betrekking hebben 
op de ontvankelijkheid van de voor
ziening, verwerpt de voorziening ; veroor
cleelt eiser in de kosten. 

25 mei 1976.-26 kamer.- Voo1·zitter, 
Ridder de Schaetzen, raadsheer waar-

(1) R.aadp]. cass., 6 januari en 2 maart 
1976, sup1·a, biz. 527 en 752. 

(2) Raadpi. cass., 3 en 24 november 1972 
(A1·1·. cass., 1973, biz. 219 en 298). 

nemend voorzitter. - Verslaggever, de 
H. Delva. - Gelijkluidende conclusie, 
de H. Ballet, advocaat-generaal. 

3e KAMER. - 26 mei 1976, 

3o NIEUWE EIS. - BuRGERLIJKE 
ZAKEN. - DOOR DE VERWEERDER 
INGESTELDE TUSSENVORDERING. 
ARTIKEL 807 VAN RET GERECHTELIJK 
WETBOEK NIET TOEPASSELIJK. 

2o GERECHTSKOSTEN. - BuRGER
LIJKE ZAKEN. - RUST- EN OVER
LEVINGSPENSIOEN.- ZELFSTANDIGEN. 
- 0ASSATIEGEDING. - VoORZIENING 
VAN HET RIJKSINSTITUUT VOOR DE 
SOCIALE VERZEKERINGEN DER ZELF
STANDIGEN TEGEN EEN BESLISSING 
OVER EEN VORDERING INGESTELD DOOR 
OF TEGEN EEN GERECHTIGDE.- VOOR
ZIENING INGEWILLIGD. - VEROORDE
LING VAN ElSER IN DE KOSTEN. 

1 o De bepaling van artikel 807 van het 
Ge1·echtelijk Wetboek, luidens welke de 
tussenv01·de1·ing moet berusten op een 
feit of akte in de dagvam·ding aange
voe?·d, is niet toepasselijk op de door de 
verweerdm· ingestelde tussenvorde1•ing (2). 

2° Wannem· het Hof, na de voo1·ziening van 
het Rijksinstitutlt voor de sociale ve1·
zeke1·ingen der zelfstandigen te hebben 
ingewilligd, een beslissing vernietigt 
ove1· een v01·dm·ing geg1·ond op de 
pensioenwetgeving voo1· zelfstandigen en 
ingesteld door of tegen een gm·echtigde, 
veroo1·deelt het eiser in de kosten van 
het cassatiegeding (3). (Artt. 581, 2°, 
1017, lid 2, en llll, lid 4, G.W.) 

(RIJKSINSTITUUT VOOR DE SOOIALE 
VERZEKERINGEN DER ZELFSTANDIGEN, 

T. POELMAN.) 

ARREST. 

HET HOF;- Gelet op het bestreden 

(3) Cass., 3 maart 1976, sup1•a, biz. 756. 
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arrest, op 7 juni 1974 door het Arbeidshof 
te Gent gewezen ; 

Over het middel afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 13 en 807 van het 
Gerechtelijk W etboek, 

do01·dat het arbeidshof de tussen
vordering van eiser niet ontvankelijk 
verklaart om de redenen " dat, krachtens 
artikel 807 van het Gerechtelijk Wetboek, 
een vordering die voor de rechter aan
hangig is, uitgebreid of gewijzigd kan 
worden, indien de nieuwe, op tegenspraak 
genomen conclusies berusten op een feit 
of akte in de dagvaarding aangevoerd, 
zelfs indien hun juridische omschrijving 
verschillend is ; dat het verzoekschrift 
ingediend voor de eerste rechter duidelijk 
het voorwerp van het geding aangeeft, 
namelijk het feit dat de administratieve 
beslissing in een vermindering van 25 t. h. 
voorziet; dat een tussenvordering inge
steld om een vergissing in de berekening 
van de loopbaan te herstellen, in het 
geval van (verweerder), niet kan geacht 
worden te berusten op een feit in de 
dagvaarding aangevoerd » ; 

te1·wijl de verplichting, door artikel 807 
van het Gerechtelijk Wetboek ingesteld, 
ingeval van uitbreiding of wijziging, 
bij nieuwe conclusies, van de oorspronke
lijke eis, om, op straffe van niet-ont
vankelijkheid, deze conclusies te laten 
steunen op een feit of akte in de dag
vaarding aangevoerd, uitsluitend bestaat 
voor de oorspronkelijke eiser, op wiens 
verzoek de gedinginleidende dagvaarding 
betekend werd; bijgevolg, de aan de 
ontvankelijkheidsvereiste van artikel 807 
onderworpen tussenvorderingen alleen 
die zijn welke in de loop van het rechts
geding worden ingesteld door de partij 
die het rechtsgeding aanhangig maakte, 
en strekken tot wijziging van haar oor
spronkelijke vordering; echter, de tussen
vorderingen die door de gedaagde, ver
werende partij in een rechtsgeding, 
tijdens de loop ervan zijn ingesteld en 
nieuwe eisen bevatten die verschillen van 
de oorspronkelijke eis van de tegenpartij 
evenals van de gebeurlijke uitbreidingen 
of wijzigingen door deze gedinginleiclende 
partij in haar eerste vordering aange
bracht, niet onder de regel van artikel 807 
vallen, behalve eventueel wat betreft 
de wijzigingen en uitbreidingen van deze 
tussenvorderingen zelf, zodat het arbeids
hof, door de ontvankelijklleidsvoor
waarde, in artikel 807 van het Gerech
telijk Wetboek vervat, op alle tussen
vorderingen, krachtens artikel 13 van 

hetzelfde wetboek ingesteld, toe te 
passen, ook op die welke van de oor
spronkelijke verweerder uitgaan, deze 
wetsbepalingen schendt : 

Overwegende dat het arrest beslist dat 
de door eiser, oorspronkelijke verweerder, 
voor de eerste rechter ingestelde tussen
vordering niet ontvankelijk was, omdat 
zij niet berustte op een feit in de dag
vaarding aangevoerd in strijd met het 
vereiste van artikel 807 van het Gerech
telijk Wetboek; 

Overwegende dat de regel van arti
kel 807 van het Gerechtelijk Wetboek 
tot doel heeft de rechten van de verde
diging te vrijwa.ren en te voorkomen dat 
de verweerder, die door de inleidende 
dagvaarding kennis heeft gekregen van 
de feiten of akten welke tot grondslag 
dienen van de eis, zou worden verrast 
door het aanvoeren in conclusies van 
nieuwe feiten of akten welke geen 
verband houden met die welke in de 
oorspronkelijke dagvaarding werden ver
meld; 

Overwegende dat zowel uit de tekst als 
uit de strekking van dit artikel blijkt 
dat het toepassingsgebied ervan beperkt 
is tot de tussenvorderingen welke door de 
oorspronkelijke eiser ingesteld worden 
en tot uitbreiding of wijziging van de 
door hem ingestelde vordering strekken ; 

Overwegende dat de door de ver
werende partij ingestelcle tussenvordering 
beheerst wordt door artikel 809 van het 
Gerechtelijk Wetboek, dat enkel eist dat 
zij wordt ingestelcl bij conclusie, die ter 
griffie wordt neergelegd en aan de overige 
partijen overgelegd zoals bepaald in de 
artikelen 742 tot 746 van hetzelfde 
wetboek; 

Overwegende dat het arrest derhalve, 
door de door de verwerende partij, thans 
eiser, ingestelde tussenvordering aan de 
regel van artikel 807 van het Gerechtelijk 
Wetboek te onderwerpen, dit artikel 
schendt; 

Dat het middel gegrond is ; 

Om die redenen, vernietigt het bestre
den arrest in zoverre het de door eiser 
ingestelde tussenvordering niet ontvan
kelijk verklaart ; verwerpt de voorziening 
voor het overige ; beveelt dat van dit 
arrest melding ial worden gemaakt op de 
kant van de gedeeltelijk vernietigde 
beslissing; gelet op artikel 1017 van het 
Gerechtelijk Wetboek, veroordeelt eiser 
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in de kosten ; verwijst de aldus beperkte 
zaak naar het Arbeidshof te Antwerpen. 

26 mei 1976.- 3e kamer.- Vom·zitte1· 
en Verslaggever, de H. Naulaerts, raads
heer waarnemend voorzitter. - Gelijk
luidende conclusie, de H. Lenaerts, 
advocaat-generaal. - Pleiter, de H. 
Biitzler. 

3e KAMER. - 26 mei 1976, 

1o VOORZIENING IN OASSATIE. 
VoRli'I. - BuRGEiRLIJKE ZAKEiN. 
VERZOEKSCHRIFT NIEiT BETEKEND. 
NIET ONTVANKELIJKE VOORZIENING. 

20 ONSPLITSBAARHEID.- GESCHIL 
TUSSEN PENSIOENAANVRAGER EN 
RIJKSDIENST VOOR WERKNEMERSPEN
SIOENEN. - 0ASSATIEBEROEP VAN DE 
PROCUREUR-GENERAAL BIJ HET HOF 
VAN BEROEP.- GESCHIL TEN AANZIEN 
VAN DE PROCUREUR-GENERAAL ON
SPLITSB.AAR. 

3° VOORZIENING IN OASSATIE. 
VORJ\'I. - BURGERLIJKE ZAKEN. 
GESCHIL ONSPLITSBAAR TUSSEN ALLE 
PARTIJEN.- VooRziENING TEGEN :E:EN 
VERWEERDEiR NIET ONTV ANKELIJK. -
VOORZIENING TEiGEN DE ANDEREi VER
"\VEERDER EVENMIN ONTVANKELIJK. 

I 0 In btm·gm·lijlce zaken is de voo1·ziening 
niet ontvankelijlc, wannee1· uit het 
ge1·echtsdeu1·waarde1'sexploot dat bij de 
voorziening is gevoegd, niet blijkt dat het 
verzoekschrift werd betekend aan de 
partij tegen wie de voorziening is 
gericht (1). (Artt. 1079 en 1081 G.W.) 

2° Wanneer de procurett1'-genemal bij het 
hoj van be1·oep cassatieberoep instelt 
tegen een a1'1'est van het aTbeidshof dat 

(1) Raadpi. cass., 3 november 1967 (A1'1'. 
cass., 1968, biz. 335). 

(2) Raaclpi. cass., 8 februari 1973 (An-. cass., 
1973, biz. 621). 

uitspmak doet ove1' een geschil tussen 
een pensioenaanvmger en de Rijksdienst 
voo1· W erknemerspensioenen betreifende 
het recht op pensioen, is het geschil ten 
aanzien van de procureur-generaal vom· 
de toepassing van aTtikel 1084 van het 
Gerechtelij k W etboelc onsplits baa1· ( 2). 
(Art. 31 G.W.) 

3° Wanneer in een buTge1'lijk geschil dat 
onsplitsbaar is tussen alle partijen, de 
voorziening niet ontvankelij lc is in 
ZOVe1"re zij ge1·icht is tegen een Ve1'Weenle1•, 
is zij evenmin ontvanlcelijk in zove1·re zij 
ge1·icht is tegen de andm·e venvem·dm· (3). 
(Art. 1084 G.W.) 

(PROCUREiUR-GENERAAL 
BIJ HET HOF VAN BEROEP TE BRUSSEL;' 

T. WINDEY EN RIJKSDIENST VOOR 
WERKNEMERSPENSIOENEN.) 

ARREST. 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 10 april 1975 door het Arbeids
hof te Brussel gewezen; 

Over de gronden van niet-ontvankelijlF
heid, ambtshalve opgeworpen op grond 
van de artikelen 31, 1079 en 1084 van het 
Gerechtelijk Wetboek en hieruit afgeleid 
dat de voorziening niet werd beteke1~d 
aan de Rijksdienst voor W erknemers
pensioenen en dat, nu het geschil tussen 
alle partijen onsplitsbaar is, de voorzie
ning die niet geldig gericht is tegen de ene 
partij, evenmin ontvankelijk is tegen de 
andere partij : 

Overwegende clat eiser in zijn verzoek· 
schrift verklaart voorziening in cassatie 
in te stellen tegen het arrest geveld in de 
zaak van Alma Wincley tegen de Rijks
dienst voor vVerknmnerspensioenen en 
in de zaak van de Arbeiclsaucliteur bij de 
Arbeidsrechtbank te Brussel tegen de
zelfde partijen ; 

Overwegencle dat eiser bij zijn verzoek
schrift een exploot van betekening van 
6 juni 1975 aan de Rijksclienst voor 
Werknemerspensioenen voegt; clat lui
dens dit exploot, clat noch de iclentiteit 

(3) Cass., 3 oktober 1968 (A1·r. cass., 1969, 
biz. 138); raaclpl. cass., 10 mei 1969 (ibid., 
1969, biz. 874) en 17 juni 1971 (ibid., 1971, 
b1z. 1047). 
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van eiser noch de naam van de gerechts
deurwaarder vermeldt, de Rijksdienst 
heeft ontvangen << ten verzoeke van de 
arbeidsauditeur bij de Arbeidsrechtbank 
te Brussel, kopij van een arrest uit
gesproken door het Hof van cassatie 
in datum van 28 mei 1975 "; 

Dat uit dit exploot niet blijkt dat het 
verzoekschrift aan de Rijksdienst voor 
W erknemerspensioenen werd betekend ; 

Dat de voorziening derhalve niet 
ontvankelijk is in zoverre zij tegen deze 
partij is gericht ; 

Overwegende dat Alma Windey en de 
Rijksdienst voor W erlmemerspensioenen 
het oneens waren over de beroepsloop
baan en het overeenkomstige bedrag van 
het rustpensioen van eerstgenoemde ; 
dat het geschil van eiser tegen Alma 
Windey en tegen de Rijksdienst onsplits
baar is, daar Windey de schuldeiseres is 
van het pensioen waarvan de Rijksdienst 
de schuldenaar is, zodat, overeenkomstig 
de bewoordingen van artikel 31 van het 
Gerechtelijk Wetboek, de gezamenlijke 
tenuitvoerlegging van de onderscheiden 
beslissingen waartoe het geschil aan
leiding zou geven, 1naterieel onmogelijk 
zou zijn; 

Overwegende dat, bij toepassing van 
artikel 1084 van hot Gerechtelijk Wet
hoek, ook tegenover Alma Windey de 
voorziening niet wordt toegelaten, nu de 
voorziening niet rechtsgeldig is gerieht 
tegen de Rijksdienst voor W erlmemers
pensioenen ; 

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

26 mei 1976. - 3e kamer. - Voor
zittm·, de H. Naulaerts, raadsheer waar
nemend voorzitter. - Verslaggevm·, de 
H. Janssens. - Gelijkluidende conclusie, 
de H. Lenaerts, advocaat-generaal. 

3e KAMER. - 26 mei 1976. 

Io REOHTSVORDERING.- BDRGER
LIJKE ZAKEN. - AKTE VAN REORTS· 
PLEGING. - VERZUIM OF ONREGEL
MATIGREID BETREFFENDE DE ONDER· 
TEKENING. - NIETIGHEID NIET UIT· 

DRUKKELIJK DOOR DE WET BEVOLEN. 
- AKTE DIE NIET NIETIG KAN WORDEN 
VERKLAARD. 

2o ONDERNEMINGSRAAD EN VEI
LIGHEIDSOOMITE. - VERKIEZING 
VAN DE PERSONEELSAFGEVAARDIGDEN. 
- GESCRIL BETREFFENDE RET OP· 
MAKEN VAN DE KIEZERSLIJSTEN. -
AKTE TOT INLEIDING VAN RET GEDING 
NIET ONDERTEKEND. - GEVOLG TEN 
AANZIEN VAN DE GELDIGREID VAN 
RET BEROEP. 

1° In burger·lijke zaken kan een akte van 
r·echtspleging wegens een verzuim of een 
onregelmatigheid bet1·e.ffende de onder
tekening niet nietig wm·den verklaard, 
indien de wet de nietigheid er·van niet 
uitdr·ukkelijk heejt bevolen (1). (Artt. 860 
en 862, § 1, 2°, G.W.) 

2° De akte tot inleiding van een geding 
betreffende de kiezerslijsten voo?' de 
verkiezing van de personeelsafgevaardig
den in de ondernemingsmad en het 
veiligheidscomite kan niet nietig wo1·den 
verklaa1·d om de enkele r·eden dat de 
akte niet ondertekend is. (Artt. 860 en 
862, § 1, 2°, G.W. ; art. 10, kon. 
besluiten van 18 februari 1971.) 

(ALGEMEEN BELGISOR VAKVERBOND, 
GEWEST BRUSSEL-RALLE-VILVOORDE, 

T. VRIJE UNIVERSITEIT BRUSSEL.} 

ARREST. 

RET HOF;- Gelet op het bestreden 
vonnis, op 3 april 197 5 in laatste aanleg 
gewezen door de Arbeidsrechtbank te 
Brussel; 

Over het middel afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 10 van het konink
lijk besluit van 18 februari 1971 tot 
regeling van de ondernemingsraden, 10 

(1) Raadpl. cass., 3 mei 1972 (At'1', cass., 
1972, blz. 824), 26 oktober 1973 (ibid., 1974, 
blz. 234) en 13 september 1974 (ibid., 1975, 
blz. 53) ; vgl. cass., 21 januari en 14 maart 
1975 (ibid., 1975, biz. 568 en 791). 

De conclusie van het openbaar ministerie 
verscheen in het Rechtskttndig W eekblad, 
1976-1977, kol. 149. 
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van het koninklijk besluit van 18 februari 
1971 betreffende de aanwijzing van de 
personeelsafgevaardigden in de comites 
en arrondissementscomites voor veilig
heid, gezondheid en· verfraaiing van de 
werkplaatsen, 860 en R62, inzonderheid 
§§ 1, 2°,, en 2, van het Gerechtelijk 
Wetboek, 

doordat het vonnis de akte tot inleiding 
van het geding, ten deze het verzoek
schrift van eiser van 24 maart 1975, 
ambtshalve nietig en derhalve zonder 
uitwerking verklaart bij toepassing van 
artikel 862, §§ 1, 2°, en 2, van het 
Gerechtelijk W etboek om de reden dat 
dit verzoekschrift niet werd ondertekend 
door eiser, 

terwijl noch de artikelen 10 van het 
koninklijk besluit van 18 februari 1971 
tot regeling van de · ondernemingsraden 
en 10 van het koninklijk besluit van 
18 februari 1971 betreffende de aan
wijzing van de personeelsafgevaardigden 
in de comites en arrondissementscomites 
voor veiligheid, gezondheid en verfraaiing 
van de werkplaatsen, die bepalen dat het 
beroep van de betrokken representatieve 
werknemersorganisaties ingesteld tegen 
de beslissingen uitgesproken over de 
klachten betre:Efende de kiezerslijsten 
voor de sociale verkiezingen voor derge
lijke · raden en comites, mondeling of 
schriftelijk geschiedt, noch enige andere 
wetsbepaling op straffe van nietigheid 
voorschrijven dat het verzoekschrift tot 
inleiding van dit beroep door de 
betrokken representatieve organisaties 
ondertekend moet zijn; luidens arti
kel 860. van het Gerechtelijk W etboek, 
wat de verzuimde vorm oak zij, geen 
proceshandeling nietig kan worden ver
klaard indien de wet de nietigheid ervan 
niet uitdrukkelijk beveelt ; bijgevolg 
de arbeidsrechtbank het verzoekschrift 
van eiser van 24 maart 1975 niet mocht 
nietig en zonder uitwerking verklaren om 
de rediJn dat het niet door hem onder
tekend was bij toepassing van artikel 862, 
§§ 1, 2°, en 2, van het Gerechtelijk 
Wetboek, dat weliswaar bepaalt dat de 
rechter wegens verzuim in verband1net 
de ondertekening van de akte, de nietig
heid zelfs ambtshalve uitspreekt, maar 
dat nochtans niet afwijkt van het 
principe van artikel 860 van het Gerech
telijk Wetboek dat in ieder geval vooraf 
nagekomen moet zijn, zodat artikel 862 
van het Gerechtelijk ViTetboek slechts 
toepassing vindt · indien naar luid van 
artikel 860 van het Gerechtelijk Wetboek 
de wet de nietigheid beveelt : 

Overwegende dat luidens artikel 10 

van de koninklijke besluiten van 18 fe
bruari 1971 het beroep bij de arbeids
rechtba:rik tegen het opmaken van de 
kiezerslijsten voor de verkiezing van 
de ondernemingsraad en het comite voor 
veiligheid, gezondheid en verfraaiing van 
de werkplaatsen " mondeling of schrif
telijk » wordt ingesteld ; 

Pat, zo weliswa.ar iedere akte van 
rechtspleging de elementen moet bevatten 
waaruit haar. geldigheid blijkt, nochtans 
geen wets- of reglementsbepaling voor
schrijft dat, wanneer het beroep schrif
telijk wordt ingesteld, het · geschrift op 
straffe van nietigheid moet ondertekencl 
zijn; 

Dat de geldencle procedureregeling 
geen rechtspleging op verzoekschrift is 
in de zin van artikel 1025 van het 
Gerechtelijk W etboek en de bepalingen 
van titel V van boek II van het Vierde 
Deel, inzonderheid artikel 1026, 5°, van 
dit wetboek, hierop geen toepassing 
vinden; 

Overwegende dat, nu de wet de 
nietigheid wegens een verzuim of onregel
matigheid betreffende de ondertekening 
van de akte niet uitdrukkelijk heeft 
bevolen, het geschrift waarbij het beroep 
tegen het opmaken van de kiezerslijsten 
wordt ingesteld, met toepassing van 
artikel 860 van het Gerechtelijk Wetboek 
niet kan worden nietig verklaard ; dat 
artikel 862 afwijkt van de regel van 
artikel 861, maar geen afbreuk doet aan 
het bepaalde in artikel 860 en evenmin 
de door dit artikel vereiste wetsbepaling 
is die de handtekening van de akte op 
straffe van nietigheid voorschrijft ; 

Overwegende dat de arbeidsrechtbank 
derhalve de akte tot inleiding van het 
geding niet kon nietig verklaren met 
toepassing van artikel 862, § 1, 2°, van 
het Gerechtelijk W etboek om de enkele 
reden dat bedoelde alde door eiser niet 
is ondertekend ; 

Dat het middel gegroncl is ; 

Om die redenen, vernietigt het bestre
clen vonnis; beveelt clat van clit 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 Arbeidsrechtbank te 
Leuven. 

26 mei 1976.- 3e ka.mer.- Voorzitte1· 
en Verslaggever, de H. Naulaerts, raads
heer waarnemend voorzitter. - Gelijk
lttidende conclusie, de H. Lenaerts, advo-
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caat-generaal. Pleiters, de HH. 
Dassesse en Houtekier. 

3e KAMER. - 26 mei 1976. 

WERKLOOSHEID. RECHT OP UIT-
KERINQ.- NIETIQE ADMI,NISTRATIEVE 
BESLISSINQ EN ONREGELMATIGE HER
ZIENING. - GEEN GROND VOOR TOE
KENNING VAN HET RECHT OP UIT

KERING. 

De 1·echter lean geen recht op werlcloosheids
. uitkering toekennen op grand alleen 
dat de administratieve beslissing waarbij 
het recht op uitkering wordt ontzegd 
nietig is, omdat geen uitlceringsaanvraag 
werd ingediend, en dat de herziening 
van dit recht onregelmatig is (1). 
(Artt. 172, 174 en 176 K.B. van 
20 december 1963.) 

(RIJ1l:SDIENST 
VOOR ARBEIDSVOORZIENING, 

T. VAN MAROKE.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op ll april 197 4, en niet 17 april 
1974 zoals bij verschrijving in de voor
ziening is \rermeld, door het Arbeidshof 
te Gent gewezen ; 

Over het middel afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 97 van de Grand
wet; 1134, 1135, 1319, 1320, 1322 van het 
Burgerlijk vVetboek, 123, inzonderheid 
§ 1, 1°, 130, 176, 185, 186, 189, 190 van 
het koninklijk besluit. van 20 december 
1963 betreffende arbeidsvoorziening en 
werkloosheid, 84, 96, 97,98 en·99 vanhet 
ministerieel besluit \ran 4 juni 1964 
inzake werkloosheid, aangevuld en ge
wijzigd, wat artikel 84 betreft, door de 
ministeriele besluiten van 22 november 
1965 en 6 april 1966, en, wat artikel 99 
betreft, door het ministerieel besluit 
van 9 oktober 1967, 

(1) Raadpl. cass., 29 oktober en 26 november 
1975, supm, blz. 274 en 393. 

doordat liet arrest in tegenstelling tot 
de beslissing van de directeur · van: het 
gew\')stelijk bureau van . eiser voor. recht 
zegt dat verweerster geacht wordt werk
loos te zijn in een volledige dienst
betrekking en. dat zij bijgevolg recht heeft 
op werkloosheidsuitkeringen vanaf haar 
aanvraag op ll januari 1973 om de 
redenen dat : indien uit de beslissing van 
de directeur volgt dat verweerf'!ter een 
aanvraag om werkloosheidsuitkering 
heeft ingediend op ll januari 1973, het 
administratief dossier geen enkel docu
ment bevat dat kan gelden als uitkerrng~
aanvraag, zodat de beslissing vari. · ¢J.e 
directeur . nietig is, nu bij ·gebrek aan 
regelmatige aanvraag deze beslissing 
gelijkstaat met een herziening door de 
directeur van het recht van verweerster 
op' werkloosheidsuitkering ; hij · dit · had 
moeten vermelden in zijn beslissing en hij 
eraan geen terugwerkende kracht mocht 
verlenen, 

terwijl, eerste ondrirdeel, het tegen
strijdig is enerzijds vast te stellen dat 
een uitkeringsaanvraag op naam. van 
verweerster wordt ingediend, maar ander
zijds te beslissen dat, daar geen enkel 
stuk van het neergelegde dossier geldt als 
uitkeringsaanvraag, de . directeur over
gegaan is tot de herziening van het recht 
van verweerster op werkloosheidsuit
kering (schending van artikel 97 van de 
Grondwet) ; ·. · 

tweede onde1·deel, indien, zoals het 
arbeidshof beslist, de directeui van het 
gewestelijk bureau geoordeeld heeft 
zonder dat een uitkeringsaanvraag regel
matig voor hem aanhangig werd gemaakt, 
zodat de beslissing op basis van arti
kel 174 van het voornoemde koninklijk 
besluit nietig zou zijn, het arrest, dat 
het beroepen vonnis bevestigt en aldus 
aan verweerster het recht op werkloos
heidsuitkering toekent, door hetzelfde 
gebrek aangetast is (schending van alle 
in het middel vermelde wetsbepalingen) ; 

derde onderdeel, de motieven afgeleid 
l,lit het feit dat de beslissing van de 
directeur van het gewestelijk bureau 
eventueel als een herziening in de zin van 
artikel 176 van het koninklijk besluit 
van 20 december 1963 zou kunnen 
beschouwd worden, aangetast zijn door 
dubbelzinnigheid, daar het arrest niet 
preciseert welke beslissing het voorwerp 
zou uitmaken van de herziening; daaren
boven het arrest de bewijskracht miskent 
die toekomt ·aan de vermelde beslissing 
van de directeur van het gewestelijk 
bureau, die uitdrukkelijk de aanvraag 
ingediend door verweerster bedoelt, 
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zcnder te verwijzen, zelfs niet op impli
ciete wijze, naar een vroegere definitief 
geworden beslissing, die hij wou her

. vormen overeenkomstig de bepalingen 
van het voornoemde artikel 176 (schen
ding van alle in het middel vermelde 
wetsbepalingen) : 

vVat het tweede onderdeel betreft : 

Overwegende dat het arrest oordeelt 
dat de beslissing van de directeur van 
het gewestelijk bureau ·over het recht 
op uitkering, genomen ter uitvoering van 
artikel 17 4 van het koninklijk besluit 
van 20 december 1963, nietig is om de 
reden dat geen uitkeringsaanvraag werd 
ingediend ; dat het voorts beschouwt dat, 
in zoverre de directeur verweersters recht 
op uitkering heeft herzien overeenkomstig 
artikel 176 van hetzelfde besluit, hij dit 
in zijn beslissing had moeten vermelden 
en hij geen terugwerkende kracht aan 
deze herziening kon verlenen ; 

Overwegende dat het arrest, door 
bevestiging van het beroepen vonnill, 
zelf over het recht op werkloosheids
uitkering beslist op grand van voormeld 
artikel 174 doch zonder enige uitkerings
aanvraag; 

Dat noch uit de nietigheid van een 
beslissing genomen ter uitvoering van 
genoemd artikel 1 7 4, noch uit een 
onregelmatige herziening voortvloeit dat 
verweerster recht op werkloosheidsuit
kering heeft ; 

Dat het onderdeel gegrond is ; 

Om die redenen, vernietigt het bestre
den arrest ; beveelt dat melding van dit 
arrest zal worden gemaakt op de kant 
van de vernietigde. beslissing ; gelet op 
artikel 1017 van het Gerechtelijk Wet
hoek, veroordeelt eiser in de kosten ; 
verwijst de zaak naar het Arbeidshof 
te Brussel. 

26 mei 1976. - 3e kamer. - Yoor
zitter, de H. Naulaerts, raadsheer waar
nemend voorzitter. - Verslaggever, de 
H. Janssens. - Gelijkh~idende conclusie, 
de H. Lenaerts, advocaat-generaal. 
Pleitet·, de H. Simont. 

3e KAlVIER.- 26 mei 1976. 

VOORZIENING IN CASSATIE. 

VORlVI. - DIRECTE GElVIEENTEBELAS· 
TINGEN. - VoORZIENING INGESTELD 
DOOR lVIIDDEL VAN EEN BIJ AANGE· 
TEKENDE BRIEF AAN HET HoF GE
ZONDEN VERZOEKSCHRIFT.- VERZOEK
SCHRIFT GERICHT TEGEN EEN BESLIS· 
SING VAN DE BESTENDIGE DEPUTATIE 
VAN DE PROVINCIERAAD. NIET 
ONTVAN.KELIJKE VOORZIENING. 

Niet ontvankelijk is de voorziening die is 
ingesteld, door middel van een verzoek
schrijt dat bij een ter post aangetekende 
brief aan het Hoj is gericht, tegen een 
beslissing van de bestendige deputatie 
van de provincieraad die uitspraak doet 
over een reclamatie inzake directe 
gerneentebelastingen (1). (Art. 4 wet van 
22 januari 1849; art. 2 wet van 22 j1.mi 
1865; art. 2 wet van 18 maart 1874; 
art. 16 wet van 22 j1.mi 1877.) 

(GElVIEENTE BLANKENBERGE, .T. LUTTERS.) 

ARP.EST. 

HET · HOF ; Overwegende dat 
eiseres bij verzoekschrift gericht tot het 
Hof een voorziening heeft ingediend ; 
dat dit verzoekschrift, bij aangetekende 
brief verzonden, op 1 september 197 5 ter 
griffie van het Hof werd neergelegd ; 

Dat, luidens het verzoekschrift, eiseres 
een beslissing bestrijdt gewezen door de 
Bestendige Deputatie van de Provincie
raad van West-Vlaanderen, die uitspraak 
zou hebben gedaan inzake een gemeente
belasting op niet bebouwde percelen 
begrepen in een niet-vervallen ver
kaveling; 

Overwegende dat, krachtens artikel 609 
van het Gerechtelijk W etboek, het Hof 
bevoegd is om kennis te nemen van de 
voorzieningen tegen de beslissingen van 
de bestendige deputaties van de pro
vincieraden inzake directe gemeente- en 
provinciebelastingen, met uitzondering 
van de beslissingen inzake taksen.analoog 
met het patent . betreffende naamloze 
vennootschappen en ccimmanditaire ven
nootschappen op aandelen, en van de 
voorzieningen tegen beslissingen van de 
bestenclige cleputaties van de provil'lcie
raden il1zake belastingen geheven ten 
voordele van de wateringen en de polders ; 

(1) Cass., 9 april 1976, sup?·a, blz. 920; 
raadpl. cass., 24 januari 1975 (A?'?'. cass., 1975, 
blz. 586). 
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Overwegende dat zodanige voorzie
ningen ingeleid moeten ·worden overeen
komstig de voorschriften van de arti
kelen 4 van de wet van 22 januari 1849, 
gewijzigd door artikel 53 vervat . in 
artikel 3 van de wet van 10 oktober 1967, 
2 van de wet van 22 juni 1865 en 16 van 
de wet van 22 juni 1877, welke onder 
meer bepalen dat de verklaring tot 
voorziening op de griffie van de provincie
raad moet worden afgelegd en. dat de 
voorziening, op straffe van verval, binnen 
tien dagen na de verklaring moet worden 
betekend aan de partij tegen wie zij is 
gericht; 

Overwegende dat, nu uit de stukken 
waarop het Hof acht vermag te slaan 
niet blijkt dat de voorziening overeen
komstig gezegde wettelijke voorschriften 
werd ingesteld, ze niet ontvankelijk is ; 

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

26 mei 1976. - 3° kamer. - Voor
zitter, de H. N aulaerts, raadsheer waar
nemend voorzitter. - Verslaggever, de 
H. Chatel. - Gelijkluidende conclusie, 
de H. Lenaerts, advocaat-generaal. 

Een zelfde arrest werd op dezelfde dag 
gewezen inzake dezelfde eiseres tegen 
Naeyaert. 

1e KAMER.- 28 mei 1976. 

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN.- Bu:EtGERLIJKE ZAXEN. 
- BESLISSING WELKE EEN VORDERING 
VERWERPT ZONDER TE ANTWOORDEN 
OP EEN MIDDEL WAAROP DEZE VOR
DERING IS GEGROND. - NIET REGEL
MATIG GEMOTIVEERDE BESLISSING. 

Niet regelmatig gemotiveerd is de beslissing 
welke een · vordering verwerpt zonder 
een middel te beantwoorden waarop 
deze vm·de1·ing is gegrond. (Art. 97 
Grondwet.) 

(LERNO, T. NAAMLOZE VENNOOTSOHAI' 
<<LA ROYALE BELGE ll.) 

Met de notitie overeenstemmend 
arrest. 

28 mei 1976.- 1e kamer.- Voorz·it(ez; 
de H. Gerniers, raadsheer waarnemend 
voorzitter.- Ve1·slaggever, de H. Chatel, 
- Gelijkluidende conclusie, de H. Krings, 
advocaat-generaa.l. - Pleiter, de H. 
Biitzler. 

1° KAMER.- 28 mei 1976. 

1° INKOMSTENBELASTINGEN. 
W:ETTELIJKE HYPOTHEEK. - lNSOHRI.J

VING VAN DE WETTELIJKE HYPOTHEEK 
TOT WAARBORG VAN DIREOTE :EN 
BI.JKOMENDE BELASTINGEN. - G:E
VOLGEN VOOR DE VERKOOP VAN HET 
ONROER:ElND GO:ElD DIE VOOR DE IN
SOHRI.JVING HEEFT PLAATSGEHAD, DOOH 
NIET IS OVERG:ElSOHREVEN. . 

2° VOORRECRTEN EN RYPOTHE
KEN. - WETTELI.JKE HYPOTHEEK TOT 
WAARBORG VAN DIREOTE BELASTINGEN. 
- lNSOHRI.JVING VAN DEZE HYPO-· 
THEEK'. - G:EVOLGEN VOOR DE VER
KOOP VAN HET- ONROEREND GOED DIE 

VOOR DE INSOHRI.JVING_HEEFT PLAATS
GEHAD, DOCH NIET IS OVERGE
SCHREVEN. 

3° CASSATIE.- TAAK vAN HET HoF. '
DrnEcTE BELASTINGEN.- B:EsTREDEN 
BESLISSING WELKE HAAR BESOHIK
KENDE GEDEELTE GRONDT OP EEN DOOR 
DE VOORZIENING GECRITISEERDE RE
DEN.- BEVOEGDHEID VAN HET HOF 
OM EEN RECHTSGROND AAN TE VULLEN 
WAARDOOR HET BESCHIKKENDE GE
DEELT:El WORDT VERANTWOORD. 

1 o en 2° Daa1· de wettelijke hypotheek tot 
waarbor·g van clirecte en bijkomende 
belastingen uit de wet ontstaat en 
1·ang neemt van ham· insch1·ijving _ aj, 
kan de verkoo1J van een on1·oerend goed 
die bij onderhandse akte vastgesteld en 
dus in cle registe1·s van de hypotheek
bewaarcler niet ove1·geschrevew is, niet 
wor·clen tegengesteld aan de ontvange1· 
dm· belastingen· en belet hij de insclwij
ving niet van de wettelijke hypotheek tot 
waarborg van de di1·ecte belastingen, 
die ten tijde van de inschrijving ve1'
schuldigd zijn, zelfs indien deze onde1'
handse akte is gengistreerd en de 
ontvanger wist dat het goed verlcocht was 

(1) Cass., 2 oktober 1975, supm, biz. 150. 
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v66r de inscMijving van de wettelijke 
hypotheek (1). (AI'tt. 316 tot 323 W.I.B.) 

3o Wannee1· de. bestreden beslissing haa1· 
beschikkende gedeelte op een dom· de 
voorzienirw gecritiseerde 1·eden gmndt, 
mag het Hoj een rechtsgrond aanvullen 
waardoor het beschikkende gedeelte wordt 
1Jerantwom·d (2). 

(BOELS, T. ONTVANGER DER DIRECTE 
BELASTINGEN TE KNOKKE·HEIST.) 

Advocaat-genemal Krings heeft in sttb
stantie het volgende gezegd : 

De feite1ijke omstandigheden van de 
zaak kunnen als volgt worden samen
gevat: 

Een optie tot aankoop van een studio 
in een flatgebouw te Knokke was bij een 
alde van 14 augustus 1964 aan eiser 
toegestaan. Deze akte was op 6 april1965 
geregistreerd. 

De optie werd op 10 april 1965 bij 
deurwaardersexploot gelicht. Zij werd 
door het feit zelf aan de registratie
formaliteit onderworpen. 

De overdrachtsrechten werden op 
13 april 1965 gekweten. 

Daar de V(3rkoopster weigerde de akte 
van overdracht te tekenen, werd zij voor 
de rechtbank te Brugge gedagvaard op 
24 december 1966, meer dan een jaar na 
totstandkoming van de wilsovereen
stemining. 

De rechtbank deed over de eis uit
spraak op 6 januari 1969 en, gezien de 
weigering van de verkoopster de akte 
te ondertekenen, werd het vonnis op 
het hypotheekkantoor overgeschreven op 
14 februari 1969. 

Intussen had echter de ontvanger van 
de directe belastingen, met toepassing 
van de artikelen 316 en 318 W.I.B., 
een hypothecaire inschrijving op het 
verkochte goed genmnen, uit hoofde van 
belastingen die door de verkoopster 
verschuldigd waren, ten belope van 
850.000 frank, dienstjaar 1968, navor
dering over 1966 en 1967. 

Eiser heeft verweerder gedagvaard om 
handlichting te verlenen. 

Het vraagstuk dat ten deze gepleit 

(1) Raaclpl. cle conclusie van het openbaar 
ministerie. 

(2) Cass., 6 september 1973 en 21 maart 
1974 (An·. cass., 1974, biz. 15 en 805). 

en trouwens door het arrest beantwoord 
werd en dat thans aan het Hof onder
worpen is, of, overeenkomstig artikel 1 
van de hypotheekwet, verweerder al dan 
niet kan beschouwd worden als een 
derde die te goeder trouw gehandeld 
heeft, of, zoals de wet bepaalt, die zonder 
bedrog gecontracteerd heeft, omdat hij, 
als ambtenaar van het ministerie van 
Financiiin, moet geacht worden kennis 
te hebben gehad van de verkoop, vermits 
zowel de onderhandse akte van optie als 
de akte van lichting van de optie gere
gistreerd werden en, bovendien, de 
overgangsrechten op de verkoop ge
kweten werden. 

Eiser stelt dat, nu de Staat door de 
registratie kennis had van de lichting 
van de optie en dus van de verkoop, ver
weerder het recht niet meer had een 
inschrijving op het goed te nemen. 

Eiser voert schending van de arti · 
kelen 1 van de hypotheekwet, 316, 317 en 
318 W.I.B. aan. 

Het arrest oordeelt dat, hoewel de 
ontvanger van de inkomstenbelastingen 
en de ontvanger van de registratie deel 
uitmaken van hetzelfde ministerie van 
Financiiin, niettemin het feit dat de 
verkoop aan laatstgenoemde bekend was, 
niets afdoet aan het feit dat de eerste 
daarvan onkundig was en dat de eenheid 
van het Departement van Financiiin hier 
geen rol speelt, omdat de ontvanger van 
de inkomstenbelastingen niet namens 
of in opdracht van de minister van 
Financiiin, doch wel krachtens de wet 
handelde. 

V ooraleer tot het onderzoek van het 
middel over te gaan zou ik het stelsel van 
de wettelijke hypotheek ten behoeve van 
de schatkist uit hoofde van inkomsten
belastingen willen onderzoeken. 

Voor deze aangelegenheid zijn regels 
gegeven door de artikelen 316 tot 332 
W.I.B. Immers, niet aileen de artikelen 
die de wettelijke hypotheek uitvoeren 
zijn hier van belang, maar ook de bepa
lingen die de uitvoering van dit recht, ter 
gelegenheid van een overdracht, regelen. 

Luidens voormelde bepalingen zijn de 
directe belastingen gewaarborgd door een 
wettelijke hypotheek op al de aan de 
belastingschuldige toebehorende goede
ren, die in Belgiii gelegen en daarvoor 
vatbaar zijn. 

Deze hypotheek schaadt geenszins de 
vorige voorrechten en hypotheken en 
neemt slechts rang van haar inschrijving 
af. Zij wordt ingeschreven op verzoek 
van de ontvanger en in beginsel mag de 
inschrijving pas gevorderd worden vanaf 
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het verstrijken van een termijn van 
zes maanden ingaande op de datum van 
de uitvoerbaarverklaring van het kohier 
waarin de gewaarborgde belastingen zijn 
opgenomen. 

De toestemming van de belasting
schuldige hoeft niet gevraagd of bekomen 
te worden. Ret is inderdaad een hypo
theek die cut kracht van de wet ontstaat. 

W anneer de belastingschuldige een 
goed wenst te verkopen of met hypotheek 
te bezwaren, dan is de notaris die 
gevorderd wordt om een akte op te 
maken verplicht de ontvanger van de 
belastingen (zowel van de woonplaats 
van de belastingplichtige als van de 
ligging van het goed) van de verrichting 
te verwittigen. Wordt dat bericht niet 
gegeven dan kan de notaris persoonlijk 
aansprakelijk worden gesteld voor de 
verschuldigde belastingen. 

Bij voorkomend geval zal de ontvanger 
binnen twaalf dagen na het bericht aan de 
notaris het bedrag van de belastingen 
en bijbehoren die tot inschrijving van de 
hypotheek grond kunnen geven meedelen 
en dan geldt het bericht als beslag onder 
derden, in handen van de notaris, op de 
bedragen en waarden die de notaris 
krachtens de akte voor rekening of ten 
bate van de belastingschuldige onder 
zich houdt. 

Indien de somdie de notaris onder zich 
heeft minder bedraagt dan het totaal 
der sommen verschuldigd aan de inge
schreven schuldeisers en aan de verzet
doende schuldeisers, hierin begrepen 
de ontvanger van de belastingen, dan 
moet de notaris, op straffe voor bet 
overschot persoonlijk aansprakelijk te 
worden gesteld, zulks ter kennis van de 
ontvanger brengen uiterlijk de eerste 
werkdag die volgt op het verlijden van 
de akte. 

Ret geeft dus niet dat de verkoper 
het geld rechtstreeks uit de handen van 
de koper ontvangt, zodat het beslag van 
de ontvanger geen voorwerp zou hebben. 

In dat geval zal de ontvanger inderdaad 
binnen acht werkdagen na de ontvangst 
van gezegd bericht van de notaris, een 
inschrijving nemen van de wettelijke 
hypotheek bepaald in de artikelen 316 
en 318, en deze inschrijving heeft rang 
v66r de overschrijving van de akte van 
verkoop of de inschrijving van de wet
telijke hypotheek. 

~rtikel 326 bepaalt bovendien dat 
zonder uitwerking blijven ten opzichte 
van schuldvorderingen inzake belastingen 
en bijbehoren, die ter kmmis van de 
notaris worden gebracht, zoals zoeven 

werd bepaald, de niet ingeschreven 
schuldvorderingen waarvoor pas na de 
kennisgeving door de notaris aan de 
ontvanger beslag wordt gelegd of verzet 
werd aangetekend. 

Uit een en ander blijkt dus dat de wet 
alles in het werk stelt om een eventuele 
verkoop of hypotheek aan de schatkist 
niet tegenstelbaar te maken. Vanzelf
sprekend bestaat hier·toe slechts een 
middel en dat is het optreden van de 
notaris, die als openbaar ambtenaar de 
verplichte tussenpersoon is. 

De notaris mag niet verkopen of 
verpanden, alvorens de ontvanger te 
verwittigen. Op de opbrengst wordt 
beslag gelegd en indien de opbrengst die 
in handen van de notaris berust onvol
doende is, neemt de ontvanger onmid
dellijk een inschrijving en deze inschrij. 
ving primeert zelfs de verkoop of de 
hypothecaire inschrijving van de schuld
eiser die zopas een hypothecaire lening 
heeft toegestaa.n. Dat betekent dus dat 
zowel de koper als die hypothecaire 
schuldeiser er moeten voor waken dat 
het geld dat zij overhandigen wel wordt 
aangewend ter beta]ing van de belas
tingen, want zoniet zal het goed dat ze 
gekocht of in hypotheek hebben ont
vangen, bezwaard zijn met de hypo· 
thecaire inschrijving van de ontvanger, 
ook al werd deze inschrijving na de 
verkoop of na de hypotheekstelling ge
nomen. 

* * * 
Die bepalingen wijzen wellicht op de 

bedoeling van de wetgever ten aanzien 
van de wettelijke hypotheek van de fiscus 
inzake directe belastingen. 

Ik meen echter clat zulks gewoon de 
bevestiging van de aard van een wet
telijke hypotheek is. 

Zulke hypotheek ontstaat niet uit de 
wil van partijen, uit hun overeenkornst. 
Zij ontstaat nit de ·wet. Zij ontstaat op 
het ogenblik dat en op de manier die 
de wet bepaalt. 

Voorheen, d.w.z. v66r de wet van 
20 december 1950, ging het om een 
stille hypotheek, d.w.z. een hypotheek 
die tot stand kwam en in stand bleef 
zonder inschrijving. Roewel zulke hypo
theken grote bezwaren opleveren vanuit 
het oogpcmt van het hypothecair krediet, 
omdat men nooit met zekerheid kan 
weten of de goederen al dan niet be
zwaard zijn, toch moet toegegeven 
worden dat die regeling wel past in het 
kader van wettelijke hypotheken, omdat 
die hypotheken inderdaad uit de wet en 
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niet uit de wil van de partijen ontstaan 
en derhalve kunnen ontstaan op het 
ogenblik dat de wet bepaalt, afgezien 
van de rechten van andere schuldeisers 
ofpartijen die met de schuldenaar hebben 
gecontracteerd. 

Ik meen dat zulks de kern van het 
vraagstuk uitmaakt. 

In artikel 1 van de hypotheekwet 
wordt bepaald dat de akten van over
dracht of aanwijzing van zakelijke 
rechten, andere dan voorrechten en 
hypotheken, moeten overgeschreven wor
den en dat men, tot die overschrijving, 
zich op die akten niet kan beroepen tegen 
derden die zonder bedrog gecontracteerd 
hebben. 

Deze tekst houdt dus in dat, wanneer 
een goed verkocht doch de alrte niet 
overgeschreven wordt, de verkoop niet 
tegenstelbaar is aan een hypothecaire 
schuldeiser die een inschrijving, tot 
waarborg van zijn schuldvordering tegen 
de verkoper, heeft genomen, ingevolge 
een akte van hypotheekstelling, voor 
zover hij niet op de hoogte was van het 
bestaan van de verkoop. 

Die regel is hieruit te verklaren dat, 
indien de schuldeiser de verkoop kende, 
hij niet gerechtigd was een goed waarvan 
hij wist dat het niet meer het eigendom 
van de schuldenaar was, tot zekerheid
stelling van zijn schuldvordering te 
aanvaarden. Hij is dan te Invader trouw 
en moet de gevolgen van deze Invade 
trouw dragen. 

Gaat het echter om een wettelijke 
hypotheek, dan kan er geen sprake van 
kwade trouw zijn, omdat de hypotheek 
nit de wet ontstaat en wel op het ogenblik 
dat de wet bepaalt, te enenmale buiten 
de wil van de schuldenaar en soms zelfs 
buiten de wil van de houder van het 
recht dat gewaarborgd wordt, zoals 
wanneer de hypotheek een occult 
karakter heeft, o.m.. inzake successie
rechten. 

De kennis van het bestaan van de aide 
van verkoop speelt hier geen roi, want 
zelfs indien de houder van het recht de 
verkoop kent, dan kan hij niet te 
kwader trouw zijn, vermits de hypotheek 
niet door zijn wil maar door de wet 
ontstaat. 

In dat geval rijst alleen de vraag in 
hoeverre de houder van het recht dat 
gewaarborgd wordt al dan niet ge
primeerd wordt door de verkoopovereen
komst die door zijn schuldenaar werd 
gesloten doch nog niet overgeschreven. 

Ik meen dat die vraag in verband met 
elke wettelijke hypotheek afzonderlijk 
client onderzocht te worden, en dat 
derhalve het onderzoek ervan ten deze 
client beperkt te blijven tot het gevai 
van de wettelijke hypotheek ter waar
borging van de directe staatsbelastingen. 

Uit het onderzoek van de wets
bepalingen die het ontstaan van deze 
hypotheek regeien is gebieken dat ze 
principieel aan derden tegenstelbaar is 
vanaf haar inschrijving. Doch de wet
gever heeft maatregeien getroffen om te 
voorkomen dat de eigenaar van de 
goederen waarop de belastingen be
voorrecht worden, over die goederen zou 
beschikken alvorens de ontvanger van 
de belastingen de gelegenheid zou hebben 
zijn rechten te doen gelden. Wij hebben 
gezien dat de notaris de ontvanger v66r 
het verlijden van de akte op de hoogte 
moet brengen en dat de ontvanger over 
twaalf werkdagen beschikt om het bedrag 
van de verschuldigde beiastingen op te 
geven. Het bericht geldt als beslag onder 
derden en voor zover het in handen van 
de notaris berustende bedrag ontoe
reikend is, mag de ontvanger, zelfs na 
het verlijden van de authentieke alrte, 
een inschrijving op het goed nemen, die 
zowel de koper als de hypothecaire 
schuldeiser primeert. 

Uit die tekst volgt impliciet doch zeker, 
dat de niet overgeschreven of ingeschre
ven akte aan de fiscus niet tegenstelbaar 
is, al weet de fiscus dat die akte bestaat. 
Zulks geldt voor een authentieke akte en 
a jm·tim·i voor .de onderhandse akte die 
aan het verlijden van de authentieke akte 
meestal voorafgaat. 

V oor zover als nodig volgt dit ook nit 
de tekst van artikel 327, waarin bepaald 
wordt dat de inschrijvingen, genomen 
na de in artikel 326, lid 3, bedoelde 
termijn (d.i. binnen acht dagen volgend 
op het bericht van de notaris verzonden 
een dag na het verlijden van de alrte), 
niet kunnen worden ingeroepen tegen de 
hypothecaire schuldeisers, noch tegen de 
verkrijger, die handlichting ervan zal 
kunnen vorderen. 

Al wat v66r die termijn is gebeurd, is 
aan de fiscus derhalve niet tegenstelbaar. 

V olledigheidshalve client nog te worden 
vermeld, dat geen alrte die in het buiten
land is verleden en de vervreemding of 
de hypothecaire aanwending tot doel 
heeft, in Belgie tot overschrijving of 
inschrijving wordt toegelaten, indien zij 
niet vergezeld gaat van een attest van 
de ontvanger van de belastingen in 
wiens ambtsgebied het goed gelegen is. 
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Dit attest doet blijken ofwel dat er 
geen belastingen verschuldigd zijn ofwel 
dat de hypotheken tot waarborg van de 
belastingen ingeschreven werden. 

Hieruit volgt nogmaals dat, hoewel 
de fiscus de verkoop, zelfs na het verlijden 
van de authentieke akte, verneemt, hij 
zijn rechten op het goed kan doen gelden 
en dat de zelfs na die mededeling inge
schreven hypotheek de verkoop of de 
hypothecaire aanwending niettemin pri
Ineert. 

Ret ligt voor de hand dat die voorrang 
van de fiscus a j01·tiori geldt wanneer 
geen notaris bij de zaak werd betrokken, 
d.w.z. wanneer geen bericht van verkoop 
aan de ontvanger werd gegeven en deze 
dus evenmin maatregelen heeft kunnen 
treffen om de rechten van de Staat te 
vrijwaren. 

Uit het voorgaande volgt ook, dat 
voormelde rechtspleging client nageleefd 
te worden ten opzichte van de bevoegde 
ontvanger van de directe belastingen. 
De berichten dienen tot een wel bepaalde 
ambtenaar te worden gericht en het is 
evident dat een bericht dat aan de 
ontvanger van de registratierechten ge
zonden zou worden volstrekt waardeloos 
zou zijn. Die regel geldt overigens ten 
opzichte van om het even welke ambte
naar van het Ministerie van Financien, 
directeur van belastingen en andere. 
Alleen het aan de bevoegde ontvanger 
van de directe belastingen gerichte 
bericht zal in aanmerking komen. 

Een laatste punt client m.i. nog te 
worden aangestipt : ten deze had de 
verkoop plaats op 10 april 1965, terwijl 
de hypothecaire inschrijving op 24 ok
tober 1968 werd genomen, nit hoofde van 
belastingen die verbonden waren aan het 
dienstjaar 1968, navordering van de 
rechten van 1966 en 1967. 

De vraag zou dus kunnen gesteld 
worden of, indien men de akte in 1965 had 
verleden, zoals het had moeten gebeuren, 
de fiscus op dat ogenblik een waarborg 
zou hebben geeist. In elk geval kon hij 
dit niet doen wegens belastingen die 
eerst tijdens het dienstjaar 1966 mochten 
ingekohierd worden, d.w.z. ten minste 
een jaar na de verkoop. Wat zou er m.a.w. 
gebeurd zijn indien een notaris, die toen 
met het verlijden van de akte zou beiast 
zijn, het bericht aan de ontvanger had 
gericht, hoewel wegens het verzet van 
de verkoper de akte achteraf niet kon 
verleden worden ? 

Die vraag wordt m.i. door de wet 
geregeld, vermits artikel 324, lid 2, 
bepaalt dat, indien de akte niet verleden 

wordt binnen drie maanden te rekenen 
van de verzending van het bericht, het 
bericht als niet bestaande wordt be
schouwd. 

Hieruit blijkt dus dat, spijts het 
bestaan van een verkoopovereenkomst, 
die zoals ten deze uit een onderhandse 
akte blijkt (en die luidens de registratie
wet binnen de vier maanden na haar 
ontstaan moet geregistreerd worden), de 
procedure van inschrijving van de hypo
theek eerst ingaat na het verlijden van de 
authentieke akte, en dat deze procedure 
mag verband houden met later ver
schuldigde belastingen, al kent de ont
vanger het bestaan van het verkoop
contract. De inschrijving kan dus na de 
later verleden authentieke akte genomen 
worden, uit hoofde van belastingen die 
eerst na het sluiten van het contract 
verschuldigd werden. 

Was deze gevolgtrekking niet juist, 
dan zou de bepaling van artikel 324, 
lid 2, zonder enig praktisch belang zijn, 
want dan zou men niet inzien waarom, 
wanneer het bericht eenmaal gegeven 
werd, dit niet geldig zou blijven, de 
later verschuldigde belastingen niet in 
aanmerking komende. Precies omdat die 
belastingen wei in aanmerking dienen 
genomen te worden, client het bericht 
na drie maanden als niet bestaande 
beschouwd te worden. 

Er moet overigens wel toegegeven 
worden dat zulks de enige oplossing is 
om betwistingen en trouwens ook bedrog 
te voorkomen. De belastingplichtige zou 
anders met een vriend of een familielid 
een akkoord kunnen treffen om een 
onderhandse akte van verkoop op te 
maken op een tijdstip dat er geen 
belastingen verschuldigd zijn, ten einde 
die akte achteraf in te roepen om elke 
inschrijving of vervolging wegens later 
verschulcligd geworden en overigens ver
wachte belastingen te voorkomen. V er
volgingen zouden zodoende zolang als 
nodig kunnen worden lamgelegd. 

Il meen derhalve dat de reeds uitge
legde regels ook gelden ten aanzien van 
overeenkomsten die tot stand zijn geko
men wanneer er geen belastingen ver
schuldigd zijn, doch slechts aanleiding 
geven tot het verlijden van een akte op 
het ogenblik dat zulke belastingen wel 
zijn tot stand gekomen. 

In dat geval kan de koper waarborgen 
treffen, d.w.z. geen betaling in handen 
van de verkoper doen, tenzij hij hand
lichting van de fiscus bekomt. 

In het geval dat ons bezighoudt was 
de inschrijving overigens reeds gebeurd 
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(24 oktober 1968) toen de akte van over
dracht overgeschreven werd (14 februari 
1969). 

Indien de koper voordien reeds in 
handen van de verkoper had betaald, 
dan is hij klaarblijkelijk onvoorzichtig 
geweest. Hij kon weten dat hij aan een 
ernstig risico blootgesteld was. 

Tot besluit meen ik dus, dat het arrest 
terecht beslist heeft dat de door de 
ontvanger van de directe belastingen 
genomen hypothecaire inschrijving op 
de studio 86 van het flatgebouw Ambrose 
te Knokke geldig en aan huidige eiser 
tegenstelbaar is en dat diens vordering 
tot het bekomen van handlichting terecht 
door de eerste rechter als niet gegrond 
werd verworpen. 

Deze beslissing kan echter niet ge
steund worden op de grond die in het 
arrest gegeven en door het middel 
gekritiseerd wordt, nl. dat, niettegen
staande de registratie van de koopoptie, 
de ontvanger van de directe belastingen 
de verkoop niet kende, vermits die 
kennis op zichzelf geen belang heeft, 
doch moet berusten op de overweging 
dat het bestaan van een onderhandse 
akte van verkoop aan de ontvanger 
niet tegenstelbaar is omdat het de 
ontvanger geoor~oofd is nog een inschrij
ving te nemen binnen acht werkdagen 
na het bericht dat hem bij een ter post 
aangetekende brief werd gestuurd door 
de notaris die de authentieke akte van 
verkoop verleden heeft. 

Het Hof, wanneer het arrest zijn 
beschikkend gedeelte op een door de 
voorziening gekritiseerde reden steunt, 
mag de rechtsgrond, waardoor het dis
positief wordt gedragen, aanvullen. 

Het middel is derhalve, bij gebrek aan 
belang, onontvankelijk. 

OonclHsie : verwerping. 

ARREST. 

HET HOF;- Gelet op het bestreden 
arrest, op 30 mei 1974 door het Hof van 
beroep te Gent gewezen ; 

Over het middel afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 1 van de hypo
thecaire wet van 16 december 1851, 
gewijzigd bij artikel 4 van de wet van 
8 juli 1924, 316, 317 en 318 van het 
Wetboek van de inkomstenbelastingen 
gehecht aan het koninklijk besluit van 
26 februari 1964 tot coiirdinatie van de 

wetsbepalingen betreffende de inkomsten
belastingen, 

doordat, na vastgesteld te hebben 
dat bij gerechtsdeurwaardersexploot van 
10 april 1965, geregistreerd op 13 april 
1965, eiser een optie had gelicht tot 
aankoop van de studio S.6 van het 
flatgebouw " Ambrose " te Knokke, welke 
hem door de naamloze vennootschap 
" De Meerte " was toegestaan bij geregis
treerde onderhandse akte van 14 augustus 
1964, dat ingevolge de weigering van 
die vennootschap om authentieke akte 
van eigendomsoverdracht te laten ver
lijden, eiser haar op 24 december 1966 
liet dagvaarden voor de Rechtbank van 
eerste aanleg te Brugge, dat bij vonnis 
van deze rechtbank van 6 januari 1969 
de naamloze vennootschap " De Meerte " 
veroordeeld werd om tot verlijding van 
de authentieke akte voor de aangeduide 
notaris te verschijnen, dat daarbij be
paald werd dat bij ontstentenis zulks te 
doen het vonnis als akte van overdracht 
zou gelden, dat gezien die ontstentenis 
eiser op 14 februari 1969 het boven
vermeld vonnis liet overschrijven in de 
registers van de Bewaarder van de hypo
theken te Brugge, dat ondertussen ver
weerder, tot zekerheid van 850.000 frank 
vennootschapsbelasting ten laste van de 
naamloze vennootschap " De Meerte >> 

voor het dienstjaar 1968 en navor
deringen voor de dienstjaren 1966 en 
1967, op 24 oktober 1968 inschrijving 
had genomen van de wettelijke hypo
theek ten voordele van de Schatkist, 
onder meer op de bovenvermelde studio, 
het arrest de vordering van eiser afwijst 
welke ertoe strekte handlichting van 
voormelde inschrijving te bekomen alsook 
vergoeding voor het genotverlies, de 
nutteloze kosten en de schade, welke 
voor eiser waren voortgesproten uit 
gezegde hypothecaire inschrijving en uit 
de weigering door verweerder de ge
vraagde handlichting te geven, zulks op 
grond van de beschouwingen dat, indien 
weliswaar door de registratie van voor
melde optie en van haar lichting de 
ontvanger der registratie kennis had 
gekregen van de overdracht van de 
voormelde studio, en het bestuur van 
registratie en domeinen van hetzelfde 
ministerieel departement afhangt als het 
bestuur van de directe belastingen 
waartoe verweerder behoort, niettemin 
wegens de inrichting van die onder
scheiden besturen de ter registratie 
aangeboden akten niet ter kennis komen 
van de ontvanger van de directe belas
tingen, dater geen wettelijke verplichting 
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bestaat tot kennisgeving door het ene 
bestuur aan het andere, dat de wettelijke 
hypotheek van de Schatkist tot stand 
komt krachtens de wet zelf, dat de 
ontvanger van de clirecte belastingen, die 
een inschrijving neemt overeenkomstig 
artikel 318 van het Wetboek van de in
komstenbelastingen, niet optreedt krach
tens een delegatie van zijn bestuur, 
maar krachtens de hem door de wet 
verleende macht, zonder dat hij daarbij 
moet onderzoeken of aan enige andere 
administratie of ministerieel departement 
overdrachten bekendgemaakt werden op 
een andere wijze clan die voorzien door 
artikel 1 van de hypotheekwet, en dat de 
door verweerder genomen litigieuze in
schrijving geldig was, 

teTwijl, nu door de registratie op 
13 april 1965 van de lichting door eiser 
van de optie, welke hem door ge
registreerde onderhandse akte van 
14 augustus 1964 door de naamloze 
vennootschap « De Meerte " was ver
leend, de Staat vertegenwoordigd door 
de Minister van Financien kennis had 
gekregen van de door gezegde alden 
verwezenlijkte overdracht van de hager 
bedoelde studio en nu de ontvanger van 
de directe belastingen, die tot inschrijving 
overgaat van een wettelijke hypotheek, 
overeenkomstig voormeld artikel 318 
van het Wetboek van de inkomsten' 
belastingen, niet handelt in eigen naam 
en voor eigen rekening, maar als orgaan 
en voor rekening van de Staat, vertegen
woordigd door de Minister van Financien, 
het aan verweerder krachtens voormeld 
artikel I van de hypothecaire wet niet 
toegelaten was tot inschrijving van de 
door de artikelen 316 tot 318 van het 
W etboek van de inkomstenbelastingen 
bedoelde wettelijke hypotheek over te 
gaan tot zekerheid van de vennootschaps
belasting, welke voor het dienstjaar 1968 
en navorderingen voor de dienstjaren 
1966 en 1967, en derhalve na 13 april 
1965, datum van de registratie van de 
lichting van de optie door eiser, in hoofde 
van de optie gevende naamloze vennoot
schap « De Meerte " was ontstaan : 

Overwegende dat uit het arrest blijkt 
dat eiser op 13 april 1965, bij gerechts
deurwaardersexploot, een optie tot aan
lwop van een studio in het gebouw 
« Ambrose "• gelegen te Knokke, gelicht 
heeft; 

Dat ingevolge de weigering van de 
verkoper om authentieke akte van 
eigendomsoverdracht te laten verlijden, 
eiser de verkoper voor de Rechtbank van 

eerste aanleg te Brugge heeft gedagvaard, 
ten einde hem te doen veroordelen om 
tot het verlijden van de akte te ver
schijnen en, bij ontstentenis zulks te doen, 
te horen bevelen dat het vonnis als akte 
van overdracht zal gelden ; 

Dat op die vordering uitspraak werd 
gedaan bij vonnis van 6 januari 1969 en 
dat dit vonnis in de registers van de 
hypotheekbewaarder op 14 februari 1969 
werd overgeschreven ; 

Dat uit het arrest eveneens blijkt dat 
op 24 oktober 1968, tot zekerheid van 
850.000 frank vennootschapsbelasting 
die, voor het dienstjaar 1968 en, bij 
navordering, voor de dicnstjaren 1966 
en 1967, door de verkoper van voormeld 
onroerend goed verschuldigd was, de 
Ontvanger van de directe belastingen 
te Knokke inschrijving heeft genomen 
van de wettelijke hypotheek ten voordele 
van de Schatkist, onder meer op boven
vermelde studio ; 

Overwegende dat uit de lezing van de 
bepalingen van de artikelen 316 tot 332 
van het Wetboek van de inkomsten
belastingen blijkt dat de wettelijke 
hypotheek tot waarborg van de directe 
belastingen en de bijhorenden uit de wet 
ontstaat en rang neemt van haar in
schrijving af; dat bij verkoop of hypo
thecaire aanwending van een goed waar
op de inschrijving van de wettelijke 
hy potheek kan worden genomen, de 
ontvanger vooraf door de notaris die 
werd gevorderd om de akte op te maken, 
client verwittigd te worden en dat, in 
voorkomend geval, de inschrijving van 
de wettelijke hypotheek nog kan worden 
genomen, zoals wordt bepaald in arti
kel 326, lid 3, van voormeld wetboek, 
zelfs na het verlijden van de authentieke 
alde ; dat overigens wanneer de akte van 
verkoop in het buitenland werd verleden, 
de overschrijving ervan in de registers 
van de hypotheekbewaarder slechts toe
gelaten is op het attest van de ontvanger 
van de belastingen dat de eigenaar of 
de vruchtgebruikers geen belastingen 
schuldig zijn of dat de wettelijke hypo
theek die de versclmldigde belastingen 
waarborgt, werd ingeschreven ; 

Overwegende uit wat voorafgaat blijkt 
dat de verkoop van een onroerend goed 
die, zoals ten deze, bij onderhandse akte 
werd vastgesteld en derhalve in de 
registers van de hypotheekbewaarder niet 
werd overgeschreven, aan de ontvanger 
van de belastingen niet tegenstelbaar is 
en de inschrijving niet belet van de wet
telijke hypotheek tot waarborg van de 
directe belastingen, die ten tijde van de 
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inschrijving verschuldigd zijn, en dit 
zelfs indien de ontvanger kennis had van 
het bestaan van de verkoop v66r de 
inschrijving van de wettelijke hypotheek ; 

Overwegende dat het Hof deze rechts
grond mag in de plaats stellen waardoor 
de beslissing van het bestreden arrest 
wettelijk wordt gerechtvaardigd, zodat 
het middel, wegens het ontbreken van 
belang, niet ontvankelijk is; 

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

28 mei 1976. - 1 e kamer.- Voo1'Zitter 
en Ve1·slaggeve1·, de H. Gerniers, raads
heer waarnemend voorzitter. - Gelijk
luidende conclusie, de H. Krings, advo
caat-generaal. - Pleiters, de HH. Bayart 
en Claeys Bouuaert. 

1e KAMER.- 28 mei 1976. 

AFPALING. - VORDERING TOT AF

PALING. - EXCEPTIE DOOR DE VER
WEERDER OPGEWORPEN. VOOR
WAARDEN VOOR DE AFWIJZING VAN 
DE VORDERING. 

De rechter mag een vordering tot afpaling 
slechts afwijzen wanneer hij, op de 
exceptie van de verwe~·ende partij, 
vaststelt dat de scheidingslijn tussen 
de twee eigendommen reeds het voo1•werp 
heeft ttitgemaakt van een afpaling en dat 
de palen werden geplaatst ter uitvoe1·ing 
van een t-ussen de pm·tijen of hun 
r·echtsvoorgange~·s gesloten alckoord of 
van een gerechtelijke beslissing (1). 
(Art. 646 B.W.) 

(BOSTYN, T. BLONDEEL.) 

ARREST. 

HET HOF;- Gelet op het bestreden 

(1) Raadpi. cass., 19 oktober 1944, re<lenen 
(Bull. en Pas., 1945, I, 45); 11 januari 1968 
(An·. cass., 1968, biz. 648); DE PAGE, d. V, 
2de uitg., 1975, nr. 960, biz. 854; Alg. Pmkt. 
Rechtsverz., V 0 Afpaling (VAN BEVER), m•. 15, 
biz. 21; DERINE, Zakem·echt, d. I-B, biz. 796, 
nr. 537; THIRY, Belg. Ju,d., 1937, biz. 504-507. 

vonnis, op 6 februari 1975 in hoger 
beroep gewezen door de Rechtbank van 
eerste aanleg te Oudenaarde ; 

Over het middel afgeleid uit de scherr
ding van artikel 646 van het Burgerlijk 
Wetboek, 

doordat het vonnis de vordering tot 
afpaling van eiseres ongegrond verklaart 
en haar veroordeelt tot de kosten van 
beide aanleggen, om de reden dat de 
grensscheiding tussen de eigendommen 
van partijen wel op de plaats ligt die door 
de bestaande palen werd aangeduid 
volgens de opmeting gedaan door land
rueter De Roose, 

ter·wijl eiseres, door verwijzing nn,ar 
haar conclusie voor de vrederechter, 
deed gelden dat vaststond dat de kwes
tieuze eigendommen nooit het voorwerp 
waren geweest van een tegensprekelijke 
afpaling en 'zij dus gerechtigd was een 
tegensprekelijke opmeting te eisen, feit 
dat noch door verweerder betwist, noch 
door het vonnis tegengesproken werd, 
zodat, vermits iedere eigenaar luidens 
artikel 646 van het Burgerlijk Wetboek 
het recht heeft de aangrenzende eigenaar 
tot afpaling te dwingen, en hem aan de 
kosten ervan te doen deelnemen, tenzij 
deze laatste bewijst dat de bestaande 
palen ofwel bij overeenkomst tussen 
partijen, ofwel bij gerechtelijke beslissing 
werden geplaatst, het vonnis door de 
vordering van eiseres op bovenaange
haalde motieven te verwerpen en alle 
kosten te haren laste te leggen, zonder 
vast te stellen dat de bestaande schei
dingstekens of palen beantwoorden aan 
een van deze voorwaarden, de boven
vermelde wetsbepaling schendt : 

Overwegende dat het v01mis de vor
dering tot afpaling ongegrond verklaart 
om de reden « dat de grensscheiding 
tussen de eigendommen van partijen wel 
op de plaats ligt die door de bestaande 
palen werd aangeduid volgens de op
metingen gedaan door landmeter De 
Roose en dat een nieuwe vordering tot 
afpaling niet gegrond is » ; 

Overwegende dat uit het vonnis even
eens blijkt dat landmeter De Roose de 
opmetingen heeft gedaan in opdracht 
van verweerder alleen ; ' 

Overwegende dat de rechter een 
vordering tot afpaling slechts dan mag 
afwijzen wanneer hij, op de exceptie 
van de verwerende partij, vaststelt dat 
de scheidingslijn tussen de twee eigen
dommen reeds het voorwerp heeft uit
gemaakt van een afpaling en dat de 
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palen werden geplaatst ter uitvoering 
van een tussen de partijen of hun rechts
voorgangers gesloten akkoord of van een 
gerechtelijke beslissing; 

Overwegende dat uit het vonnis niet 
blijkt dat, ten deze, de bestaande afpaling 
in een van de twee hierboven beschreven 
omstandigheden wercl verricht; 

Om die redenen, vernietigt het bestre
den vonnis; beveelt clat van clit arrest 
melding zal worden gemaakt op de kant 
van de vernietigde beslissing ; houdt de 
kosten aan opdat erover door de feiten
rechter zou worden beslist; verwijst de 
zaak naar de Rechtbank van eerste 
aanleg te Gent, zitting houdend in 
hoger beroep. 

28 mei 1976. - 1e kamer. - Voor
zitter·, de H. Gerniers, raadsheer waar
nemend voorzitter. - Verslaggeve1·, de 
H. Van Leckwijck. - Gelijkluidende 
conclt~sie, de H. I~rings, advocaat-gene
raal.- Pleiter·, de H. Dassesse. 

28 KAMER. - 31 mei 1976, 

1° INTERNATIONALE VERDRAGEN. 
- VERDRAG TOT BESCHERMING VAN DE 

RECHTEN VAN DE MENS EN DE FUNDA
JVIENTELE VRIJHEDEN, ARTIKEL 6, § l.
BEKLAAGDE VERVOLGD O.M. WEGENS 
RET BESTUREN VAN EEN VOERTUIG IN 
STAAT VAN DRONKENSCHAP EN IN 
STAAT VAN ALCOHOLINTOXICATIE. -
VERZOEK VAN DE BEKLAAGDE TOT 

(1) Raadpl. cass., 6 juni 1962 (Bttll. en Pas., 
1962, I, 1148), en de noot van M. CORNIL 
in Jmwn. des t1·ib. van 12 mei 1963, blz. 314; 
beslissing van de Europese commissie vom• 
de rechten van de 1nens over de ontvankelijk
heid van het verzoek m·. 1727/62, Boeckmans 
t. Belgie, 29 oktober 1963, Rec. des decisions, 
m·. 12, blz. 29-60 ; verslag van een oncler
afdeling van deze commissie, tot goedkeul'ing 
van de minnelijke schikking tussen cle par
tijen, 17 februari Hl65, Rec. des decisions, 
nr. 15, blz. 66. 

Over de voorwaai·clen waaroncler de Bel
gische rechter ambtshalve een miclclel moet 
of kan opwerpen clat is afgeleicl uit de schen
cling van een bepaling van het Verdrag tot 
bescherming van de rechten van de mens en 

VERHOOR VAN DE VERBALISANTEN. -
VVEIGERING WAARVAN DE BEWOOR

DINGEN EROP WIJZEN DAT RET GE
RECHT, DAT DE ZAAK MOEST BEREOH· 
TEN, NIET MEER DE VEREISTE WAAR

BORGEN VAN ONPARTIJDIGHEID BOOD. 
-- SoHENDING VAN RET RECHT DAT 
DE ZAAK DOOR EEN ONPARTIJDIGE 
RECHTBANK WORDT BERECHT. -- NIE
TIGHEID VAN DE VEROORDELING. 

2° VONNISSEN EN ARRESTEN. -
STRAFZAKEN. BEKLAAGDE VER· 
VOLGD 0. M. WE GENS RET BESTUREN 

VAN EEN VOERTUIG IN STAAT VAN 
DRONKENSCHAP EN IN STAAT VAN 
ALCOHOLINTOXICATIE.-- VERZOEK VAN 
DE BEKLAAGDE TOT VERHOOR VAN DE 

YERBALISANTEN.- WEIGERING WAAR
V AN DE BEWOORDINGEN EROP WIJZEN 
DAT RET GERECHT, DAT DE ZAAK MOEST 
BERECHTEN, NIET JVIEER DE VEREISTE 

WAARBORGEN VAN ONPARTIJDIGHEID 
BOOD. - SOHENDING VAN RET RECHT 
DAT DE ZAAK DOOR EEN ONPARTIJDIGE 
RECHTBANK WORDT BERECHT.- NIE
TIGHEID VAN DE VEROORDELING. 

l 0 en 2° Nietig is de ver·oordeling van de 
beklaagde a.m. wegens het bestu1·en van 
een voertuig in staat van dronkensohap 
en in staat van alcoholintoxioatie, 
wanneer· uit de stukken waarop het Hoj 
vermag aoht te slaan blijkt dat de reohter· 
geweigerd heeft in te gaan op het verzoek 
van de beklaagde tot verhoor van de 
verbalisante11, door te zeggen dat zij 
meeTmaals werden gehoord en dat het 
niet noodzakelijk was hen nogmaals te 
doen ter·ugkomen voor· een « dronkaanl " 
of voo1· een « persoon die lijdt aan zwa?'e 
alcoholintoxicatie "' daa?' blijlwns deze 
bewoordingen het gerecht, dat de zaak 
moest be1·eohten, niet meer de vereiste 
waa1·borgen van onpa1·tijdigheid bood ( l). 
(Art. 6, § l, Verdrag tot bescherming 
van de rechten van de mens en de 
fnndamentele vrijheden.) 

cle fundamentele vrijheclen, met rechtstreekse 
gevolgen in het nationale Belgische recht, 
zie vV. GANSHOF VAN DER MEERSOH, «La 
Convention europeenne des droits cle l'homn~e 
a-t-elle, dans le cadre clu droit interne, nne 
valeur d'ordre public? », verslag uitgebracht 
voor het tweede internationaal colloquium 
over het Verdrag, te Wenen in oktober 1965, 
in Les d1·oits de l'hornme en d1·oit interne et en 
d1·oit international, 1968, blz. 155 en vlg., 
inz. blz. 246 en 247; van dezelfde auteur : 
« L'ordre public et les droits de l'homme », 

J ow·n. des trib., 1968, blz. 658 tot 663; 
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(SPRINGUEL.) 

ARREST (ve1·taling). 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 31 december 1975 door het 
Hof van beroep te Brussel gewezen ; 

Over het middel, ambtshalve, afgeleid 
uit de schending van artikel 6-1 van het 
Verdrag tot bescherming van de rechten 
van de mens en de fundamentele vrij
heden: 

Overwegende dat eiser vervolgd werd 
wegens smaad tegen een agent, drager 
van het openbaar gezag of van de 
openbare macht, om op een openbare 
plaats een voertuig te hebben bestuurd 
in staat van dronkenschap en om op een 
openbare plaats een voertuig te hebben 
bestuurd na alcoholische dranken in 
zodanige hoeveelheid te hebben gebruikt 
dat het alcoholgehalte, op het ogenblik 
dat hij bestuurde, ten minste 1,5 gram 
per liter bloed bedroeg ; 

Overwegende dat uit het proces
verbaal van de zitting van 24 december 
1975 blijkt dat, op het verzoek van eiser 
en van. zijn raadsman om de verbalisanten 
te verhoren, de voorzitter hem " de 
opmerking heeft gemaakt dat de rijks
wachters reeds meerdere malen waren 
gehoord en dat het niet noodzakelijk is 
dat zij nochmaals terugkomen voor een 
dronkaard of voor een persoon die lijdt 
aan zware alcoholintoxicatie " ; 

Overwegende dat de bewoordingen 
" dronkaard " en " persoon die lijdt aan 
zware alcoholintoxicatie " die tijdens de 
debatten werden gebruikt betrekking 
hebben op de persoon van eiser; dat 
aldus de rechtsmacht die over deze 
uitspraak moest doen niet meer de nodige 
waarborgen bood inzake onpartijdigheid ; 

Om die redenen, vernietigt het bestre
den arrest ; beveelt dat van dit arrest 
melding zal worden gemaakt op de kant 
van de vernietigde beslissing ; laat de 
kosten ten laste van de Staat ; verwijst 
de zaak naar het Hof van beroep te 
Bergen. 

raadpl. cass., 16 februari en 20 april 1970 
(Arr. cass., 1970, blz. 569 en 778) en 17 sep
tember 1974 (ibid., 1975, blz. 369). 

(1) Cass., 8 april 1975 (A1-r. cass., 1975, blz. 
860). 

31 mei 1976. - 2e kamer. - Vom·
zitter, de H. Delahaye, voorzitter. -
Verslaggever, de H. Screvens. - Gelijk
luidende conclusie, de H. Velu, advocaat. 
generaal. - Pleitm·, Mevr. Versluys
Sohie (van de balie te Brussel). 

2e KAli'I:ER. - 31 mei 1976. 

BESCHERMING VAN DE MAAT
SCHAPPIJ (WET TOT). - BESLIS
SING VAN DE OOJVIJ\USSIE TOT BESOHER
l\f!NG VAN DE li'I:AATSOHAPPIJ DIE DE 
INVRIJHEIDSTELLING VAN EEN GEIN
TERNEERDE WEIGERT. - GEEN VAST
STELLING VAN HET VERHOOR VAN DE 
DIREOTEUR OF VAN DE GENEESHEER 
VAN DE INRIOHTING. - NIETIGHEID 
VAN DE BESLISSING. 

Nietig is de beslissing van de commissie 
tot besche1·ming van de maatschappij die 
de invrijheidstelling van een ge~nter
neerde weige1·t, wannem· noch uit deze 
beslissing noch ttit enig ander stuk 
waarop het Hoj vermag acht te slaan 
blij kt dat de directetw· of de geneesheer 
van de imichting z~jn gehom·d (1). 
(Artt. 16 en 18 wet tot bescherming 
van de maatschappij.) 

(PETITJEAN.) 

ARREST (vertaling). 

HET HOF;- Gelet op de bestreden 
beslissing, op 6 april 1976 gewezen door 
de Commissie tot bescherming van de 
maatschappij bij de psychiatrische af
deling van de gevangenis te N amen ; 

Over het middel afgeleid nit de schen
ding van de artikelen 16, 18 van de wet 
tot bescherming van de maatschappij, 

dom·dat de commissie tot bescherming 
van de maatschappij over eisers verzoek 
tot invrijheidstelling op proef uitspraak 
heeft gedaan zonder dat de directeur of 
de geneesheer van de inrichting tot 
bescherming van de maatschappij of 
van de geschikte inrichting uit het 
oogpunt van veiligheid en verzorging 
werden gehoord : 

Overwegende dat de commissie tot 
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bescherming van de maa tschappij die 
zich moest uitspreken over eisers verzoek 
tot invrijheidstelling op proef, haar 
beslissing heeft gewezen zonder de 
directeur of de geneesheer van de 
inrichting tot bescherming van de maat
schappij of van de geschikte inrichting 
uit het oogpunt van veiligheid en 
verzorging te horen ; 

Dat die beslissing onwettig is ; 
Dat het middel gegrond is ; 

Om die redenen, vernietigt de bestre
den beslissing; beveelt dat van dit arrest 
melding zal worden gemaakt op de kant 
van de vernietigde beslissing; verwijst 
de zaak naar de Comrnissie tot bescher
ming van de maatschappij bij de psy
chiatrische afdeling van de gevangenis 
te Namen, anders samengesteld. 

31 mei 1976. ~ 2e kamer. - T1o01'· 
zitter, de H. Delahaye, voorzitter. ~ 
Vm·slaggeve1·, de H. Legros. - Gelijk
luidende conclttsie, de H. Velu, advocaat
generaal. - Pleite1·, de H. Y. Brion 
(van de balie te Narnen). 

2e KAMER.- 31 mei 1976. 

BEWIJS.- BEWIJS DOOR GESOHRH'T.

BEWIJSKRAOHT VAN DE AKTEN. 

STRAFZAKEN.- PROOES·VERBAAL TOT 

VASTSTELLING VAN EEN MISDRIJJ!'. -

BESLISSING WAARBIJ AAN DEZE AKTE 

ANDERE VASTSTELLINGEN WORDEN TOE· 

GESCHREVEN DAN DIE WELKE ZE 

BEVAT. - MISKENNING VAN DE BE· 

WIJSKRACHT VAN HET PROOES·VER· 

BAAL. 

De bewijslc1·acht van het p1·oces-verbaal tot 
vaststelling van een misdrijj wordt 
miskend doo1· de beslissing d·ie aan deze 
alcte ande1·e vaststellingen toesclwijjt dan 
die welke daa1·in worden vm·meld ( 1). 
(Artt. 1319 en 1320 B,W.) 

(DELHUVENNE.) 

ARREST (ve1·taling), 

HET HOF;- Gelet op het bestreclen 

vonnis, op 17 februari 1976 in hager 
beroep gewezen door de Correctionele 
Rechtbank te Brussel ; 

Over het middel, ambtshalve, afgeleid 
nit de schending van de artikelen 1319, 
1320 van het Burgerlijk Wetboek, 154, 
189 van het Wetboek van strafvordering 
en 97 van de Grondwet : 

Overwegende dat het vonnis eiser 
wegens vluchtmisdrijf (telastlegging B) 
veroordeelt tot een geldboete van 
200 frank en tot het verval van het recht 
tot het besturen van een voertuig of een 
luchtschip of het geleiden van een rijdier 
voor een duur van twee maanden ; 

Overwegende dat eiser betwistte dat 
hij de vlucht had genomen om zich aan 
de dienstige vaststellingen te onttrekken 
en betoogde dat hij zijn naamkaartje had 
achtergelaten op het voertuig waarop 
hij gebotst was; 

Overwegencle dat het vonnis, om dat 
verweer te verwerpen, er met name op 
wijst « dat dit gegeven uitdrukkelijk 
werd tegengesproken zowel door de ter 
plaatse gekomen verbalisant als door 
de klager en door de getuige De Vries; 
dat de verklaringen van de vrienden 
die beklaagde (thans eiser), de dag der 
feiten, na de botsing, heeft ontmoet de 
materiiile vaststellingen van de verbali
sant, die gelden tot het bewijs van het 
tegendeel, niet ontzenuwen n ; 

Overwegende dat, nit de stukken 
waarop het Hof vermag acht te slaan, 
blijkt dat de politieagent ter zitting niet 
werd gehoord en dat, indien hij naar de 
plaats van de botsing is gegaan, hij 
geen vaststelling heeft gedaan over het 
achterlaten van een naamkaartje op het 
voertuig van klager, zodat het vonnis 
aan de verbalisant andere vaststellingen 
toeschrijft dan die welke in het proces
verbaal zijn vermeld en de bewijskracht 
daarvan schendt ; 

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

Om die redenen, en zonder het micldel 
te moeten onderzoeken door eiser aan
gevoerd betreffende de telastlegging B, 
dat niet tot een ruimere vernietiging of tot 
vernietiging zonder verwijzing kan leiden, 

(1) Raadpl. cass., 3 december 1973 (A1"1', 

cass., 1974, blz. 379); vgl. cass., 10 novembre 
1975, B·up1•a, biz. 318. 
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vernietigt het bestreden vonnis in zoverre ' 
het eiser veroordeelt wegens de telast
legging B en in alle kosten van de twee 
instanties, behalve in de kosten van het 
verzet ; 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 he1ft van de 
kosten ; 1aat het overige gedee1te ten 
1aste van de Staat ; verwijst de a1dus 
beperkte zaak naar de Correctione1e 
Rechtbank te Nijve1, zitting houdende 
in hoger beroep. 

31 mei 1976. -- 2e kamer. - Voor
zitter, de H. De1ahaye, voorzitter. -
T1 m·slaggever; de H. Screvens. - Gelijk
luidende conclusie, de H. Ve1u, advocaat
generaal. - Pleiter·, de H. Masquelin 
(van de ba1ie te Brus;:Jel). 

2e KAMER.- 31 mei 1976. 

lO GERECHTSKOSTEN. STRAF-
ZAKEN. - VEROORDELING VAN VER
SCHILLENDE BEKLAAGDEN WEGENS 
EENZELFDE MISDRIJF EN WEGENS VER
SCHEIDENE :1\'IISDRIJVEN. - HOOFDE
LIJKE VEROORDELING IN ALLE KOSTEN 
VAN DE STRAFVORDERING. - VooR
vVAARDE. 

20 CASSATIE. - 0MVANG. - STRAF
ZAKEN. - VERNIETIGING VAN DE VER
OORDELING IN DE KOSTEN VAN DE 
STRAFVORDERING. VERNIETIGING 
LElDT TOT VERNIETIGING VAN DEVER
OORDELING TOT LIJFSDWANG DIE DAAR
VAN HET GEVOLG IS. 

I 0 Onwettelijk is de hoofdelijke veroo?'deling 
van ve1·schillende beklaagden in alle 
kosten van de strajvm·de?'ing, wannee·r 
sornrnige van hen slechts schttldig we1·den 
bevonden aan een gedeelte van de mis
drijven die aan een andm·e beschuldigde 
ten laste we1·den gelegd, en wanneer de 
beslissing niet vaststelt dat alle lcosten 
we1·den veroorzaalct door de rnisd?'ijven 
welke aan de besclmldigden gemeen 
zijn (1). (Art. 50 S.W.) 

(1) en (2) Cass., 15 maart 1976, supra, 
blz. 817. 

2o T1 m·nietiging van de ve?'oo?'deling in 
de kosten van de st?'ajvo1·dering leidt 
tot ve?'nietiging van de ve?'oordeling tot 
lijfsdwang, die daa1·van het gevolg is (2). 
(Artt. 2, 3, 4 en 5 wet van 27 ju1i 1871.) 

(DAELEJ\'IAN EN DESSAINTE ; 
NAAMLOZE VENNOOTSCHAP 

« KREDIETBANK "• T. DAELEMAN, 
DESSAINTE EN DUYN.) 

ARREST (ve?'taling). 

RET HOF ; - Ge1et op het bestreden 
arrest, op 14 januari 1976 door het Hof 
van beroep te Brusse1 gewezen ; 

I. Over de voorziening van de eisers 
Daeleman en Dessainte, beldaagden, 
tegen de veroorde1ende beslissingen op 
de tegen hen ingeste1de strafvordering : 

Over het middel, ambtsha1ve, afge1eid 
uit de schending van de artike1en 50 
van het Strafwetboek, 162, 194 en 2ll 
van het Wetboek van strafvordering : 

Overwegende dat krachtens artike1 50 
van het Strafwetboek alleen diegenen 
die wegens eenzelfde misdrijf door het
ze1fde vonnis en arrest zijn veroordee1d, 
hoofde1ijk gehouden zijn tot de kosten 
van de strafvordering ; 

Overwegende dat, na eiseres te hebben 
veroordeeld wegens de te1astleggingen A, 
in bijkomende orde, 0, 2 en 3, D, E, 2 
en 3, en eiser wegens de telast1eggingen A, 
in bijkomende orde, 0, 2 en 3, E, 2 en 3, 
het arrest de twee eisers hoofde1ijk 
in de kosten van de twee instanties 
veroordeelt zonder vast te stellen dat 
alle kosten werden veroorzaakt door de 
gemeenschappe1ijke misdrijven van. de 
twee beklaagden ; 

En overwegende dat, voor het overige, 
de substantiii1e of op straffe van 
nietigheid voorgeschreven rechtsvormen 
werden nageleefd en dat de beslissing 
overeenkomstig de wet is ; 

II. Over de voorziening van eiseres 
naamloze vennootschap Kredietbank, 
burgerlijke partij : 

Ovenvegende dat uit de stukken 
waarop het Hof vermag acht te s1aan 
niet b1ijkt dat eiseres haar voorziening 
heeft laten betekenen aan de partijen 
tegen wie zij gericht is ; 

Dat de voorziening derhalve niet 
ontvankelijk is; 

Om die redenen, vernietigt het bestre-
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den arrest in zoverre het de eiseres 
Daeleman en de eiser Dessainte hoofdelijk 
veroordeelt in de kosten van de straf
vordering en ten laste van eiser de 
lijfsdwang uitspreekt; verwerpt de voor
zieningen van de eisers voor het overige 
evenals de voorziening van de naamloze 
vennootschap Kredietbank ; beveelt dat 
van dit arrest melding zal worden 
gemaakt op de kant van de gedeeltelijk 
vernietigde beslissing ; veroordeelt de 
eiseres naamloze vennootschap Krediet
bank in de kosten van haar voorziening 
en de eisers Daeleman en Dessainte elk 
in drie vierden van de kosten van hun 
voorziening ; laat de overige kosten ten 
laste van de Staat ; verwijst de aldus 
beperkte zaak naar het Hof van beroep 
te Bergen. 

31 mei 1976. - 2e kamer. - Voor
zitter, de H. Delahaye, voorzitter. -
Vm-slaggever, de H. Screvens. - Gelijk
luidende conclttsie, de H. Velu, advocaat
generaal. 

2e KAMER. - 1 juni 1976. 

1° CASSATIEMIDDELEN. - STRAF
ZAKEN. - MIDDEL DAT DE RECHTER 
VERWIJT DE BEWIJSKRACHT VAN EEN 
AKTE TE HEBBEN MISKEND. - Mrs
KENNING ZONDER INVLOED OP HET 
BESCHIKKENDE GEDEELTE. - NIET· 
ONTV ANKELIJK MID DEL. 

2° AANSPRAKELIJKHEID (BUITEN 
OVEREENKOMST). - OMVANG VAN 
DE SCHADE. - BED RAG VAN DE VER· 
GOEDING. - BEOORDELING DOOR DE 
FEITENRECHTER. 

1° N iet ontvankelijk bij geb1·ek aan belang 
is het middel dat de 1·echter verwijt de 
bewijskmcht van een akte te hebben 
miskend, zo deze miskenning zonder 
invloed is op het beschikkende gedeelte 
van zijn beslissing (1). 

2° De jeitenrechter om·deelt onaantastbaa1· 
over de omvang van de door een onrecht
matige daad veroorzaakte schade en het 
bedrag van de vergoeding tot volledig 
herstel ervan (2). 

(1) Cass., 20 juli 1971 (A1'1'. cass., 1971, 
blz. 1126). 

(PEETERS EN NAAlVILOZE VENNOOTSCH~P 
« VANDEPUTTE STEVEDORING CY n, T. 
NAAMLOZE VENNOOTSCHAP « COFMA >> 

EN LITISCONSORTEN.) 

Met de notities overeenstemmend 
arrest. 

1 juni 1976. - 2e kamer. - Voo?'
zitter, de H. Wauters, raadsheer waar
nemend voorzitter. - Ve1•slaggeve1·, de 
H. Versee. - Gelijkluidende conclusie, 
de H. Lenaerts, advocaat-generaal. 
Pleiter, de H. van Doosselaere (van de 
balie te Antwerpen). 

2e KAMER. - 1 juni 1976. 

1 o AANSPRAKELIJKHEID (BUITEN 
OVEREENKOMST).- RAMING VAN 
DE SCHADE. - RECHTER MOET ZIOH 
OP HET OGENBLIK VAN ZIJN UITSPRAAK 
STELLEN. 

2o AANSPRAKELIJKHEID (BUITEN 
OVEREENKOMST).- RAMING VAN 
DE SCHADE. - LATERE GEBEURTENIS
SEN VREEMD AAN DE FOUT EN AAN DE 
SCHADE.- GEGEVENS WAARMEE GEEN 
REKENING WORDT GEHOUDEN BIJ DE 
BEOORDELING VAN DE TE VERGOEDEN 
SCHADE. 

30 ARBEIDSONGEV AL. - VERHAAL 
TEGEN DE AANSPRAKELIJKE DERDE.
BIJSLAGEN VERLEEND DOOR HET FONDS 
VOOR ARBEIDSONGEVALLEN. - GEEN 
VERHAAL VAN HET FONDS. 

40 ARBEIDSONGEV AL. - OVERHEIDS
SECTOR.- VERHAAL VAN DE OVERHEID 
OF DE VERZEKERAAR-ARBEIDSONGEVAL
LEN TEGEN DE AANSPRAKELIJKE DERDE. 
- RENTEVERMEERDERING · INGEVOLGE 
DE STIJGING VAN HET INDEXOIJFER 
VAN DE CONSUMPTIEPRIJZEN.- GEEN 
VERHAAL. 

1 o Ter beom·deling van de tengevolge van 
een onrechtmatige daad geleden schade 

(2) Raadpl. cass., 7 december 1970 (A?'1'. 
cass., 1971, blz. 339), 18 april 1973 (ibid., 
1973, blz. 823) en 2 mei 1974 (ibid, 1974, 
blz. 963). 
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rnoet de rechtm· zich op het ogenblik 
van zijn uitspmalr stellen ( 1). 

2o Ter beoordeling van de tengevolge van 
een om·echtrnatige daad geleden schade 
dient geen 1·ekening te wo1;den gehouden 
met late1·e gebeurtenissen die aan de fout 
en aan de schade zelf m·eernd zijn en 
die de toestand van de getroffene zottden 
ve1·beterd of vm·M·genl hebben (2). 

'3o Het Fonds voor A1·beidsongevallen heeft 
tegen de voor het ongeval aanspmkelijlce 
.dm·de geen vordeTing tot betaling van 
de bijslagen die het te1· uitvoe1·ing van 
artikel 58, § 1, 7°, van de arbeidsonge
vallenwet van 10 ap?·il1971 verleent aan 
de getroffene en diens ·rechthebbenden (3). 
(Art. 47 wet van 10 april 1971.) 

4o De ove1·heid die de m·beidsongevallen
l'ente verschttldigd is, of ham· veTzeke1•am· 
heeft tegen de vom· het ongeval aanspTa
kelijke deTde geen vonlm·ing tot betaling 
van de rentevm·mee1·deringen die met 
toepassing van aTtikel 13 van de wet van 
3 juli 1967 aan de get?·offene of zijn 
Techthebbenden ve?'schttldigd zijn inge
volge de stijging van het indexcijfer van 
de consttmptiepr~jzen (4). (Art. 14, § 3, 
wet van 3 juli 1967.) 

( ONDERLINGE !VfAATSCHAPPIJ 

DER OPENBARE BESTl.TREN [O.M.O.B.], 

T. VERCRUYCE.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 18 juni 1975 door het Hof 
van beroep te .Gent gew-ezen ; 

. Over het middel afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 1382, 1383 van 
het Burgerlijk Wetboek, 3, 2°, b, 8, 12, 
13, 14, § 2, van de wet van 3 juli 1967 
betreffende de schadevergoeding voor 
arbeidsongevallen, voor ongevallen op 
de weg naar en van het werk en voor 
beroepsziekten in de overheidssector, 
gewijzigd door de wet van 13 juli 1973 
en door het koninklijk besluit van 
8 november 1971, 21, 23 van het konink-

(1) Cass., 24 januari 1966 (Bttll. en Pas., 
1966, I, 658). 

(2) Cass., 2 oktober 1973 (A1'1', cass., 1974, 
biz. 127). 

(3) en (4) Zie de conclusie van het openbaar 
ministerie, verschenen in het Rechtskttndig 
'Weekblad, 1976-1977, kol. 213. 

lijk besluit van 13 juli 1970 betreffende 
de schadevergoeding ten gunste van 
sommige personeelsleden van provincies, 
gemeenten, verenigingen van gemeenten, 
commissies van openbare onderstand 
en openbare kassen van lening, inter
communale diensten en inrichtingen van 
openbare onderstand, voor arbeidsonge
vallen en voor ongevallen op de weg van 
en naar het werk, gewijzigd door het 
koninklijk besluit van 8 november 1971, 
1, 2, 3 en 4 van de wet van 2 augustus 
1971 houdende inrichting van een stelsel 
waarbij de wedden, lonen, pensioenen, 
toelagen en tegemoetkomingen ten laste 
van de openbare schatkist, sommige 
sociale uitkeringen, de bezoldigingsgren
zen waarmee rekening client gehouden 
bij de berekening van sommige bijdragen 
van de sociale zekerheid der arbeiders, 
alsmede de verplichtingen op sociaal 
gebied opgelegd aan de zelfstandigen, 
aan het indexcijfer van de consumptie
prijzen worden gekoppeld, 

dom·dat het arrest, vaststellend dat het 
inkomstenverlies van de weduwe van 
het slachtoffer, Georgette Quataert, 
1.428.826 frank beloopt, de door eiseres 
gevorderde terugbetaling van het kapi
taal, dat zij gevormd had voor de 
uitkering van de rente aan de recht
hebbende van het slachtoffer, bepaalt op 
1.355.764 frank en het meer gevorderde 
wegens indexering van de rente verwerpt 
om de reden dat de vergoeding waarop 
het slachtoffer en zijn rechthebbenden 
overeenkomstig het gemeen recht aan
spraak kunnen maken, moet bepaald 
worden op grond van de schade zoals die 
bestond op het ogenblik van het schade
verwekkende feit en niet zoals zij bestaat 
op het ogenblik van de uitspraak ; dat 
bijgevolg later optredende indexeringen 
buiten beschouwing moeten blijven ; 
dat op het tijdstip van het overlijden 
van het slachtoffer de wiskundige reserve 
voor de renteuitkeringen aan de weduwe 
van het slachtoffer 1.355.764 frank 
bedroeg, 

te1·wijl, ee?'8te ondeTdeel, de rechter 
inzake civielrechtelijke aansprakelijkheid 
zich, om de vergoeding te bepalen voor 
het herstel van de veroorzaakte schade, 
niet op de dag waarop het schade
verwekkende feit gebeurde, maar integen
deel op de dag van zijn beslissing moet 
stellen, zodat de rechter met latere 
wijzigingen van de vergoeding door 
indexering van de bedragen, hetgeen 
niet vreemd is aan de fout en de schade 
en die deze laatste vergroot, rekening 
moet houden (schending van de arti-
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kelen 1382, 1383 van het Burgerlijk 
Wetboek, 1, 2, 3, 4 van de wet van 
2 augustus 1971 en 13 van de wet van 
3 juli 1967) ; 

tweede onder·deel, eiseres, als verzekeraar 
van de werkgever van het slachtoffer, 
gerechtigd was als indeplaatsgestelde van 
diens weduwe, tegenover verweerder 
Vercruyce de terugbetaling te vorderen, 
binnen de perken van diens aansprakelijk
heid naar gemeen recht, niet aileen van 
de wisktmdige reserve die zij samen
gesteld had op het ogenblik van het 
overlijden van het slachtoffer, maar ook 
van de indexeringslast van deze rente, 
die een werkelijke uitgave voor eiseres 
ter vergoeding van de door het slachtoffer 
geleclen schade uitrnaakt (schending van 
de artikelen 3, 2°, b, 8, 12, 13, 14, § 2, 
van de wet van 3 juli 1967, 21, 23 van het 
koninklijk besluit van 13 juli 1970, 1, 2, 3 
en 4 van de wet van 2 augustus 1971); 

derde onder·deel, eiseres in alle geval 
gerechtigcl was, in dezelfcle omstanclig
heclen ten gevolge van de verhoging van 
het indexcijfer, de vermeercleringen terug 
te vorcleren van de wiskunclige reserve 
die v66r de uitspraak van de rechter 
verkregen waren; dat eiseres in haar 
conclusie staancle hield dat op 24 sep
tember 1974 de wiskundige reserve 
l.589.ll7 frank beliep en het arrest ten 
onrechte clit beclrag niet toekent tot 
beloop van de aansprakelijkheicl van 
Vercrnyce in gemeen recht (schending 
van de artikelen 3, 2°, b, 8, 12, 13, 14, 
§ 2, van de wet van 3 juli 1967, 21, 23 
van het koninklijk besluit van 13 juli 
1970, 1, 2, 3 en 4 van de wet van 
2 augustus 1971) : 

Overwegende dat de rechter, ter 
beoorcleling van de geleden schacle, zich 
op het ogenblik van zijn uitspraak client 
te stellen ; clat hij de gebeurtenissen, 
welke na de font plaatsvonden en de 
toestancl van de getroffene verergeren 
of verbeteren, niet in aanmerking client 
te nemen wanneer die gebeurtenissen 
aan de fout of aan de schade zelf vreemcl 
zijn ; 

Overwegencle clat de stijging van het 
inclexcijfer van do consumptieprijzen 
de arbeidsongevallenrente van de >vecluwe 
verhoogt en de overeenkomstige ver
plichting van eiseres verzwaart ingevolge 
de wettelijke arbeiclsongevallenregeling 
voor de overheiclssector, met name 
artikel 13 van de wet van 3 juli 1967; 
clat cleze omstandigheicl vreemcl is aan 
de fout van verweerder en de claaruit 
voortvloeiende schade van de wecluwe ; 

Overwegende dat, luidens artikel l 4, 
§ 3, van de wet van 3 juli 1967, de over
heidspersonen en -instellingen die de last 
van de door deze wet toegekende renten 
dragen, van rechtswege in alle rechten, 
vorderingen en rechtsmiddelen treden 
die de getroffene mocht kunnen doen 
gelden tegen de persoon die voor het 
arbeidsongeval aansprakelijk is« Em zulks 
tot het bedrag van de renten en ver
goedingen door deze wet bepaald en van 
het bedrag gelijk aan het kapitaal clat 
die renten vertegenwoordigt » ; 

Dat deze bepaling dezelfde strekking 
heeft als de overeenkomstige bepaling 
van artikel 47 van de Arbeidsongevallon
wet van 10 april 1971; 

Dat de door dit artikel 47 geregelde 
indeplaatsstelling beperkt is tot de 
jaarlijkse vergoedingen en renten, die niet 
aan het indexcijfer van de consumptie
prijzen gekoppeld zijn, met uitsluiting 
van de door het Fonds voor Arbeids
ongevallen betaalde bijslagen, waardoor 
de vergoedingen en renten de schomme
lingen van het indexcijfer volgen ; 

Dat de indeplaatsstelling van de over
heicl of haar verzekeraar zich derhal ve 
evenmin uitstrekt tot de vermeerdering 
van de arbeiclsongevallenrenten die met 
toepassing van artikel 13 van de wet 
van 3 juli 1967 voortvloeit uit de stijging 
van het indexcijfer van de consumptie
prijzen; 

Overwegende clat het arrest derhalve 
wettig beslist dat voor de vaststelling 
van het kapitaal clat aan eiseres toekomt 
« later optredencle indexeringen buiten 
beschouwing moeten blijven » ; 

Dat het midclel niet kan aangenomen 
worden; 

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

1 juni 1976. - 2e kamer. - Vom·
zitter, de H. Wauters, raaclsheer waar
nemend voorzitter. - Verslaggever, de 
H. Sury. - Gelijklnidende conclusie, 
de H. Lenaerts, aclvocaat-generaal. 
Pleiters, de HH. Houtekier en Fally. 

2° KAl\1ER. - 1 juni 1976. 

1° RECHTEN VAN DE VERDEDI
GING. - STRAFZAKEN. - CoNCLUSIE 
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VAN DE BURGERLIJKE PARTIJ NA DE 
SLUITING VAN DE DEBATTEN BIJ RET 

DOSSIER GEVOEGD. - RECRTER VER· 
WERPT DEZE CONCLUSIE NIET EN 

BEVEELT EVENMIN DE HEROPENING 
VAN DE DEBATTEN. - SCRENDING VAN 

DE REGEL VOLGENS WELKE DE DEBAT· 
TEN MONDELING EN OP TEGENSPRAAK 

MOETEN GESCRIEDEN EN VAN DE 
RECRTEN VAN DE VERDEDIGING VAN 

DE BEKLAAGDE. 

2o VOORZIENING IN CASSATIE. -
AFSTAND. ~ STRAFZAKEN. - VoOR· 

ZIENING VAN DE BEKLAAGDE TEGEN 
DE BESLISSINGEN OP DE STRAFVOR· 

DERING EN DE BURGERLIJKE RECRTS· 
VORDERING.- AFSTAND VAN DE VOOR· 

ZIENING TEGEN DE BESLISSING OP DE 

BlJRGERLIJKE RECRTSVORDERING. -
AFSTAND .GEGROND OP' DE ENKELE 

REDEN DAT DEZE BESLISSING GEEN 
EINDBESLISSING IS IN DE ZIN VAN 

ARTIKEL 416 VAN RET \IVETBOEK VAN 
STRAFVORDERING. - AFSTAND DIE 

NIET ALS EEN BERUSTING KAN WORDEN 

UITGELEGD.- GEVOLG. 

30 CASSATIE. - Ol\'IVANG. - STRAF· 

ZAKEN. - BURGERLIJKE RECHTSVOR· 
DERING. - VOORZIENING VAN DE 

BEKLAAGDE. 0ASSATIE VAN DE 
VEROORDELING VAN DE BEKLAAGDE.

VERZEKERAAR. VAN DE BURGERRECRTE· 
LIJKE AANSPRAKELIJKREID VAN DE 

BEKLAAGDE, VEROORDEELD OM DE 

BEKLAAGDE rE VRIJWAREN VOOR DE 
VEROORDELINGEN TEN GUNSTE VAN 

DE BURGERLIJKE PARTIJ, DIE ZICR NIET 
OF ZICH ONREGELMATIG IN CASSATIE 

REEFT VOORZIEN. - GEVOLG VAN DE 

CASSATIE T.A.V. DEZE VERZEKERAAR. 

l 0 De 1·echter die na sluiting der de batten 
bij het dossier een conclusie van de 
bU1'(Je1'lijke pm·tij voegt zonde·r ze als 
m·eemd aan de debatten te venue17Jen of 
de heropening van de debatten te bevelen, 
schendt de regel volgens welke de debatten 
moncleling en op tegensp1·aak moeten 
geschieden alsmede het 1'echt van ve1·· 
dediging van cle beklaagde (1). 

2° lVanJWe1' cle beklaagde zich in cassatie 
heeft voo1·zien tegen de beslissingen op 
de tegen hem ingestelde st?·afvordering 
en burgerlijlce 1'echtsvo1·de1·i·ng en hij 
vervolgens van zijn voo1·ziening afstand 
heeft gedaan in zove1'1'e deze gM·icht was 

--------~----~ 

(1) R.aadpl. cass., 11 janual'i 1072 (A1'1', 
cass., 1072, blz. 461). 

CASSATIE, 1976. - 35' 

tegen de beslissing op de bu1'(Jerlijlce 
1·echtsvordering, om de enkele reden dat 
deze beslissing geen eindbeslissing is 
in de zin van a1·tikel 416 van het Wetboek 
van St?·afvordM·ing, kan deze · afstand 
niet als een bentsting worden ttigelegd 
en wo1·dt hij do01• het Hof niet gedecre· 
teerd, indien het vaststelt dat deze 
beslissing een eindbeslissing is (2). 

3° W annee1· een beslissing tot vm·oo1·deling 
van de beklaagde op de bw·gerlijke 
?'echtsvordm·ing vernietigd w01·dt op diens 
voo1·ziening en de ve?·zelw?·am· van zijn 
btwge?'?'echtelijke aanspralcelijkheid in: 
zake motO?Tijtttigen, die voor de feiten· 
1·echter is, tttssengekomen, zich niet of 
zich onregelmatig in cassatie heeft 
voo1·zien, ve1·liest de beslissing tot ve1·· 
oordeling van de verzelcema1· in vrij. 
wat·ing van de beklaagde voo1· de jegens 
de btt1'(JB1'lij lee partij ttitgesp1·oken ve1·· 
oordelingen haaT bestaan31·eden (3). 

(CRIKELER EN NAAMLOZE VENNOOTSCRAP 
« CONCORDE·GENERALIGROUP ,, 

T. NAAJ\1LOZE VENNOOTSCRAP 
« ASSURANTIE .VAN DE BELGISCRE 

BOERENBOND" EN LITISCONSORTEN.) 

ARREST. 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 25 november 197 5 door het 
Hof van beroep te Antwerpen gewezen ; 

I. Wat de vobrziening van eiser, 
beklaagde, betreft : 

A. In zoverre de voorziening gericht 
is tegen de beslissing op de tegen hem 
ingestelde strafvordering en civielrechte
lijke vorderingen van de verweerders 
onder 2 tot 9 : 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schencling van de artikelen 153, 172, 
176, 190, 190bis, 204, 210, 211 van het 
Wetb6ek van strafvordering, 1319, 1320, 
1322 van het Btirgerlijk vVetboek en 97 
van de Grondwet en van het alg8lneen 
rechtsbeginsel van de eerbied voor de 
rechten van de verdediging, 

doo1·dat het arrest eiser veroordeelt 
uit hoofde van de telastlegging A en het 

(2) Cass., 16 december 1074 (An·. cass., 
107G, blz. 450); raaclpl. cass., 7 janua.ri 1075 
(ibid., 1075, blz. 511). 

(3) Cass., 12 november 1974 (A 1'1', cass., 
1975, blz. 324). 
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zittingsblad van 30 oktober 1975 ver
meldt dat de burgerlijke partijen onder 
nummers 2 tot 9 een bundel en con
clusies neerleggen, 

te1·wijl, ee1•ste onderdeel, in de procedure
bundel niet alleen conclusies zijn die 
door de burgerlijke partijen op 30 oktober 
1975 zijn neergelegd, zoals ook vermeld 
op de datumstempel erop aangebracht, 
1naar ook een aanvullende conclusie door 
dezelfde bm·gerlijke partijen genomen, 
zonder inventarisnummer echter en waar
op geen datumstempel is aangebracht, 
zodat het niet zeker is of deze aanvullende 
conclusie alsdan neergelegd werd en de 
bewijskracht van het proces-verbaal en 
de conclusie miskend werd (schending 
van de artikelen 153, 172, 176, 190, 
190bis, 204, 210, 211 van het Wetboek 
van strafvordering, 1319, 1320, 1322 
van het Burgerlijk W etboek en 97 van 
de Grondwet); 

tweede ondm·deel, deze onregelmatig
heden de rechten van de verdediging van 
eiser miskennen, daar het niet uit te 
maken is hoe of wanneer deze aanvul
lende conclusie genomen werd noch of 
ze het voorwerp van een tegensprekelijk 
debat geweest is (schending van het 
algemeen rechtsbeginsel en van artikel 97 
van de Grondwet) : 

Overwegende dat, blijkens het proces
verbaal van de door het hof van beroep 
op 30 oktober 1975 gehouden terecht
zitting, de verweerders en de beldaagde 
(thans eiser) conclusies hebben neer
gelegd en dat na behandeling van de 
zaak tijdens diezelfde terechtzitting de 
zaak in beraad werd genomen en voor 
uitspraak uitgesteld ; dat bedoeld proces
verbaR,l niet vaststelt dr1,t de door het 
micldel beoogcle aanvullende conclusie 
door de verweerders werd neergelegd ; 

Overwegende dat in het dossier van 
de rechtspleging voor het hof, tussen 
de door eiser en de verweerders neer
gelegde conclusies, die door de voorzitter 
op 30 oktober 1975 werden geviseerd 
en vervolgens onder. de nu1nmers 14 en 
15 gerangschikt, de kwestieuze aan
vullencle conclusie van verweerders voor
komt, zonder precisering van de om
standigheden waarin ze werd neergelegd 
of ingevoegd, en zonder dat ze als bijlage 
bij de regelmatig neergelegde en met 
cijfer 15 genummerde conclusie van de 
verweerclers kan worden beschouwd; dat 
de inventaris van het dossier evenmin 
enige aanwijzing verstrekt ; 

Overwegende dat noch uit het arrest 
noch uit de stukken van de rechtspleging 

blijkt dat de rechter in hoger beroep 
die aanvullende conclusie als vreemd 
aan het geding heeft beschouwd en als 
zodanig geweerd ; 

Dat het Hof aldns in de omnogelijkheid 
verkeert zijn toezicht over de wettelijk
heid van de bestreden beslissing uit te 
oefenen; 

Dat het 1niddel gegrond is ; 

B. In zoverre de voorziening gericht 
is tegen de beslissing op de civiel
rechtelijke vordering tegen eiser ingesteld 
door de naamloze vennootschap Assu
rantie van de Belgische Boerenbond, 
verweerster onder 1 : 

Overwegende dat eiser bij akte van 
6 februari 1976 verklaard heeft afstand 
te doen van zijn voorziening, voor zover 
die gericht is tegen de naamloze vennoot
schap Assurantie van de Belgische 
Boerenbond, burgerlijke partij, om de 
enkele reden dat het arrest met betrek
king tot de vordering van laatstgenoemde 
partij aan diezelfde partij akte verleent 
van haar voorbehoud met het oog op 
bijkomende en toekomstige uitgaven, 
zodat het arrest, luidens de akte van 
afstand, ten deze niet als definitief zou 
moeten worden beschouwd in de zin van 
artikel 416 van het Wetboek van straf
vordering; 

Dat in bedoelde akte van afstand eiser 
zich uitdrukkelijk het recht heeft voor
behouden tot het inleiden van een 
nieuwe voorziening tegen het arrest, 
zodra de strafrechter ook ten aanzien 
van de vorderi:ng van voornoemde burger
lijke partij zijn rechtsmacht zal hebben 
uitgeput; 

Overwegende dat het arrest aan deze 
burgerlijke partij het door haar gevor
derde globaal bedrag van 252.590 frank 
in hoofdsom, met aanwas van de hierop 
verschuldigde vergoedende en gerechte
lijke intresten toekent, eiser in de kosten 
van die vordering veroordeelt en zich 
verder ertoe beperkt aan diezelfde burger
lijke partij akte te verlenen vari haar 
voorbehoud met het oog op bijkomende 
en toekomstige uitgaven; 

Overwegende dat hiermede de rechter, 
die niets aanhoudt waarover hij later 
uitspraak zou moeten doen zijn rechts
macht l1eeft uitgeput, waaruit meteen 
volgt dat de desbetreffende beslissing 
een voor cassatieberoep vatbare eind
beslissing is in de zin van artikel 416 
van het W etboek van strafvordering ; 
dat er derhalve geen reden tot het 
decreteren van de afstand bestaat; 

Overwegende dat de vernietiging, op 
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de onbeperkte voorziening van eiser, 
beldaagde, van de beslissing op de 
strafvordering, de vernietiging met zich 
brengt van de beslissing gewezen op de 
tegen hem door verweerster ingestelde 
civielrechtelijke vordering, welke beslis
sing het gevolg is van de eerste ; 

II. W at de voorziening van eiseres, 
vrijwillig tussenkomende partij, betreft : 

Overwegende dat uit geen stuk waarop 
het Hof vermag acht te slaan blijkt dat 
eiseres haar voorziening heeft doen 
betekenen aan de partijen tegen wie zij 
gericht is; 

Dat de voorziening derhalve niet 
ontvankelijk is; 

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

Om die redenen, en zonder acht te slaan 
op het eerste middel dat niet van die aard 
is dat het een cassatie zonder verwijzing 
met zich zou brengen, verwerpt de voor
ziening van eiseres ; vernietigt het be
streden arrest voor zover het uitspraak 
doet over de tegen eiser ingestelde straf
vordering en civielrechtelijke vorderin
gen, uit welke vernietiging volgt dat de 
beslissing op de tegen eiseres ingestelde 
civielrechtelijke vorderingen van de ver
weerders geen voorwerp meer heeft ; 
beveelt dat melding van dit arrest zal 
worden gemaakt op de kant van de 
gedeeltelijk vernietigde beslissing ; ver
oordeelt de verweerders in de kosten van 
de voorziening van eiser ; veroordeelt 
eiser in de kosten van zijn afstand en 
eiseres in de kosten van haar voorziening ; 
verwijst de aldus beperkte zaak naar het 
Hof van beroep te BrusseL 

1 jtmi 1976. - 2e kamer. - Voo1'
zitte1', de H. "\Vauters, raadsheer waar
nemend voorzitter. - Vm·slaggevm·, de 
H. Delva. - Gelijkluidende conclu.sie, 
de H. Lenaerts,. advocaat-generaal. 
Pleite1', de H. Houtekier. 

2e KAiVIER. - 1 juni 1976, 

ZIEKTE- EN INV ALIDITEITSVER
ZEKERING.- ONGEVAL WAARVOOR 

EEN DERDE GEDEELTELIJK AANSPRAKE
LIJK IS.- RECHT VAN DE GETROFFENE 
OP DE PRESTATIES VAN DE ZIEKTE- EN 
INVALIDITEITSVERZEKERING. - GREN
ZEN. 

Wannee1· een dm·de gedeeltelijk aansprake
lijk is voo1' een ongeval, heeft de getmffene 
ten laste van de ziekte- en invaliditeits
ve1·zeke1·ing · 1'echt op het gedeelte van de 
vm·zekm·ingsp1·estaties dat evem·edig is 
met het gedeelte van cle schacle waa1'V001' 
de cle1•de niet aanspmkelij k is ( 1). 
(Art. 70, § 2, wet van 9 augustus 1963.) 

(KERKHOFS, T. LANDSBOND DER KRISTE·
LIJKE MUTUALITEITEN, AMAURY EN 
BELGISOH BUREAU VAN AUTOVERZEKE· 
RAARS.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op de bestreden 
arresten, respectievelijk gewezen op 
14 november 1972 door het Hof van 
beroep te Brussel en op 6 november 197 5 
door het Hof van beroep te Antwerpen ; 

Gelet op het arrest op 11 juni 1974 
door het Hof gewezen (2); 

I. Op de voorziening gericht tegen het 
arrest van 14 november 1972 : 

Over het eerste middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 1382 van 
het Burgerlijk Wetboek en 70, § 2, van 
de wet van 9 augustus 1963 tot instelling 
en organisatie van een regeling voor 
verplichte ziekte- en inva.liditeitsver
zekering, 

cloordat het bestreden arrest van 
14 november 1972 beslist dat van de aan 
eiser ten laste van Amaury toekomende 
vergoeding het totaal van de uitkeringen 
gedaan door het ziekenfonds, groot 
respectievelijk 275.479 frank en 156.734 
frank, moet worden afgetrokken en eisers 
schadevergoeding in die Tnate herleidt, 

te1·wijl, ingevolge artikel 70, § 2, van de 
aangehaalde wet van 9 augustus 1963, 
de verzekeringsinstelling ten overstaan 
van de aansprakelijke derde slechts de 
vordering van het slachtoffer kan uit
oefenen, en de verzekeringsprestaties ten 
laste van de verzekering blijven in zoverre 

(1) Raadpl. cass., 11 juni 197 4 (An·. cass., 
1974, biz. 1119) met conclusie van het openo 
baar ministerie. 

(2) A1'1'. cass., 1974, biz. 1119, , 
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voor de door het gemeenrecht of een 
andere wetgeving gedekte schade niet 
werkelijk schadeloosstelling is verleend, 

te1·wijl hieruit volgt dat de verzekerings
instelling gehouden blijft tot de uit
betaling van het gedeelte van de uit
keringen dat evenredig is met het deel 
aansprakelijkheid dat niet op de derde 
berust, 

teTwijl aldus ten deze de door de 
verzekeringsinstelling uitgekeerde ver
goedingen voor de helft een eigen sehuld 
uitmaken, vreemd aan de vergoedings
verplichting van de aansprakelijke derde, 
en dus niet in mindering van deze ver
plichting mochten worden gebracht, 
zodat het bestreden arrest van 14 no
vember 1972 het totaal van de door de 
verzekeringsinstelling uitgekeerde ver
goedingen niet kon aftrekken van het aan 
eiser toekomende schadebedrag, zonder 
de in het middel aangehaalde wets
bepalingen te miskennen : 

Overwegende dat het arrest de totale 
schade die eiser heeft geleden ten gevolge 
van het ongeval waarvan hij op 23 april 
1961 het slachtoffer was, bepaalt op 
3.883.874 frank; dat het, nu eiser zelf 
voor de helft aansprakelijk was voor 
deze gevolgen, de vergoedbare schade 
bepaalt op 1.941.927 frank; dat het 
eveinvel, om het bedrag te bepalen dat 
verweerder Amaury aan eiser 1noet 
betalen, dit bedrag vermindert met, 
benevens een reeds door deze laatste 
uitgekeerde provisie van 535.000 frank, 
" de uitkeringen gedaan door het zieken
fonds, groot respectievelijk 275.479 frank 
en 156.734 frank " of 432.213 frank; dat 
in dit laatste bedrag begrepen is het 
bedrag van 315.682 frank, samengesteld 
uit 158.948 frank door het ziekenfonds 
aan eiser uitbetaald voor een deel van zijn 
periode van tijdelijke arbeidsongeschikt
heid, en 156.734 frank voor de periode 
van blijvende arbeidsongeschiktheid ; 

Overwegende dat het arrest dit bedrag 
van 315.682 frank, op 1.624 frank na, 
toekent aan verweerder Landsbond van 
de Christelijke Mutualiteiten en Amaury 
bijgevolg veroordeelt om aan deze burger
lijke partij 314.058 frank te betalen; 
dat deze beslissing gegrond is op de 
beschouwing dat de Landsbond " tot 
terugvordering gerechtigd is voor zover 
de uitkeringen de helft van de door het 
slachtoffer geleden schade niet over
treffen ; dat enkel voor het excedent de 
Landsbond betaald zou hebben ingevolge 
zijn eigen verplichtingen " ; 

Overwegende echter dat ingevolge het 
in het middel aangehaalde artikel 70, 

§ 2, van de wet van 9 augustus 1963, de 
verzekeringsinstelling ten aanzien van 
de aansprakelijke derde slechts de vor
dering van de gerechtigde kan uitoefenen 
en de verzekeringsprestaties ten laste van 
de verzekering blijven in zoverre voor 
de door het gemeen recht of een andere 
wetgeving gedekte schade niet werkelijk 
schadeloosstelling is verleend ; dat hieruit 
volgt dat de verzekeringsinstelling ge
houden blijft tot de uitbetaling van het 
gedeelte dat evenredig is met het deel 
aansprakelijkheicl clat niet op de clercle 
berust; 

Overwegende clerhalve clat het arrest, 
dat weigert de aan de Landsboncl 
toegekende sommen tot de helft te 
herleiden, en de uitkeringen door cleze 
verzekeringsinstelling aan eiser gedaan 
volledig aftrekt van de schadevergoeding 
die -aan deze laatste wordt toegekend, 
de zoiiven aangehaaldo wetsbepaling 
schendt; 

Dat het micldel gegrond is ; 

IL Op de voorziening gericht tegen het 
arrest van 6 november 1975 : 

Overwegende clat eiser geen middel 
aanvoert; 

Om die redenen, en zonder acht te 
slaan op het tweede middel door eiser 
ingeroepen, dat tot geen ruimere ver
nietiging aanleiding kan geven, ver
nietigt het bestreden arrest van 14 no
vember 1972 in zovene het Amaury 
veroordeelt om aan eiser definitief 
974.714 frank te betalen, en namelijk 
in zoverre het, om dit bedrag aldus te 
bepalen, beslist clat de aan eiser toe
komende schadevergoeding van 1.941.927 
frank onder meer client verminderd te 
worden met het volledig bedrag van de 
uitkeringen gedaan door het ziekenfonds, 
groot respectievelijk 27 5.4 79 frank en 
156.734 frank; verwerpt de voorziening 
gericht tegen het arrest van 6 novem.ber 
1975; beveelt dat van dit arrest melding 
zal worden gemaakt op de kant van de 
gedeeltelijk vernietigde beslissing; ver
oordeelt eiser in de helft van de kosten 
en de ch·ie verweerders in de overige 
kosten ; verwijst de aldus beperkte zaak 
naar het Hof van beroep te Gent. 

I juni 1976. - 2e kamer. - Vom·
zitte?·, de H. Wauters, raadsheer waar
nemend voorzitter. - Verslaggever, de 
H. Versee. - Gelijkluidende conclnsie, 
de H. Lenaerts, advocaat-generaal. 
Pleiter, de H. Biitzler. 
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2e KAlVIER. - 1 juni 1976. 

VOORZIENING IN CASSATIE. 
VORlVI. - STRAFZAKEN. - VERZOEK
SCHRIFT TOT STAVING VAN EEN VOOR
ZIENING.- 0NNAUWKEURIG VERZOEK
SCHRIFT.- HET HOF SLAAT ER GEEN 
ACHT OP. 

Het Hoj slaat geen acht op een verzoek
schrijt dat tot staving van een voor
ziening in strafzaken is neergelegd en 
aan de hand wam·va.n, wegens zijn 
onnauwkeu1·igheid, niet kan worden 
nitgemaakt welke de aangeklaagde on
wettigheid is (1). (Art. 420bis Sv.) 

(BAL, T. DE PETTER EN VAN lVIALDEREN.) 

Met de notitie overeenstemrnend 
arrest. 

1 juni 1976. - 2e karner. - Voor
zitte?·, de H. Wauters, raadsheer waar
nemend voorzitter. - Ve1•slaggever, de 
H. Sury. - Gelijkluiclende conclnsie, 
de H. Lenaerts, advocaat-generaal. 

2e KAlVIER.- 1 juni 1976. 

BEVOEGDHEID EN AANLEG. 
BEVOEGDHEID. STRAFZAKEN. 
MISDRIJF TEGEN EEN WET VAN GElVIEEN 
RECHT EN INBREUKEN OP DE WEG
VERKEERSWETGEVING. - BEKLAAGDE 
lVIILITAIR DIE DEEL UIToiAAKT VAN DE 
MILITAIRE TECHNISCHE SAlVIENWER
KING ~N ZAIRE.- BEVOEGDHEID VAN 
HET GEWOON GERECH'l'. 

Het gewoon ge?·echt is aileen bevoegd om 
een militair te berechten die deel uitmaakt 
van de Militaire Technische Samen
werking in Za1re en ve1·volgd wordt 
wegens inb?'ettken op de wegverkeers
wetgeving, ook al was hij in Za~1·e 
gelogee1·d in een hotel dat hem door de 
Za~rese ove?·heicl wets aangewezen (2). 
(Artt. 21 en 23 wet van 15 juni 1899.) 

(1) Cass., 21 december 1972 (A1~·. cass., 
1973, blz. 443); raadpl. cass., 22 augustus 1973 
(ibid., 1973, blz. 1082). 

(VANLAKE.) 

ARREST. 

HET HOF;- Gelet op het bestreden 
arrest, op 24 juni 1975 door het Hof van 
beroep te Gent gewezen ; 

Over het eerste rniddel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 1, 2, 21 
en 23 van de wet van 15 juni 1899, 
inhoudende titel I van het W etboek van 
Strafrechtspleging voor het leger, 

doordat het arrest beslist dat de 
correctionele rechtbank zich terecht be
voegd heeft verklaard, 

terwijl, ee?'ste onderdeel, eiser als be
roepsmilitair die deel uitmaakt van de 
Militaire Technische Sarnenwerking in 
Zai:re als een militair te velde moet 
beschouwd worden ; 

tweede ondm·deel, eiser bovendien client 
aangezien te worden als militair gelogeerd 
bij een particulier op bevel van het 
openbaar gezag, zodat de militaire 
rechtbanken alleen bevoegd zijn : 

\¥at het eerste onderdeel betreft : 

Overwegende dat het arrest vaststelt 
dat eiser als beroepsrnilitair deel uit
maakte van de Militaire Technische 
Sarnenwerking in Zai:re ; 

Overwegende dat uit de artikelen 1, 2 
en 3 van de overeenkomst van 22 juli 
1968 voor Militaire Teclmische Samen
werking gesloten tussen Belgie en Zai:re, 
overeenkomst die goedgekeurd werd door 
de wet van 4 april 1972, blijkt dat het 
personeel gehecht aan het Korps Militaire 
Sarnenwerking wordt beschouwd als een 
in Zai:re gestationeerde eenheid van de 
Belgische Krijgsmacht die het statuut 
van exterritorialiteit geniet, dat de leden 
van het korps hoofdzakelijk als opdracht 
hebben bijstand te verlenen bij de 
opleiding van het kader in de centra en 
scholen die daartoe worden opgericht 
en dat hun een louter technische taak 
opgedragen wordt met uitsluiting van 
iedere operationele activiteit ; 

Dat het arrest derhalve wettelijk 
heeft kunnen beslissen dat eiser niet 
behoorde tot een op mars of te velde 
zijnde troep in de zin van artikel 23 van 
de wet van 15 juni 1899 inhoudende 

(2) Vgl. cass., 17 februari 1958 (Ar1·. cass., 
1958, blz. 414), 9 november 1959 (ibid., 1960, 
blz. 194) en 17 april 1961 (Bull. en Pas., 
1961, I, 872), 16 september 1974 en 3 februari 
1975 (A1~·. cass., 1975, blz. 60 en 629). 
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titel I van het W etboek van Straf
rechtspleging voor het leger ; 

W at het tweede onderdeel betreft : 

Overwegende dat het arrest vaststelt 
dat eiser als militair buiten kader en 1id 
van de 1VIilitaire Technische Samenwer
king in Zaire logeerde in een hotel, welk 
verblijf hem toegewezen. werd door de 
buitenlandse overheid ; 

Dat het hieruit wettelijk heeft kunnen 
afleiden clat eiser evenmin client be
schouwd te worden als militair die, op 
vordering van de openbare overheid, 
bij een privaat persoon ingekwartierd is, 
zoals bedoeld bij gezegd artikel 23 ; 

Dat geen van de onderdelen van het 
Tniddel kan worden aangenomen ; 

Over het tweede nliddel, 

Dat het middel niet ontvankelijk is 
wegens het ontbreken van belang ; 

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

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

1 jlmi 1976.- 2e kamer.- Voo1·zitte1', 
de H. Wauters, raadsheer waarne1nend 
voorzitter. - Ve1·slaggeve1·, Ridder de 
Schaetzen. - Gelijkl1tidende conclusie, 
de H. Lenaerts, advocaat-generaal. -
Pleite1·, de H. Evens (van de balie te 
Kortrijk). 

3e KAMER. - 2 juni 1976. 

WERKLOOSHEID. - AANSPRAAK OP 
WERKLOOSHEIDSUITKERING.- W:EJRK· 
NEMER WERKLOOS DOOR EIGEN SCHULD 
OF TOEDOEN BINNEN HET JAAR NA DE 
GEBEURT:EJNIS WAARDOOR HIJ TIJDELIJK 
ZIJN AANSPRAAK OP WERKLOOSHEIDS· 
UITKERING VERLIEST.- BEGRIP. 

Het ve1•lies van de aansp1'aak op wm·kloos
heiclsuitke?·ing gedu1·encle de pm·iode 
vastgesteld in a1·tikel 136, § 2, van het 
koninklijk besluit van 20 december 1963 
bet1'ejjencle arbeiclsvoo?·ziening en we?·k
loosheid kan niet wo1·clen gegroncl op een 

vroeger jeit waa1·over een in kmcht van 
gewijsde gegane beslissing is gewezen. 

(RIJKSDIENST VOOR ARBEIDSVOORZIENING, 
T. DHONT.) 

ARREST (ve?·taling). 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 15 oktober 1974 door het 
Arbeidshof te Luik gewezen ; 

Over het middel afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 97 van de Grond
wet, 134, 135, 136, inzonderheid § 1, van 
het koninklijk besluit van 20 december 
1963 betreffende arbeidsvoorziening en 
werldoosheid, 23, 24, 25, 26, 27 en 28 
van het Gerechtelijk Wetboek, 

clo01·clat het arrest verldaart dat, oin de 
sanctie voorgeschreven bij artikei 136, 
§ 1, van voormeld koninklijk besluit 
van 20 december 1963 toe te passen, de 
gebeurtenis die aanleiding heeft gegeven 
tot de sanctie van artikel 135 van het
zelfde besluit, indien ze wordt betwist, 
« niet als bewezen kan worden be
schouwd » zolang de rechter bij wie tegen 
de beslissing van de directeur van het 
gewestelijk bureau beroep werd ingesteld 
geen uitspraak heeft gedaan, daar de 
beslissing van de directeur van het 
gewestelijk bureau voor werldoosheid 
geen gezag van gewijsde heeft " als 
daartegen beroep is ingesteld », zodat ze 
niet tot basis kan dienen " voor de 
herhaling sui gene1·is » zoals ze in voor
meld artikel 136 wordt geregeld, 

te1'w~jl, voor de toepassing van de bij 
dit artikel 136 voorgeschreven sancties, 
een werkne1ner voor de tweede 1naal door 
eigen schuld of toedoen werldoos moet 
worden binnen het jaar na de gebeurtenis 
die aanleiding heeft gegeven tot de eerste 
sanctie, welke termijn niet wordt be
rekend vanaf de beslissing van de 
directeur waarbij de eerste sanctie is 
uitgesproken, doch vanaf het feit zelf 
dat tot die sanctie heeft geleid, ongeacht 
of tegen de beslissing van de directeur 
al dan niet beroep werd ingesteld en of 
over dit beroep al dan niet definitief 
uitspraak werd gedaan : 

Overwegende dat artikel 135 van het 
koninklijk besluit van 20 december 1963 
betreffende arbeidsvoorziening en werk
loosheid bepaalt dat de werkloze door 
eigen schuld of toedoen elke aanspraak 
op werkloosheidsuitkering verlil;Jst ge-
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durende ten mii1ste vier en ten hoogste 
dertien weken ; 

Dat, krachtens artikel 136, § 1, lid 1, 
van hetzelfde besluit, de werknemer die 
werkloos is of wordt door eigen schuld 
oftoedoen binnen het jaar na de gebeurte
nis die aanleiding heeft gegeven tot 
toepassino· van artikel 135, elke aan
spraak op werkloosheidsuitkering verliest 
gedurende ten minste dertien en ten 
hoogste zesentwintig we ken ; 

Overwegende dat uit deze laatste 
bepaling blijkt dat het .verl.ies ;;an de 
aanspraak op werklooshmdsmtkermg ge
durende een langere dan de in artikel 135 
vastgestelde periode niet gegrond . is op 
de loutere herhaling van het feit, doch 
op de herhaling van het feit na een 
vroeger feit dat aanleiding heeft gegeven 
tot een beslissing waarbij artikel 135 
wordt toegepa.st ; 

Overwegende dat, kr~chtens voorm~ld 
artikel 136 en de regels mzake de beWIJS
last het verlies van de aanspraak op 
werldoosheidsuitkering gedurende de in 
deze bepaling vastgestelde peri?de, · in 
strijd met wat eiser betoogt, met ka~1 
worden gegrond op een vroeger .. fmt 
waarover nog geen in kracht van gewiJSde 
gegane beslissing is gevvezen en dat, 
bijgevolg, nog niet definitief ten laste van 
de werknemer is bewezen ; 

Overwegende dat in cleze reg~ls niets 
veranderd wordt door de bepalmg van 
o·enoemd artikel 136 volgens welke de 
termijn van een jaar. be~int te l.ol?en 
vanaf " de gebeurtems d1e aanlmdmg 
heeft gegeven tot toepassing van arti
kel 135 "; dat de berekening van deze 
termijn immers niets te maken heeft 
met de toepassing van de andere voor
waarden van artikel 136; 

Dat het middel naar recht faalt ; 

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

2 juni 1976. - 3e karner. - Voor
zitter, de H. Capelle, raadsheer waar
nemend voorzitter. - V e1·slaggeve1·, de 
H. Meeus. - GeU)Mwidende conclttsie, 
de H. Duchatelet, advocaat-generaal. 
Pleiter, de H. H. Simont. 

3e KAMER. - 2 juni 1976. 

ARBEIDSOVEREENKOMST. - BE
DIENDEN. - 0NTSLAG ZONDER VOOR-

OPZEGGING. KENNISGEVING VAN 
DE DRINGENDE REDENEN BIJ' AAN
GETEKENDE BRIEF. - HOE MOETEN 
DE DRINGENDE REDENEN WORDEN 
UITGEDRUKT ? 

De dringende 1·edenen te1· verantwoording 
van het ontslag zonder vooropzegging 
moeten zodanig uitgedrukt worden dat 
daardoor, ene1·zijds, de ontslagen partij 
op de hoogte gebracht wordt van de haar 
ve1·weten feiten en, anderzijds, de rechte1· 
het ernstig karakte1· kan beoordelen van 
de 1·eden aangevoe1·d in de brief tot 
kennisgeving van de opzegging en kan 
nagaan of het dezelfde is als die welke 
voor hem werd inge1·oepen (1). (Art. 18 
wetten betreffende het bedienden
contract, gecoiird. op 20 juli 1955 en 
gew. bij de wet van 21 november 1969.) 

(NAAMLOZE VENNOOTSCHAP 
«ANCIENS ETABLISSEMENTS LEDUC ll, 

T. GENDARME.) 

ARREST (ve1·taling). 

HET HOF;- Gelet op het bestreden 
arrest, op 25 juni 197 5 door het Arbeids
hof te Luik gewezen ; 

Over het middel afgeleid nit de 
schending van artikel 18 van de bij 
koninklijk besluit van 20 juli 1955 
gecoiirdineerde wetten betreffende het 
bediendencontract, welk artikel 18 ge
wijzigd werd bij de artikelen 48 van de 
wet van 21 november 1969 en 34 van 
de wet van 10 december 1962, en van de 
artikelen 1319, 1320, 1322 van het Bur
gerlijk W etboek en 97 van de Grondwet, 

doordat het arrest voor recht zegt dat 
eiseres op 22 september 1973 de tussen 
de partijen bestaande arbeidsovereen
komst voor bedienden zonder opzegging 
of ontvankelijke dringende reden heeft 
beiiindigd, en de heropening van de 
debatten beveelt opdat de partijen 
zouden zeggen welke beclragen ingevolge 
de beiiindiging verschuldigd zijn, welke 
beslissing hierop gegrond is dat : ver
weerder er terecht op wijst dat de 
dringende reden waarvan sprake in de 
aangetekende brief van 22 september 
1973 de nauwkeurigheid mist waardoor 
de rechter, enerzijds, het ernstig karakter 
ervan kan beoordelen en, anderzijds, 

(1) Cass., 2 april 1965 (Bull. en Pas., 1966, 
I, 827). 
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vervolgens kan nagaan of de voor hem 
aangevoerde reden wel degelijk overeen
stemt met de reden waarvan kennis werd 
gegeven; men moeilijk meer onnauw
keurigheid kan vinden in de redactie van 
een dringende reden, daar de bewering 
van de werkgever in het onderhavige 
geval in hoofdzaak subjectief is, niet de 
minste nadere inlichting bevatte in 
verband met de omstandigheden, de 
datum of de plaats ; een dergelijke 
redactie de bediende niet in staat. stelt 
dadelijk a,lle verweermiddelen aan te 
wenden ; het beroep op nadere gegevens 
buiten de alcte van beeindiging, welke 
gegevens trouwens samengaan of van 
vroeger dateren, slechts toegestaan is 
voor zover ze een onbetwistbare steun 
vinden in de akte van beeindiging en 
zulks hier niet het geval is ; de brief tot 
beiiindiging, van 22 september 1973, dus 
geen dringende reden bevat die in 
aanmerking kan worden genmnen of 
zelfs door getuigen kan worden bewezen ; 
de beeindiging van de arbeidsovereen
komst voor bedienden bijgevolg aan 
eiseres te wijten is, 

teTwijl een aangetekende brief waarbij, 
overeenkomstig artikel 18 van de wetten 
betreffende het bedienclencontract, aan 
de bediende kennis wordt gegeven van de 
dringende redenen die een ontslag zonder 
opzeggi:ng kunnen rechtvaardigen, kan 
worden aangevuld met een verwijzing 
in de brief naar andere elmnenten, doch 
alleen op voorwaarde dat aan de hand 
van dit geheel de clringende redenen die 
de opzegging rechtvaai·digen zelwr en 
nauwkeurig kunnen worden beoordeelcl ; 
in het onderhavige geval de opzegging, 
1vaarvan aan verweerder bij aangetekende 
brief van eiseres van 22 september 1973 
kennis werd gegeven, als volgt was 
gernotiveerd : " In aanwezigheid van een 
becliende heeft u onze directeur ernstig 
beledigd " ; alclus in de tekst van de 
kennisgeving van de opzegging werd 
verwezen naar een objectief elmrl6nt -
de aanwezigheid van een bediende -
op grond wam·van het ernstig karakter 
van het aangevoercle feit zoker en nauw
keurig kon worden beoordeeld (schending 
van voormeld artikel 18 van de wetten 
betreffende het beclienclencontract), waar
uit volgt dat het arrest, door te verklaren 
da.t de bewering van eiseres in genoemde 
brief in hoofdzaak subjectief was, de 
bewijskracht van die akte rniskent 
(schending van de artikelen 1319, 1320 
en 1322 van het Burgerlijk vVetboek) en 
het arbeidshof, door geen rekening. te 
houden met het objectieve element waar-

naar de kennisgeving van de opzegging 
verwees, in elk geval zijn beslissing niet 
regelmatig en, hoe dan ook, niet wettelijk 
heeft verantwoord (schending van arti
kel 97 van de Grondwet en, voor zoveel 
nodig, van bovenvermeld artikel 18 van 
de wetten betreffende het bedienden
contract) : 

Overwegende dat uit de aan bet Hof 
overgelegde stukken, met name uit de 
vermeldingen van bet arrest, blijkt dat, 
in de brief houdende kermisgeving van 
het ontslag zonder vooropzegging aan 
verweerder, melding werd gemaakt, noch 
van de aard van de beledigirrg die 
de directeur van eiseres zou hebben 
ondergaan, noch van de plaats waar deze 
belecliging zou geuit zijn, noch van de 
datum ervan; 

Overwegende clat bet arrest daaruit, 
niettegenstaande de vennelding dat bet 
aangevoerde feit zich in aanwezigheid 
van een bediende van eiseres zou hebben 
voorgedaan, kon afleiden dat de opzeg
gingsbrief de nodige nauwkeurigheid 
miste op grond waarvan, enerzijds, 
verweerder de hem verweten feiten juist 
kon kemlen, anderzijds, de rechter het 
ernstig karakter kon beoordelen va.n de 
reden aangevoerd in de brief tot kennis
geving van de opzegging en kon riagaan 
of ze overeenstmnde met de reden die 
voor hem werd aangevoerd ; 

Overwegende dat deze gronden vol
staan om de beslissing wettelijk te 
verantwoorden ; 

Dat de grond volgens welke « de 
bewering van de werkgever in het 
onderhavige geval in hoofdzaak subjectief 
is " ten overvloede is gegoven en dat het 
middel, in zoverre het een clergelijke 
grand bekritiseert, bij gobrek aan bolang 
niet ontvankelijk is ; 

Dat het midclel voor het overig0 niet 
kan worden aangenmnen ; 

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

2 juni 1976. - 3e kamer. - Voo1'
zitte1' en VeTslaggeve~·, de H. Ca.pelle, 
raadsheer waarnmnencl voorzittor. 
Gelijklttidencle conclusie, de H. Duchatelet, 
advocaat-generaal. - Pleite1·s, de HH. 
Fally en Bayart. 
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3e KAMER. - 2 juni 1976. 

VOORZIENING IN CASSATIE. 
TERJ\IIIJN. - DIENSTPLICHTZAKEN. 
BESLISSING VAN DE HOGE MILITIE· 
RAAD.- VOORZIENING VAN DE DIENST· 
PLICHTIGE. - MEER DAN VIJFTIEN 
DAGEN NA DE KENNISNEMING VAN DE 
BESLISSING. - NIET-ONTVANKELIJK· 

HElD. 

Te laat ingediend en dm·halve niet ont
vankelijk is de voo1•ziening in cassatie 
van een dienstplichtige tegen een beslis
sing van de Hoge 1l!filitiemad, die aan 
de griffie van het H of van cassatie is 
gezonden meer dan vijftien dagen nadat 
hij van deze beslissing kennis heeft 
gek1·egen (l). (Gecoordineerde dienst
plichtwetten van 30 april 1962, arti
kel 51, §§ 2 en 4.) 

(LAFFINEUR.) 

Met de notitie overeenstemmend 
arrest. 

2 juni 1976. - 3e kamer. - Voor
zitter, de H. Capelle, raadsheer waar
nemend voorzitter. - Verslaggever, de 
H. Clason. - Gelijkluidende conchtsie, 
de H. Duchatelet, advocaat-generaal. 

(1) Cass., 17 februari 1971 (A·r1·. cass., 1971, 
blz. 587). 

(2) Naar luid van de beslissing van de 
dit·ecteur der belastingen had de verwerende 
vennootschap, in het katler van haar maat
schappelijk voorwerp, participaties genomen 
in verenigingen in deelneming, welke beheerst 
worden bij de artikelen 176 en 177 W. K. ; het 
doel van dezc verenigingen bestond erin 
onroerende goederen tegelde te maken, door 
ze te verkavelen, straten te trekken, ze te 
verkopen, te verhuren en uit te wisselen. 

Bij deze verrichtingen van een van de 
verenigingen had de verweerster haar aandeel 
in meerwaarden teruggenomen, naar rato van 
haar inbreng in de vereniging. 

Doch, aangezien de vereniging in deelne· 
ming geen eigen vermogen bezit, kunnen haar 
vennoten geen deel hebben in een onbestaand 
kapitaal ; hun vermogen bestond niet in een 

1 e KAMER. - 3 juni 1976. 

1° CASSATIEMIDDELEN.- DIRECTE 
BELASTINGEN. - NIEUW MIDDEL. -

BE GRIP. 

2° CASSATIEMIDDELEN. - DIRECTE 
BELASTINGEN. MIDDEL WAARIN 
FElTEN EN RECHT VERMENGD ZIJN. 

3o INKOMSTENBELASTINGEN. 
WETBOEK VAN DE lNKOMSTENBELAS· 
TINGEN. - PERSONENBELASTING. -
BEDRIJFSINKOMSTEN. - VERENIGING 
IN DEELNEMING.- WINSTEN VAN DE 
VERENIGING. AARD VAN DEZE 
WINSTEN VOOR DE VENNOTEN, M.B.T. 

DE BELASTING. 

1 o Niet nieuw is het middel dat betrekking 
heeft op een betwisting die wettelijk aan 
de 1·echter is onderworpen en dat de 
g1•enzen van het doo?' hem beslechte 
geschil niet overscMijdt. 

2o Er is geen vermenging van feiten en 
?'echt in een middel, wanneer de bestreden 
beslissing de vaststellingen bevat die 
noodzakelij k zijn voor het onde1·zoek 
van het rechtsmiddel. 

3° Ntt de vereniging in deelneming geen 
andm·e juridische individttaliteit bezit 
dan die der deelgenoten, moeten de tijdens 
de exploitatie behaalde winsten m.b.t. 
de belasting wm·den beschouwd als 
zijnde ?'echtst1'eelcs verwm·ven door de 
deelgenoten en te hunnen opzichte wo1·den 
beom·deeld, o.m. naar gelang van de 
aanl van httn tussenlcomst, nl. naarge
lang zij enlcel lcapitaal of goede1·en in 
gemeenschap hebben gebmcht of voo?' 
de ve1'eniging gewe1'kt hebben (2). (Arti
kel 34 W.I.B.) 

----·-----------

deelname in een andere vennootschap, d.w.z. 
een deel in het kapitaal of het maatschappelijk 
vermogen van deze vennootschap, 1naar in 
hun eigen kapitaalsinbreng, met het oog op 
een afzonderlijke verrichting, ten deze de 
tegeldemaking van een onroerend goed waar
van een andere vennootschap eigenares was, 
welke kapitaalsinbreng zij na deze verrichting 
mochten terugnemen, vermeerderd met een 
aandeel in de winsten of verminderd met een 
aandeel in de geleden verliezen. 

Bij de uitlegging van het woord « partici
paties " in artikel 34 W.I.B., had het hof van 
beroep overwogen dat het zijn gewone en 
logische betekenis had, met een gunstige 
strekking voor de belastingplichtige (in dubio 
cont1·a fiscum), 

Juist is echter niet de algemene bewering 
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(BELGISCHE STAAT, MINISTER VAN FINAN
CI:EN, T. NAAMLOZE VENNOOTSCHAP 
« ENTREPRISES ET GESTION IMi'IIOBI

LIERES EGIMO >l,) 

ARREST (VeTtaling). 

HET HOF ; - Ge1et op het bestreden 
arrest, op 17 februari 1975 door het Hof 
van beroep te Brusse1 gewezen ; 

dat, in geval van twijfel over de draagwijdte 
van een wettelijke of verordeningsbepaling, 
zij in de voor de belastingplichtige meest 
gunstige zin dient te worden uitgelegd, en nl. 
z6 dat zij vool' hem de lllinst zware fiskale last 
meebrengt. 

De interpretatieregels voor de belasting
wetten worden weliswaal' afgeleid nit de 
grondwetsbepaling dat geen belasting ten 
behoeve van de Staat kan worden ingevoerd 
dan door de wet. 

De beslissing van de rechter die op een 
interpretatie van de fiskale wet zou stoelen, 
waarbij de draagwijdte die de wetgever aan 
de bepaling heeft willen geven overschreden 
wordt, zou derhalve een belastingheffing 
kunnen zijn die de wet niet heeft toegelaten. 

Men moet dus eerst de draagwijdte van 
de wet onderzoeken. Twijfel volgt niet uit 
het feit dat de wet de draagwijdte van elk 
door haar gebruikt woord niet omsch1·ijft. 
De draagwijdte van een woord wordt niet 
noodzakelijk bepaald do01• zijn eigenlijke bete
kenis, los van de context waarin het wordt 
gebruikt. 

Overigens is niet enkel het woord « partici
paties » van belang, doch een geheel van 
woorden, meer bepaald de woorden mea
waa?·den vm·wezenlijkt op pm·ticipaties. In 
artikel 34, 3°, van het 'Vetboek van de 
Inkomstenbelastingen moet worden bepaald 
wat meerwaarden op participaties zijn en 
wanneer zij worden verwezenlijkt. Met andere 
woorden, moeten het woord « participaties " 
en de draagwijdte ervan worden beschouwd 
in verband met de meerwaarden en de belas
ting ,op meerwaarden of activavermeerderin
gen. 

Ret is dus noodzakelijk na te gaan of de 
in de wet gebruikte bewoordingen geen 
nauwkeuriger en beperkter draagwijdte 
hebben dan die welke het hof van beroep 
eraan toekent. 

Artikel 21 van het Wetboek van de In
komstenbelastingen bepaalt dat de winsten 
van om het even welke nijverheids-, handels
of Iandbouwbedrijven die zijn welke voort
vloeien nit ai de verrichtingen gedaan door 
hun inrichtingen of door tussenkomst ervan, 
alsmede alle vm·rnem·clm·ingen van om het even 

Over het middel afgeleid nit de schen
ding van de artikelen 34, inzonderheid 
§§ I, 3o, en 2, 93, § I, 2°, a, I05 en I30 
van het Wetboek van de Inkomsten
belastingen, 

doo?·dat het arrest, om de vrijstelling 
op grond van de artikelen 34, §§ I, 3°, 
en 2, en I 05 van het W etboek van d:e 
Inkomstenbelastingen toe te kennen en 

weike in die bedrijven beiegde activa (deze 
tekst is gewijzigd bij de wet van 23 juni 1973), 
met inbegrip van de vmmeerderingen die 
voortvioeien uit meerwaarden en nlinder
waarden, hetzij verwezenlijkt, hetzij uit
gedrukt in de rekeningen of inventarissen 
van de beiastingplichtige, welke ook de 
oorsprong en de aard ervan wezen, doch 
onder voorbehoud van het bepaalde van 
artikei 34. 

Deze tekst is van toepassing zowel op de 
handeisvennootschappen als op de natuurlijke 
personen. Zowel voo1• de vennootschappen als 
voor de natuurlijke personen is het begrip 
belegcle goedm·en van essentieel belang. 

In zuike vennootschap hebben weliswaa,r 
aile goederim een bedrijfskarakter ( cass., 
4 maart 1958, Arr. cass., 1958, blz. 481 en 
noot 2 ; 23 september 1958, ibid., 1959, biz. 67), 
doch zij zijn niet noodzakelijk alle beiegd. 

Voor een natuurlijke persoon moet daaren
boven l'ekening worden gehouden met het 
bestaan van een privevermogen. 

I=ers, hoewel het voor natuurlijke 
personen om privegoederen gaat, zijn de 
vermeerderingen van activa, die in dit gevai 
enkel in aanmerking worden genomen, niet 
belastbaa1• (onder voorbehoud, sinds de wet 
van 15 juli 1966, van de bepalingen van arti
kel 67, 7°, en, sinds de wet van 3 november 
1976, van artikel 67, 8°). 

Wanneer het gaat om niet beiegde bedrijfs
goederen zijn de vermeercleringen van aetiva 
op die goederen bedrijfswinsten, welke als 
dusdanig belastbaar zijn, d.w.z. dat zij 
onderworpen zijn aan de globale beiasting. 
Gaat het, daarentegen, om beiegde goederen, 
dan zijn in de wet, voor zekere categorieen 
van deze goederen (DERSIN, Fiscalite des 
pltts-valttes cl' entreprise, biz. 46), bij zondere 
bepalingen voorzien, nl. de artikelen 34 
en vig. 

Uit de tekst van artikel 21 van het Wetboek 
van de Inkomstenbelastingen en ruimer nit 
ons hele wetssysteem tot regeling van de 
inkomstenbelastingen volgt dat de wet aan 
het begrip bedrijfsinkomsten een zeer ruime 
draagwijdte toekent. Zoals door WIBAULT 
(L'evolution de la. noUon de 1·evemt imposable 
en ,l?•oit fiscal, blz. 16 en vlg.) werd aangestipt, 
heeft de wetgever geieidelijk het begrip 
vermogensvermeerdering in de plaats gesteld 
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om de aanslag toe te staan tegen de 
verminderde aanslagvoet van 15 pet., 
vastgesteld ingevolge de artikelen 93, 
§ l, 2°, a, en 130 van hetzelfde wetboek, 
overweegt dat de bedragen die aan de 
naamloze vennootschap Egimo, thans 
verweerster, werden toegekend door de 

van het begrip vermogensopbrengst, zodat 
niet enkel de opbrengst van de exploitatie, 
maar ook elke vermeerdering van het bedrijfs
vermogen wordt belast. 

Doch, aileen voor de belegde goederen en 
slechts in zoverre en als bepaald, enerzijds; 
in de onderafdeling III van afdeling IV, 
hoofdstuk II, titel II, en, anderzijds, in !le 
artikelen 93, 105 en 130 van het vVetboek 
van de Inkomstenbelastingen, heeft de wet 
een preferentieel stelsel ingevoerd, met het 
doel de produktiemiddelen te beschermen. 

Artikel 34 vormt aldus een aanpassing 
van de algemene regel van artikel 21, hetgeen 
betekent dat men bij de interpretatie · van 
artikel 34 de regel van artikel 21 in acht 
moet nemen. Bij de vaststelling van de winst 
van het bedrijf, moet worden nagegaan of 
het gaat om de opbrengst van de werkzaam
heden of om een vermeerdering van activa, 
en in clit laatste geval, om een vermeerdering 
van activa afkomstig van niet belegde bedrijfs
goederen, die moeten beschouwd worden als 
bedrijfswinsten in de algemene betekenis 
van het woord, of om een vermeerdering van 
activa afkomstig van belegde goederen, 
waarvan sprake in artikel 34 en waarop, in 
clit geval, preferentiele maatregelen van 
toepassing zijn. 

Het Hof heeft in verschillende arresten het 
onderscheid gemaakt tussen de winsten 
behaald op niet belegde onroerende bedrijfs
goederen, welke als koopwaren worden 
beschouwd en als bedrijfswinsten belastbaar 
zijn, en de winsten behaald op de belegde 
onroerende goederen, d.w.z. welke voor de 
bedrijfsactiviteit worden aangewend, pro
duktiemiddelen vormen en als dusdanig onder 
het stelsel van artikel 34 vallen (art. 27bis 
van de gecoi:\rd. wetten) ( cass., 9 juli 1957, 
Bttll. en Pas., 1957, I, 1347; 3 december 1957, 
ibid., 1958, I, 350 en de noot get. R.D. ; 
4 maart 1958, ibid., 1958, I, 739; 9 september 
1958, ibid., 1959, I, 21 ; 23 september 1958, 
ibid., 1959, I, 83; 4 maart 1969, An·. cass., 
1969, biz. 631). 

Op die wijze opgevat, ligt het in de bedoeling 
van de wetgever de in het kader van de 
bed1•ijfsactiviteit verworven inkomsten in 
hun geheel te beschouwen en terzelfdertijcl 
zekere produktiemiddelen te beschermen door 
een afwijking van de regel van de globalisatie, 
aangezien deze inkomsten niet bij de andere 
inkomsten worden gevoegd en zij aan een 

verenigingen in deelneming waarvan zij 
deelgenoot is, meerwaarden omvatten 
die verwezenlijkt zijn op participaties, 

te1·wijl, eerste onderdeel, in de vereni
gingen in deelneming geen maatschap
pelijk vermogen bestaat, zodat de deel
genoten onmogelijk enig deel ervan 

lagere aanslagvoet dan die van de totale 
belasting onderworpen zijn. 

Om de draagwijdte van artikel 34 en van 
de andere bepalingen betreffende dezelfde 
vraag vast te stellen, kan men zich dan ook 
niet beperken tot een letterlijke ontleding van 
elk woord en besluiten, in geval van twijfel 
over de betekenis van een woord, dat de 
draagwijdte ervan in het belang van de 
belastingplichtige moet worden bepaald. Een 
dergelijk besluit zou slechts kunnen worden 
getrokken als geen andere uitleggingsmethode 
de twijfel over de juiste draagwijdte van de 
gebruikte termen kon wegnemen. 

In deze gedachtengang moet eerst rekening 
ermee worden gehouden dat de wetgever in 
artikel 34 niet alle belegde goederen heeft 
beoogd en dat de vermeerderingen van de 
goederen waarvan in dit artikel geen sprake is, 
belast worden tegen de aanslagvoet voor de 
globale belasting. Artikel 34, 3°, is slechts van 
toepassing op de gebouwde onroerende 
goederen, outillering, op participaties en 
waarden in portefeuille, en wat de belasting
plichtigen betreft wier bedrijfsactiviteit be
staat in het aankopen of bouwen en het 
verkopen of het verhuren van onroerende 
goederen, op ongebouwde onroerende goede
ren, wanneer die bestanddelen sedert meer 
dan vijf jaar v66r de vervreemding in het 
vermogen van de onderneming waren opge
nomen. 

Het is dus niet van toepassing b.v. op 
onlichamelijke goederen, en evenmin op de 
schepen en boten, zoals dit algemeen wordt 
aangenomen. 

Een vergelijking van de teksten van de 
artikelen 34, § 1, 3°, en 35, eerste lid, dringt 
zich hier op. 

Artikel 34 heeft bijgevolg dienaangaande 
een afwijkend karakter; 

V ervolgens moet men het doel van de wet
gever voor ogen houden, wanneer deze de 
preferentiele maatregel heeft uitgevaardigd, 
nl. de bescherming van de produktiemiddelen, 
d.w.z. die waardoor de beroepsactiviteit 
mogelijk is, en die als dusdanig onderhevig 
zijn aan de risico's van de onderneming en 
produktief zijn. Het Hof neemt deze twee 
criteria in aanmerking ( cass., 4 maart en 3 juni 
1969, A1'1'. cass., 1969, 631 en 967). 

Om de draagwijdte van elk in artikel 34 
gebruikt woord te bepalen, moet men dus 
rekening houden met het doel van de wetgever 
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kunnen bezitten waarop een meerwaarde 
kan gevestigd worden ; 

tweede onderdeel, zowel op fiskaal als 
op commercieel, ekonomisch en finan
cieel gebied de term « participaties » die 
voorkomt in de artikelen 34, § l, 3°, en 
93, § l, 2°, a, van het Wetboek van 

en het afwijkend karakter van de bedoelde 
maatregel, nu dit karakter trouwens door het 
nagestreefde doe! wordt mtgelegd. De rechter 
moet dus, in elk geval, aan de hand van deze 
criteria, onderzoeken of de bij hem aan
hangige feiten kunnen behoren tot de gevallen 
waarvan sprake in vorenvermeld artikel. 

De regels bepaald bij artikel 34 vormen een 
mtzondering op artikel 21 en moeten bijgevolg 
stl'ikt worden uitgelegd. 

In beginsel zijn de belegde vermeerderingen 
van activa belastbare bedrijfsinkomsten en 
vormen de bij artikel 34 bepaalde gevallen 
uitzondering op de regel. Deze uitzondering 
strekt er onder meer toe ze te onttrekken aan 
de regel van de globalisatie van de inkomsten 
en bijgevolg aan de progressiviteit van de 
belasting, om ze .aan een evenredige aanslag
voet die meestal minder hoog ligt dan de 
progressieve aanslagvoet, te onderwerpen. 
Het stelsel van de vennootschapsbelasting 
vertoont ongetwijfeld enkele verschillen met 
dat van de natuurlijke personen, zoals blijkt 
uit de artikelen 105 en 130, tweede lid. Deze 
verschillen zijn echter zonder belang in het 
aan het Hof voorgelegde probleem. 

* * * De directeur van de belastingen had in zijn 
beslissing beschreven hoe de verrichtingen 
gebeurden : ten gevolge van de tegeldemaking 
van onroerende goederen door de vereniging 
had de verweerster haar aandeel in de meer
waarden teruggenomen naar rato van haar 
inbreng in de vereniging. 

Het hof van beroep had de verrichting als 
volgt omschreveri : « ... als clit bedrijf wirulten 
heeft geboekt, welke door de vereniging werden 
opgenomen of verwezenlijkt, kunnen deze 
winsten die onder aile deelgenoten, al dan niet 
eigenaars van de voor het bedrijf aangewende 
onroerende goederen, moeten vm•deeld worden, 
activavermeerderingen omvatten, d.w.z. meel'
waarden op de in cle winst- en verliesrekening 
uitgedrukte onroerende goecleren; de cleel
genoot die geen eigenaar is van de onroerencle 
goederen die gemeenschappelijk werden ge
exploiteerd en die enkel een inbreng heeft 
gedaan in de vereniging zal niettemin zijn 
aandeel ontvangen dat wercl vastgestelcl in 
het contract of dat evenreclig is met zijn 
inbreng, welk aancleel met zich brengt een 
deelname zowel in het verlies als in de winsten, 
vermeerderingen en meerwaarden allerhande, 
met inbegrip van de orn·oerende meerwaarden 

de Inkomstenbelastingen, Voornamelijk 
waarden in portefeuille omvat die in
terestnemingen op lange termijn ver
tegenwoordigen, die niet bedoeld zijn 
om verhandeld te worden op de aandelen
markt en die a.ldns een niet-beschikbaar 
en vastliggend karakter hebben, doch 

die door cle zaakvoerder van de vereniging 
werden verwezenlijkt op cle onroerencle 
goederen welke aan een enkele van de deel
nemers bleven toebehoren "· 

Zowel de clirecteur als het hof van beroep 
hebben dus het 1nechanisme van de « tegelde
making " van de activavel'lneerdel'ing be• 
schreven en het hof van beroep had impliciet 
doch zeker beslist dat het ging om een 
tegeldemaking, in de zin van artikel 34 van 
de wet. 

Het hof van beroep heeft ten deze vast
gesteld dat het ging om contracten betreffencle 
verenigingen in deelneming, in de zin van de 
artikelen 176 en 177 van het Wetboek van 
koophandel, en beslist dat een clergelijke 
vereniging geen andere persoonlijkheicl heeft 
clan die van de vennoten die individueel en in 
hun eigen naam vercler blijven handelen, 
behoudens de winst- en verliesrekening 
waartoe ze jegens elkaar zijn gehouden. 

Deze beslissing is enkel juist ten aanzien 
van derden : elke deelgenoot treedt jegens 
derden individueel en in eigen naam op. 
Doch jegens deelgenoten gebem·t zulks met 
instemming van de andere deelgenoten, 
d.w.z. dat zij gemeenschappelijk optreden 
en samen werken. Hiervan blijkt uitwendig 
niets. 

Het arrest heeft bovendien beslist, enerzij ds, 
dat geen van de deelgenoten een eigendoms
recht heeft op de tijdens de duur van de vereni
ging door elk va.n hen aangekochte goederen 
en, anderzij ds, da.t aangezien de vereniging een 
vennootschap is, zulks impliceert dat goetleren 
in gemeenschap gebracht zijn en de deel
genoten samenwerken voor de tegeldemaking 
en de verdeling van cle winsten, 

Afgezien van de vrij scherpe aard van de 
twee overwegingen en die blijkt voort te 
vloeien nit de verwa1•ring tnssen de toestancl 
van de cleelgenoten t.a.v. dm•den en hun 
onderlinge toestancl in de vereniging ( cf. 
L. W ALLEMACQ, T1·aite des associations mom.en
tanees et en pal'tidpat·ion, 1973, nr. 43, 3°) is 
het jmst clat de vereniging niet mtsluit dat 
de cleelgenoten hun activiteit in gemeenschap 
hebben gebracht. Deze inbreng van werkzaam
heden is een belangrijk beoordelingselement 
(cass., 18 maart 1954, Bull. en Pas., 1954, I, 
629). Immers, wanneer een gerneenschappe
lijke activiteit bestaat, zijn aile cleelgenoten 
werkende vennoten en, zoals het Hof meer
maals heeft ]Jeslist ( cass., 22 december 1964, 
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geenszins kan betekenen, in het kader 
van een vereniging in deelneming, het 
'' aandeel dat door de inbreng in de zaak 
werd gen01nen '' ; 

derde onde1·deel, in de onderstelling 
dat het hier zou gaan om een participatie 
in de zin van het arrest, de bewoordingen 

Bull. en Pas., 1965, I, 417; 21 januari en 
22 april1971, (An·. cass., 1971, blz. 497 en 784), 
nu de vereniging geen rechtspersoonlijkheid 
heeft, d.w.z. geen andere juridische indivi
dualiteit dan die van de deelgenoten, moeten 
de tijdens de exploitatie verwezenlijkte 
winsten worden beschouwd als zijnde recht
streeks door de deelgenoten verworven, en 
te hunnen laste worden aangeslagen. 

Als alle deelgenoten werkende ve!:moten 
zijn, hetgeen het geval is wanneer zij hun 
werkzaamheden in gemeenschap brengen, 
zijn de aldus bekomen inkomsten bedrijfs
inkorn8ten, en als zekere deelgenoten geen 
werkende vennoten zijn, vormen de inkornsten 
voor deze vennoten' inkomsten uit roerende 
kapitalen en moeten zij als dusdanig 
beschouwd worden. Het Hof heeft desaan
gaande beslist (cass., 22 december 1964, 
Bull. en Pas., 1965, II, 417} dat, in dit geval, 
de zaakvoerder van de vereniging verplicht is 
bij het toekennen van de inkomsten de 
roerende belasting af te houden (ten deze de 
roerende voorheffing}. 

Uit dit aspect van het problem11 blijkt 
daarenboven dat een onderscheid moet worden 
gemaakt tussen, enerzijds, de opbrengst van 
de acti viteit van de vereniging welke aan de 
deelgenoten toekomt en, anderzijds, de 
waarde van hetgeen elke deelgenoot in de 
vereniging heeft ingebracht. In het eer·ste 
geval gaat het, zoals door het Hof werd 
beslist (zie cass., 22 december 1964, hiervoren 
aangehaald}, om bedrijfsinkomsten of, des
noods, om inkornsten nit roerende kapitalen, 
en, in het tweede geval, zouden de artikelen 21 
en 34 kunnen toegepast worden, voor zover 
er vermogensvermeerderingen zijn, in de zin 
van deze artikelen. 

Het hof van beroep heeft blijkbaar deze 
vraag niet onderzocht en het belang ervan 
schijnt aan dit hof te zijn ontsnapt daar, na 
te hebben beslist dat " de vereniging wettelijk 
bestaat en een wettelijke betekenis heeft n, 

beschouwt het dat in een dergelijke vereniging 
de deelname bestaat in het aandeel in de zaak 
door kapitaalsinbreng en door de tussen
komst in de winsten of verliezen overeen
kornstig hetgeen in het contract van vereniging 
werd vastgesteld. Blijkbaar neemt het hof 
van beroep in overweging dat de winsten 
konden opgebracht zijn door de in gemeen
schap gebrachte activiteit. 

Het hof van beroep heeft vooral de rechts-

"meerwaarden "verwezenlijkt op « parti
cipaties ,, die voorkomen in de artike
len 34, § l, 3°, en 130, lid 2, van het \Vet
hoek van de Inkomstenbelastingen, en de 
bewoordingen "venneerderingen van ac
tiva welke voortvloeien nit de tegelde
making van participaties "van artikel 93, 

toestand willen verduidelijken van de on
l'Oerende goederen die een van de deelgenoten 
op het ogenblik van de oprichting van de 
vereniging bezat of die hij later heeft vm•
kregen. Het beschouwt onder meer dat de 
deelneming niet noodzakelijk impliceert dat 
de doo1• een van de deelgenoten voor de 
exploitatie van de veremgmg gebruikte 
onroerende goederen in medeeigendom of in 
ondeelbaarheid bestonden, doch dat de meer
of minderwaarden van deze onroerende 
goederen invloed kunnen hebben op de 
uitslagen van de exploitatie en dus op de 
waarde van de delen of participaties. 

Bij een nader onderzoek stelt het hof van 
beroep vast dat de deelgenoot die eigenaar 
is van de onroerende goederen deze niet 
ingebracht heeft in de vereniging of meer 
bepaald dat hij deze onroerende goederen 
niet in gemeenschap heeft gebracht met het 
oog op de exploitatie van de vereniging, dat 
hij enkel de exploitatie ervan toestond in het 
belang van de vereniging en dat, hoewel deze 
exploitatie de door de vereniging verkregen 
of behaalde winsten heeft opgebracht, deze 
winsten, welke moeten verdeeld worden onder 
aile deelgenoten, tussen al dan niet eigenaars 
van de voor de exploitatie aangewende 
om·oerende goederen, activavermeerderbgen 
kunnen bevatten, d.w.z. meerwaarden nit 
onroerende goederen, welke in de winst- en 
verliesrekeningen worden uitgedrukt. 

Deze overwegingen zijn slechts gedeeltelijk 
juist. De ontleding van de gegevens van de 
zaak is bovendien onvolledig. 

vVanneer het hof van beroep handelt over 
de onroerende goederen die een van de deel
genoten aangewend heeft voo1• de exploitatie 
van de vereniging of waarvan die deelgenoot 
de exploitatie toestaat ten voordele van de 
vereniging, preciseert het niet of het hier 
onroerende goederen betreft die in de vereni
ging " belegde " produktielniddelen zijn, in 
de zin van de belastingwet (cass., 4 maart 
en 3 juni 1969, Au. cass., 1969, blz. 631 en 967) 
dan wel of het integendeel onroerende bedrijfs
goederen betreft die echter niet werden belegd, 
d.w.z. " koopwaar "· In het em·ste geval, 
kunnen de verrichtingen betreffende deze 
onroerende goederen, jegens hun eigenaar, 
het karakter vertonen van meerwaarde in de 
zin van artikel 34. In het tweede geval betreft 
het claarentegen bedrijfswinsten die aan' de 
globale belasting zijn onderworpen. 
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§ 1, 2°, a, een overdracht van de parti
cipaties im.pliceren, wat ten deze niet 
het geval is 

Over het tweede en derde onderdeel 
samen: 

Wat het middel van niet-ontvankelijk
heid betreft dat verweerster opwerpt 
tegen het derde onderdeel van het middel 
en dat zij afl.eidt uit het feit dat de grief 
nieuw is. en feiten en recht vermengt : 

Overwegende dat uit de vaststellingen 
van het arrest volgt dat het niet gaat 

Er client ook te worden aangestipt dat, 
zowel in het geval van de bedrijfswinst, 
onderworpen aan de globale belasting als in 
het geval van de meerwaarde, in de zin van 
artikel S4, de winst bestaat in het verschil 
tussen de prijs van de tegeldemaking en de 
aankoopprijs van het . goed. Het onderscheid 
tussen deze twee gevallen volgt uitsluitend 
uit de aard van de bedoelde goedercn (koop
waar of belegde goederen). 

Het hof van beroep heeft daarenboven niet 
onderzocht of, in de onderstelling dat het hier 
belegde onroerende goederen betreft, in de 
zin van artikel S4, de op deze onroerende 
goederen verwezenlijkte meerwaarden als dus
danig behandeld kunnen worden, d.w.z. in 
de zin en volgens de wijze bepaald bij de 
artikelen S4, 9S, 105 en 1SO van het Wetboek 
van de Inkomstenbelastingen, jegens de 
deelgenoten die enkel een kapitaalsinbreng 
hebben gedaan en voor wie de toekenning van 
een gedeelte van de meerwaarden van de hun 
niet toebehorende onroerende goederen slechts 
de vergoeding is voor hun geldinbreng of 
hun activiteit. 

Uit de verdere redenering van het bestreden 
arrest blijkt duidelijk dat deze vraag niet 
werd onderzocht. 

Deze redenering komt hierop neer : de 
1neerwaarden die verwezenlijkt werden op 
onroerende goederen die het voorwerp vormen 
van de exploitatie zijn winsten van de aan
delen in de vereniging ; de participaties geven 
dus recht op een deel van deze meerwaarden; 
deze meerwaarden werden dus verwezenlijkt 
op de participaties overeenkomstig de bepa
lingen van artikel S4 en zij zijn belastbaar 
overeenkomstig de bepalingen van de arti
kelen 9S en 105 van het Wetboek van de 
Inkoms tenbelastingen. 

Het arrest beslist immers : 

1° « dat de deelgenoot die geen eigenaar is 
van de onroerende goederen die gemeen
schappelijk werden geiixploiteerd en die enkel 
een inbreng heeft gedaan in de vereniging, 
niettemin zijn aandeel zal ontvangen dat 

om meerwaarden die verwezenlijkt 
werden door de overdracht van parti
cipaties in de verenigingen in deememing 
doch om de verdeling van de winsten, 
baten en meerwaarden die door de zaak
voerder van deze verenigingen werden 
verwezenlijkt; 

Overwegende dat het arrest aldus de 
feitelijke vaststellingen bevat die nodig 
zijn om het middel te beoordelen ; dat 
dit laatste een betwisting betreft die 
wettelijk aan het hof van beroep is 
onderworpen en de grenzen van het door 
haar beslechte geschil niet overschrijdt ; 

werd vastgesteld in het contract of dat 
evenredig is met zijn inbreng, welk aandeel 
een deelname met zich brengt in het verlies 
maar ook in de winsten, vermeerderingen en 
meerwaarden allerhande, met inbegrip van 
de onroerende meerwaarden die door de 
zaakvoerder van de vereniging werden ver
wezenlijkt op de onroerende goederen die 
aan een enkele van de deelnemers bleven 
toebehoren " ; 

2 ° « dat de deelgenoot die eigenaar is van 
de onroerende goederen waarop de meer
waarden werden verwezenlijkt deze meer
waarden niet enkel voor zichzelf zal kunnen 
behouden, doch ze met zijn mededeelgenoten, 
niet-eigenaars, zal moeten delen in verhouding 
met het aandeel van ieder van hen en het 
resultaat van de winst- en verliesrekening 
van de vereniging , ; 

S 0 « dat deze participaties aldus betrekking 
hebben op de winsten, de baten maar ook op 
de meerwaarden die door de zaakvoerder 
verwezenlijkt zijn op de onroerende goederen, 
op de uitrusting, op de waarden in portefeuille 
die in het belang van het gemeenschappelijk 
goed werclen aangewend voor de exploitatie , ; 

« dat deze verwezenlijkte meerwaarden 
de participaties van elk der deelgenoten in 
verhouding tot hun rechten zullen ver
meerderen, hetgeen impliceert dat meer
waarden kunnen verwezenlijkt worden op 
participaties in een vereniging in deelneming "· 

Uit deze overwegingen blijkt duidelijk dat 
het arrest, zonder onderscheid volgens de 
wijze en de aard van de participatie van elke 
deelgenoot, met name betrekkelijk zijn rol 
als werkend of niet-werkend deelgenoot, en, 
betrekkelijk de aard van zijn inbrengen 
(geldinbreng of inbreng van onroerende 
goederen), zonder nate gaan of de onroerende 
goederen belegd werden of koopwaar vormden, 
niettemin overwogen heeft dat alle op deze 
onroerende goederen verwezenlijkte meer
waarden meerwaarden zijn in de zin van 
artikel S4, S0 , en daarenboven dat deze meer
waarden, wanneer ze aan de deelgenoteu 
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Dat het middel van niet-ontvankelijk
heid niet kan aangenomen worden ; 

Overwegende dat het arrest vaststelt 
dat de verenigingscontracten waarnaar 
de partijen verwijzen contracten zijn 
die worden beheerst door de artikelen l 7 6 
en 177 van het Wetboek van koophandel 

worden toegekend, meerwaarden op partici
paties in verenigingen in deelneming vormen. 

De fundamentele vergissing van het arrest 
bestond erin, zoals werd betoogd in het derde 
onderdeel van het middel, een meerwaarde 
afkomstig uit de tegeldemaking van een 
participatie te hebben verward met de winst 
van de gemeenschappelijke exploitatie, die 
het voorwerp van deze vereniging in deel
neming vormde. Het hof van beroep heeft 
duidelijk deze twee situaties verward. Uit de 
bewoording~n van het arrest blijkt immers 
duidelijk dat de meerwaarde niet afkomstig 
was van de tegeldemaking van de participatie, 
doch wel van de activiteit van de vereniging, 
door een hele reeks verrichtingen, zoals het 
arrest uitdrukkelijk vaststelt. 

Zoals hierboven eraan herinnerd werd is er 
een essentieel verschil tussen de winst uit de 
exploitatie en de vermeerdering van de 
activa verkregen door de tegeldemaking van 
een goed dat voor de exploitatie wordt 
aangewend. 

De vergissing van het hof van beroep 
bestaat erin dat het niet heeft opgemerkt dat 
de vereniging in deelneming bestaat in een 
gemeenschappelijke exploitaUe van de goede
ren, ongeacht of ze onverdeeld zijn of prive
eigendom van de deelgenoten blijven, nu de 
gemeenschappelijke handels- of nijverheids
exploitatie en de eruit volgende en de naar 
rato van. de aandelen der deelgenoten te 
verdelen winsten hoofdzaak zijn. Het gaat 
derhalve om een bedrijfswinst en niet om 
meerwaarde of vermeerdering van activa. 

Zoals het tweede onderdeel van het rniddel 
terecht zegt kan participatie, in de zin van 
artikel 34, niet de betekenis hebben van 
aandeel in« de zaak (vereniging in deelneming) 
door kapitaalsinbreng », orndat het in dit 
geval gaat om een gemeenschappelijke 
exploitatie en een bedrijfswinst, die gemeen
schappelijk is en geen vermeerdering van 
activa kan zijn, in de zin van cUt artikel 34 ; 
wanneer een dergelijke winst een vermeer
dering van activa moest zijn, dan zouden 
aile bedrijfswinsten thans slechts vermeer
dering van activa zijn. 

Uit de volgende overwegingen van het hof 
van beroep blijkt dat dit aspect uit het oog 
werd verloren : « niets laat veronderstellen 
dat de wetgever aan de term « participatie » 
in de artikelen 34 en 93 een andere betekenis 

en dat zij de valorisatie betroffen van 
onroerende goederen door verkavelingen, 
aanleg van straten, verhuringen, uitwis
selingen enz., dat de twee litigieuze 
verenigingen in deelneming (Jette
Tircher en Tervuren-Verhoeven) talrijke 
verrichtingen hebben gedaan en dat de 
bestanddelen waarop de meerwaard,en 
verwezenlijkt werden sedert meer dan 

heeft willen geven dan die welke hij heoft in 
artikel176 van het Wetboek van koophandel ,;, 

De wetgever heeft deze wetsbepaling niet 
in overweging genomen omdat de door een 
vereniging in deelneming behaalde winsten 
bedrijfswinsten zijn. 

De wetgever heeft trouwens het woo1•cl 
« participaties >>, zowel in het W etboek van de 
Inkomstenbelastingen als in andere wetten 
die hetzij hoofdzakelijk hetzij ten bijkomende 
titel betrekking hebben op een belasting·
probleem, in een volledig andere betekenis 
gebruikt dan het hof van beroep en men 
kan met evenveel waarschijnlijkheid beweren 
dat de wetgever de draagwijdte van dat 
woord niet heeft willen beperken tot de 
participaties in verenigingen in deelneming, 
als hij bedoeld woord meermaals in belasting
zaken heeft gebruikt. 

Aldus komt het woord « participaties » 
voor in de artikelen 111 en 112 van het 
w· etboek van de Inkomstenbelastingen. 

In elk van deze teksten verwijst de term 
« participaties >>, in de regel, niet naar de 
verenigingen in deelneming. 

De wet van 2 april 1962 tot oprichting van 
de Nationale Investeringsmaatschappij en van 
erkende gewestelijke investeringsmaatschap
pijen bevat met name de volgende bepaling : 
« de N.I.M. en de erkende G.I.M. zijn vrij
gesteld van de bedrijfsbelasting die van 
toepassing is op de meerwaarden verwezenlijkt 
op participaties wanneer deze ten minste 
drie jaar in de portefeuille van de investerings
maatschappij zijn gebleven » (art. 11, § 1). 

Deze regel is ook toepasselijk op de meer
waarden van de hun participatie vertegen
woordigende effecten van de N.lVI.I. en G.I.lVI. 
in de vennootschappen waarvan zij effecten 
bezitten (art. 8, tweede lid). 

In geen van deze teksten werdt het wom·d 
« participatie » gebruikt in de beperkte zin 
van verenigingen in deelneming. 

Inzake de gemeenschappelijke beleggings
fondsen bepaalt artikel 10 van de wet van 
27 maart 1957 dat, voor de toepassing van 
de inkomstenbelastingen, de Belgische gemeen
schappelijke beleggingsfondsen niet aange
merkt worden als exploitaties bedoeld in 
de artikelen 25 en 27 van de gecoordineerde 
wetten betreffende de inkomstenbelastingen. 

Deze bepaling wijst erop dat het probleem 
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vijf j aar voor de. verwezenlijking in de 
gemeenschappelijke exploitatie werden 
opgenomen of werden aangewend tot 
het uitoefenen van de bedrijfsactiviteit ; 

Overwegende dat het arrest erop wijst 
dat in het geval van verzoekster, thans 
verweerster, de deelgenoot die geen 
eigenaar is van de onroerende goederen 
die gemeenschappelijk werden geexploi
teerd en die enkel een inbreng heeft 
gedaan in de vereniging, niettemin zijn 
aandeel zal ontvangen dat werd vast
gesteld in het contract of dat evenredig 
is met zijn inbreng, aandeel dat een 
deelname met zich brengt in het verlies 
maar ook in de winsten, vernieerderingen 
en meerwaarden allerhande, met inbegrip 
van de onroerende meerwaarden die door 
de zaakvoerder van de vereniging werden 
verwezenlijkt op de onroerende goederen 
die aan een enkele van de deelnmners 
bleven toebehoren; 

van de verenigingen in deelneming nict aan de 
wetgcver is ontsnapt. 

Immers, deze gemeenschappelijke fondsen 
zijn meestal verenigingen in deelneming en, 
zoals uit de voorgaande tekst blijkt, als deze 
bepaling niet bestond, zou het gemeenschap
pelijk fonds beschouwd geworden zijn als 
een bedrijf en zouden de winsten ervan belast 
worden met toepassing van de bepalingen 
van de artikelen 25 en 27 van de gecoor
dineerde wetten, d.w.z. als bedrijfswinsten 
van de zaakvoerders. 

In dit geval gaat het om een participatie, 
in de zin van artikel 34 en, wordt een der
gelijke in een bedrijf belegde participatie 
tegelde gemaakt, dan wordt de meerwaarde 
belast overeenkomstig de bepalingen van de 
artikelen 34 en 93. Dit betekent echter niet 
dat de door de vereniging behaalde winsten 
meerwaarden zijn in de zin van deze artikelen. 
Deze inkomsten worden evenwel, met toepas
sing van artikel 10 van de wet van 27 maart 
1957, niet belast als bedrijfswinsten van de 
zaakvoerders. 

In dit opzicht overweegt het arrest terecht 
dat het woord « participatie " niet dezelfde 
betekenis heeft als de woorden « waarden 
in portefeuille " (DERSIN, Fiscalite des plus
values d'ent1·epr·ise, blz. 46). 

Doch de verbinding van deze twee uit
drukkingen en de ontleding van de gezamen
lijke bepalingen over dit probleem tonen aan 
dat het gaat om « aandelen " in een bedrijf, 
ongeacht of het gaat om een participatie in 
een vereniging in deelneming of om aandelen 
in een vennootschap, afzonderlijk beschouwd, 
los van het bedrijf met een eventueel intrin
sieke waarde. 

Men moet dus beschouwen dat het woord 

Dat de deelgenoot, die eigenaar IS 

van de onroerende goederen waarop 
de meerwaarden werden verwezenlijkt, 
deze meerwaarden niet voor zichzelf 
zal kunnen behouden, doch ze met 
zijn mededeelgenoten, niet-eigenaars, zal 
moeten delen in verhouding met het 
aandeel van ieder van hen in het resultaat 
van de winst- en verliesrekening van de 
vereniging ; 

Overwegende dat het arrest beschouwt 
dat deze participaties aldus betrekking 
hebben op de winsten, de baten maar ook 
op de meerwaarden die door de zaak
voerder verwezenlijkt zijn op de on
roerende goederen, op de uitrusting, op 
de waarden in portefeuille die in het 
belang van het gemeenschappelijk goed 
werden aangewend tot de exploitatie ; 

Dat deze verwezenlijkte meerwaarden 
de participaties van elk der deelgenoten 
in verhouding tot hun rechten zullen ver-

« participatie " in artikel 34, § 1, 3°, van het 
W etboek van de Inkomstenbelastingen een 
algemene draagwijdte heeft en de participaties 
omvat in de verenigingen 'in cleelneming, 
cloch zulks betekent niet clat de door cleze 
verenigingen behaalcle winsten vermeerde
ringen van activa zijn, in cle zin van genoemcl 
artikel. In beginsel, zijn cleze winsten beclrijfs
winsten welke als clusclanig belastbaar zijn 
ten name van cle vennoten. Het arrest had 
clienaangaancle eerst cle vraag moeten oncler
zoeken, cloch heeft zulks niet geclaan, of 
winsten uit verrichtingen van cle vereniging 
in cleelneming, op het hier in overweging 
genomen ogenblik, cl.w.z. in 1966 en in 1968, 
beclrijfswinsten waren. 

Gestelcl clat dit niet het geval was, cliencle, 
alvoreng te beslissen clat de activa,vermeer
deringen onder de toepassing van cle arti
kelen 34 en 93 van het Wetboek van de 
Inkomstenbelastingen vielen, te worden na-. 
gegaan of cle onroerende goederen die het 
voorwerp van verrichtingen waren, al clan 
niet in de vereniging waren belegcl, of zij 
eigenclom van verweerster of van andere 
cleelgenoten waren. Dan moest beslist worden 
of, niettegenstaancle het feit dat een van cle 
vennoten geen eigenaar was van de belegde 
goecleren, zijn aandeel in cle alzo behaalcle 
meerwaarclen niettemin onder cle toepassing 
kon vallen van cle regeling van artikel 34. 

Hieruit volgt clat het arrest uit zijn enkele 
vaststellingen niet kon afieiden clat het ging 
om activavermeercleringen uit participaties, 
welke clus belastbaar waren tegen de aanslag
voet van 15 pet. of vrijgestelcl voor het 
gecleelte voortkomencle nit de munther
waarclering. 

E.K. 
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meerderen, hetgeen impliceert dat meer
waarden kunnen verwezenlijkt worden 
op participaties in een vereniging in 
deelneming ; 

Overwegende dat het arrest, enkel op 
grond van deze vaststellingen en over
wegingen, beslist dat ten deze de liti
gieuze aanslagen die voor de dienstjaren 
1966 en 1968 ten name van verweerster 
werden gevestigd betrekking hebben op 
dergelijke meerwaarden en dat zij moeten 
onderworpen worden aan de afzonderlijke 
aanslagvoet van 15 pet. overeenkomstig 
de artikelen 93, § 1, 2°, a, en 130 van het 
W etboek van de Inkomstenbelastingen 
of vrijgesteld zijn overeenkomstig de 
artikelen 34, § 1, 3°, en § 2, en 105 van 
dit wetboek ; 

Overwegende dat uit de vaststellingen 
van het arrest echter volgt dat, wat 
verweerster betreft, het niet gaat om 
meerwaarden die werden verkregen door 
de overdracht van haar participatie 
in de genoemde verenigingen in deel
neming, maar om haar aandeel in 
de winsten van de gemeensch<tppelijke 
exploitatie die het voorwerp van deze 
participaties uitmaakte ; 

Overwegende dat, nu de vereniging in 
deelneming geen juridische individuali
teit bezit die verschilt van die der deel
genoten, de tijdens de exploitatie 
verwezenlijkte winsten moeten worden 
beschouwd als zijnde rechtstreeks ver
worven door de deelgenoten en, met 
betrekldng tot de belasting, te hunnen 
na1ne moeten worden beoordeeld, met 
name naargelang van de aard van hun 
:inbreng (kapitaalsinbreng, gemeenschap
pelijke exploitatie van onroerende goede
ren enz.) en van hun participatie in de 
explo:itatie (als werkend of als niet
werkend vmmoot); 

Dat het arrest derhalve, enkel op grond 
van de voornoemde vaststellingen, niet 
wettelijk heeft kunnen beslissen dat de 
aan verweerster :ingevolge de genoemde 
part:icipaties toegekende bedragen ver
wezenlijkingen van meerwaarden uit
maken in de zin van de artikelen 34, 
93 en 130 van het W etboek van de 
Inkomstenbelastingen ; 

Dat het tweede en het derde onderdeel 
van het middel gegrond zijn ; 

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 Hof van beroep te Luik. 

3 juni 1976.- 18 kamer.- Voorzitter, 
Ridder Rutsaert, eerste voorzitter. -
Ve1·slaggever, de H. Trousse. - Gelijk
luidende condusie, de H. Krings, advo
caat-generaal. - Pleite1·s, de HR. Fally 
en Ansiaux. 

18 KAMER.- 3 juni 1976, 

10 ADVOCAAT. - TUOHT. - UIT
VOERING VAN EN OORDEEL OVER 
TUOHTVORDERING. BEHOREN IN 
EERSTE AANLEG AAN DE 0RDE VAN 
ADVOOATEN. 

2° ADVOCAAT. - TuoHT. ~ TuoHT
RAAD VAN BEROEP VAN DE BALlES VAN 
HET REOHTSGEBIED VAN EEN HOF VAN 
BEROEP. - PEREiONEN BEVOEGD OM 
BIJ DE TUOHTRAAD VAN BEROEP EEN 
ZAAK AANHANGIG TE MAKEN. 

3° ADVOCAAT. - TuoHT. - TuoHT
RAAD VAN BEROEP VAN DE BALlES VAN 
HET REOHTSGEBIED VAN EEN HOF VAN 
BEROEP. - TUOHTVORDERING UITGE· 
OEFEND DOOR DE PROOUREUR-GENE· 
RAAL BIJ DIT HOF. - TUSSENKOMST 
VAN DE 0RDE VAN ADVOOATEN UIT
GESLOTEN VOOR DE TUOHTRAAD VAN 
BEROEP. 

4° ADVOCAAT.- TuoHT. -BESLISSING 
VAN DE TUOHTRAAD VAN DE BALlES VAN 
HET REOHTSGEBIED VAN EEN HOF VAN 
BEROEP.- VoORZIENING IN OASSATIE. 
- PERSONEN BEVOEGD OM ZIOH IN 
OASSATIE TE VOORZIEN. 

5° VOORZIENING IN CASSATIE. 
PERSONEN BEVOEGD OM ZIOH IN CAS
BATIE TE VOORZIEN.- TUOHTZAKEN.
BESLISSING VAN DE TUOHTRAAD VAN DE 
BALlES VAN HET REOHTSGEBIED VAN 
EEN HOF VAN BEROEP.- PROOUREUR
GENERAAL BIJ DIT HOF EN BETROKKEN 
ADVOOAAT. 

6o ADVOCAAT. - TuoHT. - BESLISSING 
VAN DE TUOHTRAAD VAN DE BALlES 
VAN HET REOHTSGEBIED VAN EEN HOF 
VAN BEROEP. VOORZIENING IN 
OASSATIE VAN DE BETROKKEN ADVO· 
OAAT.- VOORZIENING GERIOHT TEGEN 
DE PROOUREUR·GENERAAL BIJ DIT HOF 
VAN BEROEP.- 0RDE VAN ADVOOATEN 
KAN NOOH VERWEERSTER NOOH TUSSEN · 
KOMENDE PARTIJ VOOR HET HoF VAN 
CASSATIE ZIJN. 
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7o VOORZIENING IN CASSATIE. -
PERSONEN TEGEN WIE EEN CASSATIE
BEROEP KAN WORDEN INGESTELD. -
TUCHTZAKEN. - BESLISSING VAN DE 
TUCHTRAAD VAN DE BALlES VAN HET 
RECHTSGEBIED VAN EEN HOF VAN 
BEROEP. - VOORZIENING IN CASSATIE 
VAN DE BETROKKEN ADVOCAAT. -
VoORZIENING GERICHT TEGEN DE PRO

CUREUR-GENERAAL BIJ HET HOF VAN 
BEROEP. - 0RDE VAN ADVOCATEN 
KAN NOCH VERWEERSTER NOCH TUS
SENKOMENDE PARTIJ VOOR HET HoF 
VAN CAS SA TIE ZIJN. 

go BEROEPSGEHEIM.- ADVOCAAT.
GEEN VERPLICHTING TOT GEHEIJVIHOU
DING TEN OVERSTAAN VAN DE TUCHT

OVERHEDEN VAN DE BALlE. 

go BEROEPSGEHEIM.- ADVOCAAT.
AFGIFTE DOOR EEN DERDE AAN EEN 
ADVOCAAT VAN EEN DOOR ZIJN CLIENT 
UITGEGEVEN CHEQUE EN INNING TIJ
DENS DIENS LEVEN DOOR EEN ONBE
KENDE. - KLACHT VAN EEN ERFGE
NAAM VAN DE OVERLEDEN CLIENT 
WEGENS BEDRIEGLIJKE VERDUISTE
RING. - PERKEN WAARBINNEN DE 
ADVOCAAT HET BEROEPSGEHEIM MAG 

AANVOEREN. 

10° BEROEPSGEHEIM. - ADvocAAT. 
TUCHTVERVOLGINGEN. VER-

KLARINGEN DIE ONDER BEROEPSGEHEIM 
WERDEN AFGELEGD HETZIJ MET GE
SLOTEN DEUREN VOOR DE TUCHTRAAD 
VAN BEROEP, HETZIJ VOOR DE RAAD 
VAN DE 0RDE OF VOOR bE STAFHOUDER. 

VERKLARINGEN WAARVAN GEEN 
MELDING MAG WORDEN GEMAAKT IN 
EEN STRAFVERVOLGING. 

l 0 De uitoejening van en het oor·delen 
over· een tttchtvordering ten laste van een 
advocaat behor·en in eer·ste aanleg aan 
de Orde van advocaten (1). (Artt. 456 
en vlg. G.W.) 

2° Enkel de pr·octtreur-genemal bij het 
hof van beroep of de betr·okken advocaat 
kan de zaak brengen voor de tuchtraad 
van beroep van de balies van het r·echts
gebied van dit hof van beroep. (Artt. 45g 
en 45g G.W.) 

(1) In de regel wordt de tuchtvordering 
ingesteld door de overheid van de balie van 
het arrondissement waar de advocaat is 
ingeschreven. Bij tekortkoming aan de tucht 
die begaan werd door een advocaat in een 
ander arrondissement mag de Raad van de 
Orde van clit arrondissement de bij artikel 458 

3° De promw·eu,r·-gener·aal bij het hof van 
beroep oefent de tuchtvordering uit voor· 
de tttchtmad van beroep van de balies 
van het r·echtsgebied van dit hof en de 
Orde van advocaten lean vom· deze r·echts
macht niet tussenkomen. (Artt. 45g en 
473 G.vY.) 

4° en 5° Tegen de beslissing van de 
tuchtraad van ber·oep van de balies van 
het r·echtsgebied van een hof van beroep 
kunnen enkel de procur·etw-generaal bij 
dit hof en de betr·okken advocaat een 
voor·ziening in cassatie instellen (2). 
(Art. 477 G.W.) 

6° en 7° De dom· de betrokken advocaat 
ingestelde voorziening in cassatie tegen 
een beslissing van de tuchtmad van 
beroep van de balies van het rechts
gebied van een hof van bemep moet 
gM·icht zijn tegen de procur·eur·-generaal 
bij dit hof; de 01·de van advocaten kan 
voor het Hoj van Oassatie noah ver·
wee?·ster· noah tussenkomende par·tij zijn. 
(Art. 477 G.W.) 

go Hoewel de advocaat d-ie bij de ttitoefening 
van zijn beroep in vert1·mtwen wonlt 
genomen dom· zijn client, in de r·egel, 
het hem toevertrouwde geheim moet 
eerbiedigen, kan een dergelijke ver·
plichting niet bestaan ten overstaan van 
de tttchtoverheid aan wie de advocaat 
eerlijkheid en loyaliteit is ver·schu,lcligd 
kmchtens de plichtenleer van het ber·oep 
en die instaat voor het ber·oepsgeheim 
en er te1·zeljdertijd toe gehouden is. 
(Art. 45g S.W.) 

go W anneer· een advocaat, zelfs in de 
ttitoefening van zijn ber·oep, van een der·
de een door z~jn client uitgegeven cheque 
aan toonde1· heeft ontvangen en die door 
een onbekend gebleven JJM'soon wer·d ge
ind toen die client nag leefde en wanneer· 
tegen hem ingevolge een klacht van een 
erjgenaam van zijn client een onder·zoek 
wordt ingesteld wegens bedr·ieglijke Ve1'
dttiste?·ing, lean hij het be1·oepsgeheim, 
dat hem jegens de ovededene bindt, niet 
aanvoe1•en om te weigeren aan de ttteht-

van het Gerechtelijk Wetboek bepaalde 
maatregel treffen en moet hij de stafhouder 
verwittigen van de Orde waartoe deze advo
caat behoort. 

(2) De handelingen waarbij de overheden 
van de balie htm bevoegclheicl mochten hebben 
overschreclen worden door de procureur
generaal bij het Hof van Cassatie aangebracht 
bij dit hof op voorschrift van de Minister 
van Justitie (artt. 610 en 1088 G.W.). 
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ovm·heden uitleg te ve?'schaffen ave?' zijn 
gebndk van die cheque, indien hij niet 
bewijst dat hij aan zijn client reken
schap heeft gegeven en diens akkom·d 
heeft bekomen ( 1). 

10° De p?'OCU?'eU?'-genemal bij het hof van 
be1·oep die dam· de Raad van de 01·de van 
advocaten in kennis wo1·dt gesteld van 
een beslissing in tuchtzaken of die als 
openbam· ministerie optreedt bij de 
tucht1·aad van be1·oep, mag geen melding 
maken in een strafvm·volging van ver
kla?·ingen die onder be1·oepsgeheim we1·den 
afgelegd door een advocaat hetzij met 
gesloten detL?'en voor genoemde raad van 
be?'oep, hetzij voor de Raad van de Orde 
of vom· de stafhoudm·. (Art. 417 G.W. ; 
art. 458 S.W.) 

(X, T. PROCUREUR-GENERAAL 
BIJ" HET HOF VAN BEROEP TE BRUSSEL 

EN ORDE VAN ADVOCATEN TE BRUSSEL.) 

ARREST (vm•taling). 

HET HOF;- Gelet op de bestreden 
beslissing, op 2 juni 1975 gewezen door 
de tuchtraad van beroep van de balies 
van het rechtsgebied van het Hof van 
beroep te Brussel ; 

I. In zoverre de voorziening gericht is 
tegen de Orde van advocaten te Brussel : 

Over het middel van niet-ontvankelijk
heid door verweerster opgeworpen en 
hieruit afgeleid dat zij in de bestreden 
beslissing geen partij is aangezien slechts 
de betrokken advocaat of de procureur
generaal hoger beroep kan instellen tegen 
beslissingen in tuchtzaken gewezen door 
de raad van de Orde, overeenkomstig 
de artikelen 468 en 469 van het Gerech
telijk Wetboek, en, volgens artikel 477 
van dit wetboek, slechts de advocaat 
of de procureur-generaal de beslissingen 
van de tuchtraad van beroep aan het Hof 
van cassatie kunnen voorleggen, zodat 
de Orde geen enkel verhaal heeft tegen 
een beslissing in tuchtzaken, nooit door 
een rechtsvordering tussenkomt in tucht
vervolgingen tegen een advocaat en 
beslissingen over dergelijke zaken nooit 
op haar betrekking hebben, zodat eisers 
voorziening in cassatie niet rechtsgeldig 
tegen haar gericht kon zijn : 

(1) Raadpl. cass., 13 juni 1963 (Bttll. en 
Pas., 1963, I, 1079). 

Overwegende dat, wanneer de staf" 
houder een tuchtrechtsvordering tegen 
een advocaat aanhangig maakt bij de 
raad van de Orde en deze raad over deze 
rechtsvordering uitspraak doet, beide 
handelen als orgaan van de Orde van 
advocaten; 

Dat hieruit volgt dat, in die fase van de 
rechtspleging, zowel de uitoefening van 
als het oordelen over een dergelijke 
tuchtrechtsvordering aan de Orde van 
advocaten behoren ; 

Overwegende dat geen enkele wets
bepaling haar daarentegen toestaat beroep 
in te stellen tegen de in haar naam 
gewezen beslissing en haar evenmin 
toestaat tussen te komen voor de tucht
raad van beroep waarvoor de zaak slechts 
kan gebracht worden door de betrokken 
advocaat of door de procureur-generaal ; 

Dat, krachtens artikel 473 van het 
Gerechtelijk W etboek, bij deze jurisdictie, 
waarvan het voorzitterschap wordt waar
genomen door de eerste voorzitter van 
het hof van beroep met als assessoren 
vier advocaten waarvan twee deel uit
maken van de balie van de verdachte 
advocaat, de procureur-generaal of het 
lid van zijn parket dat hij aanwijst als 
openbaar ministerie optreedt ; 

Dat hieruit volgt dat, in graad van 
beroep, de procureur-generaal de tucht
rechtsvordering uitoefent en dat deze 
zaak is onttrokken aan de Orde van 
advocaten die, door haar orgaan, in eerste 
aanleg over deze vordering uitspraak 
heeft gedaan, en dat zij haar aan de 
tuchtraad van beroep voorgelegde beslis
sing niet mag verdedigen of betwisten ; 

Overwegende dat, nu tegen de beslis
sing van de beroepsjurisdictie enkel de 
betrokken advocaat en de procureur
generaal bij het hof van beroep op grond 
van artikel 477 van het Gerechtelijk 
W etboek in cassatie kum1en gaan, kan 
de Orde van advocaten noch verweerster 
bij de voorziening noch tussenkomende 
partij voor het Hof zijn ; 

Dat het middel van niet-ontvankelijk
heid gegrond is ; 

II. In zoverre de voorziening gericht is 
tegen de procureur-generaal bij het Hof 
van beroep te Brussel : 

Over het eerste middel, afgeleid nit de 
schending van de artikelen 9, 97 van de 
Grondwet en van de algemene rechts
beginselen die ieclere rechter verplichten 
tot het eerbiedigen van het recht van de 
verclediging en tot het motiveren van 
zijn beslissingen, van artikel 458 van het 
Strafwetboek en van het algemeen rechts-
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beginsel dat aan de advocaat, ver
trouwensman van zijn clienten in de 
uitoefening van zijn beroep, de verplich
ting van openbare orde oplegt het 
beroepsgeheim te eerbiedigen waarvan 
hij kennis draagt, van de artikelen 456, 
457, 460, 466, 468, 472 van het Gerech
telijk Wetboek, 3, 6, 1382, 1383, 1915, 
1937, 1939, 2279 van het Burgerlijk Wet
hoek, 1, 5 en 28 van de wet van 1 maart 
1961 betreffende de invoering in de na
tionale wetgeving van de eenvormige 
wet op de cheque en de inwerkingtreding 
van deze wet, 

doo1'dat de bestreden beslissing en de 
beslissing van de tuchtkamer van de 
Raad van de Orde die zij bevestigt, 
teneinde de tuchtstraf jegens eiser te 
rechtvaardigen, het driedubbele feit in 
aanmerking hebben genomen dat deze 
laatste tekort is gekomen aan de plicht 
tot eerlijkheid en 1oyaliteit jegens het 
hoofd van de Orde en de tuchtoverheid, 
geweigerd heeft rekenschap te geven 
aan de erfgenamen van zijn cliente en 
ten onrechte het beroepsgeheim heeft 
aangevoerd, en doordat de bestreden 
beslissing aldus heeft beslist op grond : 
a) dat de advocaat die als raadsman van 
een persoon een cheque aan toonder 
ontvangt die deze persoon heeft getrok
ken, aan hem of zijn erfgenamen reken
schap is verschuldigd over het gebruik 
ervan, behoudens indien hij bewijst, 
wat ten deze niet het geval is, dat hij 
daarvan uitdrukkelijk werd vrijgesteld 
omdat hij die de cheque heeft afgegeven 
deze afgifte geheim wenst te houden, 
dat hij zich bij ontstentenis van dit 
bewijs niet kan onttrekken aan deze 
verplichting, aangezien deze juist zo 
strikt is omdat ze de tegenprestatie vormt 
van het vertrouwen dat de leden van de 
balie genieten en dat, in tegenstelling 
tot eisers beweringen, alle rechthebben
den van zijn cliente hem tevergeefs 
rekenschap hebben gevraagd; b) dat de 
advocaat de plicht heeft oprecht te zijn 
tegenover het hoofd van de Orde en de 
tuchtoverheid en dat de inhoud van de 
processen-verbaal van 17 september, 3 en 
17 oktober 1973 (lees 17 september 1974, 
3 oktober 1974 en 17 oktober 1973) en de 
weigering te antwoorden op de precieze 
vragen van het hoofd van de Orde erop 
wijzen dat eiser ernstig tekort is gekomen 
aan zijn plichten; c) dat, hoewel elke 
beldaagde het recht heeft niet te ant
woorden' op de vragen van gerechtelijke 
overheden, wam1eer een advocaat deze 
weigering rechtvaardigt door het ten 
onrechte aanvoeren van het beroeps-

geheim, hierdoor de waardigheid van de 
Orde ernstig wordt aangetast en dus flen 
disciplinaire tekortkoming vormt, 

te1'wijl, ee1·ste onderdeel, aangezien eiser 
in zijn op de terechtzitting van de tucht
raad van beroep neergelegde conclusie 
uitdrukkelijk , had ontkend dat cen of 
andere of alle erfgenamen van zijn 
cliente hem rekenschap hadden gevraagd 
over het gebruik dat hij had gemaakt 
van de litigieuze cheque aan toonder, 
de niet gemotiveerde bewering van de 
bestreden beslissing dat " alle erfgenamen 
van wijlen zijn cliente hem tevergeefs 
rekenschap hebben gevraagd » niet vol
staat om deze ontkenning te beantwoor
den en om de verwerping van het daarop 
gesteunde verweennicldel te motiveren; 
de beslissing die bernst op een dergelijke 
niet gemotiveerde en dus oncontroleer
bare bewering de rechten van de verdedi
ging van eiser schendt en zelf niet 
regelmatig met redenen omkleed is 
(schending van de artikelen 9 en 97 van 
de Grondwet en van de algemene rechts
beginselen die de rechter verplichten tot 
het eerbiedigen van het recht van de 
verdediging en tot het motiveren van 
zijn beslissingen); 

tweede onde1'deel, eiser die, als advocaat, 
van een derde een door zijn cliiinte 
getrokken cheque aan toonder heeft 
ontvangen, ongetwijfeld rekenschap ver
schuldigd was aan deze laatste over het 
ongeoorloofd gebruik dat hij van deze 
cheque zou hebben gemaakt, maar, 1111 

een dergelijk ongeoorloofd gebruik niet 
bewezen is en het daarenboven ten deze 
vaststaat dat deze cheque aan toonder 
op 29 september 1972, tijdens het leven 
van de op 19 februari 1973 overleden 
cliente van ,eiser, ter incasso vverd 
aangeboden en aan toonder werd betaald, 
aan de erfgenamen van zijn cliente 
geen rekenschap was verschuldigd over 
deze cheque of zijn bedrag, behoudens 
indien zij bewezen dat de houder, zelfs 
al was hij onbekend, aan wie de cheque 
op 29 september 1972 regelmatig werd 
betaald niet de regelmatige bezitter 
of houder ervan was ; bij ontstentenis 
van dit bewijs de weigering van eiser, 
zelfs al was zij bewezen, rekenschap te 
geven over het gebruik van de genoemde 
cheque aan toonder aan de erfgenarnen 
van zijn cliente, die geen enkele aan
spraak op de eigendom van de cheque 
of zijn bedrag konden laten gelden, niet 
als foutief kon worden beschouwd, en de 
bestreden beslissing enkel anders heeft 
kunnen beslissen en vervolgens af!eiden 
dat eiser, ten deze, ten onrechte het 
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beroepsgeheim zou ingeroepen hebben 
door de juridische aard van de cheque 
aan .toonder te miskennen evenals het 
wettelijk vermoeden van regelmatig bezit 
waarop de houder van een dergelijke 
cheque zich kan beroepen (schending 
van de artikelen 6, 97 van de Grondwet, 
456, 457, 460 van het Gerechtelijk 
Wetboek, 1382, 1383, 1915, 1937, 1939, 
2279 van het Burgerlijk Wetboek, 1, 5, 28 
van de wet van 1 maart 1961 betreffende 
de invoering in de nationale wetgeving 
van de eenvormige wet op de cheque, 
458 van het Strafwetboek en van het 
algemeen rechtsbeginsel houdencle de 
eerbiediging van bet beroepsgeheim); 

de~·de onde~·deel, eiser in zijn conclusie 
voor de tuchtraacl van beroep aanvoerde, 
om zich te verdedigen tegen de clubbele 
aanklacht van een gebrek aan loyaliteit 
jegens de stafhouder en de tuchtoverheid 
en van het ten onrechte aanvoeren van 
het beroepsgeheim, dat hij tijdens de 
ondervragingen door de stafhoucler het 
beroepsgeheim niet aanvoerde uit gebrek 
aan loyaliteit maar uit vrees clat de 
burgerlijke partij bij de tegen hem 
ingestelcle strafvordering zijn antwoorcl 
zou kennen ; cleze vrees gegroncl was 
zowel omdat het tuchtdossier, wanneer 
een tuchtstraf werd uitgesproken, aan het 
parket worclt overgemaakt (artikel 466 
van het Gerechtelijk Wetboek) als omdat 
de stafhoucler hem de onvoorwaardelijke 
geheimhouding niet heeft willen ver
zekeren van de confidentie die hij aan 
het hoofd van de Orde zou hebben 
gedaan ; hij clan ook pas wanneer de 
tuchtkamer hem verzekerde dat zijn 
con:fidentie geheim zou blijven aan cleze 
kamer een con:fidentiele verldaring deed ; 
men dus ten cleze geen enkel gebrek aan 
loyaliteit vindt ; de vraag betreffende 
het beroepsgeheim niet gemakkelijk op 
te lassen was en tenslotte, betreffencle 
het gevaar van een communicatie aan 
een burgerlijke partij van een geheim clat 
onthuld zou zijn geworden, er client op 
gewezen clat de rechten van de client 
van een advocaat op een geheim niet 
bij erfenis aan de erfgenamen van deze 
client worden overgedragen en dit zeker 
niet wanneer, zoals ten deze, de advocaat 
wercl geraaclpleegcl wegens ernstige me
ningsverschillen tussen de client en een 
van diens toekomstige erfgenamen ; de 
tuchtraad, bij wie dit omstandig ver
weermicldel regelmatig aanhangig werd 
gemaakt, dit moest in acht nemen en, 
derhalve, de bestreden beslissing die 
hierop helemaal niet antwoordt en de 
verwerping ervan geenszins met redenen 

omkleedt, de aan eiser verweten feiten 
niet wettelijk bewezen heeft verklaarcl 
en de tegen hem uitgesproken tucht
maatregel niet juist is en niet overeen
stemt met de ernst van de feiten (schen
ding van de artikelen 9, 97 van de 
Grondwet, 456, 457, 460, 466, 468 en 472 
van het Gerechtelijk Wetboek en van de 
voormelde algemene rechtsbeginselen) 

W at het eerste onderdeel betreft : 

Dat dit onclerdeel van het middel niet 
aangenomen kan worden ; 

W at het tweede onclercleel betreft : 
Overwegende dat het middel nit de 

juriclische aard van de cheque aan 
tooncler en nit het wettelijk vermoeden 
van regelmatig bezit, waarop de houder 
van een dergelijke cheque zich mag 
beroepen, afleidt dat de bestreden be
slissing de weigering van eiser om aan de 
erfgenamen van zijn cliente rekenschap 
te geven over zijn gebruik van die 
cheque niet als foutief kon beschouwen, 
in acht genomen, met name, clat deze 
werd gei:nd, a.I was het door een onbeken
de houcler, tijdens het leven van zijn 
cliente, en dat de erfgenamen niet hebben 
bewezen dat de houder waaraan de che
que werd uitbetaald niet de rechtmatige 
houder ervan was ; 

Overwegende dat een dergelijke gevolg
trekking geen stetm vindt in de in het 
micldel aangeduide wetsbepalingen, met 
name de bepalingen van de wet van 
1 maart 1961 betreffende de invoering 
in de nationale wetgeving van de een
vormige wet op de cheque ; 

Dat deze bepalingen noch tot doel 
noch tot gevolg hebben de uitoefening 
te beperken, door de raad van de Orde, 
van het tuchtrecht dat artikel 456 van 
het Gerechtelijk Wetboek haar toekent 
om de eer van de Orcle van advocaten 
op te houden en om de beginselen van 
waardigheid, rechtschapenheid en kies
heid, die aan hun beroep ten grondslag 
liggen, te hanclhaven; 

Dat het weinig belang heeft of het hier 
gaat om het gebruik door eiser van een 
cheque aan toonder die hem voor rekening 
van zijn cliente werd overhandigd en die 
door een onbekend gebleven persoon 
werd gei:nd toen zij nog leefde, nu eiser 
niet bewijst dat hij aan zijn cliente 
rekenschap heeft gegeven over het 
gebruik dat hij van genoemde cheque 
heeft gemaakt en dat zij desaangaande 
akkoord ging ; 

Dat, zodra het gedrag van eiser, die de 
verplichting tot beroepsgeheim aanvoer-
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de, aan zijn rechtschapenheid kon doen 
twijfelen en de eer van de Orde en boven
genoemde beginselen in opspraak kon 
brengen, het de raad van de Orde en, 
in graad van hoger beroep, de tuchtraad 
van beroep behoorde, soeverein te oor
delen, in feite, of ten deze eiser zijn ver
plichting tot geheimliouding ten onrechte 
en, derhalve, foutief had aangevoerd ; 

Dat dit onderdeel van het middel niet 
kan worden aangenmnen ; 

W at het derde onderdeel betreft : 

Dat dit onderdeel van het middel 
feitelijke grondslag mist; 

Over het tweede rniddel, afgeleid nit 
de schending van de artikelen 456, 457, 
460, 466, 468, 472 van het Gerechtelijk 
W etboek, 458 van het Strafwetboek en 
van het algemeen rechtsbeginsel dat de 
advocaat, als vertrouwensnmn van zijn 
clienten, de verplichting oplegt het 
beroepsgeheim te eerbiedigen waarvan 
hij kennis draagt, 9 en 97 van de Grand
wet en van de algemene rechtsbeginselen 
die elke rechter ertoe verplichten zijn 
beslissingen met redenen te omkleden 
en de rechten van de verdediging te 
eerbiedigen, daarin begrepen het recht 
van elke verdachte of beklaagde om het 
stilzwijgen te bewaren ten overstaan van 
de gerechtelijke overheden, 

doo1·dat de bestreden beslissing, om de 
ten laste van eiser uitgesproken tucht
maatregel te verantwoorden, het drie
dubbele feit in aanmerking heeft genomen 
dat deze laatste tekort is gekomen aan de 
plicht tot eerlijkheid en loyaliteit jegens 
het hoofd van de Orde en de tucht
overheid, geweigerd heeft rekenschap te 
geven aan de erfgenamen van zijn cliente 
en ten onrechte het beroepsgeheim heeft 
aangevoerd teneinde zijn weigering te 
rechtvaardigen om op de vragen van de 
gerechtelijke overheden te antwoorden, 

tet·wijl de advocaat die, bij de uit
oefening van zijn beroep, in vertrouwen 
wordt genomen door zijn client niet 
enkel het recht 1naar de contractuele 
verplichting van openbare orde heeft 
het beroepsgeheim te eerbiedigen dat bij 
hem berust ; hij als meester van dit 
geheim slechts mag zeggen en onthullen 
wat hem door zijn geweten wordt 
ingegeven ; geen enkele andere autoriteit 
dan zijn geweten hem ertoe kan ver
plichten iets ervan te onthullen en zulks 
ook het geval moet zijn ten overstaan 
van de tuchtoverheid, vooral wanneer 
de tuchtvervolging zoals ten deze betrek-

king heeft op feiten die aanleiding geven 
tot een gelijktijdige rechtsvervolging 
tegen de bewuste advocaat wegens een 
klacht van een erfgenaam van zijn 
overleden client en deze advocaat, die 
voor zijn verdediging geniet van het 
recht op stilzwijgen jegens de gerechte
lijke overheden, om het stilzwijgen te 
rechtvaardigen dat hij meende in acht 
te moeten nemen jegens de tuchtoverheid, 
zoals eiser gedaan heeft, aanvoert dat hij 
vreesde en mocht vrezen dat zijn ant
woorden op de ondervragingen door het 
hoofd van de Orde ooit ter kennis konden 
komen van de gerechtelijke overheden 
(argument uit artikel 466 van het 
Gerechtelijk Wetboek) of van de klagende 
partij, burgerlijke partij bij de rechts
vervolgingen, zodat de bestreden beslis
sing, door in die omstandigheden uit
spraak te doen, het behoud van de 
tuchtstraf tegen eiser niet wettelijk 
heeft verantwoord en, door ze te behouden 
op grond van de redenen die ze heeft 
aangeduid, aldus alle wettelijke bepa
lingen en rechtsbeginselen schendt die 
in de aanhef van het middel werden 
aangeduid: 

Overwegende dat, hoewel de advocaat 
die bij de uitoefening van zijn beroep 
in vertrouwen wordt genomen door zijn 
client, in de regel het hem toevertrouwde 
geheim moet eerbiedigen, kan een derge
lijke verplichting niet bestaan ten over
staan van de tuchtoverheid aan wie de 
advocaat eerlijkheid en loyaliteit is 
verschuldigd krachtens de deontologie 
van het beroep ; dat deze autoriteiten, 
waarbij in twijfelachtige gevallen de 
advocaat moet kunnen te rade gaan en 
die, in geval van misbruik, op tucht
gebied moeten optreden, instaan voor 
het beroepsgeheim en er terzelfdertijd 
toe gehouden zijn ; 
· Dat er geen sprake zou kunnen zijn 
van een plicht tot geheimhouding in 
hoofde van de advocaat wanneer uit de 
omstandigheden van de zaak zou blijken 
dat de jegens de tuchtoverheid door hem 
aangevoerde verplichting hem geenszins 
werd ingegeven door zijn geweten doch 
een voorwendsel is om zijn disciplinair 
afkeurbare gedragingen te verhelen ; 

Dat de tuchtoverheid in een dergelijk 
geval moet onderzoeken en beoordelen 
of, rekening houdend met de omstandig
heden van de zaak, aan de aangehaalde 
verplichting tot beroepsgeheim geen 
andere bedoeling werd gegeven en of, 
derhalve, de advocaat niet tekort is 
gekomen aan zijn plicht tot eerlijkheid 
en loyaliteit jegens de stafhouder en de 
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overige tuchtoverheden, door ten on
rechte het beroepsgeheim aan te voeren 
om hun vragen niet te beantwoorden ; 

Dat deze macht van de tuchtoverheid 
niet bei:nvloed wordt door de omstandig
heid dat, zoals ten deze, de feiten die op 
de advocaat betrekking hebben aan
leiding geven tot een gelijktijdige straf
vervolging tegen hem, ingevolge de 
burgerlijke partijstelling van de erf
genamen van zijn overleden client ; 

Overwegende immers dat de procureur
generaal bij het hof van beroep, die door 
de raad van de Orde in kennis wordt 
gesteld van een beslissing in tuchtzaken 
of die als openbaar ministerie optreedt 
bij de tuchtraad van beroep, geen 
melding zou kunnen maken in een straf
vervolging. van verldaringen die onder 
beroepsgeheim werden afgelegd door een 
advocaat hetzij met gesloten deuren voor 
genoemde raad, hetzij voor de stafhouder 
of voor de raad van de Orde ; 

Dat het recht op stilzwijgen aldus 
tijdens het tegen hem gevoerde onderzoek 
geen verantwoording kon zijn van eisers 
weigering om te antwoorden op de 
vragen van de tuchtoverheid betreffende 
het door hem aangevoerde beroeps
geheim; 

Dat het Gerechtelijk Wetboek, voor 
de tuchtprocedures d.ie het regelt, als 
algemene regel het beginsel heeft willen 
vastleggen, vermeld in artikel 417, van 
de onafhankelijld1eid van de tucht
rechtsvordering ten aanzien van de 
strafvordering ; 

Dat het middel naar recht faalt; 

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

3 juni 1976.- 1e kamer.- Voorzitter, 
Ridder Rutsaert, eerste voorzitter. -
Vm·slaggever, de H. Perrichon. - Gelijlc
luidende conclusie (1}, de H. Delange, 
procureur-generaal. 

1 e KAMER. - 3 juni 1976. 

1 o SPOORWEGVERVOER. - INTER
NATIONAAL GOEDERENVERKEER PER 

(1) De conclusie van Procureur-Generaal 
Delange is overgedrukt in Bull. en Pas., 
1976, I, 1072. 

SPOORWEG. - lNTERNATIONALE OVER

EENKOMST VAN BERN VAN 25 FEBRUARI 

1961 (C.I.M., ARTIKEL 31}, GOED
GEKEURD BIJ DE WET VAN 4 l\'IAART 

1964.- FORFAITAIRE BEPERKING VAN 
DE VERGOEDING DOOR DE SPOORWEG 

VERSCHULDIGD IN GEVAL VAN VOLLEDIG 
OF GEDEELTELIJK VERLIES VAN DEVER

VOERDE GOEDEREN. - GEGROEPEERD 
VERVOER. TOEPASSING VAN DE 

BEPERKING OP ELK AFZONDERLIJK 
BESCHOUWD COLLI. 

2° INTERNATIONALE VERDRAGEN. 
- lNTERNATIONALE OVEREENKOl\'IST 
BETREFFENDE RET GOEDERENVERKEER 

PER SPOORWEG (C.I.M., ARTIKEL 31}, 
OP 25 FEBRUARI 1961 TE BERN ONDER

TEKEND EN GOEDGEKEURD BIJ DE WET 
VAN 4 MAART 1964. - FORFAITAIRE 

BEPERKING VAN DE VERGOEDING DOOR 

DE SPOORWEG VERSCHULDIGD IN GEV AL 
VAN VOLLEDIG OF GEDEELTELIJK VER

LIES VAN DE VERVOERDE GOEDEREN.
GEGROEPEERD VERVOER. - TOEPAS

SING VAN DE BEPERKING OP ELK 
AFZONDERLIJK BESCHOUWD COLLI. 

1° en 2° Bij intm·nationaal vm·voer pe1· 
spo01·weg, met een enkele v1·achtbrief, 
zonder aanwijzing van de aa1·d of de 
waarde en zonde1· aangifte van het 
belang bij de ajlevering van ve1·schillende 
calli's van vm·scheidene verzende1·s voo1· 
vm·scheidene bestemmelingen, doch ge
gJ·oepem·d doo1· een commissionaiT die 
slechts een globaal gewicht heeft opge
geven en een enkele besternrnelin[J 
die met de leveTing is belast, is de 
ve1·goeding, wellce de spoo1·weg aan de 
eindbestemrneling van een dm· calli's 
moet betalen, bij volledig of gedeeltelijk 
ve1"lies, na bewijsleve1'ing van de waa1·de 
van de goedm·en, in de 1·egel beperlct tot 
100 goudjmnk per ontb1·ekend kilogmrn 
brutogewicht van deze calli, ongeacht het 
gewicht van de andere calli's. (Inter
nationals Overeenkomst betreffende 
het goederenverkeer per spoorweg 
[C.I.M., art. 31], op 25 februari 1961 
te Bern ondertekend en goedgekeurd 
bij de wet van 4 maart 1964 [2].) 

(1) Artikel 31 van dit verdrag is onder 
dezelfde bewoordingen overgenomen door 
de overeenkomst « C. I.l\i. " welke te Bern op 
7 februari 1970 ondertekend en bij de wet 
van 24 januari 1973 is goedgekeurd, doch het 
plafond van de forfaitaire vergoeding wordt 
beperkt tot 50 goudfrank per ontbrekend 
kilo brutogewicht. 
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(NATIONALE MAATSOHAPPIJ 
DER BELGISOHE SPOORWEGEN, 

T. HINAND.) 

ARREST (vertaling). 

RET HOF;- Gelet op het bestreden 
arrest, op 17 februari 197 5 door het Hof 
van beroep te Brussel gewezen ; 

Over het middel afgeleid uit de scherr
ding van artikel 31, § 1, van de Inter
nationale Overeenkomst betreffende het 
goederenverkeer per spoorweg (C.I.M.) 
van 25 februari 1961, goedgekeurd bij 
de wet van 4 maart 1964, 

doordat, over de vraag of, in het geval 
van het transport van goederen die 
gegroepeerd worden en die met een 
enkele vrachtbrief ten vervoer worden 
afgegeven, het plafond, zoals het vast
gesteld wordt bij artikel 31, § 1, lid 3, 
van de C.I.M. van 1961, van het bedrag 
van de door de vervoerder verschuldigde 
schadevergoeding bij verlies van het 
goed, moest worden berekend op basis 
van het totale gewicht van de opgeladen 
goederen of, integendeel, op basis van 
het gewicht van elk van de afzonderlijke 
partijen goederen van dezelfde aard en 
kwaliteit die de gegroepeerde verzending 
vormden, het arrest in hoofdzaak beslist 
dat, om te beoordelen of de beperking 
van de schadevergoeding tot 100 goud
frank per ontbrekend kilogram bruto
gewicht werd bereikt, het gewicht van 
het geheel der goederen, dat in de 
vrachtbrief werd vermeld, in aanmerking 
moest worden genomen, 

te1·wijl artikel 31, § 1, lid 3, van de 
C.I.M. van 1961, luidens hetwelk de 
schadevergoeding bij volledig of gedeel
telijk verlies van bet goed niet hoger mag 
zijn dan 100 goudfrank per ontbrekend 
kilogram bruto-gewicht, in die zin moet 
worden uitgelegd dat, wanneer de aan de 
spoorweg toevertrouwde goederen ge
groepeerd werden, het plafond van de 
schadevergoeding niet berekend wordt 
op basis van het totale gewicht van de 
lading, maar van het afzonder1ijke 
gewicht van elke partij goederen van 
dezelfde aard en kwaliteit die de gegroe
peerde zending vormen ; het arrest 
derhalve deze bepaling miskent door bij 
bevestiging van het beroepen vonnis te 
beslissen dat verweerster aanspraak 
mocht maken, voor het verlies van een 
partij van vijf dozen fotografisch mate
riaal van 38,900 kilogram en een waarde 
van 12.659,60 D.M., op een vergoeding 
die hoger was dan het wettelijk maximum 

van 100 goudfrank per verloren kilogram 
bruto-gewicht : 

Overwegende dat het arrest, aldus de 
vaststellingen van het beroepen vonnis 
overnemend, zegt « dat de omstandig
heden van het geschil juist zijn uiteen
gezet >> in deze beslissing ; 

Overwegende dat uit de vaststellingen 
van genoemd vonnis volgt dat de 
goederen, die in werkelijkheid bestemd 
waren voor een vennootschap die aan de 
rechtsvoorganger van verweerster mach
tiging had verleend, behoorden tot een 
gegroepeerd vervoer in een enkele wagon 
die uit Duitsland werd verstuurd en dat 
goederen bevatte, met een totaal gewicht 
van 7. 981 kilogram, die aan verschillende 
Belgische invoerders waren gericht; 

Dat de wagon en heel zijn inhoud in 
een brand verloren gingen ; 

Dat, zoals het arrest aanneemt, het 
vervoer weliswaar gebeurde met een 
enkele vrachtbrief die geen enkele aan
wijzing bevatte aangaande de aard of de 
waarde van de goederen en die slechts 
een verzender, een bestemmeling en ook 
enkel het totale gewicht van de ver
voerde goederen vermeldde; dat het 
beroepen vonnis er echter op wijst dat de 
rechtsvoorganger van verweerster « res
pectievelijk moest ontvangen : 138 dozen 
Zeiss Ikon .materiaal met een bruto
gewicht van 923,900 kilogram en 5 dozen 
Zeiss Ikon materiaa1 met een bruto
gewicht van 38,900 kilogram, en dat een 
factuur nummer 715.12 van 28 september 
1966 ten belope van netto 21.473,25 D.M. 
betrekking had op de eerste partij 
en een factuur nummer 71.497 van 
27 september 1966 ten belope van 
bruto 12.659,60 D.M., hetzij, na aftrek 
van de korting, netto 12.406,75 D.M., 
betrekking had op de tweede partij van 
5 dozen"; 

Overwegende dat uit deze vaststel
lingen volgt dat deze goederen, ondanks 
de omstandigheid dat ze vervoerd werden 
als een gegroepeerde zending met een 
enkele vrachtbrief zonder precisering 
van hem aard of waarde, gei'ndividuali
seerd werden naar hun aard en hun 
waarde, en dat uit de vergelijking van 
de waarde en het gewicht van elk van de 
twee partijen blijkt dat de 1ichtste 
voorwerpen bevatte die veel kostbaarder 
waren dan de zwaarste ; 

Overwegende dat het arrest erop wijst 
dat verweerster met betrekking tot de 
zwaarste partij de betaling heeft bekomen 
van een schadevergoeding die de werke
lijke en totale w:;tarde van de verloren 
goederen vertegenwoordigde ; 
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Dat het arrest daarentegen overweegt 
dat eiseres met betrekking tot de lichtste 
partij op grond van artikel 3I, § I, lid 3, 
van de Internationale Overeenkornst 
betreffende het goederenverkeer per 
spoorweg (C.I.M.) van 25 februari I96I, 
goedgekeurd bij de wet van 4 rnaart 
I964, op onwettelijke wijze weigert aan 
verweerster de bijkornende schade te 
betalen die hoger ligt dan de schade
vergoeding die beperkt is tot IOO gaud
frank per ontbrekend kilogram bruto
gewicht; 

Overwegende dat, enerzijds, hoewel de 
spoorweg, krachtens de bovengenoernde 
internationale overeenkornst, verplicht is 
elk vervoer te verrichten dat hem onder 
normale voorwaarden werd toevertrouwd 
en, behoudens indien hij de ontheffing 
van zijn aansprakelijld1eid kan ver
antwoorden, de schade rnoet vergoeden, 
met name die welke voortspruit nit het 
volledige of gedeeltelijke verlies van de 
vervoerde goederen, deze verbintenissen 
de schadelijder niet ontslaan van de 
verplichting de werkelijkheid en de. om
vang van zijn schade stnk voor stuk 
.te bewijz.en ; 

Dat, anderzijds, uit de algernene opzet 
en nit de voorbereidende werken van de 
C.I.M., inzonderheid uit de genese van 
voorrnelde bepaling van artikel 31, § I, 
lid 3, volgt dat ]mar auteurs hebben 
beschouwd dat het onrechtvaardig zou 
zijn aan de spoorweg, die het vervoer 
niet kan ~oveigeren, een uitzonderlijke 
aansprakelijkheid op te leggen met 
betrekking tot zeer waardevolle voor
werpen die tegen het gewone tarief 
worden vervoei·d ; 

Dat met het oog op deze bezorgdheid 
en onder voorbehond van de, ten deze, 
niet dienende bepalingen van artikel 37 
betreffende het geval van opzet of grove 
schuld van de spoorweg, artikel 3I van 
de Overeenkomst van I96I bepaalt dat 
in de regel, dat wil zeggen behalve 
wanneer er een aangifte is geweest van 
het belang bij de aflevering overeen
komRtig de artikelen 6, § 7, c, 20 en 36, 
de door de spoorweg verschuldigde 
schadevergoeding niet boger kan zijn 
dan 100 goudfrank per ontbrekend 
kilogram bruto-gewicht ; 

Dat het beroepen vonnis er desbetref
fend op vvijst " dat er voor de litigieuze 
goederen geen aangifte is gebeurd van de 
waarde »; 

Overwegende dat de reda.ctie van lid 3 
van artikel 31, § l, ongetwijfelcl een 
beperking aanbrengt van het bedrag van 
de schadevergoeding dat volgens ·de in 

het eerste en tweede lid vastgelegde 
criteria werd berekend en waarop de 
bestemmeling aanspraak kan rnaken 
wanneer hij, stuk voor stuk, de ornvang 
bewijst van de schade die voortvloeit nit 
het gehele of gecleeltelijke verlies van 
het goed; 

Dat deze uitlegging niet alleen uit de 
tekst zelf van artikel 3I volgt, doch 
daarenboven bevestigd wordt door de 
herhaling van dezelfcte regel, met name 
door artikel 33 betreffende de vergoeding 
voor beschadigingen ; 

Overwegende dat het louter feit dat 
het vervoer ten deze " werd gegroepeerd », 
met een enkele vrachtbrief ten vervoer 
werd afgegeven, zonder vermelding van 
de aard of de waarde, en door een enkele 
verzender aan een enkele bestemmeling 
werd gericht, het de rechter niet mogelijk 
maakte de werkelijld1eid te negeren waar 
hij op wijst, te weten : dat er in feite 
irerscheidene verzenders e;n verscheidene 
bestemmelingen waren die heiden een 
beroep hadden gedaan op een gevestigd 
commissionair ; dat voorrneld feit der
halve cle zelfstancligheid niet wegnam 
van cle verschillende vervoercontracten 
die onder het morn van een enkele 
verzending werden gesloten ; 

Dat de rechter enkel . omwille van dat 
feit evenmin uit het oog mocht verliezen 
dat de rechtsvoorganger van verweerster, 
die niet enkel de omvang maar ook de 
aard van de schade moest be,vijzen, 
de voor hem bestemde goederen had 
ge!ndividualiseerd en dat zijn situatie 
aldus, wat de toej:>assing betreft van 
artikel 3I van de overeenkomst, dezelfde 
ww; '~~J -~-,~rmeer doze goederen hom 
buiten een gegroepeerd vervoer waren 
verstuurd, zonder aangifte van het 
belang bij de aflevering en, bijgevolg, 
tegen het gewone tarief ; 

Dat hieruit volgt dat, in zove1Te het 
uitspraak doet over de vergoecling van 
de schacle van verweerster ingevolge 
het verlies van een partij van vijf dozen 
rrret een bruto-gewicht van 38,900 kg 
Zeiss lkon materiaal waarvoor de faktunr 
nr. 71.497 van 27 september I966 ten 
bedrage van 12.406,75 D.M. ~overd opge
maakt, die de rechtsvoorganger van 
verweerster tot staving van zijn rechts
vordering voorlegt, het arrest het in het 
rnicldel aangevoerde artikel 3I van de 
bovengenoemde internationals overeen
komst miskent ; 

Dat dit middel gegrond is ; 

Om die redenen, vernietigt het bestre
den arrest in zoverre het, om het bedrag 
te beoordelen van de · schadevergoeding 



- 1114:-

waarop verweerster recht beweert te 
hebben wegens het verlies van een partij 
van vijf dozen met een bruto-gewicht van 
38,900 kg en waarvoor de faktuur 
nr. 71.497 van 27 september 1966 ten 
bedrage van 12.406,75 D.M. werd opge
maakt, verwijst naar de waarde van 
genoemde partij zoals zij op de des
betreffende faktuur werd vermeld, zonder 
rekening te houden 1net de door artikel 31, 
§I, lid 3, van de C.I.M. van 1961 bepaalde 
wettelijke beperking ; 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 uitspraak 
wordt gedaan ; verwijst de aldus beperkte 
zaak naar het Hof van beroep te Luik. 

3 juni 1976. - 1° kamer. - Voor
zittm·, de H. Perrichon, raadsheer waar
nemend voorzitter. - Ve1·slaggeve1·, de 
H. Capelle.- Gelijklnidende conclnsie (1), 
de H. Delange, procureur-generaal. 

1e KAMER.- 4 juni 1976. 

l o REDENEN VAN DE VONNISS~N 
EN ARRESTEN. - BURGERLIJKE 
ZAKEN. - BESLISSING DIE EEN VOR· 
DERING AFWIJST ZONDER TE ANTWOOR
DEN OP EEN l\UDDEL WAAROP DEZE 
VORDERING IS GEGROND. NIET 
REGELMATIG GEMOTIVEERDE BESLIS
SING. 

2o ONRECHTMATIGE MEDEDIN
GING. - HANDELSPRAKTIJKEN. 
J\IIET DE EERLIJKE GEBRUIKEN IN 
HANDELSZAKEN STRIJDIGE DADEN. 
VERBOD. - WET VAN 14 JULI 1971, 
ARTIKEL 55. - DRAAGWIJDTE. 

l 0 Niet 1·egelmatig gemotivee1·d is de be
slissing die een vo1·de1·ing afwijst zonder 
te antwoorden op een middel waarop 
deze vordering is geg1•ond (2). (Art. 97 
Grondwet.) 

(1) De conclusie van Procureur-Generaal 
Delange is overgedrukt in Bull. en Pas., 
1976, I, 000. 

(2) Cass., 20 oktober 1975, supm, blz. 1064. 
(3) Raadpl. enerzijds Gedr. St. Senaat, zitt. 

1968-1969, nr. 415, blz. 52; VANRYN, "Modi
fications Iegislatives recentes en matiere de 

2° De opsomming, in artikel 55 van de wet 
van 14 juli 1971 betreffende de handels
praktijken, van de m·tikelen waarvan de 
bepalingen, in geval van tekortkoming, 
aanleiding knnnen geven tot een bevel 
van staking vanwege de voorzitte?' van 
de rechtbank van koophandel is een 
beperkende opsomming; ojschoon deze 
magistraat lcrachtens letter i van dit 
artikel staking kan bevelen van een 
tekortkoming aan de bepalingen van 
artikel 54, vindt deze bepaling evenwel 
geen toepassing op de daden die, hoewel 
zij beantwoorden aan de crite1·ia van dit 
artikel, dom· een andere bepaling van 
de genoemde wet ve1•boden zijn (3). 

(DE LANDELIJKE VERENIGING VAN DE 
MEESTERS ELEOTRICIENS VAN BELGIE, 
HET NATIONAAL OOMITE DER JUWE
LIERS, UURWERKMAKERS EN ZILVER· 
SMEDEN, MEDAILLES EN ERETEKENS, 
EDELE METALEN EN AANVERWANTE 
BEROEPEN, DE« FEDERATION DES ASSO· 
OIATIONS DE OOMMERQANTS ET ARTI· 
SANS DE L'AGGLOMERATION BRUXEL
LOISE »,DE LANDSBOND DER PATROONS· 
VERENIGINGEN INSTALLEERDERS VAN 
GEZONDHEIDSINRIOHTINGEN, LOOD· EN 
ZINKBEWERKERS EN SOHALIEDEKKERS 
VAN BELGIE EN DE SYNDIKALE UNIE 
DER BEROEPSVERENIGINGEN VAN BEL
GI:E, T. NAAMLOZE VENNOOTSOHAP 
« MAKRO ZELFBEDIENINGSGROOTHAN
DEL».) 

ARREST. 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 17 december 197 4 door het Hof 
van beroep te Brussel gewezen ; 

Overwegende dat uit de procedure
stukken blijkt dat de door de eisers 
ingestelde vordering ertoe strekte door 
de voorzitter van de Rechtbank van 

concurrence et de pratiques commerciales » 
(Studiedagen ingericht door de "Jeune 
Barreau de Bruxelles » op 21 en 22 januari 
1972); MATTHYS, "Commentaire de la loi 
du 14 juillet 1971 "• Tijdsch?'ijt voor Eto•opees 
en Economisch Recht - Sociaal-Economische 
Wetgeving, 1972, nr. 7; Bt~lletin de la reglemen
tation commm·ciale dt~ minist!J1·e des affai1·es 
economiques, 1974, nrs. 5, 26 en 28; ander
zijds, DE 0ALUWE, DELCORDE en LEURQUIN, 

Les pratiques. du commm·ce, d. I, 2, blz. 839 
en 845 ; FRANCQ, La rep1·ession de la conm/.1'
rence de!oyale dans la C.E.E., d. II, 1, nrs, l21ct 
en 485. 
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koophandel te Brussel, bij toepassing 
van de wet van 14 juli 1971 betreffende 
de handelspraktijken, aan verweerster 
verbod te horen opleggen : 

1 o in de publiciteit in de verkoopcentra, 
door aanduidingen of borden of op iedere 
andere wijze, gebruik te maken van de 
hoedanigheid van groothandelaar, of 
zich als dusdanig te laten doorgaan, onder 
andere door uitgifte van zogezegde 
" paspoorten " speciaal bestemd om de 
indrnk te wekken dat de toegang tot 
ldeinhandelaars is beperkt en door het 
gebrnik van de titel ·" Makro Zelf
bedienn'lg in 't groot " of door het gebrek 
aan vermelding in het handelsregister 
van een activiteit van kleinhandelaar, 

2o in de publiciteit of op iedere andere 
wijze, prijzen op te geven waarin de 
belasting op de toegevoegde waarde niet 
zou begrepen zijn of waarbij, ten minste, 
het percentage van de belasting op de 
toegevoegde waarde niet zon worden 
aangednid op dnidelijke en niet twijfel
achtige wijze, of waarin een vals per
centage zou zijn opgegeven, 

3o in de publiciteit of op iedere andere 
wijze, vergelijkingen tnssen groothandels
prijzen en detailprijzen te maken,, 

4o in de pnbliciteit of op iedere andere 
wijze, vergelijkingen te maken tnssen 
prijzen waarin de belasting op de 
toegevoegde waarde begrepen is en 
prijzen waarin deze niet is opgenomen, 

5o goederen onder de aankoopprijs of 
met een nitzonderlijk laag winstcijfer 
te verkopen ; 

Over het eerste middel, afgeleid nit de 
schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet en, voor zoveel als nodig, 
20, 1°, 54 en 55 van de wet van 14 jnli 
1971 betreffende de handelspraktijken, 

dom·dat het hof van beroep, na te 
hebben vooropgesteld " dat het niet 
verboden is terzelfd01•tijd groot- en 
kleinhandel te drijven " en " dat de 
toegang tot de Makrowinkels voorbe
honden blijft aan een op professionele 
gronden geselecteerd pnbliek "' de door 
het beroepen bevelschrift ingewilligde 
vordering van de eisers tot staking van 
elke in de publiciteit voorkomende 
gebruilrmaking van de beweerde hoe
danigheid van groothandelaar ongegrond 
verklaart, door te beschonwen dat " het 
hoofdverwijt " van de eisers erin zon 
bestaan" dat Makro een dnbbelzinnigheid 
doet heersen door zich als groothandelaar 
voor te stellen, terwijl zij, in feite, de 
functie van kleinhandelaar vervult "' en 

door dit zogezegde hoofdverwijt te 
verwerpen op grond van de redenen 
"dat ... », 

terwijl de eisers in conclnsie als hoofd
zakelijke grondslag van hun vordering 
tot staking het mid del opwierpen ... : 

Overwegende dat de conclnsie van de 
eisers tot staving van hun vordering 
strekkende tot het opleggen van het 
hierboven onder 1° weergegeven verbod 
er op neerkomt te betogen dat, door aan 
alle kleinhandelaars die haar inrichtingen 
bezoeken toegang te verlenen tot al haar 
verkoopsafdelingen, verweerster onder 
de publicitaire mom van een groothandel 
in feite aan kleinhandel doet, vermits ze, 
door zodanige " verkoopspolitiek "' de 
ldeinhandelaars aanzet om zich, ook in 
de afdelingen die niet tot hun eigen 
handelsbedrijvigheid behoren, " voor alle 
artikelen " te bevoorraden, en aldus 
hoofdzakelijk in de prive-behoeften van 
haar clienteel voorziet ; 

Overwegende dat het arrest, noch met 
de in het middel weergegeven motivering 
en ook niet met de considerans over de 
" foodpassports » die slechts betrekking 
heeft op een deel van verweersters 
activiteit, noch met enige andere reden, 
voormelde conclnsie beantwoordt ; 

Dat het middel gegrond is ; 

Over het tweede middel, afgeleicl nit 
de schending van de artikelen 54, 55 en, 
voor zoveel als nodig, 2, 4, 20 van de wet 
van 14 juli 1971 betreffende de handels
praktijken en 97 van de Grondwet, 

dom·dat het hof van beroep beslist dat 
de eerste rechter onbevoegd was om 
verbod op te leggen aangaande de tweede, 
derde en vierde door cle eisers bestreden 
daden, op grond van de redenen dat 
" de ingeroepen grieven inbreuken uit
maken op de artikelen 2, §§ l en 3, en 4, 
§ 1, van cle wet van 14 juli 1971 op' cle 
handelspraktijken ; dat in voornoemde 
wet de vordering tot staking worclt 
behandeld onder hoofdstuk IV, artikel 55 
en volgende ; dat de eisers in hun con
clnsie terecht doen opmerken dat de 
interpretatie van de wettekst client 
verworpen te worden van zodra de tekst 
op zichzelf niet aan duiclelijkheid te 
wensen overlaat ; dat zulks bier het geval 
is daar artikel 55 luidt als volgt : " De 
voorzitter van de rechtbank van !wop
handel stelt het bestaan vast en beveelt 
de staking van een zelfs strafrechtelijk 
beteugelde tekortkoming aan de bepa-



- 1116-

lingen : a) van artikel l 7 ... b) artikel 20 .. . 
c) artikel 22 ... d) artikelen 24 tot 34 .. . 
e) artikel 35 ... f) artikelen 44 tot 48 .. . 
g) artikel 51 ... h) artikel 53 ... i) artikel 54 
dat elke daad strijdig met de eerlijke 
gebruiken op handelsgebied verbiedt " ; 
dat deze lange en gedetailleerde opsom
ming met aanduiding van de artikelen 
van de wet een onbetwistbaar beperkend 
karakter heeft, zoniet had de wetgever 
duidelijk en veel korter kunnen zeggen 
dat de voorzitter van de rechtbank de 
staking mag bevelen van alle daden die 
een inbreuk uitmaken op de wet, hetgeen 
de wetgever niet deed, zodat het recht 
de staking te bevelen van de daden of 
inbreuken bepaald in de artikelen 2 en 4 
door artikel 55 van de wet niet is toe
gekend, dat (derhalve) de eerste rechter 
onbevoegd was mn verbod op te leggen 
aangaande daden die in de limitatieve 
opsomming van artikel 55 van de wet 
van 14 juli 1971 niet voorkomen ,, 

terwijl, eerste ondet·deel, artikel 55 
van de wet van 14 juli 1971 een opsom
ming van artikelen van deze wet bevat 
waarvan de bepalingen, ingeval van 
tekortkoming eraan, tot een bevel van 
staking door de voorzitter van de 
rechtbank van koophandel kunnen aan
leiding geven, en artikel 54, dat elke met 
de eerlijke handelsgebruiken strijdige 
daad verbiedt waarbij een handelaar 
de beroepsbelangen van een of meer 
andere handelaars schaadt of tracht 
te schaden, tot bovenvermelde opso!Tl
ming van artikelen van de wet van 14 juli 
1971 behoort met het gevolg dat de 
voorzitter van de rechtbank van koop
handel bevoegd is om kennis te nemen 
van vorderingen tot staking betreffende 
tekortkomingen aan de artikelen van de 
wet van 14 juli 1971 die in de opsomming 
van artikel 55 niet zijn opgenomen, 
indien deze aangeklaagde daden strijdig 
zijn met de eerlijke gebruiken op handels
gebied en strekken tot de aantasting, 
door een handelaar, van de beroeps
belangen van andere handelaars, en 
bijgevolg eveneens krachtens artikel 54 
zijn verboden, zodat het hof van beroep, 
door daden die in zijn arrest als inbreuken 
op artikelen van de wet van 14 juli 1!}71 
worden beschouwd welke niet in de op
somming van het artikel 55 begrepen 
zijn op absolute wijze van de vordering 
tot staking uit te sluiten, de artikelen 54 
en 55 van deze wet schendt ; 

tweede onderdeel, de eisers in conclusie 
aanvoerden ... : 

Wat het eerste onderdeel betreft : 

Overwegende dat het hof van beroep 
de eerste rechter onbevoegd verklaart 
om, bij toepassing van de wet van 14 juli 
1971, de staking van de in de aanhef van 
dit arrest onder nummers 2, 3 en 4 
vermelde daden te bevelen, om de 
reden dat de ingeroepen grieven in
breuken op de artikelen 2, §§ 1 en 3, 
en 4, § 1, van voormelde wet uitmaken 
en dat de voorzitter van de rechtbank 
van koophandel aileen bevoegd is orn 
staking te bevelen in de bij artikel 55 
bepaalde gevallen ; 

Overwegende dat artikel 55 een op
somming van artikelen bevat waarvan 
de bepalingen, ingeval van tekortkoming 
eraan, tot een bevel tot staking van de 
voorzitter van de rechtbank van koop
handel kcmnen aanleiding geven ; dat de 
artikelen 2, §§ I en 3, en 4, § I, in die 
opsomming niet begrepen zijn ; 

Overwegende weliswaar dat krachtens 
artikel 55, i, van voormelde wet de 
voorzitter van de rechtbank van !wop
handel de staking beveelt van een 
tekortkoming aan de bepalingen van 
artikel 54, waarbij verboden is elke met 
de eerlijke handelsgebruiken strijdige 
daad waarbij een handelaar of een 
ambachtsman · de beroepsbelangen van 
een of meerdere andere handelaars of 
ambachtslui schaadt oftracht te schaden; 

Dat echter onder de verbodsbepaling 
van voormeld artikel 54 niet begrepen 
zijn de daden die, ofschoon zij aan de 
criteria van dit artikel beantwoorden, 
reeds door een andere bepaling van 
voormelde wet verboden zijn ; 

Overwegende dat, door te beschouwen 
dat de gedetailleerde opsomming van 
artikel 55, met aanduiding van de 
artikelen van de wet, een onbet;vistbaar 
beperkend karakter heeft, omdat de 
wetgever zoniet duidelijk en veel korter 
had kunnen zeggen dat de voorzitter 
de staking mag bevelen van aile daden 
die een inbreuk op de wet uitmaken, 
hetgeen de wetgever niet deed, zodat 
het recht om de staking te bevelen van 
de door de artikelen 2 en 4 bepaalde 
daden of inbreuken door artikel 55 van 
de wet niet wordt toegekend, het arrest 
zijn beslissing desbetreffende wettelijk 
rechtvaardigt; 

Dat het onderdeel naar recht faalt ; 

Wat het tweede onderdeel betreft : 

Overwegende dat de eisers in conclusie 
op grand van een omstandig betoog 
aanvoerden dat de tweede aangeklaagde 
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daad van verweerster niet aileen in 
strijd is met de artikelen 2 tot 4 van 
voormelde wet, maar ook met artikel 20 
dat wel in de opsmmning van artikel 55 
voorkomt, en dat de de1·de en de vierde 
aangeklaagde daden overtredingen uit
maken, niet op artikel 4, maar uitsluitend 
op artikel 54 van ·voorm.elde wet ; 

Dat het arrest voormelde conclusie 
niet beantwoordt ; 

Dat het onderdeel gegrond is ; 

Om die redenen, vernietigt het bestre
den arrest in zoverre het de vordering 
van de eisers met betrekking tot punt 1 
ongegrond verklaart, in zoverre het 
beslist dat de eerste rechter, de voor
zitter van de Rechtbank van koophandel 
te Brussel zetelende inzake toepassing 
van de wet van 14 juli 1971, niet bevoegd 
is om van de punten 2, 3 en 4 van de 
vordering kennis te ne1nen en in zoverre 
het 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 ; verwijst 
de aldus beperkte zaak naar het Hof van 
beroep te Gent. 

4 juni 1976. - 18 kamer. - Voor
zitte1', de H. de Vreese, raadsheer waar
nemend voorzitter. - Ve1'8laggeve1·, de 
H. Gerniers. - Gelijkl-uidende concluBie, 
de H. Ballet, advocaat-generaal. 
Pleite1'8, de HH. Biitzler en H. Simont. 

1 e KAMER. - 4 juni 1976. 

HUUR vAN GOEDEREN.- HANDELS
HUUROVEREENKOMSTEN. - NrEUWE 
VOORWAARDEN VOOR DE HUURHER
NIEUWING. - VERPLICHTING VOOR DE 
HUURDER ZICH TOT DE VREDEREOHTER 
TE vVENDEN BINNEN EEN TERMIJN VAN 
DERTIG DAGEN. - ZELFS INDIEN HIJ, 
NA EEN EERSTE WEIGERING VAN DE 
VERHUURDER, REEDS EEN REOHTS
VORDERING TOT HUURHERNIEUWING 
HAD INGESTELD. 

TVanneer de ve1·hmM·dm· de huurhernieu
wing aan nieuwe voonvaa1·den onder
werpt en m· onenigheid blijjt be8taan 
over deze voo1·waa1·den, moet de huurder, 
op 8t1·affe van ve~·val, zich tot de vrede-

1·echter wenden binnen der~ig dagen 
na het antwoord van de verhuurdm·, 
zelf8 indien hij, na een ee1'8te weige1·ing 
van de ve1·huurde1·, reedB een rechtB
vm·dering tot hum·he1·nieuwing heejt 
ingeBtelcl (1). (Artt. 14 en 18 vervat 
in de wet van 30 april 1951.) 

(DE REZE EN DE RUYTER, 
T. NAAMLOZE VENNOOTSOHAP 

« BROUWERIJ R. VAN ROY EN co».) 

'ARREST. 

RET HOF;- Gelet op het bestreden 
vonnis, op 18 februari 1975 in hoger 
beroep gewezen door de Rechtbank van 
eerste aanleg te Leuven ; 

Over het middel afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 13, 14, 16, 18, 19, 20 
vervat in de wet van 30 april 1951 op de 
handelshuurovereenkomsten met het oog 
op de bescherming van het handelsfonds, 
zoals gewijzigd door de wetten van 
29 juni 1955 en 27 maart 1970, welke 
eerste wet afdeling II biB van hoofdstuk II 
van titel VIII van boek III van het 
Burgerlijk Wetboek vormt, 23, 29 van 
het Gerechtelijk W etboek en 97 van de 
Grondwet, 

doordat het vonnis oordeelt dat ver
weerster recht heeft op de huurher
nieuwing van het handelshuis om . de 
redenen dat zij met brief van 1 december 
1971 regelmatig huurvernieuwing had 
gevraagd waarop eiseres op 3 december 
1971 zeer dubbelzinnig antwoordde, met 
het gevolg dat verweerster, overeenkom
stig artikel 14 van de wet, de verhuurder 
binnen de dertig dagen na dit anwoordt 
moest dagvaarden op straffe van verval, 
en aldus het geding voor beslechting aan 
de vrederechter voorlegde; dat de eisers 
echter bij brief van 7 februari 1972 hun 
standpunt van weigering wijzigden en 
zich akkoord verklaarden met de huur
hernieuwing onder andere voorwaarden, 
voornamelijk wat de huurprijs betreft ; 
dat dit antwoord van 7 februari 1972 nog 
gegeven was binnen de drie maanden 
van verweersters verzoek tot huurher
nieuwing zodat het nog tijdig gebeurde ; 
dat verweerster echter niet verplicht was 
hierop binnen dertig dagen te antwoor
den gezien reeds een geding aanhangig 
was bij de vrederechter ; dat het behoort 

(1) Raadpl. cass., 10 november 1961 
(Bull. en Pas., 1962, I, 297). 
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verweerster toe te laten zich over de 
voorstellen van de eisers uit te spreken, 

teTwijl, eM'ste onde1•deel, de eisers zich 
bij brief van 7 februari 1972 akkoord 
hadden verklaard met de door ver
weerster gevraagde huurhernieuwing mits 
andere voorwaarden en verweerster, die 
zich niet binnen de dertig dagen van deze 
brief tot de rechter heeft gewend en ook 
niet beweert dat er in die termijn een 
akkoord tussen de partijen zou zijn 
gesloten, van haar recht op huurher
nieuwing vervallen is (schending van de 
artikelen 13, 14, 18, 19, 20 vervat in de 
wet van 30 april 1951); 

tweede ondenleel, verweerster met het 
exploot van rechtsingang van 31 de
cernber 1971 voor de vrederechter een 
geding tegen de eisers had ingeleid tot 
het bekomen van huurhernieuwing 
wegens het motief dat de eisers bij brief 
van 3 december 1971 haar aanvraag tot 
huurhernieuwing hadden geweigerd daar 
zij van plan waren het huis te verkopen 
en zulks geen geldige reden was om de 
gevraagde huurhernieuwing te weigeren ; 
enerzijds dit exploot v66r de brief 
van 7 februari 1972 werd betekend en 
anderzijds de daardoor aan de rechter 
onderworpen betwisting uitging van een 
ander motief, met nmne de weigering, 
clan hetgeen aangehaald werd in het 
schrijven van de eisers gedagtekend 
7 februari 1972, met name het stellen 
van andere voorwaarden, zodat ver
weerster door dit vroegtijdige exploot 
geenszins van het verval ontheven is 
(schending van de artikelen 13, 14, 16, 
18, 19, 20 vervat in de wet van 30 april 
1951, 23 en 29 van het Gerechtelijk 
Wetboek); 

de1·de onde1·deel, het feit dat de brief 
van 3 december 1971, waarbij de eisers 
de huurhernieuwing oorspronkelijk wei
gerclen, zeer dubbelzinnig was geenszins 
tot gevolg heeft dat verweerster binnen 
de clertig dagen na dit antwoord moest 
dagvaarden, daar de eisers de verkoop 
als reden van weigering inriepen, en deze 
motieven in geen geval van die aard zijn 
dat zij de beslissing rechtvaardigen, daar 
het niet volcloende is dat er enig geding 
betreffende huurhernieuwing aanhangig 
is om verweerster van haar verval te 
ontheffen (schending van de artikelen 13, 
14, 16, I, 4°, en IV vervat in de wet van 
30 april 1951, 23, 29 van het Gerech
telijk Wetboek en 97 van de Grondwet) : 

Overwegende dat blijkens de vast
stellingen van het vonnis, 

1° verweerster als huurster rnet de 
eisers-verhuurders, met betreld<:ing tot 
een te Kessel-La ge1egen panel, een 
handelshuurovereenkomst had gesloten ; 

2° verweerster op 1 dece1nber 1971, 
met naleving van de voorschriften van 
artikel 14 vervat in de wet van 30 april 
1951 op de handelshuurovereenkomsten, 
om huurhernieuwing had verzocht; 

3° een eerste antwoord, door de eisers 
op 3 december 1971 aan verweerster 
toegestuurd, « als een weigering zonder 
reden moest worden beschouwcl >> ; 

4° verweerster op 31 december 1971 
de eisers voor de vrederechter dagvaarclde 
om de verzochte huurhernieuwing « geldig 
en van kracht te horen verklaren " ; 

5° de eisers vervolgens op 7 februari 
1972, en dus tijdig, zoals de rechtbank 
constateert, aan verweerster een tweede 
aangetekende brief hebben toegestuurd, 
met een antwoord dat « moet worden 
uitgelegd als een aldmorcl met de huur
hernieuwing onder andere voorwaarden, 
voornamelijk wat de prijs betreft " ; 

Overwegende dat, gelet op laatst
vermelde constatering, het enig gecling 
dat nog tussen de huurster en de ver
huurders kon worden gevoerd niet de 
hernieuwing van de huurovereenkomst 
tot voorwerp kon hebben, maar de 
voorwaarden' betreffende de huurprijs, 
de bijdragen in de lasten, de wijze van 
genot of andere modaliteiten van de 
huur, en dat, indien de huurster zich in 
zodanig geval ervan zou hebben ont
houden de verhuurders, binnen dertig 
dagen na hun brief, van antwoord te 
dienen of zich tot de vrederechter te 
wenden, dit verzuim, bij gebrek aan 
andere gegevens waaruit een akkoorcl 
met de door de verhuurders gestelde 
voorwaarden zou kmmen worden afgeleid, 
voor de huurster, overeenkomstig de 
bepalingen van artikel 18 vervat in de 
wet van 30 april 1951, verval tot gevolg 
zou hebben, 1net andere woorden, uit
sluiting van het recht op hernieuwing 
van de huurovereenkomst ; 

Overwegende dat uit het vonnis niet 
blijkt dat verweerster binnen dertig 
dagen na de brief van de eisers tot dezen 
een antwoord zou hebben gericht, zich 
tot de rechter zou hebben gewend of op 
enige andere wij ze haar akkoord met de 
door de eisers gestelde voorwaarden zou 
hebben betuigd; dat het vonnis integen
deel oordeelt clat verweerster « niet 
verplicht was hierop binnen clertig 
dagen te antwoorden, gezien reeds een 
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geding aanhangig was voor de vrede
rechter »; 

Overwegende dat, nu uit wat vooraf
gaat blijkt dat clit geding v66r de 
verzending, door de eisers, van de brief 
van 7 februari 1972 werd ingesteld, en 
derhalve niet tot voorwerp had de voor
waarden door de eisers in bedoelde brief 
gestelcl maar slechts de hernieuwing van 
de huurovereenkomst waarin de eisers 
met dezelfde brief haclden toegestemd, 
het vonnis niet zonder schending van 
artikel 18 vervat in de wet van 30 april 
1951 verweerster kon ontheffen van het 
in voormelde wetsbepaling omschreven 
verval, en beslissen dat ze recht heeft 
op de huurhernieuwing ; 

Dat de eerste twee onderdelen van 
het middel gegrond zijn ; 

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 
feitenrechter zou worden beslist ; verwijst 
de zaak naar de Rechtbank van eerste 
aanleg te Brussel, zitting houdende in 
hager beroep. 

4 juni 1976. - 1e kamer. - Voor
zitter, de H. de Vreese, raadsheer waar
nemend voorzitter. - V B?'slaggeve1·, de 
H. Chatel. - Gelijkl-nidende conclusie, 
de H. Ballet, advocaat-generaal. 
Pleite1·, de H. Houtekier. 

1 e KAMER. - 4 juni 1976. 

10 HOGER BEROEP.- TUCHTZAKEN. 
- ARCHITECTEN. - HOGER BEROEP 
TEGEN EEN BESLISSING VAN EEN 
PROVINCIALE RAAD VAN DE 0RDE. -
VORMVOORSCHRIFTEN.- SANCTIE. 

2o ARCHITECT (TUCHT EN BE
SCHERMING VAN DE TITEL). -
HOGER BEROEP TEGEN EEN BESLISSING 
VAN EEN PROVINCIALE RAAD VAN DE 
0RDE. - VoRMVOORSCHRIFTEN. -
SANCTIE. 

1 o en 2o Het hoget· beroep tegen een 
beslissing van een pr-ovinciale mad van 
de Orde van a1·chitecten rnoet, op st1·ajje 
van nietigheid, bij een te?' post aange
telcende b1·iej w01•den ge1'icht aan de 
1·aad van ber-oep van de Orde die be-

voegd is orn kennis ervan te nernen ( 1) ; 
nietig is dus de akte van hager bemep 
wellce gericht is aan de p1·ovinciale mad 
die de beslissing heejt uitgesp1·oken, 
zelfs indien deze akte is door-gezonden 
aan de 1·aad van beroep en deze raad ze 
binnen de wettelijke ter-rnijn heeft ont
vangen. (Art. 26, leden 2 en 6, wet van 
26 juni 1963.) 

(GILLES, T. ORDE VAN ARCHITECTEN.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op de bestreden 
beslissing, op 3 jm1i 197 5 gewezen door 
de Raad van beroep, met het Nederlands 
als voertaal, van de Orde van architecten ; 

Over het middel afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 26, leden 2 en 6, 
van de wet van 26 juni 1963 tot oprich
ting van een Orde van architecten, 2, 46, 
§ 1, 860, 861, 862, 5°, 1042 van het 
Gerechtelijk Wetboek, 1319, 1320 en 
1322 van het Burgerlijk Wetboek, 

do01·dat de beslissing voor recht zegt 
dat het door eiser op 27 augustus 197 4 
aan de raad van de Orde van architecten 
van de provincie Antwerpen geadresseerd 
aangetekend schrijven een onregelmatige 
en nietige beroepsakte is, waardoor de 
zaak niet wettelijk voor de raad van 
beroep aanhangig, werd gemaakt, dit 
om de redenen dat het hager beroep op 
straffe van nietigheid moet ingesteld 
worden bij aangetekend schrijven ge
adresseerd aan de raad van beroep die 
terzake bevoegd is ; daj; het feit dat de 
provinciale raad dit schrijven nog binnen 
de wettelijke beroepstermijn aan de raad 
van beroep heeft overgemaakt niet 
van clie aard is dat aan dit schrijven het 
kenmerk van een geldige beroepsakte 
wordt verleend ; dat een zobeweerde 
alde van beroep die niet tot de beroeps
instantie is gericht een voor zijn rechts
geldigheid essentieel element mist ; clat 
een verzuim of een onregelmatigheid 
betreffende de aanwijzing van de rechter 
die van de zaak kennis moet nemen een 
nietigheid met zich brengt die zelfs 
ambtshalve uitgesproken wordt, 

terwijl, ee1·ste onderdeel, artikel 26, 
lid 6, van de wet van 26 jtmi 1963 
van enige nietigheid betreffencle de 
vorm waarin hager beroep ingesteld 
wordt tegen de beslissingen van de 

(1) Raadpl. cass., 14 maart 1975 (A1'1', cass., 
1975, blz. 791 ). 
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provincials raden niet gewaagt en geen 
akte van de rechtspleging nietig kan 
worden verldaard indien de nietigheid 
niet formeel door de wet bevolen wordt, 
zodat de nietigheid uitgesproken ten 
aanzien van de pleegvormen inzake 
verzet ten onrechte uitgebreid wordt 
tot die inzake hoger beroep (schending 
van de artikelen 26, leden 2 en 6, van 
de wet van 26 juni 1963, 2, 860 en 1042 
van het Gerechtelijk Wetboek); 

tweede onderdeel, de aangetekende brief 
van 27 augustus 1974, waarmede eiser 
hoger beroep instelde tegen de hem op 
1 augustus 197 4 betekende beslissing van 
13 juni 1974 van de provincials raad van 
de Orde van architecten te Antwerpen, 
weliswaar aan deze provincials orde 
geadresseerd was, maar deze niet als 
beroepsinstantie aanduidde, zodat de 
overmaking ervan bim1en de wettelijke 
beroepstermijn aan de raad van beroep 
aile nietigheid aan deze akte .ontneemt 
vermits de zaak uiteindelijk door de 
tijdig opgestuurde aide voor de raad 
van beroep aanhangig werd gemaakt 
(schending van de' artikelen 26, I eden 2 
en 6, van de wet van 26 juni 1963, 2, 46, 
§ l, 861, 862, 5°, en 1042 van het 
Gerechtelijk Wetboek); 

clenle ·onclercleel, het adresseren van de 
alde van hoger beroep aan de provincials 
raad geenszins de aanduiding is dat cleze 
raad, die zelf de beslissing heeft gewezen, 
de rechter in hoger beroep zou zijn en 
de brief van 27 augustus 1974 deze 
laatste vermelding trouwens niet bevat, 
zodat de beslissing de bewijskracht van 
deze alde miskent (schending van de 
artikelen 1319, 1320 en 1322 van het 
Bnrgerlijk Wetboek) : 

Overwegende dat artikel 26 van de wet 
van 26 jcmi 1963 tot insteiling van een 
Orde van architecten de proceclnreregels 
vaststelt betreffende het verzet en het 
hoger beroep tegen beslissingen van de 
provincials raden van de Orde van 
architecten ; 

Dat, ook al gewaagt deze wetsbepaling 
aileen van nietigheid met betrekking 
tot het verzet, uit deze enkele omstandig
heid niet kan worden afgeleid dat de 
wetgever op dit stuk verschillende stel
sels heeft willen invoeren voor enerzijds 
het verzet en anderzijds het hoger 
beroep ; clat voornoemd artikel dan ook 
in zijn geheel moet worden gelezen en 
gei:nterpreteerd, zoals de raad van beroep 
het ten deze heeft gedaan, met het gevolg 
dat de erin uitdrukkelijk bevolen nietig-

heid zowel voor het hoger beroep als 
voor het verzet geldt ; 

Dat hieruit eveneens volgt dat ook 
het hoger beroep op straffe van nietigheid 
bij aangetekende brief aan de bevoegde 
raad van beroep moet worden ge
adresseerd ; 

Overwegende dat de beslissing oordeelt, 
althans impliciet en zonder desaangaand 
te worden aangevochten, dat het adres
seren van het hoger beroep aan de 
krachtens artikel 27 van de wet van 
26 juni 1963 bevoegde raad van beroep 
" een aanwijzing is van de rechter die 
van de zaak kennis moet nemen » ; 

Dat het oordeelt dat, nu de aange
tekende brief niet geadresseerd werd 
aan de bevoegde raad van beroep, ten 
deze een verzuim of een onregelmatigheid 
werd gepleegd met betrekking tot de 
aanwijzing van de rechter die van de 
zaak kennis · moet nemen ; 

Dat het aldus geenszins beslist dat de 
aan de provincials raad geadresseerde 
brief deze raad als de bevoegde rechter 
heeft aangewezen, 1naar aileen dat ten 
deze de bevoegde rechter niet werd 
aangewezen ; 

Overwegende dat de raad van beroep 
heeft kunnen oordelen dat de omstandig
heid dat de verkeerdelijk aan de provin
cials raad geadresseerde brief door deze 
laatste aan de bevoegde doch niet 
aangewezen rechter werd doorgestuurd, 
niet v'ermocht het gemis van aanwijzing, 
in de akte van hoger beroep, van de 
rechter die van de zaak moet kennis 
nemen, aanwijzing die op straffe van 
nietigheid is voorgeschreven, goed te 
1naken; 

Dat het midclel niet kan vvonlen 
aangenomen ; 

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

4 juni 1976. - 1e kamer. - Voor
zittm·, de H. de Vreese, raadsheer waar
nemend voorzitter. - V e?·slag(Jeve?', de 
H. Chatel. - Gelijkl11.iclencle conclv.sie, 
de H. Ballet, advocaat-generaal. 
Pleitm·s, de HH. Houtekier en Ansianx. 

J0 KAMER. - 4 juni 1976. 

1 o VOORZIENING IN CAS SA TIE. 
VORM. - BURGERLIJKE ZAKEN, 

VERZOEKSCHRIFT TER GRIFFIE NEER-
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GELEGD NA HET VERSTRIJKEN VAN DE 
TERMIJN VAN ARTIKEL 1079 VAN HET 
GERECHTELIJK WETBOEK. - NIET
ONTVANKELIJKHEID. 

2o VOORZIENING IN CASSATIE. -
BURGERLIJKE ZAKEN. - VOORZIENING 
GERIOHT TEGEN VERSCHILLENDE PAR
TIJEN. NIET-ONTVANKELIJKHEID 
VAN DE VOORZIENING TEGEN EEN VAN 
DE PARTIJEN. - 0NSPLITSBAAR GE
SCHIL. NIET-ONTVANKELIJKHEID 
VAN DE VOORZIENING TEGEN DE AN

DERE PARTIJEN. 

1 o N iet ontvankelij k is de voo1·ziening, in 
' burgm·lijke zaken, wanneer meer dan 

vijjtien dagen verlopen zijn tussen de dag 
waarop het verzoekschrijt werd betekend 
en de dag waa1·op het ter grijfie we1•d 
ingediend, zelfs indien de te1·mijn om 
de vom·ziening in te dienen, bij de 
neMlegging, niet verstrelcen is (1). 
(Art. 1079 G.W.) 

2o W annem· het geschil onsplitsbaar is en 
de voorziening tegen een van de partijen 
niet ontvankelijk is, is evenmin ont
vankelijk de voorziening tegen de andm·e 
partijen (2). (Artt. 3l en 1084 G.W.) 

(ROliiBAUT EN SCHERRER, 
T. DE CATERS EN LITISCONSORTEN.) 

ARREST. 

HET HOF;- Gelet op het bestreden 
vmmis, op 7 maart 1975 in hager beroep 
gewezen door de Rechtbank van eerste 
aanleg te Antwerpen ; 

I. In zoverre de voorziening gericht is 
tegen verweerster Simonne de Caters, 
gravin de la Motte Montgoubert : 

Over de grand van niet-ontvankelijk
heid van de voorziening door het open
baar ministerie ambtshalve opgeworpen 
en overeenkomstig artikel 1097 van het 
Gerechtelijk W etboek _ ter kennis ge
bracht: 

Overwegende dat de betekening van 
het verzoekschrift tot cassatie aan ver
weerster, die in het buitenland verblijft, 
op 5 september 1975 werd verricht door 
de afgifte van de akte aan de postdien~t 

(1) Raadpl. cass., 25 februari 1955 -(Bull. 
en Pas., 1955, I, 708). 

(2) Cass., 26 mei 1976, supra, b1z. 1069. 

CASSATIE, 1976. - 36 

tegen. ontvangstbewijs in de vormen die 
in artikel 40 van het Gerechtelijk Wet
hoek worden bepaald ; 

Overwegende dat het verzoekschrift 
op de griffie van het Hof werd ingediend 
op 23 september 1975, dit is na het 
verstrijken van de bij artikel 1079 van 
het Gerechtelijk W etboek bepaaldE) ter
mijn van vijftien dagen tussen de 
betekening en de indiening ; 

Dat de voorziening derhalve niet 
toelaatbaar is ; 

II. In zoverre de voorziening gericht is 
tegen de verweerders baron Charles de 
Ca'!iers, Renee de Caters, gravin de 
Brouchoven de Bergeyck, en Helga 
Dietrichs, echtgenote Van Tuyn : 

Over de grand van niet-ontvankelijk
heid van de voorziening door het open
baar ministerie ambtshalve opgeworpen 
en overeerikomstig artikel 1097 van het 
Gerechtelijk W etboek ter kennis ge
bracht: 

Overwegende dat het vonnis uitspraak 
moest doen over de door de eisers 
ingestelde rechtsvordering tot hernieu
wing van de handelshuur van een goed 
waarvan de verweerders ' baron Charles 
de Caters, Simonne • de Caters en Renee 
de Caters de onverdeelde eigenaars zijn, 
en over het geschil betreffende een 
overeenkomst van overdracht van hun 
handelszaak door de eisers aan verweer
ster Dietrichs, tussen-deze laatste partijen 

· gerezen ingevolge de weigering van 
huurhernieuwing door voormelde eige
naars; 

Overwegende dat daaruit volgt dat het 
geschil onsplitsbaar is in de zin van 
artikel 31 van het Gerechtelijk Wetboek 
daar de gezamenlijke tenuitvoerlegging 
van de onderscheiden beslissingen waar
toe het aanleicling kan geven, materieel 
onmogelijk zou zijn ; 

Overwegende dat, krachtens arti
kel 1084, lid 1, van het Gerechtelijk 
W etboek, wanneer het geschil onsplits
baar is, de voorziening moet worden 
gericht tegen aile bij de bestreden 
beslissing betrokken partijen wier belang 
strijdig is met dat van eiser ; dat luidens 
lid 3 van deze wetsbepaling, bij niet
inachtneming van de in het artikel 
gestelde regels, de voorziening niet wordt 
toegelaten ; 

Overwegende dat, nu de voorziening 
tegen verweerster Simonne de Caters 
niet toelaatbaar is, de voorziening tegen 
de verweerders baron Charles de Caters, 
Renee de Caters en Helga D.ietrichs, 
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wegens de onsplitsbaarheid, evenmin kan 
worden toegelaten ; 

III. In zoverre de voorziening gericht, 
·is tegen verweerster Ma:r:tha Lorimier, 
weduwe Remes : 

Overwegende dat het vonnis beslist 
dat verweerster buiten de zaak is; 

Dat de eisers geen middel tegen die 
beslissing aanvoeren ; 

IV. Over de eis tot verbindend
verklaring van het arrest, gericht tegeh 
d'Ursin Roger, Ehlert Hildegard en de 
naamloze vem1.ootschap « Compagnie de 
Distribution de Bieres et Boissons " : 

Overwegende dat het verwerpen van 
de voorziening elk belang ontneemt aan 
de . eis tot verbindendverklaring van het 
atrest; 

Om die redenen, verwerpt de voor
ziening en de eis tot verbindendverldaring 
van het arrest ; veroordeelt de eisers 
in de kosten. 

4 juni 1976. - 1e kamer. - Voor
zitter, de H. de Vreese, raadsheer waar

.nemend voorzitter. - Verslaggever, de 
H. Meeus. - Gelijklniclende concl1£sie, 
de H. Ballet, advocaat-generaal. 
Pleite1·s, de HH. VanRyn en A. DeBruyn. 

2e KAMER. - 8 juni 1976. 

1D WEGVERKEER. - RIJBEWIJS. 
BESTUREN, OP DE OPENBARE WEG, VAN 
EEN SLEEP WAARVAN HET HOOGSTE 
TOEGELATEN GEWIOHT MEER DAN 
3.500 KG. BEDRAAGT EN DIE BESTAAT 

,UIT EEN VOORSPANVOERTUIG VAN DE 
CATEGORIE B EN EEN AANHANGW AGEN 
WAARVAN HET HOOGSTE TOEGELATEN 
GEWIOHT MEER DAN 750 KG. BEDRAAGT. 
- RIJBEWIJS VOOR DE CATEGORIE 0 
OF D VEREIST. 

(1) Uit de samenlezing van de aangehaalde 
bepalingen blijkt dat : 

a) het rijbewijs voor de categorie B volstaat 
voor het besturen van voertuigen van de 

· categorie E waarvan het voorspanvoertuig 
·behoort tot de categorie B, onder voorwaarde 
dat het hoogste toegelaten gewicht van de 
sleep in het totaal 3.500 kg niet overtreft; 

b) het rijbewijs voor ·de categorie 0 het 
· besturen, zonder enige beperking, toelaat 
van voertuigen van de categorie · ·E wanneer 

· het voorspanvoertuig behoort tot de cate
·gorieen B of 0; 

2D MISDRIJF. - Rll]CHTVAARDIGINGS
GROND. - 0NOVERWINNELIJKE ON
WETENDHEID OF ONOVERWINNELIJKE 
DWALING. - BEOORDELING DOOR DE 
FEITENRECHTER. 

3D REDENEN VAN DE VONNISSEN 
EN ARRESTEN.- STRAFZAKEN.
BIJ CONCLUSIE VOORGEDRAGEN VEE
WEER DAT TER ZAKE NIET MEER 
DIENEND IS WEGENS DE V ASTSTELLIN
GEN VAN DE RECHTER. GEEN 
VERPLIOHTING VOOR DE RECHTER HIER
OP TE ANTWOORDEN. 

1 D V oor het bestn1·en, op de open bare weg, 
van een sleep waa1·van het hoogste 
toegelaten gewicht mee1· dan 3.500 kg. 
bedraagt en die bestaat nit een voo?'
spanvoertuig van de categoric B en een 
aanhangwagen wam'Van het hoogste 
toegelaten gewicht mee1· clan 750 kg. 
bedraagt, is een rijbewijs voor de 
categ01·ie G of D vereist (1). (Artt. 1, 
lid 2, en 2, § 1, K.B. van 3 mei 1965 
houdende indeling van de voertuigen 
met eigen beweegkracht in categorieen 
voor de toepassing van de wets- en 
reglementaire bepalingen betreffende 
het recht tot sturen; 21 en 23 K.B. 
van 25 september 1968 betreffende 
de leervergmming en het rijbewijs ; 
1, 19D, K.B. van 16 maart 1968 
houdende algemeen reglement op de 
politie van het wegverkeer; 21, 26 en 
30, 1 D, wet betreffende de politie over 
het wegverkeer.) (Impliciete oplossing.) 

2D De feitem·echte1' beo01·cleelt op onaantast-
bare wijze, in feite, het bestaan of het 
niet-bestaan van een cloo1' de beklaagde 
als rechtvaardigingsg1·ond aangevoe1·de 
onovenvinnelijke onwetenclheicl of on
ovenvinnelijke clwaling (2). (Art. 71 
S.W.) 

3D De feitenrechter is niet verplicht ancle1·s 
te antwo01·clen op een in conclusie 
voorgecl1·agen venveer dat te?' zake niet 
inee1· dienencl is wegens cle vaststellingen 
van zijn beslis-~ing (3). (Art. 97 Grand
wet.) 

c) het rijbewijs voor de categorie D .het 
besturen toelaat van eender welk voertuig 
van de categorie E. 

(2) Cass., 30 november 1970 (A1'1'. cass., 
1971, blz. 298) ; raadpl. en vgl. cass., 17 juni 
1974 (ibicl., 1974, blz. 1134, tweede zaak), 
21 oktober 1975 en 15 maart 1976, s1tp1·a, 
blz. 230 en 823. 

(3) Cass., 21 oktober 1975, sup1·a, blz. 237. 
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(VANKIMMENADE.) 

ARREST .. 

HET HOF; ~ Gelet op het bestreden 
vonnis, op 29 december 1975 in hoger 
beroep -door de Correctionele Rechtbank 
te Dendermonde gewezen : 

Over het eerste middel, afgeleid uit 
de schending van de, artikelen 97 van 
de Grondwet en 26 van <;I.e W egver)mers
wet, en tevens hieruit dat de vermel
dingen op eisers rijbewijs een cinover
komelijke dwaling in rechte opleveren 
die hij als grond van rechtvaardiging 
inroept, 

do01·dat, om eiser wegens J1et besturen 
van een " sleep », bestaande · uit eim 
motorvoertuig van de categoric B niet 
aanhangwagen, zonder houder te .:z;ijn 
van een Belgisch rijbewijs of leer
vergunning, of, van . een buitenlands qf 
internationaal rijbewijs, geldig voor d,e, 
categoric waartoe het voertuig behoort, 
te veroordelen, he't vonnis beschouwt 
dat geen onoverkomelijke dwaling , in 
rechte bestaat, daar het rijbewijs slechts 
een " summier . controledocument ., is, 
zodat met de bepalingen die er op 
voorkomen geen rekening kan wordeii' 
gehouden, 

i13 (< indien het rijbewijs ook geldig is 
voo:r de categoric B, C of D », wat ten, 

. deze het geval is, maar het vonnis zich 
niet uitspreekt over de betekenis van 
deze vermelding onder littera E, waaruit 

. volgt dat eiser in dwaling werd gebracht, 
; dwaling die als onoverwinnelijk, minstens 

" onoverkomelijk » moet worden be. 
1 schouwd, omdat het de Koning zelf is 
· die het model van het Belgisch rijbewijs 
' bepaalt en eiser zich op die bepalingen 
· gebaseerd had, zoals die staan afgedrukt 

op de rechterflap van het hem uitge:r13ikt\l. 
, rijbewijs ; deze onoverkomelijke dwaling. 
, in rechte een grond van rechtvaardiging 
i uitmaakt: 

Ov(lrwegende dat het bestreden :vonnis. 
, beschouwt dat de beldaagde klaar
' blijkelijk ten onrechte de principieel 
, onoVerwinnelijke onwetendheid, althans 

dwaling iii. rechte, aanvoert en het enig 
' re'chtscheppend karakter toeschrijft · aari' 
1 
het uiteraard slechts summiere en meest 
voorkomende gevallen inhoudend con: 
troledocument dat het rijbewijs enkel is ;· 

Dat het aldus in feite en derhalve 
soeverein beslist dat de in het middel 

; aangehaalde vermelding onder littera E 
van het rijbewijs geen onoverwinnelijke 

· dwaling tot gevolg kan hebben welke 
, als rechtvaardigingsgrond door eiser kan 
' ingeroepen worden ; 

Dat het middel niet kan aangenomen 
worden; terwijl juist die bepalingen. de oorzaak 

van alle verwarring en dubbelzinnigheid 
zijn, gesteld dat naar luid van ,artikel 26 Over het tweede middel, afgeleid uit 
van de W egverkef3r8wet de Konjng : de schending van artikel 97 van de 
" de modellen van l:tet Belgisch rjjb~wijs · Grondwet, 
en van de Belgische leervergunning, de ' · do6rdat het vonnis eiser onder de.boven 
categorieen van voertuigen · waarvoor aangehaalde telastlegging veroordeelt, 
zij afgegeven worden, alsook de voor-
schriften beti·effende de afg'ifte, de geldig- . te1·wijl het niet of slechts gedeeltelijk 
heid, de vernieuwing, de vervimging en , zijn ·. conclusie beantwoordt waarin hij 
de. teruggave ervan , bepa.alt, dat eiser ' stelde dat een rijbewijs categoric C, dat 

h
opo··Idheert '~~ajdsstvipanvaenendeg·el£dell .. gt·e·nBewlg.eitstcihg ,: vbolgt·ens de poklitie t-:ereist lwas voor het 

c .,. . · . , es uren van wes 1euze seep, overeen-
rijbewijs voor categoric B en dit docu- 1 komstig de 0 P het Belgisch rijbewij$ 
ment onder littera B vermeldt : ;, 10 . vermelde bepalingen, " dient voor motor
motorvoertuigen bestemd voor het ver- i voertuigen bestemd voor het vervoer 
voer van personen en ingericht voor ten van goederen en waarvan het hoogste 
hoogste acht plaatsen, de plaats van de toegelaten gewicht meer dan 3.500 kg. 
bestuurder niet inbegrepen , ; " 2o motor- bedraagt », en terwijl eiser geen goederen 

d I VEil'V\)Crde : voertuigen bestem voor 1et vervoe:~; 
van goederen en waarvan het hoqgste · Overwegende dat het vonnis, na vast
toegelaten gewichtniet meer dan 3.500 kg. . gesteld te hebben dat " de verbalisanten 
bedraagt. Dezelfde voertuigen met lichte ' hebben geconstateerd dat de beklaagde, 
aanhangwagen », en hetzelfde document als houder van het enkel rijbewijs van 
onder E bepaalt : " motorvoertuigen de categorie B, een trekkend voer'tuig van 
van categoric B, C of D met andere dan bovengemelde categorie bestuurde met 
een lichte aanl1angwagen '' (in casu eraangehechte caravan van meer dan 
de Landrover + toerisme-caravan) en 750 kilogram, derwijze dat het hoogste 
dat dit rijbewijs voor categorie E g.eldig toegelaten gewicht van de sleep in zijn 
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geheel gimomen 4.040 kilogram bedroeg », 
niet meer verplicht was het in het middel 
aangehaalde verweer van eiser te be
antwoorden dat, wegens bovengemelde 
vaststellingen, niet meer ter zake dienend 
was; 

Dat het middel feitelijke grondslag 
mist; 

En overwegende dat de substantiele 
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; veroordeelt eiser in de kosten. 

8 juni 1976. - 2e kamer. - Voor
zitter, de H. Wauters, raadsheer waar
nemend voorzitter. - V m·slaggever, de. 
H. Delva. - Gelijklnidende conclusie, 
de H. Tillekaerts, advocaat-generaal. -
Pleiter, de H. Verwilghen (van de balie 
te Dendermonde). 

2e KAMER.- 8 juni 1976, 

1o MISBRUIK VAN VERTROUWEN. 
- BEDRIEGLIJKE VERDUISTERING VAN. 
EEN GELDSOM. - BEDRIEGLlJK OPZET. 

- BEGRIP. 

2o MISBRUIK VAN.VERTROUWEN. 
- BEDRIEGLIJKE VERDUISTERING. -

BEDRIEGLIJK OPZET. - BEOORDELING 
DOOR DE FEITENRECHTER. 

1 o De omstandigheid dat de beklaagde, 
vervolgd wegens bed1·ieglijlce vm·duiste-
1'ing van een bepaalde geldsom, aan
vankelijlc van zins ZMt zijn geweest die 

. som te sto1·ten in een in verstandhouding 
met zijn medevennoot gehouden niet
ojficiele leas, sluit niet ~tit dat hij die 
geldsom vom· eigen relcening kan hebben 
aangewend of ve1·spilcl (1). (Art. 491 
S.W.) 

(1) Raadpl. en vgl. cass;, 3 oktober 1966 
(A1·r. cass., 1967, blz. 154) en noot; 23 mei 
1972 (ibid., 1972, blz. 886) en 2 december 1975, 
sup1•a, blz. 417. 

2° De feitenrechter oordeelt op onaantast
bare wijze, op grond van de feitelijke 
gegevens, of het door de wet voor het 
misdrijf van misbruik van vert1'0uwen 
ve1·eiste bedrieglijlc opzet bewezen is, 
met dien vm·stande nochtans dat zijn 
feitelijke vaststellingen de gevolgen 
moeten kunnen rechtvaardigen die hij in 
rechte e?'ttit afleiclt (2). (Art. 491 S.W.) 

(PERSONENVENNOOTSCHAP MET BEPERKTE 

AANSPRAKELIJKHEID « EUROPA 
ELECTRONIC», T. DE HUYVETTER.) 

ARREST. 

HET .HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 25 november 1975 door het 
Hof van beroep te Gent gewezen ; 

Over het eerste middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 97 van 
de Grondwet, 66, 67 en 491 van het 
Strafwetboek, 

doordat het arrest beklaagde De Huy. 
vetter vrijspreekt van de telastlegging 
A-1 en zich onbevoegd verklaart om 
kennis te nenien van de door eiseres 
ingestelde civielrechtl'llijke vordering om 
de reden dat beklaagde voorhoudt het 
bedrag van 5.500 frank voor de zwarte 
kas te hebben bestemd in afwachting 
van nader overleg daaromtrent met zijn 
vennoot; dat, gezien de werkwijze die er 
in de maatschappij op nagehouden werd, 
deze uitleg aannemelijk voorkomt en de 
telastlegging niet bewezen is, 

terwijl, eersie onclercleel, eiseres in haar 
voor de raadkamer genomen conclusie 
die zij hernomen had in hoger beroep, 
staande hield dat de beklaagde niet 
alleen had erkend het bedrag van 
5.500 frank te hebben achtergehouden 
om de aanwending ervan met W enes te 
bespreken, maar ook dat hij had toege
geven dit geld voor eigen doeleinden 
te hebben gebruikt ;.het bestreden arrest 

(2) Cass., 6 augustus 1895 (Bull. en Pas., 
1895, I, 266), 18 november 1895 (·ibid., 1896, 
I, 22) en 17 november 1952 (ibid., 1953, I, 
168); NYPELS en SERVAIS, deel III, druk 1899, 
nr. 34; Rep. pmt. dr. belge, Complero.ent III, 
druk 1969, V 0 Abu.s de confiance, nr. 9; 
DEZEURE, in A.P.R., tw. Misb1•uilc van 
vm•t?·ouwen, druk 1969, nrs. 127 en 128. 
Vgl. cass., 27 februari 1961 (Bull. en Pas., 
1961, I, 695) en 18 juni 1962 (·ibid., 1962, I, 
1175). 
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cleze conclusie niet beantwoorclt (scherr
cling van artikel 97 van de Gronclwet); 

tweede onderdeel, clat het aanwenclen 
van cleze gelden voor eigen gebruik in 
hoofcle van verweerder het hem ten laste 
gelegde misdrijf van bedrieglijke ver
cluistering van deze soni uitmaakt, zelfs 
al was hij eerst van plmi. geweest de 
gelden in de zwarte kas te storten of 
znlks met W enes te bespreken, en de 
vrijspraak derhalve niet meer gerecht
vaardigd is (schending van de arti
kelen 66, 67, 491 van het Strafwetboek 
en 97 van de Grondwet) : 

Overwegencle clat het middel betrek
king heeft op de telastlegging A-1luiclens 
welke verweerder ten nadele van eiseres 
een som van 5.500 frank zou hebben 
verduisterd waarvan zij in haar globale 
vorclering ten bedrage van 65.595 frank 
de teruggave nastreeft ; 

Overwegencle dat de omstandigheid 
dat verweerder aanvankelijk van zins 
zon geweest zijn de . kwestieuze geldsom 
te storten in de in verstandhouding met 
zijn medevennoot gehouden zwarte kas, 
niet uitsluit dat hij, zoals eiseres in haar 
conclusie betoogde, die geldsom bedrieg
lijk voor eigen. rekening kan hebben 
aangewend of verspild; dat het arrest 
deze conclusie niet beantwoordt ; 

Dat het middel gegrond is ; 

Over bet tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 66, 67, 491 
van het Strafwetboek en 97 van de 
Grondwet, 

doordat het arrest beklaagde De Huy
vetter vrijspreekt van de telastlegging 

. A -4 en zich onbevoegd verklaart om 
kennis te nemen van de door eiseres 
ingestelde civielrechtelijke vordering in 
zoverre deze betrekking heeft op de 
verduisterde koffieautomaat, om de 
1·edenen dat beklaagde dit toestel niet 
inet opzet verduisterd heeft, dat immers 
een leveringsbon werd opgemaakt die 
bij de maatschappij berustte en zowel 
W enes als de bediende Bnysens ervan 
afwisten, 

terwijl, eerste onde1·deel, eiseres in haar 
conclnsie staande hield, zonder op dit 
punt door het bestreden arrest tegen
gesproken te worden, dat beklaagde de 
koffieautomaat, eigendom van de burger
lijke partij, aan zijn moeder gegeven 
had, zodat hij erover als eigenaar 
beschikt had, hetgeen de bedrieglijke 
verdnistering ervan uitmaakt (schending 
van artikel 491 van het Strafwetboek); 

tweede onderdeel, noch het feit dat een 
zogezegde l~veringsbon werd opgemaakt, 
noch het felt dat W enes en een bediende 
van de burgerlijke partij op de hoogte 
waren, aan het strafrechtelijk karakter 
van d(lze feiten en de door de burgerlijke 
partij geleden schade enige afbreuk doen ; 
deze motieven de vrijspraak geenszins 
rechtvaardigen (schending van de arti· 
kelen 66, 67, 491 van het Strafwetboek 
en 97 Vail de Grondwet) : 

Overwegende dat luidens het arrest 
« nit het dossier niet gebleken is dat 
verweerder het opzet had de onder 
telastlegging A-4 vermelde twee T.V.
toestellen en koffieautomaat te ver
duisteren », maar wei << nit het onderzoek 
gebleken is dat de T.V.-toestellen alleen 
tijdelijk bij beldaagdes (lees verweerders) 
moeder ter vervanging van een defect 
toestel werden geplaatst ; dat voor de 
koffieautomaat een leveringsbon werd 
opgemaakt die bij de personenvennoot
schap met beperkte aansprakelijkheid 
Europa Electronic (thans eiseres) be
rustte ; dat tenslotte zowel de mede
vennoot als een bediende van dit alles op 
de hoogte waren » ; 

Overwegend: dat het arrest aldus, 
zonder te betw1sten dat de koffieautomaat 
door verweerder aan zijn moeder ge
schonken werd, op grond van een 
onaantastbare beobrdeling beslist dat het 
bedrieglijk opzet ten laste van verweerder 
niet bewezen is, en dus evenmin het 
strafrechtelijk karakter van de onder 
A-4 bedoelde feiten; 

Dat het arrest zodoende zijn beslissing 
wettelijk verantwoordt ; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen ; 

Over het derde middel, 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen ; 

Over het vierde middel, 

Dat het middel niet kan worden 
;'tangeno1nen ; 

Over het vijfde middel, 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen ; 

Om die redenen, vernietigt het bestre
den arrest voor zover het hof van beroep 
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uitspraak doet over de vordering van 
eiseres betreffende de post 5.500 frank 
die beantwoordt aan de telastlegging 
A-1, en de kosten van haar burgerlijke, 
partijstelling in beide aanleggen te haren 
laste laat ; verwerpt de voorziening voor 
het overige ; beveelt dat van dit arrest 
melding zal worden gemaakt op de kant 
van de gedeeltelijk vernietigde beslissing; 
veroordeelt eiseres in vier vijfde van de 
kosten; laat de overige kosten ten laste 
van verweerder; verwijst de aldus be
perkte zaak naar het Hof van beroep 
te ,Antwerpen. 

8 juni 1976. - 26 kamer. - Voor
zitte1', de H, Wauters, raadsheer waar
nemend voorzitter. - Ver·slaggever, de 
H. Delva. - Gelijkluidende conclttsie, 
de H. Tillekaerts, advocaat-generaal. 
Pleiter, de H. Houtekier. 

2e KAMER. - 8 juni 1976. 

1o BESCHERMING VAN DE MAAT
SCHAPPIJ (WET TOT). - CoM
MISSIE TOT BESOHERMING VAN DE 
MAATSOHAPPIJ. W AARBIJ EEN VERZOEK 
TOT INVRIJHEIDSTELLING VAN DE GEIN · 
TERNEERDE AANHANGIG IS GEMAAKT.
VERHOOR VAN DE GlliiNTERNEERDE IN 
AANWEZIGHEID VAN.DE PROOUREUR DES 
KONINGS NIET VE~EIST. 

2o BESCHERMING VAN DE MAAT
SCHAPPIJ (WET TOT). - BESLIS
SING VAN DE OOMMISSIE TOT BESOHER· 
MING VAN DEi MAATSOHAPPIJ WAARBIJ 
DE INVRIJHEIDSTELLING VAN DE GEIN · 
TERN:EiERD:Ei WORDT G:EiWEIGERD. -
GEEN OONOLUSIE.- REDENGEiVING. 

3° BESCHERMING VAN DE MAAT
SCHAPPIJ (WET TOT). - VmR
BET:EiRING VAN DEi GEESTlliSTOESTAND 
EN VERVULLING VAN DEi VOORWAARDEN 
VOOR REOLASSERING. - BEOORDELING 
DOOR DE OOMMISSIE TOT BESOHERMING 
VAN DE MAATSOHAPPIJ. 

40 CASSATIE. - BEVO:EiGDHEID. -
STRAFZAKEN. - MIDDEiL TEN BETOGE 
DAT DE OOMMISSI:Ei TOT BlliSOHERMING 
VAN DE MAATSOHAPPIJ DE GEGEVENS 
VAN DEi ZAAK SLEOHT IN FEIT:Ei HEEFT 

maatschappij wam·bij een verzoek tot 
invrijheidstelling van de .ge~nterneerde 
aanhangig is gemaakt moet de ge~nter
neerde horen, doch het is niet vereist 
dat dit verhoor gescMedt in aanwezigheid 
van de procureur des Konings. (Artt. 16, 
lid 3, en 18, lid 1 en3, wet tot .bescher
ming van de maatschappij.) · 

2° Bij geb1·ek aan conclusie is regelmatig 
met 1·edenen omkleed de beslissing van 
de commissie tot besche1·ming van de 
maatschappij waarbij de invrijheid' 
stelling van de ge~nterneerde wordt 
geweigerd omdat zijn geestestoestand 
niet voldoende verbete1·d is en de voor
waarden voor zijn reclasse1•ing niet 
ve1·vuld zijn (1). (Art. 97 Grondwet en 
art. 18, lid 1, wet tot bescherming van 
de maatschappij.) 

3° De commissie tot bescherming · van de 
maatschappij beoordeelf onaantastbaa1·, 
in feite, of de geestestoestand van de 
ge~nterneerde voldoende ve1·bete1·d ·is en 
of de voorwaarden voor zijn t·eclassering 
vervuld zijn (2). (Art. 18, lid 1, wet tot 
bescherming van de maatschappif) 

4° Het Hof is niet bevoegd om na te ·gaan 
of de commissie tot beschdming van 
de maatschappij de ham· voo1·gelegde 
gegevens van de zaak goed of· slecht ·in 
feite heeft beooTdeeld (3).•, (Art. 95 
Grondwet.) 

(BAETENS;) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op de bestreden 
beslissing, op 27 april1976 genomen door. 
de Commissie tot bescherming van de 
maatschappij ingesteld bij de psychia
trische afdeling van de gevangenis te 
Antwerpen; 

Over het eerste middel, hieruit afgeleid 
dat, wanneer eiser op 22 april 1976. in de 
strafinrichting te Merksplas door de 
commissie werd gehoord in verband met 
zijn verzoek tot invrijheidstelling, de 
procureur' des Konings te Antwerpen 
bij dit verlwor niet aanwezig was : 

Overwegende dat nit het verslag van 
22 april 1976 van de commissie blijkt 

BEOORDEELD. - HoF NIET BEVOEGD (1) Cass., 2 september 1975, supm, ·biz. 17. 
OM KENNIS ERVAN TE NEMEN. (2) Cass., 16 september 1975, sup1·a,.hiz. 79, 

(3) Raadpl. cass., 29 januari 1974 (An·. 
1° De commissie tot besche1·ming van de cass., 1974, biz. 587). 
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dat eiser, in verband met zijn verzoek 
tot invrijheidstelling, op die datum in de 
strafinrichting te Merksplas door de 
commissie werd gehoord en dat de 
procureur des Koniugs te Antwerpen bij 
dit verhoor niet aauwezig was ; 

Overwegende dat artikel 18 van de 
Wet tot bescherming van de maat
schappij tegen de abnormalen en de 
gewoontemisdadigers voorschrijft, met 
verwijzing naar artikel 16 van dezelfde 
wet, dat de ge'interneerde door de 
commissie moet gehoord worden voor
aleer wordt beslist over zijn verzoek tot 
invrijheidstelling; dat evenwel geen 
enkele bepaling van bedoelde wet vereist 
dat dit verhoor 'I:OU geschieden in 
aanwezigheid van de procureur des 
Konings, die nopens het verz.oe~ tot 
invrijheidstelling door de commissie na
dien tijdens de debatten is gehoord; 

Dat het middel naar recht faalt; 

Over het tweede middel, door eiser 
hieruit afgeleid dat zijn verzoek tot 
invrijheidstelling ten onrechte verworpen 
werd, vermits hij reeds lang opgesloten 

.is en de feiten die, na zijn invrijheid
stelling op proef, aanleiding gaven tot 
zijn wederopsluiting gering waren: 

Overwegende dat de beslissing het 
verzoek verwerpt op grond dat de 
aanwezige gegevens, verslagen en advie
zen geen actuele mogelijkheid bieden 
om eiser van de internering te ontslaan 
en dat de behandeling nog client voort
gezet te worden ; 

Overwegende dat, bij ontstentenis 
van conclusie, de commissie tot bescher
ming van de maatschappij haar beslissing 
tot behoud van de internering regelmatig 
motiveert door te overwegen, zoals ten 
deze, dat de geestestoestand van de 
gei:nterneerde niet voldoende . yerbeterd 
is en de voorwaarden voor ZIJn reclas
. sering niet vervulcl zijn ; 

Overwegencle clat de commissie soeve
rein in feite oorcleelt, aan de hand van de 
regelmatig bij de clebatten voorgebrachte 
stukken, of de voorwaarden voor de 
invrijheidstelling van de ge'interneercle 
vervuld zijn ; 

Dat het miclclel, voor zover het 
aanvoert dat de beslissing niet regelmatig 
gemotiveercl is, feitelijke gronclslag mist; 

Dat, voor zover het miclclel aanvoert 
dat de commissie de feiten niet oordeel
kunclig heeft beoorcleelcl, het Hof niet 
bevoegd is om dit te onclerzoeken; 

Dat het miclclel niet kan worden 
aangenomen ; 

En overwegencle dat de substantiiile 

of op straffe van nietigheicl voorge
schreven rechtsvormen werclen nageleefcl 
en clat de beslissing overeenkomstig 
de wet is; 

Om die redenen, en zoncler acht te 
slaan op de namens eiser door zijn 
raadsman ingediencle memorie, die 
minder clan acht clagen v66r de terecht
zitting ter griffie van clit Hof. wercl 
neergelegd, verwerpt de voorziening. 

8 juni 1976. - 2e kamer. - Voor
zitter, de H. Wauters, raaclsheer· waar
nemencl voorzitter. - Ve1·slaggever, de 
H. Soetaert. - Gelijkluidende conclusie, 
de H. Tillekaerts, advocaat-generaal. -
Pleiter, de H. Verheyen (van de balie 
te Turnhout). 

3e KAMER. - 9 juni 1976, 

GEMEENTE- EN PROVINCIEBELAS
. TINGEN. DIRECTE GEMEENTE
BELASTING. - BEZWAARSCHRIFT. _:_ 
VERPLICHTING VOOR DE BESTENDIGE 
DEPUTATIE OM BINNEN DE GRENZEN 
VAN HET BIJ HAAR AANHANGIG GESCHIL 
DE AANSLAG ZELF TE BEOORDELEN. -
BE GRIP. 

De bestendige deputatie van de provincie
mad, waa1·bij een 1·egelmatig bezwaar
sch?·ijt tegen een di1·ecte gemeente
belasting aanhangig is, heejt de macht 
en tot plicht, zonde1· gehouden te zijn 
door de conclttsie van de gemeente, na 
te gaan welke vero1·dening tot 1'echts
gmnd voo1· de betwiste belasting dient 
en of deze vero1•dening de aanslag 
wettig 1'echtvaa1·digt (1). (Art. I wet van 
22 jtmi 1865; art. 136 Gemeentewet.) 

(GEMEENTE REKKEM, T. DERHORE.) 

ARREST. 

RET HOF; - Gelet op de bestreden 
beslissing, op 20 juni 197 5 op verwijzing 
gewezen door de Bestendige Deputatie 
van de Provincieraacl van Oost-Vlaan
deren; 

(1) Cass., 14 januari 1969 (Arr. cass., 1969, 
biz. 467). 
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. Gelet op het arrest van het Hof van 
12 maart 1975 (1); 

Over het middel ambtshalve afgeleid 
uit de schending van de artikelen 1 van 
de wet van 22 juni 1865 en 136 van de 
Gemeentewet : 

Overwegende dat, na vastgesteld te 
hebben dat uit het kohier bleek dat de 
betwiste aanslag gevestigd werd met 
toepassing van het gemeentelijk belas
tingreglement van 27 november 1970 en 
dat de werken voltooid waren op 1 jcui 
1969, zodat de volledige aanleg van 
voetpaden zich situeerde v66r het van 
kracht worden van dit reglement waar
van de geldigheid loopt van 1 januari 
1971 tot en met 31 december 1975, 
de bestendige deputatie beslist dat 
bedoeld reglement ten onrechte werd 
toegepast op de betwiste aanslag, inge
kohierd voor het aanslagjaar 1972, en 
de outlasting ervan verleent ; 

Overwegende· dat de bestendige depu
tatie, die uitspraak doet over een .' 
bezwaarschrift, niet alleen de macht 
maar ook tot plicht heef:!; de werkelijke 
grondslag van .de belasting vast. te 
stellen en eventueel een ander reglement 
in de plaats te stellen van datgene dat 
door de gemeente verkeerdelijk inge
roepen werd, mits de aanslag op grond 
van het werkelijk toepasselijk reglement 
gerechtvaardigd is ; 

Overwegende derhalve dat, door de 
betwiste aanslag te vernietigen om de 
enkele reden dat volgens de vermelding 
van het kohier een reglement werd 
toegepast dat niet toepasselijk was op 
deze aanslag, zonder na te gaan of deze 
vermelding niet het gevolg was van een 
vergissing en of er in werkelijkheid geen 
toepassing werd gemaakt van een vorig, 
op de aanslag toepasselijk belasting
reglement, de bestendige deputatie haar 
beslissing niet wettelijk rechtvaardigt ; 

Om die redenen, en zonder dat er 
aanleiding bestaat tot onderzoek van het 
door eiseres aangevoerde middel hetwelk 
geen aanleiding kan geven tot een 
vernietiging zonder verwijzing, vernietigt 
de bestreden beslissing ; beveelt dat van 
dit arrest melding zal worden gemaakt 
op de kant van de vernietigde beslissing ; 
veroordeelt verweerder in de kosten ; 
verwijst de zaak naar de Bestendige 
Deputatie van de Provincieraad van 
A:ntwerpen. 

(1) A1•r. cass., 1975, blz. 780. 

9 juni :1976. - 3e kamet'. ~ Voo?'
zitter en ·verslaggevm·, de H. Naulaerts, 
raadsheer waarnemend voorzitter. -
Gelijkluidende conchtsie, de H. Lenaerts, 
advocaat-generaal. - Pleitm·, de · H. 
Delafontaine (van de balie te Kortrijk). 

Op dezelfde dag werd een analoog 
arrest gewezen inzake dezelfde eiseres 
tegen Huyse. 

3e KAMER. - 9 juni 1976, 

VOORZIENING IN CASSATIE. 
VORl\1. - DIRECTE GEMEENTEBELAS

TING. - 0VERLEGGING VAN STUKKEN 
nooR EISER.- VooRWAARDEN. 

De eise?' in cassatie tegen een· besluit van 
de bestendige deptttatie van de provincie
?'aad inzake directe gemeentebelasting 
mag geen andere stulcken dan akten van 
afstand of hm·vatting van het geding 
of akten waantit bl~jkt dat de vom·
ziening doelloos is gewo1·den, mem· 
indienen na verloop van twee maanden 
sede?'t de dag waa?'op de zaak op de 
algemene ?'Ol is ingesch?'even (2). 
(Art. 420bis Sv.) 

(GEMEENTE GRIMBERGEN, T. KIEKENS.) 

ARREST. 

RET HOF ; - Gelet op de bestreden 
beslissing, op 1 augustus 1975 door de 
Bestendige Deputatie van de Provincie-
raad van Brabant gewezen ; · 

Overwegende da.t de beslissing uit
spraak doet over een reclamatie tegen 
een aanslag in een clirecte gemeente
belasting; 

Overwegende dat, luidens de arti
kelen 4 van de wet van 22 januari 1849, 
2 van de wet van 22 juni 1865 en 16 van 
de wet van 22 jcmi 1877, de voorziening, 
op straffe van verval, binnen de · tien 
dagen van de verklaring moet betekend 
worden aan de partij tegen wie zij 
gericht is; 

(2) Cass., 10 maart 1976, supm, blz. 798. 
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Overwegen~e dat, bij toepassing van 
artikel 420bis van het W etboek van 
strafvordering, het Hof geen a.cht vermag 
te slaan op bescheiden, fl,ndere dan akten 
van afstand of hervatting van het geding 
of alden waaruit. blijkt dat de voor
ziening doelloos is geworden, die slechts 
op 4 jnni 1976 ter griffie werden neer
gelegd, nadat meer dan twee maanden 
verstreken waren sedert 11 december 
197 5, dag waarop de zaak door de 
griffier op de algemene rol werd inge
schreven; 

Overwegende dat derhalve nit de 
stukken waarop het Hof vermag acht 
te slaan niet blijkt dat de voorziening 
aan de verweerder betekend werd ; dat 
zij dienvolgens niet ontvankelijk is ; 

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

9 juni 1976. - ge kamer. ---, Voor
zitter, de H. Nanlaerts, raadsheer waar
nemend voorzitter. - Verslaggever, de 
H. Versee. - Gelijkluidende conclusie, 
de H. Lenaerts, advocaat-generaal. -
Pleiter, de H. De Kook (van de balie te 
Brussel). 

ge KAMER. - 9 juni 1976. 

DIENSTPLIOHT. - UITSTEL EN VRIJ
LATING VAN DIENST OP MORELE GROND. 
- KOSTWINNER VAN HET GEZIN. -
VoORWAARDEN GESTELD BIJ ARTI
KEL 10, § 1, ~ 0 , VAN DE DIENSTPLIOHT
WETTEN MOETEN GELIJKTIJDIG VER
VULD ZIJN. 

Alle · voo;·waarden gesteld bij m·tikel 10, 
§ 1, 1°, van de dienstplichtwetten, 
gecoordineerd op 30 april 1962, waar
naar m·tilcel 12, § 1, 7°, van die wetten 
verwijst, moeten gelijktijdig vervuld 
zijn, opdat een dienstplichtige als kost
winne1' van zijn vader· en moeder of van 
een van hen zou kunnen worden 
beschomod ( 1). 

(BEYS.) 

ARREST. 

HET HOF;- Gelet op de bestreden 
beslissing, op 1 april 1976 door de Hoge 
JYiilitieraad gewezen ; 

Over het middel afge1eid nit de scherr
ding van artike1 12, § 1, 7°, van de 
gecoordineerde dienstplichtwetten, 

dom·dat de Hoge Militieraad beslist 
dat uit de overgelegde fiscale getuig
sohriften blijkt dat de inkomsten van de 
vader van eiser van het jaar 1973 
(aanslagja,ar 1974) het bij artikel 10, 
§ 1, 1°, van de dienstpliohtwetten 
vastgestelde toegelaten maximumbedrag, 
waarnaar artikel 12, § 1, 7°, verwijst, 
in ruime mate overtreffen, dat het niet 
bewezen is dat deze inkomsten hoofd
zakelijk het resultaat zijn van de activi
teit van eiser op het bedrijf; en dat het 
in de gegeven omstandigheden niet 
noodzakelijk is een bijkomend onderzoek 
naar ' de gezondheidstoestand van de 
vader van eiser te gelasten, 

te?·wijl, eensdeels, .. nit een fiche van 
betaalde . bezoldigingen blijld dat eiser 
voor het jaar 1974 als belastbare bezoldi
gingen 204.000 frank heeft genoten, 
waaruit volgt dat de inkomsten van de 
vader het hoofdzakelijk resultaat zijn 
van eisers activiteit en, anderdeels, de 
Hoge Militieraad geen rekening houdt 
met een geneesknndig attest waaruit 
de ziekte van eisers vader blijkt : 

Overwegende dat alle voorwaarden 
gesteld bij artikel 10, § 1, 1°, van de 
dienstplichtwetten, waarnaar artikel 12, 
§ 1, 7o, verwijst, gelijktijdig moeten 
worden vervuld opdat de dienstplichtige 
als kostwinner van zijn vader en moeder 
of van een van hen zou kunnen be
schouwd worden ; 

Overwegende dat de beslissing vast
stelt dat het in aanmerking te nemen 
inkomen van de vader van eiser het bij 
voormeld artikel 10, § 1, 1°, toegelaten 
maximum ruimschoots overtreft ; . 

Overwegende dat deze vaststelling, 
die door het middel niet bekritiseerd is, 
volstaat om de beslissing wettelijk te 
rechtvaardigen en dat het middel, dat 
alleen opkomt tegen de beschouwingen 
van de beslissing betreffende de andere 
door bedoeld artikel 10, § 1, 1°, gestelde 
voorwaarden, niet ontvankelijk is bij 
gebrek aan belang ; . 

Om die redenen, verwerpt de voor
ziening. 

9 juni 1976. - ge kamer. - Voor
zitte?' en Verslaggever, de H. Naulaerts, 

(1) 0ass., 10 mei 1972 (A?-r. cass., 1972, 
blz. 846) en 19 juni 1974 (ibid., 1974, blz.1159). 
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raadsheer waarnemend voorzitter. 
Gelijkluidencle conclusie, de H. Lenaerts, 
advocaat-gEmeraal. 

3e KAMER. - 9 juni 1976, 

1° DIENSTPLICHT. - UITSTEL OF 
VRIJLATING VAN DIENST OP MORELE 
GROND. - lNGESOHREVENE VAN WIE 
EEN BROEDER OF EEN ZUSTER EEN 
WERKELIJKE DIENST HEEFT VOL
BRACHT. - GEZIN DAT TEN MINSTE 
EEN LID TELT DAT DE HOEDANIGHEID 
VAN GEDEPORTEERDE HEEFT. - HoE
DANIGHEID VAN GEDEPORTEERDE. 
BEGRIP. 

2° GRONDWET. - GELIJKHEID VAN 
DE BELGEN VOOR DE WET.- BEGRIP. 

1° Onder gezinslid dat de hoeclanigheicl 
van gedeportee1·de heejt in de zin van 
a1·tikel 12, § 1, 5°bis, lid 3, c, van de 
clienstplichtwetten, gewijzigd bij cle wet 
van 30 juli 1974, moet worden verstaan 
het gezinslid clat het wettelij k statuut 
van gedepo1·tee1•de heejt ( 1). 

2° Het beginsel van de gelijkheid van alle 
Belgen voo1· de wet betekent clat al 
degenen clie zich in een icleniieke 
jeitelij ke toestand bevinden, op gelij ke 
wijze moeten wo1·clen behandelcl (2). 
(Art. 6 Grondwet.) 

(VANLOO.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op de bestreden 
beslissing, op 1 april 1976 door de Hoge 
Militieraad gewezen ; 

Over het middel afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 6, tweede lid, van 
de Grondwet en 12, § 1, 5°bis, c, van de 
gecoi:irdineerde dienstplichtwetten, 

(1) Cass., 24 maart 1976, sttpra, blz. 860; 
raadpl. cass., 28 april 1976, sup1·a, blz. 977. 

(2) Cass., 23 juni 1975 (Arr. cass., 1975, 
blz. 1129); raadpl. cass., 20 november 1975, 
supra, blz. 359, , alsmede de conclusie van 
advocaat-generaal Velu in Bttll. en Pas., 1976, 
I, blz. 349 en vlg., en cass., l4 januari 1976, 
sup1·a, blz. 54 7, alsmede de-conclusie van eerste 
advocaat-generaal Dumon, sup1•a, blz. 549, 
en Rechtskundig Weekblad, 1975-1976, 
kol. 1745. - -

dom·dat de Hoge Militieraad beslist dat 
eiser de voorwaarden niet vervult om de 
vrijlating op morele grond, bepaald bij 
voormeld artikel 12, § 1, 5°bis, c, te 
bekomen om de reden dat de vader van 
eiser op de hoedanigheid van gedepor
teerde geen aanspraak kan maken nu hij 
het desbetreffende statuut niet bezit, 

terwijl, eerste oncle1·cleel, uit een uit
treksel uit de bevolkingsregisters blijkt 
dat eisers vader gedeporteerd is geweest ; 

tweede onde1·deel, eisers vader thans 
het statuut van gedeporteerde niet meer 
kan bekomen, nu de erkenningscommissie 
niet meer zetelt, zodat er, in strijd met 
artikel 6, tweede lid, van de Grondwet, 
een onwettige discriminatie is ingevoerd 
tussen de gedeporteerden eensdeels en 
de oorlogsvrijwilligers anderdeels, die 
hun hoedanigheid nu nog door een officiiile 
com1nissie kunnen doen erkennen, en 
voornoemd artikel daareriboven nog 
werd geschonden omdat " de uitzondering 
niet voorzien werd door een wet, maar 
door een koninklijk besluit » : 

W at het eerste onderdeel betreft : 

Overwegende dat, om de hoedanigheid 
van verzetslid, krijgsgevangene, politiek 
gevangene of gedeporteerde te bezitten 
in de zin van artikel 12, § 1, 5°bis, c, van 
de gecoi:irdineerde dienstplichtwetten, het 
niet volstaat dat men in feite verzetslid, 
krijgsgevangene, politiek gevangene of 
gedeporteerde is geweest; dat men het 
desbetreffende statuut moet bezitten ; 

Overwegende dat de Hoge Militieraad 
vaststelt dat eiser niet bewijst aan de 
hand van het officiiile document afge
leverd door het Ministerie van Volks
gezondheid en van het Gezin dat zijn 
vader de hoedanigheid van gedeporteerde 
tot de verplichte tewerkstelling van de 
oorlog 1940-1945 bezit; 

W at het tweede onderdeel betreft : 

Overwegende dat het treffen van 
verschillende regelingen niet strijdig is 
met artikel 6 van de Grondwet wanneer 
aan alle burgers die in gelijke oms~andig
heden verkeren, gelijke regelen worden 
opgelegd; 

Dat eruit volgt dat, nude hoedanigheid 
van oorlogsvrijwilliger niet in aanmerking 
komt voor de toepassing van artikel 12, 
§ 1, 5obis, c, van de dienstplichtwetten, 
het ten opzichte van het beginsel van de 
gelijkl1eid voor de wet onverschillig is 
dat voor het bekomEm van het statuut 
van gedeporteerde een aanvraag bij 
controlecommissies en een commissie van 
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beroep binnen een bepaalde termijn moet 
worden ingediend en er voor het bekomen 
v~n. de hoedanigheid van oorlogsvrij
w1lhger een langere termijn is bepaald ; 

Overwegende dat, luidens artikel 6 
tweede lid, van de Grondwet, een wet 
slechts vereist is om in bijzondere 
gevallen uitzonderingen te stellen op de 
regel·dat aileen de Belgen tot de burger
li_j_ke eh militaire bedieningenbenoembaar 
ZIJn; . 

Dat het middel niet kan aangenomen 
worden; 

Om die redenen, verwerpt de voor
ziening. 

9 juni 1976. - 3e kamer. - Voor
zitte1' en V m·slaggeve1·, de H. N aulaerts, 
raadsheer waarnemend voorzitter. -
Gelijkluidende conclusie, de H. Lenaerts, 
advocaat-generaal. 

3e KAMER, - 9 juni 1976, 

INKOMSTENBELASTINGEN.- WET
BOEK VAN DE lNKOMSTENBELASTINGEN. 
- BELASTINGVRIJSTELLING VOOR DE 
MEERWAARDEN WAARVAN SPRAKE IN 
ARTIK:eJL 35 VAN RET WETBOEK VAN DE 
lNKOMSTENBELASTINGEN.- ONTWERP 
VAN ONTEIGENING VAN· EEN DEEL VAN 
EEN BEDRIJFSGEBOUWENCOMPLEX. -
VERKOOP IN DER MINNE VAN GEHEEL 
DIT COMPLEX. - VERKOOP ALS ONVER
MIJDELIJK GEVOLG VAN DE ONTWORPEN 
ONTEIGENING. - 0PBRENGST VAN DE 
VERKOOP VOORTKOMENDE UIT EEN 
GEBEURTENIS VAN GELIJKE AARD ALS 
DE ONTEIGENING. 

Het a1·re.st dat vaststelt dat de verlcoop in 
de1· mtnne van een complex van bed1·ijfs
ge,bouwen het onvermijdelijlc gevolg is 
van de voorgenomen onteigening van een 
deel van dit complex, kan wettelijk 
beslissen dat de bij deze verkoop behaalde 
mem·war.u·de . voortkomt uit vm·goedingen 
wegens een gebettrtenis van gelijke am·d 
als een onteigening, in de zin van 
artikel 35 van het W etboek van de 
I nkomsten belastingen ( l). 

(1) Raadpi. cass., 6 januari 1970 (A1'1', cass.,, 
1970, biz. 410); Gedr. St. Kamer, 17 oktober 
1950, nr. 215, Memorie van toelichting, 
biz. 10. 

(BELGISCHE STAAT, 
MINISTER VAN FINANCIEN, 

T. NAAMLOZE VENNOOTSCHAP 
« BUYSSCHAERT METALEN ».) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 14 maart 1975 door het Hof 
van beroep te Gent gewezen ; 

Over het middel afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 35 en 105 van het 
W etboek der Inkomstenbelastingen, 

doordat het bestreden arrest de her
berekening van de betwiste aanslag in 
de vennootschapsbelasting beveelt " met 
uitsluiting uit de belastbare grondslag 
van de meerwaarde door verweerster 
verw:~zenlijkt bij de verkoop van haar 
bednJfsgebouw », op grand van het motief 
dat de~e verkoop « een onvermijdelijk 
gevolg IS geweest van de dwang die door 
de stad Kortrijk uitgeoefend werd » en 
de daaruit voortspruitende meerwaarde 
derhalve « verwezenlijkt werd ten gevolge 
van een gebeurtenis gelijkaardig aan een 
onteigening », . 

te1·wijl, naar de vaststellingen van het 
arrest, de door de stad Kortrijk uitge
oefende dwang enkel betrekking had op 
het deel van het beoogde bedrijfsgebouw 
(106'm2) dat diende·ingenomen te worden 
met het oog op de noodzakelijke uit
breiding van het podium van de stede
lijke schouwburg, zodat de meerwaarde 
ver":ezenlijkt door de verkoop van het 
over1ge gedeelte, dat niet door een aan 
een onteigening gelijkaardige gebeurtenis 
w~~d g~tro~en, niet voor de gevraagde 
VriJStellmg m aanmerking kwam : 

Overwegende dat het arrest vaststelt : 
« dat uit de feitelijke gegevens van de 
zaak client afgeleid dat een eventuele 
onteigening door de Stad Kortrijk van 
een deel van het bedrijfsgebouw -
hetgeen onvermijdelijk was - tevens 
tot gevolg moest hebben dat requirante 
(thans verweerster) haar bedrijf naar 
elders moest overbrengen omdat zij haar 
magazijnencomplex niet meer doeltref
fen~ .ko~ aanwenden voor haar bedrijfs
activitmt; dat derhalve de verkoop in 
der minne van het gehele complex een 
onvermijdelijk gevolg is geweest van 
d~ dwang die door de Stad Kortrijk 
mtgeoefend werd ; dat de administratie 
vergeefs voorhoudt dat requirante voor 
het resterende gedeelte van haar eigen
dom, na eventuele onteigening van een 
gedeelte ervan door de Stad Kortrijk, 

\ 
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~aar volledige vrijheid behield ; dat 
1mmers de dreigende onteigening requi
rante in ieder geval verplichtte ook het 
overige te verkopen, aan wie dan ook ; ... 
dat de verkoop, onverschillig de wijze 
waarop hij verwezenlijkt werd, bet 
onafwendbaar gevolg geweest is van een 
dreigende onteigening " ; 

Overwegende dat uit deze vaststel
lingen volgt dat de verkoop van het 
~ehele complex een onvermijdelijk gevolg 
IS geweest van de .door de Stad Kortrijk 
ontworpen onteigening, weshalve het 
arrest wettelijk heeft kunnen beslissen, 
zonder schending van de in het middel 
aangevoerde wetsbepalingen, dat de be
laste meerwaarde door verweerster ver
wezenlijkt bij de verkoop van haar 
bedrijfsgebouw voortkwam van ver"oe
dingen ontvangen uit hoofde van een ~et 
onteigening gelijkstaande gebeurtenis 
welke het bedrijfsgebouw van verweerster 
in haar geheel had « getroffen », in de zin 
van artikel 35 van het W etboek van de 
inkomstenbelastingen ; 

Dat het middel naar recht faalt ; 

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

9 juni 1976. - 3e kamer. - Voor
zitter en Verslaggeve1·, de H. Naulaerts, 
raadsheer waarnemend voorzitter. -
Gelijkluidende conclusie, de H. Krings, 
advocaat-generaal. - Pleite1•s, de HH. 
Claeys Bouuaert en Delafontaine (deze 
laatste van de balie te Kortrijk). 

1e KAMER.- 10 juni 1976. 

CASSATIEMIDDELEN. DIRECTE 
BELASTINGEN. - MIDDEL DAT EEN 
BETWISTING OPWERPT DIE HET GESCHIL 
TE BUITEN GAAT DAT AAN HET HOF VAN 
BEROEP WERD VOORGELEGD OF DAT 
DOOR HET BESTREDEN ARREST WERD 
BESLECHT. NIET-ONTVANKELIJK
HEID. 

Niet ontvankelijk inzake directe belastingen 
is het middel dat een' betwisting opwerpt 
die het geschil te buiten gaat dat aan 
het hof van beroep werd voorgelegd of 
dat door het bestreden arrest werd 
beslecht ( 1). · 

(1) Cass., 24 september 1968 (Arr. cass., 
1969, blz. 94). 

/ 

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

Met de notitie overeenstemmend 
arrest. 

10 juni 1976. - 1e kamer. - Vom·
zittet·, de H. Perrichon, raadsheer waar
nemend voorzitter. - Verslaggever, de 
H. Trousse. - Gelijkluidende conclusie, 
de H. Charles, advocaat-generaal. -
Pleiters, de HH. Baltus (van de balie te 
Brussel) en Fally. 

1e KAMER.- 10 juni 1976. 

WATERS. - BESLISSING WAARBIJ DE 
BRUSSELSE lNTERCOMMUNALE WATER
MAATSCHAPPIJ WORDT VEROORDEELD 
TOT VERGOEDING VAN DE SCHADE AAN 
DERDEN BEROKKEND DOOR EEN BODEJ\1-
VERZAKKING DIE TE WIJTEN IS AAN EEN 
BREUK IN DE WATERLEIDING, EIGEN
DOM VAN EEN VAN DE DERDEN, WORDT 
VEROORDEELD MET VERWIJZING ALLEEN 
NAAR EEN ARTIKEL VAN EEN REGLE
MENT ·op DE WATERDIENST.- REGEL
MATIG DOOR DEZE MAATSOHAPPIJ VOOR
GEDRAGEN VERWEER STEUNENDE OP 
ANDERE REGLEMENTAIRE BEPALINGEN 
OM ALLE AANSPRAKELIJKHEID VOOR 
DE BREUK IN DE LEIDING TE BETWIS
TEN. - GEEN ANTWOORD. - NIET 
REGELMATIG GEMOTIVEERDE BESLIS
SING. 

Niet gemotiveerd is de beslissing van het 
vonnis, waarbij de Brusselse Inter
communale TVatermaatschappij tot ve?·
goeding van de schade aan derden 
berokkend door een bodemverzakking 
die te wijten is aan een breuk in de 
watedeiding, eigendom van een andere 
de1·de, wordt ve1·oordeeld met vet·wijzing 
alleen naa1· een artikel van een 1·eglement 
op de waterdienst, zondet• te antwoo1·den 
op de conclusie steunende op ande1·e 
reglementaire bepalingen om alle aan
sprakelijkheid voor de breuk in de 
leiding te betwisten (2). 

(2) Cass., 7 januari 1976, sup1•a, blz. 527. 
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(BRUSSELSE INTERCOMMUNALE 
WATERMAATSCHAPPIJ, 

T. REMON, VANDENBRUEL EN REGIE 
VAN TELEGRAAF EN TELEFOON.) 

ARREST (vertaling). 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 7 mei 1975 in hoger beroep 
gewezen door de Rechtbank van eerste 
aanleg te Brussel ; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 1319, 1320, 
1322 van het Burgerlijk Wetboek, 13, 15, 
17, 24, 54, 55, 13-A, 17-A, 24-A, 68van 
het reglement op de waterdistributie 
van de gemeente Anderlecht, vastgesteld 
op de zitting van de gemeenteraad van 
29 december 1966, en 97 van de Grand
wet, 

doordat, teneinde te beslissen dat 
eiseres, op grond van artikel 1384, lid 1, 
van het Burgerlijk W etboek, de tweede 
en derde verweerders moet vergoeden . 
voor de schade die zij hebben geleden 
ingevolge de litigieuze verzakking die 
werd veroorzaakt door de breuk van een ' 
waterleiding en de eerste verweerster 
vrij te stellen van alle a~nsprakelijk
heid, het vonnis vaststelt dat het lek 
zich voordeed in de leiding die loopt van . 
de stopkraan onder de stoep naar de : 
meter in het pand van verweerster Remon 
die eigenares is van dit deel van de 
vertakking, maar beslist dat « artikel 15 ' 
van het reglement van de Brusselse 
Intercommunale W atermaatschappij aan 
deze maatschappij het recht verleent om 
onderhouds-, herstellings- ofvervangings
werken uit te voeren over gans het deel 
van de leiding dat het water aanvoert ' 
vanaf de moerbuis tot en met de kraan 
die onmiddellijk achter de meter is 
geplaatst ; dat tegenover dit recht binnen 
de vereisten van de. open bare veiligheid 
een uitsluitende verplichting staat, welke 
verplichting uitsluitend is in de mate dat 
het toezicht op het goede onderhoud van 
de vertakking niet door de eigenaar kan 
worden verricht ; dat dit het geval is 
voor het gedeelte van de vertakking dat 
zich tussen de stopkraan en de meter 
bevindt "• 

terwijl, eerste ondm·deel, door enkel te 
zeggen dat eiseres, krachtens artikel 15 
van het reglement op de waterdistributie, 
moet waken over het onderhoud en de 
herstelling van « het gedeelte van de 
vertakking '' dat lek sloeg 'en waarvan 
het vaststelt dat het zich bevindt tussen 

de stopkraan en de meter en dat eerste 
verweerster een eigendomsrecht heeft op 
dit deel van de vertakking, het vonnis 
niet antwoordt op de regelmatig in 
conclusie aangevoerde stelling van eiseres 
dat de heer Schiltz, echtgenoot van 
genoemde verweerster, in zijn op 18 ja
nuari 1957 ondertekende gewone abonne
mentsaanvraag uitdrukkelijk had erkend 
dat « krachtens het gemeentelijk regle
ment, de vertakking ophoudt bij de 
stopkraan onder de stoep >> (schending 
van artikel 97 van de Grondwet); 
het vonnis, door te beslissen dat <]e 
vertakking doorloopt voorbij de stop
kraan die zich onder de stoep bevindt, 
terwijl de echtgenoot van eerste ver
weerster had erkend dat zij bij de stop
kraan ophield, in elk geval de bewijs
kracht van de aanvraag van een gewoon 
abonnement miskent door haar een 
draagwijdte toe te kennen die onverenig
baar is met haar bewoordingen (schending 
van de artikelen 1319, 1320 en 132~ van 
het Burgerlijk Wetboek); 

tweede onderdeel, de motivering van de 
bestreden beslissing niet antwoordt op 
de conclusie waarin eiseres opmerkte 
« dat het pand van de medeverweerster 
(eerste verweerster) geen kelder heeft 
rechtover de straat ; dat de gemeentelijke 
vertakking derhalve eindigt bij de stop
kraan (ventiel dat zich onder de stoep 
bevindt) waar de « binnenkanalisatie n 
begint die aan de abonnee behoort 
(eigenaar van het op de watm'distributie 
aangesloten pand) n, wijzend op artikel 25 
van het vroegere reglement op de 
waterdistributie, inzonderheid lid 2, met 
deze verduidelijking " dat er moet worden 
opgemerkt dat inmiddels een nieuw 
reglement in werking is getreden, doch 
dat dit de toestand voor de bestaande 
vertakkingen niet heeft gewijzigd (cfr. 
de artikelen 54, 55, 13-A van het nieuw 
reglement); dat de toestand slechts 
gewijzigd is voor de toekomst (vergelijk 
de artikelen 13, 14 en 17 van het nieuw 
reglement) >> (schendi:ng van artikel 97 
van de Grondwet); 

derde onderdeel, door te beslissen dat 
. de eerste verweerster eigenares is van het 
gedeelte van de vertakking tussen de 
stopkraan onder de stoep en de meter, 
en dat eiseres, krachtens artikel 15 van 
het reglement van de Brusselse Inter
commu:nale W atermaatschappij, het 
recht heeft om onderhouds., herstellings
of vervangingswerken uit te voeren 
over gans het deel van de .leiding dat het 
water aanvoert. vanaf de moerbuis tot 
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en met de kraan die onmiddellijk achter 
·de meter is geplaatst, het vonnis de 
reglementaire bepalingen met' elkaar 
verwart in zoverre hetgeen · het beweert 
met betrekking tot de eigendom van het 
deel van de Ieiding waar de brenk zich 
voordeed sle.chts geldt voor de ver
takkingen en installaties bestaande op 
de datum van inwerkingtreding van het 
nieuw reglement (artikelen 54, 55, 13-A, . 
17 -A, 24-A en 68) terwijl zijn beweringen 
betreffende het onderhoud slechts gelden 
voor de achteraf aangebrachte ver
takkingen en installaties, die enkel onder 
toepassing vallen van het in de moti
vering bedoelde artikel 15 (artikelen 13, 
15, 17, 24 en 68) ; het vonnis, door het 
a:ldus cumulatief toepassen op eenzelfde 
panel van twee reglementaire teksten 
die bedoeld zijn voor twee verschillende 
categorieen panden, de artikelen schendt I 
van het in het middel bedoelde reglement ! 

··van 29 december 1966 op de water
distributie van de gemeente Anderlecht · 
en voor zover nodig hun bewijsliTacht 
miskent (artikel 1319, 1320 en 1327 van 
het Burgerlijk Wetboek) ; zijn motivering 
in elk geval de mogelijkheid niet biedt na : 
te gaan welke reglementaire tekst werd · 
toegepast (schending van artikel 97 
:van de Grondwet) : 

W at het tweede onderdeel betreft : 

Overwegende dat de vorderingen de : 
herstellingen betreffen van de schade die . 
aan de tweede en derde verweersters · 
werd berokkend door een verzakking , 
van de bodem die te wijten was aari een i 
breuk in de waterleiding die aan de et;~rste i 

. verweerster toebehoort ; dat het vo:prri,s : 
eiseres veroordeelt tot het herstel van ; 
deze schade en de eerste verweerster 
buiten de zaak stelt ; 

Overwegende dat eiseres in haar 
conclusie betoogde dat sormnige bepa
lingen van het reglement op de water
distributie van Anderlecht, dat op 1 ja- . 
nuari 1967 in werking is getreden, ten 
,deze niet van toepassing waren, dat · 
artikel 55 van dit reglement inderdaad 
bepaalde dat voor de vertakkingen en 
installaties, bestaande op de datum van 
'inwerkingtreding van bedoeld reglement, 
enkel bepaalde regels van de · arti
kelen 13-A en 24-A moesten worden 
toegepast ; dat zij cut deze laatste 
reglementaire bepalingen afleidde dat 
de brenk in de leiding haar aansprakelijk
heid in geen enkel opzicht in het ge-· 
drang bracht ; 

Overwegende dat artikel 13-A, lid 4, 
van dit door eiseres aangevoerde regle-

ment bepaalde : « V oor de onroerende 
goedereri gebouwd rechtover de straat 
en niet voorzien van een kelder rechtover 
de straat, eindigt de vertakking evenwel 
aan de flens afwaarts van de stopliTaan ,, 
hetzij onder de stoep van de woning 
die eigendom is van de eerste verweerster, 
en dat artikel 24, lid 1, bepaalde dat 
« vanaf het uiteinde van de vert:;tkking, 
.zoals bepaald bij artikell3-A ... worden 
de .binnenkanalisatie en eender welke 
apparaten en toebehoren geplaatst, her
steld en in perfecte staat onderhouden 
door toedoen en op kosten van de 
abonnee, zonder enige aansprakelijkheid 
voor de waterdienst " ; 

Overwegende dat het vonnis', om te 
beslissen dat eiseres de schadelijke 
gevolgen moet dragen van die brenk 
van de waterleiding, erikel verwijst 
riaar artikell5 van het reglement volgens 
hetwelk eiseres het recht heeft om 
onderhouds-, herstellings" ofvervangings
werken uit te voeren over gans .het· deel 
·van de leiding die het w:ater aanvoert 
vanaf de moerbuis tot en met de kraan 
die binnen het huis onmiddellijk voorbij 
de meter is geplaatst ; . 

Overwegende dat, door enkel te ver
. wijzen naar genoemd artikel 15 zonder 
te antwoorden op de conclusie waarin 
eiseres, op grond van de reglementaire 
bepalingen die van liTacht . waren toen 
de breuk van de Ieiding zich voordeed, 
betwistte dat zij voor de brenk aan
sprakelijk was, het vonnis zijn beslissing 
niet wettelijk met redenen omkleedt ; 

Dat dit onderdeel .van het middel 
gegrond is; 

Om die redenen, en zonder het eerste 
en het derde onderdeel vari het eerste 
:middel en het tweede en derde middel 
te moeten onderzoeken, die tot geen 
ruimere cassatie kunnen leiden, ver
nietigt het bestreden vonnis, behalve 
·in zoverre het hager beroep wordt 
ontvangen ; beveelt dat van dit arrest 
melding wordt gemaakt op de kant van 
de gedeeltelijk vernietigde beslissing; 
houdt de kosten aan opdat erove'r ·.door 
de feitenrechter wordt beslist ; verwijst 
de aldus beperkte zaak naar de Recht
bank van eerste aanleg te Nijvel, zitting 
houdende in hoger beroep. · 

10 juni 1976. ~ 1e kamer. - Voo?·
zitter, de H. Perrichon, raadsheer waar
nemend voorzitter. - V erslaggever, de 
H. Oloson. - Gel~jkhticlencle conclusie, 
de H. Charles, advocaat-generaal. 
Pleiter, de H. Dassesse. 
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1e KAMER.- 10 juni 1976, 

BESLAG. - VERMENGING DOOR CON· 
CUBINER:EiNDEN VAN HUN RESPECTIEVE 
ROERENDE GOEDEREN. - EESLAG· 
RECHT VAN DE SCHULDEISERS VAN EEN 
VAN DE CONCUBINERENDEN. - VER· 
HAAL VAN DE CONCUBINERENDE DIE 
GEEN SCHULDENAAR IS. 

W annee1· concubine1·enden hun 1·espectieve 
1"0e1"ende goede1·en ve1·mengen, kan de 
schuldeise1" van een van hen niet e1·toe 
w01·den ve1·plicht deze goede1·en te ondm·
scheiden of af te scheiden, hetgeen 
onmogelijk is gewo1"den ten gevolge 
van de ve1"menging die de concu
bine1"enden zelf hebben bewe1·kstelligd; 
hie1"tt.it volgt dat de schuldeism· op deze 
1•oe1•ende goede1·en beslag kan leggen, 
tenzij de concubine1·ende, die geen 
schuldenaa1" is, bewijst dat hij alleen 
eigenaa1" is van het geheel of van een 
bepaald deel van de goede1"en (1). 
(Art. 2279 B.W.) 

(DESMEDT, T. PROVINOIE NAMEN, 
GEORGES EN MASSART.) 

ARREST (Ve1"tali'/ig). 

HET HOF ; - Gelet op het bestrederi 
arrest, op 19 maart 1975 door het Hof 
van beroep te Luik gewezen ; 

Over de twee middelen samen, afgeleid; 
het ee1·ste, uit de schending van de 

artikelen 97 van de Grondwet,, 544, 
577bis, 7ll, 1134, 1165, 2228 tot 2232 
en 2279 van het Burgerlijk Wetboek, 

doo1·dat het arrest beslist dat « de door 
appellant (thans eiser) voorgelegde docu
menten het vermoeden van artikel 2279 
van het Burgerlijk W etboek niet teniet 
doen en niet aantonen dat de in beslag 
genomen roerende goederen een andere 
bestemming zouden hebben dan het 
gebruik door de concubinerenden en dus 
niet zouden behoren tot de feitelijke 
onverdeeldheid die voortvloeit uit hun 
samenleven ,, 

tm·wijl, ee1·ste onde1"deel, noci1 het 
samenleven van de concubinerenden noch 
het feit dat zij bepaalde roerende goede-

(1) Raadpl. cass., 16 september 1954 (,Bull. 
en Pas., 1955, I, 3); DE PAGE, d. X, blz.,130, 
nr. 46bis, e'!l R. DEKE:ERs, Rev. crit. de jm. 
belge, 1948, blz. 106, en vlg~ 

ren « samen gebruiken " een vorm van 
eigendomsoverdracht is, en, derhalv<l, 
op zichzelf geen onverdeeldheid tussen 
hen kan doen ontstaan ; het onverschillig 
is of deze als een « feitelijke » of als een 
onverdeeldheid « in rechte » wordt be
titeld (schending inzonderheid van de 
artikelen 711 en 2228 tot 2232 van het 
Burgerlijk Wetboek); 

tweede onde1"deel, om het vermoeden 
teniet te doen van gemeenschappelijke 
eigendom, dat kan voortvloeien uit het 
feit dat de concubinerenden samen· 
bepaalde roerende goederen bezitten, 
het onverschillig is dat een andere 
bestemming van deze roerende goederen 
dan het gebruik door de concubinerenden 
zou worden aangetoond; het bewijs van 
de uitsluitende eigendom van een vall 
hen slechts kan voortvloeien uit de 
oorsprong van de goederen of uit de 
omstandigheden die verband houderi met 
hun verwerving en niet met de .bestem, 
ming die hen wordt gegeven (schending 
inzonderheid van de artikelen 2228 tot 
2232 en 2279 van het Burgerlijk 
Wetboek); 

het tweede, uit de schending van de 
artikelen 97 van de Grondwet, 577bis, 
815 .:tot 820, ll34 en 1165 tot ll67 van 
het Burgerlijk Wetboek, · · 

doordat het arrest beslist dat « ee~ 
derde, als beslagleggende schuldeiser, 
geen uitstaans heeft met de omvang van 
de rechten van de medeeigenaars », 

te1·wijl, zelfs al neemt men het feit 
aan dat er een onverdeeldheid bestaat, 
dit aan de derde schuldeiser niet het 
recht verleent zijn schuldvordering te 
innen op het aandeel van de persoon die 
samen met zijn schuldenaar mede
eigenaar is : 

Overwegende dat uit de in het eerste 
middel weergegeven motivering van het 
arr~st volgt dat het hof van beroep, op 
grond van een soevereine beoordeling in 
feite, oordeelt, enerzijds, dat de twee 
concubinerenden de in beslag genomen 
roerende goederen bezaten, dat zij ze 
samen gebruikten, en, anderzijds, dat 
de door eiser voorgelegde dokumenten 
niet volstonden om het vermoedei:J. teniet 
te doen dat krachtens artikel 2279 van het 
Burgerlijk Wetboek uit dit bezit volgt; 

Overwegende dat wanneer, zoals ten 
deze, concubinerenden hun respectieve 
roerende goederen hebben vermengd, 
de schuldeiser van een van heiden niet 
yerplicht is deze · goederen te onder
scheiden of af te scheiden, hetgeen 
onmogelijk is geworden ten gevolge van 
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de vermenging die de concubinerenden 
zelf hebben bewerkstelligd ; 

Overwegende dat de schuldeiser clus 
beslag kan leggen op de goederen welke 
de concubinerenden derwijze bezitten 
tenzij de concubinerende, die geen schul
denaar is, bewijst dat hij alleen eigenaar 
is van het geheel of een deel van de 
goederen; 

Overwegende dat het arrest, door te 
beschouwen dat eiser betreffende de in 
beslag genomen roerende goederen dit 
bewijs niet levert, zijn beslissing wettelijk 
verantwoordt ; 

Overwegende dat in zoverre de 
middeleiJ. . betrekking hebben op de 
vaststellingen van het arrest betreffende 
de onverdeeldheid die tusseri partijen 
zou hebben bestaan, zij ten overvloede 
gegeven redenen'bekritiseren en derhalve 
niet ontvankelijk zijn ; 

Dat de middelen voor het overige niet 
aangenomen ktmnen worden ; 

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

10 juni 1976 .. - 1e kamer. - Voor
zitter, de H. Perrichon, raadsheer waar
nemend voorzitter. - Ve1·slaggever, de 
H. Clason. - Gelijlcluidende conclusie, 
de H. Charles, advocaat-generaal. 
Pleiter, de H. Claeys Bouuaert. 

1e KAMER.- 11 juni 1976. 

BEVOEGDHEID EN AAl~LEG. 
BEVOEGDHEID. - BURGERLIJKE ZA
KEN. - EXCEPTIE VAN ONBEVOEGD
HEID. - AANWIJZING VAN DE BE
VOEGDE RECHTER. - VORM. 

De partij die de bevoegdheid van de.rechter, 
vpor wie de zaalc aanhangig is, afwijst, 
moet het gerecht dat volgens hqar 
bevoegd is, niet onder ham· officiele 
benaming aanwijzen; het volstaat dat zij 
het duidelijlc, met gelijlcbetekenende 
bewoordingen aanduidt. (Art. 855 G.W.) 

(TONDAT, T. NAAMLOZE VENNOOTSCHAP 
« ROMBOUTS-HOUT )).) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 26 februari 1975 door het 
Hof van beroep te Antwerpen gewezen ; 

Over het middel afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 97 van de Grand
wet, 1319, 1320 en 1322 vanhetBurgerlijk 
Wetboek en 855 van het Gerechtelijk 
Wetboek, · 

doordat het arrest de door eiser opge
worpen exceptie van onbevoegdheid 
ratione loci afwijst op grand hiervan : dat 
artikel 855 van het Gerechtelijk Wetboek 
bepaalt dat de bevoegdheid van de 
rechter, voor wie de zaak aanhangig is, 
alleen kan afgewezen worden in zoverre 
de partij, die de exceptie opwerpt, 
meedeelt welke rechter volgens haar 
bevoegd is ; dat appellant (thans eiser) 
zich ertoe beperkte, in zijn eerste 
conclusie voor de eerste rechter, te zeggen 
dat de terzake bevoegde rechtbank, 
krachtens artikel 624 van .het Gerech
telijk Wetboek, aileen die is waar appel
lant zijn woonplaats had ; dat het 
voorschrift van artikel 855 van het 
Gerechtelijk Wetboek, naast de wil van 
de wetgever om het aantal bevoegdheids
confiicten die de openbare orde niet 
raken te beperken, mede moet gezien 
worden in het raam vl:m artikel 660 van 
het Gerechtelijk Wetboek; dat het 
voorschrift van artikel 855 van het 
Gerechtelijk W etboek derhalve streng 
moet nageleefd worden en het nood
zakelijk is een rechtsmacht en haar zetel 
aan te duiden ; dat de exceptie van 
onbevoegdheid die door een partij wordt 
aangevoerd, zonder aanwijzing van de 
rechter naar wie de zaak moet worden 
verwezen, niet ontvankelijk en bijgevolg 
zonder uitwerking is, 

terwijl, eerste onderdeel, het arrest 
vaststelt dat eiser in zijn eerste conclusie 
aanvoerde dat de bevoegde rechtbank 
die van zijn woonplaats was en niettemin, 
door toepassing van artikel 855 van het 
Gerechtelijk Wetooek, de door eiser 
aangevoerde exceptie van onbevoegdheid 
verwerpt ; het tegenstrijdig is vast te 
stellen enerzijds dat eiser de rechter van 
zijn woonplaats als bevoegd aanwees en 
anderzijds dat hij de volgens hem 
bevoegde rechter niet aanduidde, tegen
strijdigheid die met het volledig ont
breken van enige motivering overeen
stemt, en dus artikel 97 van de Grondwet 
schendt; 

tweede onderdeel, eiser in zijn eerste 
conclusie voor. de eerste rechter aan
voerde dat « de terzake bevoegde recht
bank krachtens artikel 624 van bet 
Gerechtelijk Wetboek enkel die is waar 
verweerder (thans eiser) zijn woonplaats 
heeft en zulks zowel op grand van de 
eerste als van de tweede alinea van dit 
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artikel ; dat de rechtbank van Antwerpen 
zich derhalve ratione loci onbevoegd 
moet verklaren ; dat enkel· de rechtbank 
van' de woonplaats van verweerder 
bevoegd is >>, en eiser in. deze conclusie 
zijn woonplaats aanduidde als zijnde 
rue d'Anderlues, 28, Leval-Trahegnies, 

zodat het arrest, door te beslissen dat 
de exceptie van onbevoegdheid zonder 
uitwerkin'g moest blijven omdat eiser 
niet aanwees naar welke rechter het 
geschil. moest worden verwezen, de 
bewijskracht van deze conclusie miskent 
(schending in het bijzonder van de 
artikelen 1319, 1320 en 1322 van het 
Burgerlijk W etboek) ; 

derde onderdeel, eiser in zijn eerste 
conclusie aanvoerde dat de bevoegde 
rechtbank enkel die was waar hij . zijn 
woonplaats had en deze woonplaats 
aanduidde, 

zodat, door de bevoegdheidsexceptie 
niet ontvankelijk te verklaren om de 
enkele reden dat eiser niet met zoveel 
woorden de naam en de zetel van de 
bevoegde rechtbank aanduidde, hoewel 
deze elementen in andere termen werden 
bepaald, het arrest aan de tekst van 
artikel 855 van het Gerechtelijk W etboek 
een voorwaarde toevoegt, die erdoor 
niet wordt gesteld, en dus deze tekst 
schendt: 

Overwegende dat artikel 855 van het 
Gerechtelijk W etboek aan de partij die 
de bevoegdheid van de rechter, voor wie 
de zaak aanhangig is, afwijst de verplich
ting oplegt mede te delen welke rechter 
volgens haar bevoegd is ; dat deze wets
bepaling geen vereiste stelt nopens de 
bewoordingen waarin zodanige mede
deling moet worden gedaan ; dat ze 
derhalve de partij, die de exceptie 
voordraagt, niet ertoe verplicht het naar 
ha~j.r oo;rdeel bevoegd gerecht voluit met 
zijn officiele benaming aan te duiden ; 
dat het volstaat dat dit gerecht met 
gelijkbetekenende termen op voldoende 
duidelijke wijze zou worden omschreven 
opdat de rechter tot een eventuele 
verwijzing met toepassing van artikel 660 
van hetzelfde wetboek zou kunnen 
overgaan; 

Overwegende dat eiser in een conclusie 
waarin hij tevens zijn woonplaats te 
Leval-Trahegnies vermeldde, de terri
toriale onbevoegdheid van de Rechtban'k 
van koophandel te Antwerpen had 
opgeworpen en had gepreciseerd dat 
« de ten deze bevoegde rechtbank, krach
tens artikel 624 van het Gerechtelijk 
W etboek; enkel die is waar · hij zijn 

woonplaats heeft » ; dat eiser aldqs op 
ondubbelzinn'ige wijze mededeelde dat 
het naar zijn oordeel bevoegd gerecht 

. de Rechtbank van koophandel te Char
leroi was; 

Dat het arrest, door eisers exceptie te 
verwerpen op grand van de in het middel 
aangehaalde motivering, aan de bepa
lingen van artikel 855 van het Gerech
telijk Wetboek een draagwijdte toekent 
die ze niet hebben ; 

Dat het middel op dit punt gegrond is ; 

Om die redenen, vernietigt het bestre
den arrest ; beveelt dat van het thans 
gewezen arrest melding zal worden 
gemaakt op de kant van de vernietigde 
beslissing ; houdt de kosten aan opdat 
erover door de feitenrechter uitspraak 
zou worden gedaan ; verwijst de zaak 
naar het Hof van beroep te Brussel. 

II juni 1976. ---;- 18 kamer. - Voor
zittm·, de H. de Vreese, raadsheer waar
nemend voorzitter. ~ Verslaggever, de 
H. Chatel. - Gelijkluidende conclusie, 
de H. Declercq, advocaat-generaal. 
Pleiter, de H. Biitzler. 

1 e KAMER. - 11 juni 1976, 

1° BEWIJS. -BEWIJS DOOR GESOHRIFT. 
- BEWIJSKRAOHT VAN DE AKTEN. -
BURGERLIJKE ZAKEN. - ARREST DAT 
EEN BESOHIKKING IN KORT GEDING 
INTERPRETEERT. lNTERPRETATIE 
ONVERENIGBAAR MET DE BEWOOR· 
DINGEN VAN DE BESOHIKKING.- MIS· 
KENNING VAN DE BEWIJSKRAOHT VAN 
DEZE AKTE. 

2° KORT GEDING. - BESOHIKKING 
DIE EEN UITKERING TOT ONDERHOUD 
TOT. OP EEN BEPAALDE DATUM TOEKENT 
ONDER EEN VOORWAARDE WAARVAN 
DE VERVULLING,VAN DE SOHULDENAAR 
AFHANGT. - BESOHIKKING WAARVAN 
DE GEVOLGEN OP DE VASTGESTELDE 
DAG OPHOUDEN. 

3° UITKERING TOT ONDERHOUD. 
- BESOHIKKING IN KORT GEDING DIE 
EEN UITKERING TOT ONDERHOUD TOT 
OP EEN BEPAALDE DATUM TOEKENT 
ONDER EEN VOORWAARDE WAARVAN 
DE VERVULLING VAN DE SOHULDENAAR 
AFHANGT. - BESCHIKK!NG WAARVAN 
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DE GEVOLGEN OP DE VASTGESTELDE 
DAG OPHOUDEN. 

1° W annee?' de voo1·zitte1· van de rechtbank 
van eerste aanleg, rechtsprekend in kort 
geding, een tdtkering tot ondm·houd heejt 
toegelcend, en er·op wijst dat bij gebreke 
van dagvaMding ten g1·onde binnen een 
maand na het verstrijken van de bij 
artikel1260 van het Gerechtelijk Wetboelc 
bepaalde termijn, de gevolgen van zijn 
beslissing ophottden vanaf de dag na 
deze maand tot op de dag van de dag
vaa?·ding, wo1·dt de bewijskmcht van 
deze beschikking miskend door het 
ar1·est waa1·in wo1·dt beslist dat de 
uitke1·ing tot onder·hottd niet meer ge
wijzigd we1·d na het verstrijken van de 
vastgestelde termijn (1). (Artt. 1319, 
1320 en 1322 B.W.) 

2° en 3° lVannem· de voorzitte?· van de 
?'echtbank van eerste aanleg, recht
sprekend in lcort geding, een uitke1·ing 
tot ondm·hottd heejt toegekend tot op een 
bepaalde datum, bij geb1·elce van dag
vam·ding ten g1·onde binnen een bepaalde 
termijn, hottden de gevolgen van de 
beslissing op na de in de beschikking 
opgegeven datttm, zelfs indien de ttit
km·ing tot ondm·houd wordt toegekend 
ten laste van ,degene die, dom· niet ten 
gronde te dagvaarden, de gevolgen van 
deze maat?·egel kan doen ophouden. 
(Art. 1280 G.W.) (Impliciete oplos
sing.) 

(BONTE, T~ VERHELST.) 

ARREST. 

HET HOF;- Gelet op het bestreden 
arrest, op 27 juni 197 5 door het Hof van 
beroep te Gent gewezen ; 

Over het middel afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 1319, 1320, 1322 
van het Burgerlijk W etboek, 23, 24, 25, 
26, 27, 28, 793, 794 en 795 van het • 
Gerechtelijk Wetboek, 

dom·dat het hof van beroep het kwes
tieuze bevelschrift in kort geding van 
13 juni 1973, waarbij aan verweerster 
als voorlopige maatregel, hangende de 
door eiser ingestelde echtscheidingspro
cedure, een onderhoudsgeld werd toe-

(1) Raadpl. cass., 29 januari 1976, sup1•a, ' 
blz. 627; vgl. cass., 22 april 1974 (A1•r. cass., 
1974, blz. 900). 

gekend en waarbij door de voorzitter 
van de rechtbank van eerste aanleg 
beslist werd dat « wat de bevolen maat
regelen (waaronder voornoemd onder
houdsgeld) betreft, bij gebreke van 
dagvaarding ten grande binnen de maand 
na het verstrijken van de bij artikel 1260 
van het Gerechtelijk Wetboek bepaalde 
termijn, het onderhavige bevelschrift 
ophoudt gevolgen te hebben vanaf de dag 
volgend op deze maand tot aan de 
dagvaarding », in het geval van dag
vaarding door eiser na het verstrijken 
van deze dag, aldus interpreteert en 
toepast . dat de voorlopige maatregel 
van het ten laste van eiser en in het 
voordeel van verweerster bevolen onder
houdsgeld niettemin tot aan de laat
tijdige dagvaarding blijft voortbestaan, 
op grond van de reden dat verweerster 
terecht laat gelden dat de door het 
bevelschrift van 13 j1.mi 1973 gestelde 
voorwaarde onmogelijk de veroordelihg 
tot onderhoudsgeld kan betreffen die 
precies uitgesproken werd ten laste van 
diegene die, door zijn onthouding een 
proceduredaad te stellen, deze maatregel 
in zijn gevolgen zou kunnen doen 
ophouden ; dat zulke voorwaarde slechts 
zin heeft in zoverre het gaat om maat
regelen in het voordeel van de partij op 
wie die voorwaarde drukt ; dat de eerste 
rechter dm·halve zijn eerste beslissing op 
onredelijke wijze heeft gei"nterpreteerd 
en ten onrechte heeft beslist dat zij 
opgehouden had gevolgen te . hebben 
sedert 17 november. 1973, althans wat 
het onderhoudsgeld ten behoeve van 
appellante, thans verweerster, betreft, 
het enige punt waarover de partijen het 
nog hebben; dat er geen reden bestaat 
om de veroordeling van gei:ntimeerde, 
thans eiser, in haar gevolgen te doen 
ophouden tenzij, zoals appellante het in 
hoofdorde in haar conclusie voor het hof 
van beroep preciseert, vanaf 21 maart 
1975, datum waarop de procedure tot 
echtscheiding opgehouden heeft te be
staan », 

terwijl, eerste onderdeel, door de eerste 
rechter op 13 juni 1973 in klare en 
duidelijke termen, die geen interpretatie 
noodzaken, werd beslist dat de alsdan 
bevolen voorlopige maatregelen, zonder 
uitsluiting van deze betreffende het 
onderhoudsgeld, zullen ophouden gevol
gen te hebben vanaf de dag volgend op 
de maand na het verstrijken van de bij 
artikel 1260 van het Gerechtelijk Wet
boek bepaalde termijn van zes maanden, 
indien binnen deze maand geen dag
vaarding ten grande zou zijn tussen-
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gekomen; het bevelschrift van 13 juni 
1973 immers als volgt 1uidt : « Zeggen, 
wat de bevolen maatregelen betreft, dat, 
bij gebreke van dagvaarding ten grande 
binnen de maand na het verstrijken 
van de bij artike1 1260 van het Gerech
telijk W etboek bepaalde termijn, het 
onderhavige beve1schrift ophoudt gevol
gen te hebben vanaf de dag volgend op 
deze maand tot aan de dagvaarding ,, 
zodat het hof van beroep, door een 
gegeven voorlopige maatregel, namelijk 
deze betreffende het onderhoudsgeld, 
aan de toepassing van de door het 
bevelschrift van 13 juni 1973 bepaalde 
vervaltermijn te onttrekken, de bewijs
kracht van dit bevelschrift miskent 
(schending van de artike1en 1319, 1320 
en 1322 van het Burgerlijk Wetboek); 

tweede onderdeel, het gezag van het 
recliterlijk gewijsde van het in kracht 
van gewijsde getreden bevelschrift van 
13 juni 1973 e1ke andere gerechtelijke 
beslissing over de erin bevo1en voor1opige 
m:aatregelen en over de voorwaarde 
waarvan het voortbestaan van deze 
maatregelen werd afhankelijk geste1d 
uits1uit, behou,dens bes~issingen van 
1outere interpretatie waardoor aan het 
op 13 juni 1973 gewijsde geen wijziging 
wordt aangebracht ; de krachtens arti
ke1 1280 van het Gerechtelijk Wetboek 
bevolen voor1opige maatregelen immers 
enke1 op aanvraag van de partijen door 
de rechter kunnen gewijzigd worden, 
bij ontstentenis van we1ke aanvraag het 
beve1schrift voor de .duur van het 
echtscheidingsgeding gezag van rechter-
1ijk gewijsde bezit en niet het voorwerp 
kan uitmaken van een volgende en 
verschillende beschikking, 

terwijl, ten deze, de eerste rechter zijn 
op 13 juni 1973 voor a1 de a1sdan door 
hem bevo1en maatregelen geldende beslis
sing, betreffende de voorwaarden van 
het verdere bestaan ervan, in het 
,beroepen bevelschrift zonder enige wijzi
ging en in overeenkomst met de algemene 
draagwijdte ervan toepaste, maar het 
hof van beroep aan die bes1issing een 
beperking aanbracht door uitsluiting van 
het onderhoudsgeld voor verweerster, 
zodat het hof van beroep, door het 
bevelschrift van 13 jnni 1973 niet als 

. dusdanig toe te passen en uit te 1eggen 
zonder de daarin bevestigde rechten uit 
te breiden, te beperken of te wijzigen, 
het gezag van het rechterlijk gewijsde 
van deze in kracht van gewijsde gegane 
heslissing miskent en de artikelen 23, 24, 
25, 26, 27, 28, 793, 794 en 795 van het 

ht elijk Wetboek schendt : 

Wat het eerste onderdeel betreft : 

Overwegende dat, bij in kracht van 
gewijsde getreden beve1schrift van 13 juni 
1973 van de voorzitter van de Rechtbank 
van eerste aanleg te Brugge zitting 
houdend in kortgeding en uitspraak 
doende inzake voor1opige maatrege1en, 
eiser onder meer tot betaling van een 
onderhoudsgeld aan verweerster werd 
veroordee1d, preciserende, wat de bevo1en 
maatrege1en betreft, « dat bij gebreke 
van dagvaarding ten grande binnen de 
maand na het verstrijken van de bij 
artike1 1260 van het Gerechtelijk Wet
hoek bepaa1de termijn, de onderhavige 
bes1issing ophoudt gevolgen te hebben 
vanaf de dag volgend op voorme1de 
maand tot aan de dagvaarding " ; 

Overwegende dat, op vordering van 
eiser ertoe strekkende te horen zeggen 
dat er geen aan1eiding is tot behoud van 
de bij voorme1d beve1schrift van 13 juni 
1973 bevo1en maatregelen, de eerste 
rechter, bij het beroepen beve1schrift 
van 26 juni 1974, deze vordering onge
grond verk1aart bij gemis van voorwerp, 
om de redenen dat het beve1schrift van 
13 juni 1973 sedert 17 november 1973, 
zijnde een maand na het verstrijken van 
voorme1de termijn, opgehouden heeft 
gevolgen te hebben ; 

Overwegende dat, na beschouwd te 
hebben dat verweerster terecht laat 
ge1den dat de door het bevelschrift van 
13 jnni 1973 gestelde voorwaarde on
moge1ijk de veroordeling tot onderhouds
ge1d kan betreffen die precies uitgesproken 
werd ten 1aste van diegene die, door zijn 
onthouding een proceduredaad te stellen, 
deze maatrege1 in zijn gevo1gen zou 
kunnen doen ophouden, dat zu1ke voor
waarde slechts zin heeft in zoverre het 
gaat om maatregelen in het voordee1 
van de partij op wie de voorwaarde, 
namelijk de verplichting tot dagvaarden, 
weegt en dat de eerste rechter derha1ve 
zijn eerste beslissing op onredelijke wijze 
heeft ge'interpreteerd en ten onrechte 
beslist heeft dat zij, althans wat het 
onderhoudsgeld ten behoeve van ver
weerster betreft, opgehouden had gevol
gen te hebben sedert 17 november 1973, 
het arrest beslist dat de veroorde1ing 
van eiser om aan verweerster een 
onderhoud13bijdrage te betalen,. zoals 
bepaald bij voorme1d beve1schrift van 
13 jnni 1973, onveranderd en zonder 
onderbreking in haar gevo1gen in stand 
is geb1even tot 21 maart 1975, datum 
waarop de procedure tot echtscheiding, 
ingevo1ge het vonnis dat de afstand ervan 
decreteert, opgehouden heeft te bestaan ; 



- 1140 

Dat het arrest zodoende van voormeld 
bevelschrift van 13 juni 1973 een uitleg
ging geeft die met de bewoordingen ervan 
onverenigbaar is ; 

Dat het onderdeel gegrond is ; 

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

11 juni 1976. - 1e kamer. - Voor
zitter, de H. de Vreese, raadsheer waar
nemend voorzitter. - Verslaggever, de 
H. Gerniers. - Gelijkluidende conclusie, 
de H. Declercq, advocaat-generaal. -
Pleiters, ·de HH. Biitzler en Claeys 
Bouuaert. 

1e KAMER.- 11 juni 1976. 

1° VERWIJZING VAN EEN RECHT
BANK NAAR EEN ANDERE. -
BURGERLIJKE ZAKEN. ·- WETTIGE 
VERDENKING. - EERSTE VORDERING 
NIET ONTV ANKELIJK VERKLAARD. -
NIEUWE VORDERING OP DEZELFDE 
FElTEN GEGROND.- NIET ONTVANKE· 
LIJKE VORDERING. 

2° VERWIJZING VAN EEN RECHT
BANK NAAR EEN ANDERE. -
BURGERLIJKE ZAKEN. - VERZOEK· 
SCHRIFT W AARIN WORDT AANGEVOERD 
DAT EEN ONDERZOEKSRECHTER VAN 
DE RECHTBANK GEWEIGERD HAD DE 
VERZOEKER TE ONTVANGEN. -VAST
STELLING DOOR HET HOF DAT HET 
AANGEVOERDE FElT GEEN VOLDOENDE 
REDEN IS OM DE BESLAGRECHTER VAN 
DEZE RECHTBANK WETTIG TE VER
DENKEN, - VERWERPING VAN HET 
VERZOEKSCHRIFT. 

1° In bu1·gerlijke zaken is een nieuwe 
vordering tot onttnkking van de zaak 
aan de rechter wegens wettige ver
denking, die niet steunt op feiten die zich 
hebben voorgedaan sedert de uitspraak 
van het a1·rest tot ve1·we1·ping van een 
eerste vordering, niet ontvankel~fk, zelfs 
indien deze niet ontvankelij k werd 
verklam·d (1). (Art. 657 G.W.) 

2° W anneer het H of van cassatie vaststelt 

dat de omstandigheden aangevoe1·d in 
het verzoek tot onttrekking van de zaak 
aan een rechtbank, nl. het feit dat een 
onde1·zoeksrechte1· van de rechtbank zott 
geweigerd hebben de verzoeke1· te ont
vangen, geen 1·eden is om de beslagrechtm· 
van deze 1·echtbank wettig te ve1·denken, 
verwerpt het het ve1·zoek (2). (Art. 655 
G.W.) 

(DE CUBBER.) 

ARREST, 

HET HOF;- Gelet op eisers verzoek
schrift; ter griffie van het Hof ontvangen 
op 2 april 1976 en ertoe strekkende zijn 
zaak van rangregeling, die voor de 
beslagrechter te Oudenaarde aanhangig 
is, wegens wettige verdenking van de 
rechters van de Rechtbank van eerste 
aanleg te Oudenaarde, op grond van 
artikel 648, 2°, van het Gerechtelijk 
Wetboek, aan deze rechtbank te ont
trekken en naar eenandere te verwijzen; 

Overwegende dat eiser aanvoert : 

0 ••• • •· ....... 0 ••••••••••• '• 

ll 0 dat verzoeker, in de maand maart 
1976, schriftelijk gevraagd heeft om 
ontvangen te worden door de onderzoeks
rechter P ... van de Rechtbank te Oude
naarde; dat hij zich op 30 maart 1976 
persoonlijk .heeft aangeboden bij de 
rechtbank om er ontvangen te worden 
door de onderzoeksrechter P ... , maar dat 
hem gezegd werd dat de onderzoeks
rechter met verlofwas en niemand anders 
hem kon ontvangen ; 

12° dat verzoeker, thuisgekomen, on
middellijk heeft getelefoneerd naar de 
rechtbank en dat hij toen telefonisch 
verbinding kreeg met onderzoeksrechter 
P ... , die bleek aanwezig te zijn op de 
rechtbank ; dat deze echter wederom 
heeft geweigerd verzoeker te ontvangen ; 

I. Wat de feiten 1 tot 10 betreft : 

Overwegende dat een vorige vordering 
van eiser, eveneens strekkend tot out
trekking van dezelfde zaak aan dezelfde 
rechtbank, bij arrest van het Hof van 
5 maart 1976 (3) werd afgewezen; 

Dat, nu de feiten 1 tot 10 zich v66r 

(1) Cass., 5 maart 1976, sup1•a, blz. 770. 
(2) Vgl. cass., 2 september 1975, sttpm, 

blz. 14. 
(3) In noot 1 aangehaald arrest. 
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de uitspraak van voormeld arrest hebben 
voorgedaan, de vordering, in zoverre 
zij deze feiten aanvoert, krachtens 
artikel659 van het Gerechtelijk Wetboek, 
hetwelk geen onderscheid maakt naar 
gelang de vorige vordering als ongegrond 
of als niet ontvankelijk werd afgewezen, 
niet ontvankelijk is ; 

II. Wat het feit 11-12 betreft : 

Overwegende dat het verzoekschrift 
zelf aanvoert dat aan eiser, die zich 
burgerlijke partij wenste te stellen in een 
zaak waarin · .. hij klacht had ingediend 
tegen onbekenden, door de onderzoeks
rechter een provisie werd gevraagd die 
hij overdreven achtte en beweert niet 
te kunnen betaleri ; 

Dat hieruit blijkt dat de gelegenheid 
zich burgerlijke partij te stellen hem 
werd gegeven zodat de mogelijkheid 
zijn rechten te laten gelden hem niet 
werd ontnomen ; 

Overwegende dat uit een tot onder
zoeksrechter P... gericht en bij het 
verzoekschrift gevoegd schrijven van 
24 maart 1976 blijkt dat eiser daarin 
opnieuw de wens uitdrukt zich burger
lijke partij te stellen en vraagt op 29 of 
30 maart door de onderzoeksrechter 
te worden. ontvahgen ; . 

Dat eiser aanvoert dat, toen hij zich 
op 30 maart op de .rechtbank aanbood, 
hem << werd gezegd » dat onderzoeks
rechter P ... met verlofwas en dat niemand 
anders hem kon ontvangen, terwijl, toen 
hij thuisgekomen onmiddellijk naar de 
rechtbank telefoneerde, hij telefonisch 
verbinding kreeg met onderzoeksrechter 
P ... die echter weigerde hem te ont
vangen; 

Overwegende dat eisers stelling luidens 
welke hij van de leden van de Rechtbank 
te Oudenaarde geen onbevooroordeelde 
en onafhankelijke beslissing mag ver' 
wachten, in bovenvermeld feit geen 
voldoende steun vindt, zodat de ant
trekking van de zaak wegens wettige 
verdenking van de rechters van de 
Rechtbank te Oudenaarde, voor zover 
zij op het feit ll-12 steunt, niet ver
antwoord is ; 

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

11 juni 1976. - 1e kamer. - Voor
zitter en Ve1·slaggever, de H. de Vreese, 
raadsheer waarnemend voorzitter. -
Geli}kluidende conclusie, de H. Declercq, 
advocaat-generaal. - Pleiter, de H. 
Houtekier. 

2e KAMER. - 14 juni 1976, 

RECHTBANKEN. - STRAFZAKEN. 
BURGERLIJKI!i REOHTSVORDERING. 
REOHTER IN HOGER BEROEP DIE DE 
BURGERLIJKE REOHTSVORDERING AAN
NEEMT DOOR EEN ANDER MISDRIJF 
BEWEZEN TE VERKLAREN DAN DATGENE 
WAAROVER DE EERSTE REOHTER HEEFT 
BESLIST. - VEREISTEN VOOR DE WET
TELIJKHEID VAN DE VEROORDELING. 

De ?"echter in hogm· beroep kan de burgm·~ 
li}ke rechtsvorde1·ing niet wettelijk aan• 
nemen doo1· een ander misdrijj bewezen 
te verkla1·en dan datgene wam·ove1· de 
eerste rechter heeft beslist tenzij hi} 
vaststelt dat het jeit dat dit misd1·i}j 
oplevert hetzelfde is als datgene waa1·op 
de vervolging was gegrond of beg1·epen 
was in het jeit dat eraan ten grondslag 
lag, en de beklaagde is verwittigd dat 
de kwalijicatie wm·d gewi}zigd (1). 

(LEROI EN NAAlVILOZE VENNOOTSOHAP 
« BELGAFFIOHE », T. STAD ·HOE!.) 

ARREST (vertaling). 

RET HOF;- Gelet op het bestreden 
vonnis, op 15 maart 1976 gewezen door 
de Correctionele Rechtbank te Luik, 
uitspraak doende in boger beroep en als 
verwijzingsgerecht ; 

Gelet op het arrest van het Hof van 
20 oktober 1975 (2); · 

Overwegende dat het vonnis enkel 
over de civielrechtelijke belangen uit
spraak doet ; 

·I. Over de voorziening van Leroi : 

Over het vijfde middel, afgeleid uit 
de schending van de beginselen inzake 
de procedure in strafzaken en van 
artikel 97 van de Grondwet, 

doordat het vonnis aan de feiten van 
de telastlegging een nieuwe kwalificatie 
heeft gegeven, 

terwijl, ee?·ste onderdeel, die kwalificatie 
in werkelijkheid steunt op een ander feit 
dan datgene dat de aanleiding was van de 
telastlegging, namelijk « op de openbare 
weg handelsreclame te hebben gemaakt 
zonder de verschuldigde gemeehtebelas-

(1) Raadpl. cass., 2 december 1975,s1tp1'q, 
biz. 414. 

(2) Sttpm, biz. 229. 
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ting te·hebben betaald ,, nu de nieuwe 
kwalificatie ste1.mde op het feit « een 
voertuig te hebben bestuurd uitsluitend 
met het oogmerk om reclame te maken 
zonder voorafgaandelijk de verklaring te 
hebben gedaan waardoor de belasting 
kan worden gevestigd, met het oogmerk 
deze te ontduiken " ; 

tweede onde1·deel, die nieuwe kwalificatie 
werd gegeven op een ogenblik dat de 
telastlegging op strafrechtelijk gebied 
verjaard was, hetgeen elke nieuwe kwali
ficatie uitsluit, daar de verjaringstermijn 
ten deze zes maand bedroeg : 

Over het eerste onderdeel : 

Overwegende dat eiser vervolgd werd 
om te Hoei op de open bare weg handels
reclame te· hebben gemaakt zonder de 
verschuldigde gemeentebelasting te heb
ben betaald·; 

Ove:Fwegende dat, door op· grond van 
de in 'het middel vermelde redenen de 
civielrechtelijke vordering van verweer
ster gedeeltelijk aan te nemen, het vonnis 
een andere inbreuk dan die welke in de 
dagvaarding vermeld is, bewezen ver
klaart zonder vast te stellen dat het 
aldus in aa:o,merking genomen feit het
zelfde was als datgene waarop de vervol
ging gegrond was of daarin begrepen was 
eri dat men eiser verzocht had om zich 
over die nieuwe kwalificatie te verdedigen 
of dat hij voor de eerste rechter, aanvaard 
had om te verschijnen om voor een ander 
feit te worden berecht ; 

Dat het' middel gegrond is ; 

II. Over de voorziening van de naam
loze vennootschap Belgaffiche : 

Overwegende dat uit de stukken 
waarop het Hof vermag acht te slaan 
niet blijkt dat eiseres, die civielrechtelijk 
aan~prakelijk is voor eiser, haar voor
ziening heeft laten betekenen aan ver
weerst'er, tegen wie zij gericht is; 

Dat de voorziening niet ontvankelijk 
·is; 

Overwegende nochtans dat, wegens 
de hierna uitgesproken vernietiging op 
eisers yoorziening, de beslissing waarbij 
eiseres, als civielrechtelijk aansprakelijk 
en, hoofdelijk met deze, op de civiel
rechtelijke vordering van verweerster 
werd. veroordeeld, haar bestaansreden 
verliest; 

Om die redenen, verwerpt de voor
ziening van eiseres ; en uitspraak doende 
op eisers voorziening, zonder de overige 
middelen ervan te onderzoeken, die 
tot geen vernietiging zonder verwijzing 

zouden kunnen leiden, vernietigt het 
bestreden vonnis in zoverre het eiser 
veroordeelt, behalve in zoverre het hem 
in de kosten van het verzet. veroordeelt, 
zodat de beslissing waarbij eiseres 
hoofdelijk met eiser werd veroordeeld 
in dezelfde mate haar bestaansreden 
verliest ; beveelt dat van dit arrest 
melding zal worden gemaakt op de kant 
van de gedeeltelijk vernietigde beslissing ; 
veroordeelt eiseres en verweerster elk 
in de helft van de kosten; verwijst de 
aldus beperkte zaak naar de Oorrectionele 
Rechtbank te Verviers, zitting houdende 
in hoger beroep. 

14 juni 1976.- 2e kamer.- Vom·zitter, 
Baron Richard, raadsheer waarnemend 
voorzitter. - Verslaggever, Baron Vin
<;otte. - Gelijkl~tidende conclusie, de 
H. Duchatelet, advocaat-generaaL -
Pleiter, de H. Blontrock (van de balie te 
Brussel). 

28 KAMER. - 14o juni 1976. 

1 o REGELING VAN REOHTSGEBIED. 
- STRAFZAKEN. - BESCHIKKING TOT 
VERWIJZING NAAR DE CORRECTIONELE 
RECHTBANK WEGENS EEN MISDAAD.
GEEN OPGAVE VAN YERZACHTENDE 
OMSTANDIGHEDEN. BESLISSING 
WAARBIJ DE RECHTBANK ZICH ONBE
VOEGD YERKLAART. ___: VERNIETIGING 
VAN DE BESCHIKKING EN VERWIJZING 
NAAR DE KAMER VAN INBESCHULDI
GINGSTELLING. 

2° ONDERZOEKSGEREOHTEN. 
BESCHIKKING TOT VERWIJZING NAAR 
DE CORRECTIONELE RECHTBANK WE
GENS EEN MISDAAD. - GEEN OPGA VE 
VAN YERZACHTENDE OMSTANDIGHEDEN. 
- NIEUWE BESCHIKKING ·TOT VER

WIJZING MET OPGAYE VAN YERZACH
TENDE OMSTANDIGHEDEN. - NIETIG
HEID. 

1° W annee1· de 1·aadkamer een vm·dachte 
we gens een misdaad naar de G01Tectionele 
1'echtbank heeft venoezen, zonder opgave 
van verzachtende omstandigheden, het 
vonnisge1·echt zich onbevbegd heeft ver
klaa~·d en beide beslissingen in kmcht 
van gewijsde zijn gegaan, vemietigt 
het Hoj, het rechtsgebied regelende, de 
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beschikking van de raadkamer en ver
wijst de zaak naar de kame1· van 
inbeschttldigingstelling (I). 

2° W annee1· de 1'aadkamer bij een ee1·ste 
beschikking een ve1·dachte wegens een 
misdaad naar de cor1·ectionele 1·echtbank 
heejt ve1·wezen zonde1· opgave van ver
zachtende omstandigheden, is nietig 
de nieuwe beschikking van de 1·aadkame1·, 
wam·bij de ve1·dachte wegens hetzelfde 
jeit naar de cm·rectionele 1'echtbank 
wordt ve1·wezen met opgave van ve1'
zachtende omstandigheden (2). 

(PROOUREUR DES KONINGS TE DINANT, 
. T. SIX.) 

ARREST (ve1·taling). 

RET HOF;- Gelet op het verzoek
schrift tot regeling van rechtsgebied op 
I april 1976 ingediend door de Procureur 
des Konings te Dinant ; 

Overwegende dat de raadkamer van 
de Rechtbank van eerste aanleg te 
Dinant, bij een eerste beschikking van 
20 oktober I972 Yvon, Arthur, Ghislain 
Six, geboren te Hastiere-par-dela, op 
8 december I945, wonende te Dinant, 
rue des Fosses 10, naar de Correctionele 
Rechtbank te Dinant heeft verwezen 
om te Waulsort, tijdens de nacht van 
1 op 2 oktober I972, door middel van 
braak, van inklimming of van valse 
sleutels, gereed geld voor een bedrag 
van I5.000 frank tot 20.000 frank, dat 
hem niet toebehoorde, ten nadele van de 
vereniging zonder winstoogmerk La Re
naissance, bedrieglijk te hebben weg
genomen ; dat die beschikking geen 
verzachtende omstandigheden vermeldt ; 

Overwegende dat de raadkamer bij 
een tweede beschikking van 7 oktober 
197 5 dezelfde beklaagde voor hetzelfde 
feit naar de Correctionele Rechtbank 
van Dinant heeft verwezen, met aan
neming van verzachtende omstandig
heden; 

Overwegende dat de Correctionele 
Rechtbank te Dinant, bij vonnis van 
I3 januari 1976, zich onbevoegd heeft 
verklaard om kennis te nemen van het 
door de beschikking van 20 oktober 1972 
bij haar aanhangig gemaakte misdrijf, 
om de redenen dat, enerzijds, de bedrieg-

(1) Cass., 15 september 1975, supm, biz. 74. 
(2) Raadpl. cass., 18 mei 1971 (A1'1', cass., 

1971, biz. 936) en 27 april 1976, supra, 
biz. 968. 

lijke wegneming door middel van braak, 
van inklimming of van valse sleutels met 
opsluiting wordt gestraft en dat die 
misdaad, daar in voornoemde beschikking 
geen verzachtende omstandigheden 
worden bepaald, niet gecorrection;1liseerd 
werd, en dat, anderzijds, de rechtbank 
geen acht mocht slaan op de beschikking 
van 7 oktober 1975 die werd gewezen 
terwijl het feit, dat het voorwerp uit
maakt van de ten laste van eiser inge
stelde strafvordering, reeds door de 
beschikking van 20 oktober I972 bij 
haar aanhangig was gemaakt ; 

Overwegende dat de beslissingen van 
de raadkamer en van de correctionele 
rechtbank in kracht van gewijf)de zijn 
gegaan en dat door hun tegenstrijdigheid 
een geschil van rechtsmacht is ontstaan 
dat de gang van het gerecht belemmert ; 

Overwegende dat uit de rech:tspleging 
schijnt te volgen dat het tegen Six aan
gevoerde feit een misdaad is die, krach
tens artikel 467 van het Strafwetboek, 
met opsluiting wordt gestraft. . 

Overwegende dat, daar de beschikking 
van 20 oktober 1972 geen verzachtende 
omstandigheden in aanmerking h:eeft 
genomen en daar de beschikking van 
7 oktober 1975 nietig is omdat zij betrek
king heeft op een feit dat reeds ·bij de 
correctionele rechtbank aanhangig was 
gemaakt, deze niet bevoegd :was om 
van de zaak kennis te nemen ; 

Om die redenen, beslissende tot rege
ling van rechtsgebied, , vernietigt de 
beschikkingen van 20 oktober I972 en 
van 7 oktober 1975 van de raadkamer 
van de 'Rechtbank van eerste aanleg 
te Dinant ; beveelt dat van dit arrest 
melding zal worden gemaakt op de kant 
van de vernietigde beslissingen; verwijst 
de zaak naar de kamer van inbeschuldi
gingstelling van het Hof van beroep 
te Luik. 

14 juni 1976. - 2e kamer. - Voor
zitte1', Baron Richard, raadsheer waar
nemend voorzitter.- Ve1·slaggeve1·, Mevr. 
Raymond. - Gelijkluidende conclusie, 
de H. Duchatelet, advocaat-generaal. 

2e KAMER. - 14 juni 1976, 

1° BESCHERMING VAN DE MAAT
SCHAPPIJ (WET TOT). - BESLI~:-
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SING VAN DE OOMMISSIE TOT BESOHER· 
l\'UNG VAN DE MAATSOHAPPIJ RECHT· 
DOENDE OVER DE INVRIJHEIDSTELLING 
VAN EEN GEINTERNEERDE. - GEEN 
VASTSTELLING VAN HET VERHOOR VAN 
DE DIREOTEUR OF VAN DE GENEESHEER 
VAN DE INRIOHTING. - NIETIGHEID 
VAN DE BESLISSING. 

2° VERWIJZING NA CASSATIE. -
STRA~ZAJ.{EN. - VERNIETIGING VAN 
EEN BESLISSING VAN DE OOl'IIMISSIE TOT 
BESOHERMING VAN DE MAATSOHAPPIJ. 
- VERWIJZINQ-. NAAR DEZELFDE COM· 
MISSIE, ANDERS SAl'IIENGESTELD. 

1° N ietig is de beslissing van de commissie 
tot besche1·ming van de maatschappij 
over de invrijheidstelling van een ge'in
terneerde wanneer noch uit deze beslissing 
noch uit enig ande1· stuk waa1·op het 
Hof vermag acht te slaan blijkt dat de 
di1·ecteu1· of de geneesheer van de inrich
ting zijn geho01·d (1). (Artt. 16 en 18 
wet tot bescherming van de maat
schappij.) 

2° W anneer het H of een beslissing van 
de commissie tot bescherming van de 
maatschappij vernietigt met vm·wijzing, 
wordt de zaak ve1·wezen naa1· dezelfde 
commissie die anders is samengesteld (2). 
(Art. 427 Sv. ; artt. 12 en 31 wet tot 
bescherming van de maatschappij.) 

(LEONARD.) 

Met de notities overeenstemmend 
arrest. 

14 juni 1976. - 2e kamer. - Voor
zitter, Baron Richard, raadsheer waar
nemend voorzitter. - V erslaggever, de 
H. Screvens. - Gelijkluidende conclusie, 
de H. Duchatelet, advocaat-generaal. 

2e KAMER. - 14 juni 1976, 

VOORZIENING IN CASSATIE. 
BESLISSINGEN W AARTEGEN EEN OAS
SATIEBEROEP KAN WORDEN INGESTELD. 

(1) Oass., 31 mei 1976, supm, biz. 1083. 
(2) Oass., 8 april 1975 (A1"1". cass., 1975, 

biz. 860). 

- STRAFZAKEN. -BESLISSING VAN DE 
OOl'IIl'IIISSIE TOT BESOHERl'IIING VAN DE 
l'IIAATSOHAPPIJ OVER HET GEVOLG DAT 
MOEST WORDEN GEGEVEN AAN EEN 
l'IIEDEDELING VAN DE MINISTER VAN 
JUSTITIE BETREFFENDE DE OVERZEN· 
DING VAN HET DOSSIER VAN EEN 
GEINTERNEERDE NAAR EEN ANDERE 
OOl'IIl'IIISSIE TOT BESOHERl'IIING VAN DE 
l'IIAATSOHAPPIJ. - GEEN OASSATIE· 
BEROEP l'IIOGELIJK. 

Geen cassatieberoep kan w01·den ingesteld 
tegen de beslissing van de commissie 
tot bescherming van de maatschappij 
ove?' het gevolg dat moest worden gegeven 
aan een mededeling van de Minister 
van Justitie betreffende de ove1·zending 
van het dossier van een ge'interneerde 
naar een andm·e commissie tot beschm·
ming van de maatschappij (3). (Art. 609 
G.W.; art. 31 wet tot bescherming van 
de maatschappij.) · 

(BOLLEN.} 

ARREST (vertaling). 

RET HOF ; - Gelet op de bestreden 
beslissing, op 9 maart 1976 gewezen 
door de commissie tot bescherming van 
de maatschappij ingesteld bij de psychia
trische afdeling van de gevangimis te 
Luik; 

Overwegende dat de commissie tot 
bescherming van de maatschappij is 
samengekomen om te beslissen over het 
gevolg dat moest worden gegeven aan een 
mededeling van de Minister van Justitie 
die de voorzitter van de commissie 
meldde dat het dossier aan een andere 
commissie tot bescherming van de maat
schappij werd overgemaakt ; 

Overwegende dat de bestreden beslis
sing niet van die aard is dat daartegen 
een voorziening in cassatie kan worden 
ingesteld; 

Dat de voorziening, derhalve, niet 
ontvankelijk is ; 

Om die redenen, verwerpt de voor
ziening. 

14 juni 1976. - 2e kamer. - Vo01·-

(3) Raadpl. cass., 14 oktober 1975, supra, 
biz. 201, en de conciusie van de procureur
generaai Hayoit de Termicourt voor cass., 
ver. kamers, 15 februari 1968 ·(Bull. en Pas., 
1968, I, 740). 
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zitter, Baron Richard, · raadsheer waar
nemend voorzitter. - V erslaggever, Mevr. 
Raymond. - Gelijlcluidende conclusie, 
de H. Declercq, advocaat-generaal. -
Pleiter, de H. de Kerckhove (van de balie 
te Brussel). 

28 KAMER.- 15 juni 1976. 

RECHTEN VAN DE VERDEDIGING. 
- STRAFZAKEN. - VRAAG VAN DE 
BEKLAAGDE TOT VERHOOR VAN EE1N 
GETUIGE.- 0PENBAAR MINISTERIE.
GEEN ANTWOORD VAN HET OPENBAAR 
MINISTERIE OP DEZE VRAAG. - GEEN 
SCHENDING VAN DE RECHTEN VAN DE 
VERDEDIGING. 

De rechten van de verdedi.ging' worden niet 
geschonden als het openbaa1· ministe1'ie 
niet antwoordt op een vraag van de 
belclaagde tot verhom· van een getuige 
dom· het stmjge1·echt. 

(D'HOOGHE EN VANLANCKER, 
T. DEBEYS.) 

ARREST. 

HET HOF;- Gelet op het bestreden 
arrest, op 25 juni 197 5 door het Hof van 
beroep te Gent gewezen ; 

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

Over het tweede middel, hientit . af
geleid dat de rechten van de verdediging 
werden miskend, omdat de vraag van de 
eisers tot verhoor ter terechtzitting van 
het hof van beroep van de gerechtelijke 
inspecteur Bero door het openbaar 
ministerie niet werd beantwoord, hoewel 
deze onderzoeksmaatregel op strafge
bied belang vertoonde : 

Overwegende dat, eensdeels, het open
baar ministerie geen verplichting heeft 
ter terechtzitting een vraag van de 
beklaagden te beantwoorden ; dat, ander
deels, uit de conclusie van de eisers niet 
blijkt dat zij aan het hof van beroep 
hebben gevraagd tot het verhoor van 
voornoemde inspecteur te willen over
gaan; 

Dat het middel niet kan worden aal1-
genomen; 

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

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

Dat de voorziening voorbarig en der
halve niet ontvankelijk is ; 

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

15 juni 1976. - 28 kamer. - Voor
zittm·, de H. Wauters, raadsheer waar
nemend voorzitter. - Ve1·slaggever, de 
'H. Sury. - Gelijlcluidende conclusie, de 
H. Declercq, advocaat-generaal. 

28 KAMER.- 15 juni 1976. 

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN.- STRAFZAKEN.- CoN
cLusrE DIE SLECHTS EEN NIET GEMOTI
VEERDEBEWERINGINHOUDT.-ARREST 
DAT HET TEGENOVERGESTELDE BE
WEERT.- REGELMATIGE l'IIOTIVERING. 

Houdt een conclttsie slechts een niet gemo
tivee1·de bewm·ing in, dan is regelmatig 
gemotivee1·d de beslissing die het tegen
ove1·gestelde beweert (1). (Art. 97 Grond
wet.) 

(NAAMLOZE VENNOOTSCHAP « COBECA », 
T. ALLOSSERY EN VERBEKE.) 

Met de notitie overeenstemmend 
arrest. 

15 juni 1976. - 28 kamer. - Voor
zitter, de H. Wauters, raadsheer waar
nemend voorzitter. - Vm·slaggeve1·, de 
H. Sury. - Gelijlcluidende conclusie, de 

(1) Cass., 5 april 1971 (Arr. cass., 1971, 
blz. 738). 
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H. Declercq, advocaat.generaal. - Plei
te1·s, de HH. Bayart en Houtekier. 

28 KAMER. - 15 juni 1976. 

10 STEDEBOUW.- UITVOERING VAN 
WERKEN ZONDER BOUWVERGUNNING. 
- HERSTEL VAN DE PLAATS IN DE 
VORIGE STAAT.·- HET HERSTEL VAN 
DE PLAATS IN DE VORIGE STAAT RAN 
NIET WORDEN BEVOLEN DAN OP VOR
DERING VAN DE GEMAOHTIGDE AMBTE
NAAR OF VAN HET COLLEGE VAN 
BURGEMEESTER EN SOHEPENEN. 

2o REDENEN VAN DE VONNISSEN 
EN ARRESTEN. - STRAFZAKEN. -
STEDEBOUW. - HERSTEL VAN DE 
PLAATS IN DE VORIGE STAAT.- BESLIS· 
SING WAARIN NIET WORDT VASTGE
STELD DAT DE HANDHAVING VAN HET 
BOUWWERK MET DE AFGELEVERDE 
VERGUNNING IN STRIJD IS. - NIET 
GEMOTIVEERDE BESLISSING. 

1o Wanneer werken werden uitgevoerd 
zonde1· bouw- of ve1·kavelingsvergunning, 
kan het herstel van de plaats in de 
vo1·ige staat niet wonlen bevolen dan op 
vordering van de gemachtigde ambtenaar 
of van het college van bm·gemeeste1· en 
schepenen (1). (Art. 64 en 65 wet van 
29 maart 1962.) 

2o Niet regelmatig gemotivee1·d is de beslis
sing die de beklaagde veroordeelt wegens 
onwettelijk oprichten van een gebottw 
en beveelt dat de plaats in de vorige staat 
w01·dt he1·steld, zondet· vast te stellen dat 
de handhaving van het bottwweTk, na 
ajleve1·ing van cle bottwvet·gunning, met 
deze ve1·gunning in strijd was. (Art. 97 
Grondwet.) 

(DE BLIEOK, T. VANDAMME.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 9 oktober 1975 door het Hof 
van beroep te Gent gewezen ; 

Over het eerste middel, .afgeleid uit 

(1) Cass., 6 maart 1973 (A1'1'. cass., 1973, 
blz. 655). 

de schending van de rechten van de ver
dediging, 

Dat het middel derhalve feitelijke 
grondslag mist ; 

Overwegende, met betrekking tot de 
veroordeling van eiser tot een geldboete 
van 50 frank, dat de substantiele of op 
straffe van nietigheid voorgeschreven 
rechtsvormen werden nageleefd en dat 
de beslissing overeenkomstig de wet is ; 

Over het tweede middel, hiM·~tit afge
leid dat eiser veroordeeld wordt tot de 
afbraak van de kwestieuze bolbaan en 
tot herstel van de desbetreffende plaats 
in haar vorige toestand, 

terwijl eiser sinds 12 maart 1973 in 
het bezit is van een bouwvergunning 
voor het. bedoelde bouwwerk, zodat deze 
sanctie niet meer kan uitgesproken wor
den en door het afleveren van een 
bouwvergunning een einde werd gesteld 
aan de voorafbestaande delictuele toe
stand: 

Overwegende dat het arrest eiser 
beveelt de plaats in de vorige staat te 
herstellen binnen de zes maanden van 
de uitspraak ; dat het evenwel niet ver
meldt welke overheid deze wijze van 
herstel heeft gevorderd, noch voor welke 
overtreding zij werd gevorderd ; dat het 
zich evenmin uitspreekt over het feit 
of eiser, na de hem op 12 maart 1973 
afgegeven bouwvergmming, een bouw
werk heeft in stand gehouden, dat met 
deze vergunning in strijd zou zijn; 

Overwegende dat derhalve het arrest 
zijn beslissing nopens het herstel in de 
vorige staat niet wettelijk verantwoordt ; 

Dat het middel gegrond is ; 

Om die redenen, vernietigt het bestre
den arrest, doch alleen in zoverre het 
herstel in de vorige staat beveelt en 
beslist dat de burgemeester of de gemach
tigde mnbtenaar daarin op kosten van 
de betrokkene zullen kunnen voorzien 
in geval het niet wordt ten uitvoer gelegd; 
verwerpt de voorziening voor het overige ; 
beveelt dat van dit arrest melding zal 
worden gemaakt op de kant van de 
gedeeltelijk vernietigde beslissing; ver
oordeelt eiser in de helft van de kosten en 
laat de overige kosten ten laste van de 
Staat ; verwijst de aldus beperkte zaak 
naar het Hof van beroep te Brussel. 

15 juni 1976. - 2e kamer. - VooT
zitteT, de H. Wauters, raadsheer waar
nemend voorzitter. - Verslaggeve1·, de 
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H. Versee. - Gelijkluidende conclusie, 
de H. Declercq, advocaat-generaal. -
Pleiter, de H. A. Heyvaert (van de balie 
te Gent). 

2e KAMER.- 15 juni 1976. 

STEDEBOUW.- UITVOERING OF HAND
HAVING VAN WERKEN MET OVERTRE
DING VAN DE VOORSCHRIFTEN VAN·DE 
WET VAN 29 MAART 1962. - HERSTEL 
VAN DE PLAATS IN DE VORIGE STAAT.
VooRWAARDEN. 

De ?'echte?· die een ve1·ooi·deling uitspreekt 
op (J?'ond van een ove?'tTeding van m·ti
lcel64 van de wet van 29 maaTt 1962 mag 
slechts bevelen dat de plaats in de vorige 
staat he~·steld wordt als hij vaststelt dat 
deze maat?·egel nog nodig of vemntwoo1·d 
is om de gevolgen van de ove1·t1·eding te 
doen verdwijnen (1). (Art. 65 wet van 
29 maart 1962.) 

(DU BOIS.) 

ARREST. 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 12 · februari 1976 door· het 
Hof van beroep te Gent gewezen; 

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

dom·dat het arrest eiser tot een geld
boete en tot herstel van de plaats in de 
vorige staat veroordeelt om, bij inbreuk 
op artikel 64 van de Stedebouwwet van 
29 maart 1962, gewijzigd bij de wet van 
22 december 1970, eE:)n schrootopslag
plaats te hebben opgericht en in stand 
gehouden, 

terwijl, eeTste ondM·deel, door de be
schouwing dat de door eiser bij verschil
lende overheden ingestelde verhalen 
vruchteloos zijn gebleven, het arrest 
diens conclusie niet beantwoordt waarin 
hij vroeg de beslissing over de grond van 
de zaak op te schorten .totdat door de 
Koning en door de Raad van State uit-

(1) Raadpl. cass., 8 december 1970 (A1'1·. 
cass., 1971, biz. 348). 

spraak zou zijn gedaan betreffende de 
door hem bij deze administratieve in
stanties respectievelijk tegen de . op 
4 januari 1974 door de Bestendige 
Deputatie van de Provincieraad van 
Oost-Vlaanderen getroffen beslissing en 
tegen het koninklijk besluit van 5 februari 
1975 ingestelde verhalen:· 

Wat het eerste onderdeel bet~eft :' 
Overwegende dat, uitgaande van· de 

vaststelling dat eiser sinds het verstrijken 
van de hem tot 31 decel}lber 19,68 ver
leende vergunning, geen nieqw~ ·hiE(rop
aansluitende vergunning . tot het .'exploi: 
teren van een . schrootopslagplaats be-· 
kwam en dat de door hem te dien. einde 
ingediende doch vruchteloos · geb~evim 
verzoeken er voldoende .,op wijzen d~t 
hij de in de telastlegging 'omst;hreyen 
toestand van 1 januari 1969 tot. op de 
datum van de dagvaarding mii;Lstens 
heeft in stand gehouden en dit' riiisdrijf 
gedurende dit tijdsbestek zal ·· bFjven 
bestaan, het arrest beschquwt· · .dat, nu 
eiser eerst op 9 mei 1972 een niem~;e ver·~ 
gunning heeft aangevraagd waarvan de 
eventuele toekenning, ingevolge 'de door 
hem in conclusie aangevoerde verhalen, 
dit misdrijf niet za,l onged~an 'maken, 
er geen reden bestaat tot opschorting 
van de beslissing ten deze ; · 

Overwegende dat door aldus de ·'feite
lijke gegevens te preciseren en deTedenen 
cip te geven waarop het stoelt ·en waarom 
het de in het onderdeel aangeh:aalde 
conclusies verwerpt, het ·arrest 'deze 

-conclusies beantwoordt ; 
Dat het onderdeel feitelijke grondslag 

mist; 

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

Overwegende dat het arrest, zonder 
de in conclusie ingeroepen vergunning 
verleend door besluit van de Bestendige 
Deputatie van 15 februari 1974,·te ver-, 
melden, beslist dat de plaats in de vorige 
staat client hersteld te worden, . om de 
reden dat eiser tot heden in alle. geval 
geen nieuwe vergunning voor het exploi
teren van een schrootopslagplaats be
kwam; 

Overwegende dat het'. arrest verzuimt 
na te gaan of, ingevolge het besluit. van 
15 februari 1974 dat aan eiser een ver
gunning verleent om een _ opslagplaats 
van lompen te exploiteren, het herstel 
van de plaats in de vorige staat nog 
vereist of gerechtvaardigd is ; 1, 

Dat het aldus in het onzeke:re laat of, 
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niettegenstaande deze vergunning, het 
herstel van de plaats in de vorige staat 
toch vereist of gerechtvaardigd is, dan 
wel of, zelfs indien ingevolge deze ver
gunning dit herstel niet meer vereist of 
gerechtvaardigd is, het toch dient bevolen 
te worden na de veroordeling van eiser 
op grond van inbreuk op artikel 64 van 
de Stedebouwwet om een schrootopslag
plaats zonder vergunning te hebben 
opgericht; 

Om die redenen, en zonder acht te 
slaan op het tweede onderdeel van het 
eerste middel en op het tweede middel, 
die niet van die aard zijn dat zij een 
ruimere cassatie met zich zouden bren
gen, vernietigt het bestreden arrest voor 
zover het uitspraak doet over de vorde
ring tot herstel ; verwerpt de voorzie
ning voor het overige ; beveelt dat van 
dit arrest melding zal worden gemaakt 
op de kant van de gedeeltelijk vernietigde 
beslissing ; veroordeelt eiser in de helft 
van de kosten ; laat de overige kosten 
ten laste van de Staat ; verwijst de aldus 
beperkte zaak naar het Hof van beroep 
te Brussel. 

15 juni 1976. - 2e kamer. - Voor
zitter, de H. Wauters,. raadsheer waar
nemend voorzitter. - Ve~·slaggeve~·, de 
H. Dehra. ~ Gelijkluidende conclusie, 
behoudens .wat .betrejt het herstel van de 
plaats in de vm:ige staat (1), de H. De
clercq, advocaat-generaal. Pleiter, 
de H .. R. De Rouck (van de balie te 
Dendermonde). 

2e KAMER. - lS juni 1976, 

CASSATIEMIDDELEN. STRAFZA-
KEN. ~ MIDDEL BETREKKELIJK EEN 
BESCHIKKING VAN DE BESLISSING 
WAARTEGEN DE ElSER GEEN CASSATIE-

(1) Het openbaar ministerie had geconclu
deerd tot verwerping van de voorziening op 
grond dat de eiser twee volledig afzonderlijke 
beroepen had ingesteld, waarvan het een 
betrekking had op de vergunning oni in open 
lucht een opslagplaats voor meer dan tien ton 
schroot op te richten (welke vergunning 
clefinitief wercl geweigerd op 5 febr,Iari 197 5) 
en het andere op het onderbrengen in een 

BEROEP HEEFT INGESTELD. - NIET· 
ONTV ANKELIJKHEID. 

Niet ontvankelijk is het middel dat alleen 
betrekking heeft op een beschikking van 
de beslissing waartegen het cassatie
beroep niet is gericht (2). 

(VAN DER HAEGEN, T. HAENTJENS.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 6 februari 197 6 in hoger beroep 
gewezen door de Correctionele Recht bank 
te Kortrijk ; 

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

Over het eerste middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet en 25, 2, derde lid, van het 
koninklijk besluit van 14 maart 1968, 
houdende het Algemeen Reglement op 
de politie van het wegverkeer, 

doordat het bestreden vonnis, zonder 
nadere toelichting,. beslist heeft dat de 
verklaring van verweerder, waarbij deze 
zelf toegaf zijn bocht te kort te hebben 
genomen, verkeetdelijk · werd uitgelegd, 

terwijl hij g~.en enkele reden opgeeft 
waarin dit « verkeerdelijk" zou zijn, 
zodat de rechter aldus heeft h(lgelaten 
de toepassing van artikel 25, 2, derde lid, 
van het genoemde Reglement .. te laten 
gelden : 

Overwegende dat eiser veroordeeld 
werd wegens overtreding van de arti
kelen 16°, 1°, en 18 vanhet Wegverkeers
reglement ; dat het middel alleen be
trekking heeft op de overtreding aan 
verweercler ten laste gelegd bij recht
streekse dagvaarding ten verzoeke van 
eiser en, al was het gegrohd, diens straf
rechtelijke veroordeling in stand laat ; 

Overwegende dat het middel derhalve 

gesloten lokaal van meer dan hondercl kilo 
lol'l·en, waarvoor eim tijclelijke vergunning 
was afgelevercl op 15 februari 1974, en op 
grond dat deze laatste procedure geen verband 
hield met de feiten van de telastlegging. 

(2) Raadpl. cass., 4 november 1974 en 
24 februari 1975 (A1'1'. cass., 1975, blz. 298 
en 708), 2 oktober en 26 november 1975, 
supra, blz. 150 en 394. 
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niet ontvankelijk is bij gebrek aan be
lang; 

Over het tweede middel; 
Dat het middel derhalve feitelijke 

grondslag mist ; 
En overwegende dat 'de substantiiile 

of op straffe van nietigheid voorgeschre
ven rechtsvormen werden nageleefd en 
dat de beslissing overeenkomstig de 
'''et is; 

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

15 juni 1976. - 2e kamer. - Voo?'
zitter, de H. Wauters, raadsheer waar
nemend voorzitter. - Verslaggever, de 
H. Soetaert. - Gelijkluidende conclusie, 
de H. Declercq, advocaat-generaal. -
Pleiter, de H. G. D'Hooghe (van de balie 
te Kortrijk). 

28 KAMER.- 15 juni 1976. 

1o VOORLOPIGE HEOHTENIS. 
HANDHAVING VAN DE VOORLOPIGE 
HECHTENIS.- WET VAN 20 APRIL 187 4, 
ARTIKEL 5, GEWIJZIGD BIJ ARTIKEL 3 
VAN DE WET VAN 13 MAART 1973. -
ERNST VAN DE TEN LASTE GELEGDE 
FElTEN.- DRAAGWIJDTEl. 

2° VOORLOPIGE HECHTENIS. -
HANDHA VING VAN DE VOORLOPIGE 
HECHTENIS.- WET VAN 20 APRIL 1874, 
ARTIKEL 5, GEWIJZIGD BIJ ARTIKEL 3 
VAN DE WET VAN 13 MAART 1973. -
REDENGEVING. 

1° H oewel in het geval van m·tilcel 1, 
derde lid, van de wet van 20 april1874, 
een bevel tot aanhouding lean verant
woord worden dom· de ernst van de aan 
de verdachte ten laste gelegde jeiten, 
volstaat deze ernst echter niet om de 
handhaving, van de voorlopige' hechtenis 
1ia een maand te vemntwoorden (1). 
(Art. 5 wet van 20 api·il 1874, gew., 
bij art. 3 van de wet van· 13 maart 
1973.) 

, (1) Cass., 3 september 1974, redenen 
(An·. cass., 1975, biz. 10). 

2° De ernstige en uitzonderlijlce omstandig
heden die de1·mate de openbare veiligheid 
ralcen dat de voorlopige hechtenis moet 
worden gehandhaajd, .worden onder ver
melding van gegevens eigen aan de zaak 
of de persoonlijkheid van de verdachte 
nauwketwig omschreven door het arrest 
van de Ieamer van inbeschuldiging
stelling, dat erop wijst dat het aan de 
ve?·dachte verweten opzettelijlc misdrijj 
de dood van haar eigen zoon tot gevolg 
heejt gehad en dat, nu het feit in een 
landelijlce gemeente voorgevallen is, 
haar terugkeer in haar milieu opspraak 
zou Ve?'wekken en ernstige storing van 
de maatschappelijke orde zou teweeg
brengen wam·door de openbare veiligheid 
in het gedmng lcomt (2). (Art. 5 :wet van 
20 april 1874, gew. bij art. 3 van de 
wet van 13 maart 1973.) 

(CROES.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 7 mei 1976 door de kamer 
van inbeschuldigingstelling van het Hof 
van beroep te Brussel gewezen ; 

Over het middel afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 2, 5, 19, 20 van de 
wet van 20 april 1874 op de voorlopige 
hechtenis, zoals gewijzigd door de wet van 
13 maart 1973, en 97 van de Grondwet, 

doordat het bestreden arrest het hoger 
beroep, dat eiseres ingesteld heeft tegen 
de beschikking van de raadkamer van 
de Rechtbank van eerste aanleg te 
Leuven die haar aanhoudingsbevel be
vestigd had, verwerpt, om reden dat er 
ernstige en uitzonderlijke omstandig
heden zijn die de openbare veiligheid 
raken en de handhaving van de voor
lopige hechtenis eisen; dat er zware 
vermoedens en indiciiin zijn in het dossier 
betreffende de gegrondheid van de feiten 
van de beschuldiging die de aanhouding 
van de verdachte rechtvaardigen ; dat 
de ten histe gelegde feiten bijzonder 
ernstig zijn vermits zij de dood van de 
zoon van verdachte tot gevolg hadden ; 
dat deze feiten weliswaar op zichzelf 
niet voldoende zijn om de voorlopige 
hechtenis te handhaven ; dat echter de 
terugkeer van verdachte in haar milieu 
van aarcl is opspraak te verwekken en 

(2) Raadpl. cass., 21 oktober 1974 (A1·r. 
cass., 1975, biz. 246) en 22 september 1975, 
sup1·a, biz. 98. 
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ernstig de maatschappelijke orde zou 
storen waardoor de openbare veiligheid 
in het gedrang komt ; dat de feiten plaats
grepen in een landelijke gemeente en 
het voorstel van verdachte haar intrek 
te nemen te Leuven, hoofdplaats van 
het arrondissement, geen wijziging kan 
brengen aan deze omstandigheden, 

te?;wijl, ee?·ste onderdeel, het bestreden 
arrest enerzijds stelt dat de gegrondheid 
van de aan eiseres ten laste . gelegde 
feiten de aanhouding rechtvaardigt en 
anderzijds dat ze op zichzelf daartoe 
niet voldoende zijn ; deze inotieven 
dubbelzinnig en tegenstrijdig zijn en de 
aanhouding van eiseres niet rechtvaardi
gen (schending van de artikelen 97 v'an 
de Grondwet, 2, 5, 19, 20 van de wet 
van 20 april 1874) ; 

tweede onde?·deel, het feit dat de 
gemeente waar de feiten gebeurden, 
landelijk is, zodat de vrijlating van 
eiseres er opspraak en onrust zou ver
oorzaken, een reden is eigen aan de 
gemeente en niet aan de zaak of de 
persoon van eiseres ; het in alle geval 
geen voldoende reden is, die de openbare 
veiligheid raakt, om na een jaar de 
vrijlating van eiseres te weigeren, te 
meer daar deze aanbood in een andere 
stad te gaan wonen (schending van de 
artikelen 2, 5, 19, 20 van de wet van 
20 april 1874, 97 van de Grondwet) : 

Overwegende dat het arrest zonder 
dubbelzinnigheid noch tegenstrijdigheid 
oordeelt dat, hoewel de aan eiseres ten 
laste gelegde feiten het tegen haar 
verleend bevel tot aanhouding recht
vaardigen, die feiten op zichzelf niet 
voldoende zijn om de handhaving van 
de voorlopige hechtenis te rechtvaar-
digen; · 

Overwegende dat het arrest aan het 
voorschrift van artikel 5, tweede lid, 
va1;1 de wet op de voorlopige hechtenis 
voldoet en namelijk de ernstige en 
uitzonderlijke omstandigheden die de 
openbare veiligheid raken, nauwkeurig 
omschrijft onder vermelding van de 
gegevens eigen aan de zaak of de persoon
lijkheid van de verdachte, door te wijzen 
op het feit dat het opzettelijk misdrijf 
waarvan zij wordt beschuldigd, de dood 
van haar eigen zoon tot gevolg heeft 
gehad en dat de terugkeer van eiseres 
in haar milieu en bij haar medeburgers, 
ook al stelt zij voor elders haar intrek 
te nemen, nu de feiten plaatsgrepen in 
een landelijke gemeente, opspraak· zou 
verwekken en ernstige storing van de 
maatschappelijke orde tot gevolg zou 

hebben waardoor de openbare veiligheid 
in het gedrang komt ; 

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; 

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

15 juni '1976. - 2e kamer. - Voo?'
zitte?', de H. Wauters, raadsheer waar
nemend voorzitter. - Ve?·slaggeve?·, de 
H. Soetaert. - Gelijkluidende concl~tsie, 
de H. Declercq, advocaat-generaal. 
Pleite?', de H. Houtekier. · 

2e KAMER. - 15 juni 1976. 

l 0 SOEVEREINE BEOORDELING 
DOOR DE FEITENRECHTER. -
STRAFZAKEN. - MlSDRIJVEN OPGE

LEVERD DOOR EEN ENKEL FElT OF DOOR 
AFZONDERLlJKE FElTEN. - BEOOR
DELlNG DOOR DE FEITENRECHTER. 

2° SAMENLOOP VAN MISDRIJVEN. 
- STRAFZAKEN.- MlSDRIJvEN OPGE
LEVERD DOOR EEN ENKEL FElT OF DOOR 

AFZONDERLlJKE FElTEN, - BEOOR
DELING DOOR DE FElTENRECHTER'; 

1 o en 2° De feiten?'echte?' beoordeelt soeve
rein of de bewezen ve?"klaa?"de misd?"ijven 
wo?'den opgeleverd doo?' een , enkel jeit 
of door· afzonde?'lijke feiten (1). (Art. 65 
S.W.) 

(PERREMAN H. EN A.) 

Met de notitie overeenstemmend 
arrest. 

15 juni 1976. __:___ 2e kamer. - Voo?'
zitte?', de H. Wauters, raadsheer waar
nemend voorzitter. - Ve?'slaggeve?', de 
H .. Delva. - Gelijkluidende conclusie, 

(1) Cass., 26 oktober 1971 (A1·r. cass., 1972, 
blz. 214); raadpl. cass., 3·februari 1976, sup1•a, 
blz. 654. 
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de H. Declercq, advocaat-generaal. -
Pleiter, de H. I. Mercelis (van de balie 
te Leuven). 

2e KAMER. - 15 juni 1976. 

10 WEGVERKEER. - WEGVERKEERS
REGLEMENT, ARTIICE!L 27-l. - VOOR
ZIENBARE OF ONVOORZIENBARE HIN
DERNIS. - BEOORDELING DOOR DE 
FEITENREOHTER. 

2° REOHTSVORDERING. ONT-
VANKELIJKHEID.- VoORWAARDE.
BEOORDELING DOOR DE FEITEN
REOHTER. 

3° REOHTBANKEN.- STRAFZAKEN.
BEVOEGDHEDEN VAN HET VONNIS
GEREOHT. - VASTSTELLING DAT DE 
BURGERLIJKE RECHTSVORDERING NIET 
STEUNT OP HET AAN DE BEKLAAGDE 
TEN LASTE GELEGDE MISDRIJF. 
SOEVEREINE VASTSTELLING. 

1° De rechter beoo1·deelt soeverein, in jeite, 
volgens de gegevens van de zaak, of een 
hindernis al dan niet vom·zienbaar was 
voor een bestuurder (l). (Art. 27-2 
W egverkeersreglement.) 

2° en 3° De rechte1· die injeite en derhalve 
soeverein vaststelt. dat de bu1·gerlijke 
?'echtsvordering niet steunt op het aan 
de beklaagde ten laste gelegde misd1·ijj 
beslist weitelij k dat deze ?'echtsvordering 
niet ontvankelijk is (2). 

{BELGISCHE NATIONALE ASSURANTIEKAS 
TEGEN ARBEIDSONGEVALLEN, T. COP
PENS EN HONGENAERT ; DE CRAEMER, 
DECLERCK EN NAAMLOZE VENNOOT
SCHAP <<ROYALE BELGE ll, T. COPPENS 
EN LITISCONSORTEN.) 

Met de notities overeenstemmend 
arrest. 

15 juni 1976. - 28 kamer. - Voo1·-

(1) Cass., 6 oktober 1975, sup1·a, blz. 158; 
raadpl. cass., 15 maarf 1976, sup1·a, blz. 812. 

(2) Cass., 3 juni 1975 (A?'?'. cass., 1975, 
blz. 1046); raadpl. cass., 14 oktober 1974 
·(ibid., 1975, blz. 209). 

zitter, de H. Wauters, raadsheer waar
nemend voorzitter. - Verslaggever, de 
H. Versee. - Gelijkluidende conclusie, 
de H. V elu, advocaat-generaal. 
Pleiters, de HI-I. Fally, Bayart, Butzler, 
Dassesse en K. Moors (deze laatste van 
de balie te Gent). 

38 KAMER. - 16 juni 1976. 

ARBEIDSOVEREENKOMST. - BE
DIENDEN. - 0VEREENKOMST VOOR 
ONBEPAALDE TIJD. - 0NTSLAG MET 
OPZEGGING.- 0NTSLAGGEVENDE PAR
TIJ ZONDER BEDOELING DE ARBEIDS
BETREKKINGEN TE BEEINDIGEN. 
NIETIGHEID VAN HET ONTSLAG. 

De rechter die vaststelt, dat de ontslag
gevende pm·tij niet de bedoeling had 
de oveTeenlcomst op het einde van de 
opzeggingsteTmi}n te beiiindigen, beslist 
wettelijlc dat de doo?' deze pa1·tij gegeven 
opzegging nietig is (3). (Art. 14 wetten 
betr. het bediendencontract, gecoiird. 
bij K.B. van 20 juli 1953.) 

(NAAMLOZE VENNOOTSCHAP « ETABLIS
SEMENTS BETTONVILLE ET co ll, T. 
GOEDERS, INCI'EGENWOORDIGHEID VAN 
HET FONDS TOT VERGOEDING VAN DE 
IN GEVAL VAN SLUITING VAN ONDER
NEMINGEN ONTSLAGEN WERKNEMERS.) 

ARREST (ve1·taling). 

RET I-IOF;- Gelet op het bestreden 
arrest, op 12 september 1974 door het 
Arbeidshof te Luik gewezen ; 

Over het micldel afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 97 van de Grondwet, 
1134, 1135, 1319, 1320, 1322 van het 
Burgerlijk Wetboek, 14, 15 en 22 van de 
bij koninklijk besluit van 20 juli 1955 
gecoiirdineerde wetten betreffende het 
bediendencontract, artikel 15 zoals het 
oorspronkelijk was en zoals het gewijzigd 
is bij artikel 44 van de wet van 21 no
vember 1969, 

dooTdat, na te hebben vastgesteld dat 

(3) Cass., 14 mei 1975 (An·. cass., 1975, 
blz. 991). 
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verweerder sedert I maart I939 bij 
eiseres in dienst was, dat zijn jaarwedde 
524.288 frank bedroeg, dat eiseres -op 
22 december I967 aan verweerder kennis 
gaf van een opzegging van I8 maanden 
die inging op I januari I968 en eindigde 
op 30 juni I969, dat eiseres op I4 maart 
I969 de duur van de opzeggingstermijn 
verlengde tot 30 j1.mi I970, dat eiseres 
in een brief van IO juni I970 de opzeg
gingstermijn weer verlengde tot 3I de
cember I970, dat verweerder op deze 
laatste brief v66r zijn handtekening 
de woorden « gelezen en goedgekeurd " 
schreef en dat de contractuele betrek
kingen tussen partijen op 3I december 
I970 eindigden, het arrest beslist dat 
de opzegging van 22 december I967 niet 
gel dig was, dat alleen de brief van I 0 j1.mi 
I970 eeh geldige opzegging bevatte, dat 
de duur van die opzeggingstermijn echter 
slechts zes maanden bedroeg, dat deze 
duur lager was dan de minimumopzeg
gingstermijn voorgeschreven bij arti
ke1 I5 van de gecoordineerde wetten 
betreffende het bediendencontract, dit 
is in het onderhavige geval 18 maanden, 
en dat de duur van de opzeggingstermijn 
die men in acht had moeten nemen 
32 maanden bedroeg, dat wil zeggen 
26 maanden meer dan de zes maanden 
waarvan sprake in de brief van 10 j1.mi 
I970, en eiseres veroordeelt om ver
weerder een compensatoire aanvullende 
opzeggingsvergoeding van 1.345.448 frank 
te betalen, op grand dat eiseres in haar 
brief van 22 december 1967 niet had te 
kem:ten gegeven dat zij de overeenkomst 
op de aangegeven datum definitief wilde 
beeindigen, dat zij de opzegging als een 
bewarende maatregel had gegeven, dat 
zij in haar brief van 21 decernber 1967 
had gedacht aan een eventuele in trekking 
van de opzegging, dat zij in haar brief 
van 14 maart I969 opnieuw de hoop had 
uitgesproken bim1en een min of meer 
korte tijd de opzegging ongedaan te 
kunnen maken, dat hetgeen verweerder 
op de brief van 10 j1.mi I970 had ge
schreven niet gold als een akkoord van 
zijnentwege inzake de geldigheid van de 
opzegging van 22 december 1967 of 
inzake de datum van beeindiging van de 
overeenkomst, en dat trouwens de op dat. 
moment verleende opzeggingstermijn 
naar de eis van de wet onvoldoende was 
en daarover geen akkoord kon worden 
gesloten, 

te1·wijl het feit dat verklaard wordt 
dat een opzegging aan de bediende als 
een bewarende maatregel wordt gegeven 
en tevens de hoop wordt uitgesproken 

de opzegging in te trekken als de coil
junctuur dat toestaat, niet belet dat de 
partijen ingevolge die opzegging op de 
erin vermelde datum geen enkele con
tractuele verplichting meer hebben, tenzij 
er een nieuw aklmord wordt gesloten, en 
derhalve niet toelaat te besluiten dat het 
niet gaat om een geldige opzegging zoals 
in artikel 14 van de gecoordineerde 
wetten betreffende het bediendencontract 
wordt voorgeschreven ; 

terwijl in de brief van eiseres van 
22 december 1967 uitdrukkelijk werd 
gezegd dat de opzegging, waarvan de 
duur 18 maanden bedroeg, zou ingaan 
op I januari 1968 en zou eindigen op 
30 juni 1969 en dat verweerder tijdens 
de opzeggingsperiode twee halve dagen 
per week afwezig mocht zijn totdat hij 
een nieuwe dienstbetrekking had gevon
den, waaruit volgt dat eiseres in die brief 
duidelijk verklaarde dat, behalve in 
geval van een nieuw akkoord, de contrac
tuele verp1ichtingen van de partijen 
op 30 juni 1969 zouden eindigen, en het 
arrest· door bovenbedoe1de bes1issingen 
de bewijskracht heeft miskend die krach
tens de artike1en 1319, I320 en 1322 van 
het Burgerlijk Wetboek aan de opzeg
gingsbrief van 22 december 1967 is 
gehecht; 

te1·wijl eiseres in haar conclusie voor 
het arbeidshof betoogde dat zij zich niet 
had willen onttrekken aan de voor
schriften van de wetgever door zich 
het willekeurig recht voor te behouden 
een einde te maken aan een arbeids
overeenkomst voor bedienden naargelang 
het haar goedd1.mkt, daar verweerder 
helemaa1 niet verplicht was de hem 
voorgestelde ver1engingen van de op
zeggingstermijn te aanvaarden, waaruit 
volgt dat het arrest, door niet te onder
zoeken of verweerder verplicht was die 
verlengingen te aanvaarden dan wei of 
eiseres die verlengingen eenzijdig aan 
verweerder had willen op1eggen, geen 
passend antwoord geeft op de conclusie 
van eiseres, zoals dit in artikel 97 van de 
Grondwet wordt voorgeschreven ; 

en terwijl uit de door de rechters 
vastgestelde feitelijke omstandigheden 
blijkt dat eiseres op 22 december 1967, 
overeenkomstig artikel I5 van de gecoor
dineerde wetten betreffende het be
diendencontract, zoals het oorspronkelijk 
1uidde, een minim1.unopzeggingstermijn 
van I8 maanden in acht moest nemen, 
hetgeen zij gedaan heeft, en hieruit volgt 
dat de partijen, krachtens genoemd 
artikel I5 zoa1s het is gewijzigd bij de 
wet van 2I november 1969, op 10 juni 
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1970 geldig :k;onden overeenkornen dat 
de opzeggingsterrnijn eerst op 31 de
cember 1970 zou eindigen, dit is 36 
maanden nadat de opzegging van 22 de
cember 1967, was ingegaan, daar deze 
overeenkomst, wat de door de werkgever 
gegeven opzegging betreft, niet een ter
mijn bepaalt die, in strijd met artikel 22 
van genoemde gecoordineerde wetten, 
korter is dan die vermeld in artikel 14 
en in het oorspronkelijk en het gewijzigd 
artikel 15 van voormelde gecoordineerde 
wetten, en het arrest derhalve de bin
dende kracht heeft miskend die door de 
artikelen 1134 en 1135 van het Burgerlijk 
Wetboek aan de op 10 juni 1970 tussen 
de partijen gesloten overeenkomst is 
gehecht: 

W at het eerste en het tweede onderdeel 
betreft: 

Overwegende dat. in het arrest wordt 
gezegd dat de opzegging een definitieve 
handeling is tot beiiindiging van de 
arbeidsovereenkomst voor bedienden en 
dat vereist wordt dat degene. die de 
opzegging geeft werkelijk de bedoeling 
heeft de overeenkomst op de vastgestelde 
datum te beeindigen ; 

Dat het arrest erop wijst. qat eiseres 
in haar brief van 22 december 1967 
vermeldt dat zij de opzegging ·" als een 
bewarende maatregel " geeft ; dat het in 
dit opzicht overweegt dat eiseres ver
weerder heeft opgezegd terwijl zij uiet 
de bedoeling had bij het verstrijken van 
de opzeggingstermijn elke contractuele 
betrekking stop te zetten, « omdat zolang 
de vennootschap (thans eiseres) bleef 
werken, zij de medewerking van gei'nti
meerde (thans verweerder) nodig had voor 
de goede gang van zaken en zij ernaar 
streefde de betaling van een opzeggings
vergoeding te vermijden op het moment 
dat de onderneming gesloten zou worden, 
welke maatregel destijds reeds was 
overwogen doch die appellante (hier 
eiseres) zolang mogelijk trachtte uit te 
stellen, dank zij onder meer de arbeid 
van gei'ntimeerde " ; 

Overwegende dat het arrest op grond 
van voormelde redenen kon overwegen, 
zonder aan de brief van 22 december 1967 
een uitlegging te geven die onverenigbaar 
is met de bewoordingen ervan, dat. het 
ontslag niet definitief was, en 'flijgevolg' 
wettelijk kon beslissen dat het ontslag 
nietig was; 

W at het derde onderdeel betre£t i 

Overwegende dat, nu het arbeidshof 
had beslist dat het ontslag nietig was, 
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het niet meer moest antwoorde:n op. de 
conclusie van eiseres inzake de verlengin
gen van de opzeggingstermijn, welke 

. conclusie niet meer ter zake diende ; 

W at he£ vierde onderdeel betreft : 

Overwegende dat · het arrest beslist 
« dat de brief van 10 juni 1970. waarop 
ge'intimeerde (thans verweerder) v66r 
zijn handtekening de woorden · « gelezen 
en goedgekeurd '' heeft geschrevtm geens
zins de overeenkomst vormt waarvan 
appellante (thans eiseres) gewag maakt >>; 

Dat deze uitlegging, zelfs ware ze 
onjuist, geen schending zou uitmaken 
van de artikelen 1134 of 1135 van het 
Burgerlijk W etboek die het middel in 
dit onderdeel aanvoert ; 

Dat geen enkel onderdeel van het 
middel kan worden aangenomen ; 

En overwegende dat de verwerping 
van de voorziening alle belang ontneemt 
aan de vordering tot bindendverklaring 
van het arrest ; 

Om die redenen, verwerpt. de voor
ziening en de vordering tot binderid
verklaring van het arrest ; veroordeelt 
eiseres in de kosten. 

l6 juni i976. - 3e kamer. - Voor
zitte?', de H. Polet, raadsheer waar
nemend voorzitter. - Verslaggeve1·, de 

, H. Janssens. - Gelijkluidende conclusie, 
de H. Duchatelet, advocaat-generaal. -
Pleiters, de HH. Bayart en Dassesse. 

3e KAMER. - 16 juni 1976. 

EUROPESE GEMEENSCHAPPEN, 
VERD;EtA\} TOT OPRICHTING VAN DE 
EUROPESE ECONOMISCHE GEMEEN
SCHAP. - PREJUDICIEEL GESCHIL. -
QESCHIL OVER DE UITLEGGING VAN 
vERORDENING NR.. 3 VAN 25 SEP
TEMBER 1958 VAN DE RAAD VAN DE 
EUROPESE EcoNOMISCHE · GEMEEN
SQHAP INZAKE DE SOCIALE ZEKERHEID 
VAN MIGRERENDE WERKNEMERS. -

.. GESCHIL OPGEWORPEN IN EEN BIJ HET 
HoF VAN CASSATIE AANHANGIGE ZAAK. 
- HOF VAN CASSATIE ERTOE GEHOUDEN 
DE ZAAK BIJ HET HOF VAN JUSTITIE 
VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN 
AANHANGIG TE MAKEN; 
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W anneer een vraag over de uitlegging van 
verm·dening nr. 3 van 25 september 1958 
van de Raad van de Europese Econo
mische Gemeenschap inzake de sociale 
zeke1·heid van migre1·ende werknemers 
voor het Hoj van cassatie wordt opge
worpen moet het H of in de regel de zaak 
aanhangig maken bij het Hoj van 
justitie van de Europese Gemeen
schappen (1). (Art. 177 Verdrag tot 
oprichting van de Europese Econo
mische Gemeenschap, goedgekeurd bij 
hande1ing van de wetgevende macht 
van 2 december 1957.) 

(KAUCIC S. EN A.-M., 
T. RIJKSINSTITUUT VOOR 

ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING.) 

ARREST (vertaling). 

RET HOF;- Ge1et op het bestreden 
arrest, op 10 juli 197 5 door het Arbeidshof 
te Brusse1 gewezen ; 

Over het middel afge1eid uit de 
schending van artike1 1 van de wet van 
2 december 1957 houdende onder meer 
goedkeuring van het Verdrag tot oprich
ting van de Europese Economische 
Gemeenschap, ondertekend op 25 maart 
1957 te Rome, en van de artike1en 4, 
§ I, 5, 51, 145 van dit Verdrag, 27, 
§ 1, 28, § 1, van verordening nr. 3 vast
gesteld op 25 september 1958 door de 
Raad van de Europese Economische 
Gemeenschap inzake de sociale zekerheid 
van migrerende werknemers, en 70, § 2, 
van de wet van 9 augustus 1963 tot 
instelling en organisatie van een rege1ing 
voor verplichte ziekte- en invaliditeits
verzekering, 

dom·dat, na te hebben vastgesteld dat 
de rechtsvoorganger van de eiseressen 
in Belgie, Italie en Oostenrijk als werk
nemer had gewerkt, dat hij op 30 sep
tember 1957 arbeidsongeschikt was ge
worden, dat hij op 1 oktober 1957 in het 
genot was geste1d van een Oostenrijks 
invaliditeitspensioen en, met ingang van 
1 januari 1958, van een evenredig 
invaliditeitspensioen ten laste van Belgie 
en van Italie overeenkomstig de ver
ordeningen nr. 3 en nr. 4 van de Raad 
van de Europese Economische Gemeen
schap en dat verweerder een beslissing 

(1) Vgl. cass., 20 mei 1975 (A1·r. cass., 
1975, biz. 1003); raadpl. cass., 4 februari 
1976, sup1·a, biz. 657; zie het volgende arrest. 

had genomen, met terugwerking tot 
1 januari 1964, volgens welke hij de 
rechtsvoorganger van de eiseressen het 
te zijnen 1aste komend evenredig invali
diteitspensioen niet meer zou toekennen 
dan na aftrek van het bedrag van het 
Oostenrijks invaliditeitspensioen, zulks 
met toepassing van artike1 70, § 2, van 
voormelde Belgische wet van 9 augustus-
1963, het arrest het beroep van de rechts
voorganger van de eiseressen tegen deze 
beslissing niet gegrond verklaart, 

terwijl de rechtsvoorganger van de 
eiseressen in zijn beroep terecht aan
voerde dat, krachtens de artikelen 27, 
§ 1, en 28, § 1, van voorme1de verordening 
nr. 3 van de Raad van de Europese 
Economische Gemeenschap, die bindend 
is ingevolge de bepalingen van de arti
kelen 1 van de wet van 2 december 1957, 
4, § 1, 5, 51 en 145 van voormeld Verdrag 
van 25 maart 1957, verweerder, voor de 
berekening van het evenredig dee1 van 
het invaliditeitspensioen dat te zijnen 
laste kwam, geen toepassing mocht 
maken van artikel 70, § 2, van de wet 
van 9 augustus 1963 en van dit evenredig 
deel niet mocht aftrekken het bedrag 
van het invaliditeitspensioen dat de 
rechtsvoorganger van de eiseressen had 
verkregen in een Staat die geen lid is van 
de Europese Economische Gemeenschap : 

Overwegende dat de door de eiseressen 
aangevoerde grief enkel slaat op het 
principe van de toepassing, in de gevallen 
a1s bedoeld in de artikelen 27, § 1, en 28, 
§ 1, van verordening nr. 3 van 25 sep
tember 1958 van de Raad van de Euro
pese Economische Gemeenschap inzake 
de sociale zekerheid van migrerende 
werknemers, van de regels van artike1 70, 
§ 2, van de wet van 9 augustus 1963 tot 
instelling en organisatie van een regeling 
voor verplichte ziekte- en invaliditeits
verzekering op de cumulatie van de 
prestatie verschu1digd door het Belgisch 
orgaan met een . prestatie die voor 
dezelfde schade wordt verleend krachtens 
de wettelijke regeling van eeri Staat die 
geen lid is van de Europese Economische 
Gemeenschap ; 

Dat het Hof zich dus niet dient uit 
te spreken over de wijze waarop dat 
artike1 70, § 2, eventuee1 wordt toegepast 
in de gevallen bedoeld in de artikelen 27 
en 28 van verordening nr. 3, en inzonder
heid over de vraag of, krachtens deze 
laatste artikelen, de door de Belgische 
wettelijke regeling vastgestelde regels 
inzake cumulatie zouden moeten worden 
toegepast, zoa1s verweerder m zijn 
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conclusie beweerde gedaan te hebben, 
op het moment dat het Belgisch orgaan 
eerst het bedrag berekent waarop de 
werknemer recht zou hebben indien alle 
tijdvakken van verzekering vervuld in de 
Lid-Staten uitsluitend krachtens de Bel
giselle wettelijke regeling zouden zijn 
vervuld, dan wel of die regels zouden 
moeten worden toegepast, zoals de 
bestreden beslissing oordeelt dat ver
weerder dat zou gedaan hebben, na de 
bepaling van het door het Belgisch 
orgaan verschuldigd bedrag naar verhou• 
ding van de tijdvakken van verzekering 
welke onder de Belgische wettelijke 
regeling zijn vervuld, dat wil zeggen, 
in casu, door het bedrag van de krachtens 
de Oostenrijkse wet verleende prestatie 
van het aldus bepaalde bedrag af te 
trekken; 

Overwegende dat artikel 70, § 2, van 
de wet van 9 augustus 1963 met name 
bepaalt : « De in deze wet bedoelde 
prestaties worden slechts toegekend onder 
de door de Koning te bepalen voor
waarden als de schade waarvoor om die 
prestaties wordt verzocht door het 
gemeen recht of door een andere wet
geving is gedekt. In die gevallen worden 
de verzekeringsprestaties niet samen 
genoten met de schadeloosstelling; voort
vloeiende uit de andere wetgevmg ; ze 
zijn ten laste van de verzekering in 
zoverre voor de door die wetgeving 
gedekte schade niet werkelijk schadeloos
stelling is verleend. In al de gevallen 
moet de rechthebbende sommen ont
vangen welke ten minste gelijk zijn aan 
het bedrag van de verzekeringspres
taties »; 

Overwegende dat het arrest, zonder 
deswege te worden bekritiseerd, beslist, 
enerzijds, dat artikel 70, § 2, ook van 
toepassing is als de schade waarvoor om 
de in de wet van 9 augustus 1963 vast
gestelde prestaties wordt verzocht door 
een vreemde wet is gedekt en, anderzijds, 
dat in het onderhavige geval de schade 
inderdaad gedekt is door het pensioen 
dat krachtens de Oostenrijkse wet is 
toegekend; 

Overwegende dat, krachtens artikel 28, 
§ 1, b, van verordening nr. 3, het orgaan 
van de Lid-Staat, ten deze verweerder, 
« eerst . het bedrag van de uitkering 
berekent waarop de belanghebbende 
recht zou hebben indien alle tijdvakken 
van verzekering of daarmede gelijk
gestelde tijdvakken samengeteld op de 
in het vorige artikel aangegeven wijze, 
uitsluitend krachtens de eigen wettelijke 
regeling zouden zijn vervuld » ·en ver-

volgens het door het orgaan verschuldigde 
bedrag bepaalt naar. verhouding van de 
duur van de tijdvakken welke v66r het 
bereiken van de pensioengerechtigde 
leeftijd volgens de eigen wettelijke 
regeling zijn vervuld ; 

Overwegende dat volgens het middel, 
ingevolge die bepalingen, artikel 70, § 2, 
van de wet van 9 augustus 1963 geen 
toepassing vindt op de cumulatie van 
de krachtens de Belgische wettelijke 
regeling verschuldigde prestatie met een 
prestatie die krachtens de wettelijke 
regeling van een derde Staat is verleend ; 

Overwegende dat in het middel een 
vraag inzake de uitlegging van het 
gemeenschapsrecht wordt opgeworpen ; 

Overwegende dat in de huidige stand 
van het geding, naar luid van artikel 177 
van het Verdrag, aileen het Hof van 
Justitie van de Europese Gemeenschap
pen bevoegd is om, bij wijze van pre
judiciele beslissing, over deze vraag 
uitspraak te doen ; 

Om die redenen, stelt de uitspraak 
uit totdat het Hof van Justitie van de 
Europese Gemeenschappen, bij wijze 
van prejudiciele beslissing, uitspraak 
heeft gedaan over de vraag of de arti
kelen 27, § 1, en 28, § 1, van verordening 
nr. 3 van 25 september 1958 van de Raad 
van de Europese Economische Gemeen
schap inzake de sociale zekerheid van 
migrerende werknemers de uitsluiting 
bevatten van de toepassing door het 
orgaan van een Lid-Staat van de regels 
van zijn eigen wettelijke regeling betref
fende de cumulatie van de prestatie 
verschuldigd krachtens deze wettelijke 
regeling met een prestatie die krachtens 
de wettelijke regeling van een derde 
Staat is verleend, en inzonderheid de 
uitsluiting van de toepassing van arti
kel 70, § 2, van de Belgische wet van 
9 augustus 1963 op de cumulatie van de 
prestatie verschuldigd door het Belgisch 
orgaan met de prestatie verschuldigd 
door de Oostenrijkse Staat waarmee 
Belgie geen bilaterale overeenkomst in
zake sociale zekerheid heeft gesloten, 
met name in die zin dat het Belgisch 
orgaan genoemd artikel 70, § 2, niet zou 
mogen toepassen om eerst het bedrag 
te berekenen waarop de belanghebbende 
recht zou hebben indien alle tijdvakken 
van verzekering of daarmee gelijk
gestelde tijdvakken, samengeteld op de 
in artikel 27 van verordening nr. 3 
aangegeven wijze, uitsluitend krachtens 
de Belgische wettelijke regeling zouden 
zijn vervuld ; houdt de kosten aan. 
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16 juni 1976. ~ 3e kamer. - Voor
zittm', de' H. Polet, raadsheer waar
nemend voorzitter. - Ve1·slaggevm·, de 
H. Meeus. - Gelijklnidende conclusie, 
de H. Duchatelet, advocaat-generaal. -
Pleite1·s, de HH. Bayart en Houtekier. 

3e KAMER. - 16 juni 1976. 

EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. 
VERDRAG TOT OPRICHTING VAN DE 
EuROPElSE EcoNoMISCHE GEMEEN
SCHAP. - PREJUDICIEEL GESCHIL. -
GESCHIL INZAKE DE UITLEGGING VAN 
VERORDENING NR. 1408/71 VAN 14 JUNI 
1971 VAN DE RAAD VAN DE EUROPESE 
GEMEElNSCHAPPEN BETREFFENDE DE 
TOEPASSING VAN DE SOCIALE ZEKER

HEIDSREGELINGEN OP LOONTREKKEN
DElN EN HUN GEZINNElN, DIE ZIOH 
BINNEN DE GEMEENSCHAP VERPLAAT

SEN.- GESCHIL OPGEWORPEN IN EEN 
BIJ HET HOF VAN CASSATIE AAN
HANGIGE ZAAK.- Ho:w VAN OASSATIE 
ERTOE GEHOUDEN DE ZAAK BIJ HET 
HOF VAN JUSTITIE VAN DE EUROPESE 

GEMEENSOHAPPEN AANHANGIG TE MA
:KEN. 

W annee?' een vraag over de 1iitlegging 
van ve?'O?'i:lening nr. 1408/71 van 14 jnni 
1971 van de Rqad van de Eu1•opese 
Gemeenschappen bet?'e.fjende de toepas
sing van de sociale zelcerheidsregelingen 
OJ} loontreklcenden en hnn gezinnen, 
die zich binnen de Gemeenschap vm·
plaatsen, voor het Hoj van cassatie 
wordt opgeworpen, moet het Hoj in de 
regel de zaak aanhangig malcen bij het 
Hoj van j1tstitie van de E1wopese 
Economische Gemeenschappen (1). 
(Art. 177 Verdrag tot oprichting van 
de Europese Economische Gemeen
schap, goedgekeurd bij handeling van 
de wetgevende macht van 2 december 
1957 .) 

(DIPAOLO, T. RIJKSDIENST 
VOOR ARBEIDSVOORZIENING.) 

ARREST (uertaling). 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 

,(1) Zie het voorgaand arrest met de noot, 

arrest, op 19 juni 1975 door het Arbeids
hof te Brussel gewezen ; 

Over het middel afgeleid uit de scherr
ding van artikel I van de wet van 2 de
cember 1957 houdende goedkelll'ing met 
name van het V erdrag tot oprichting 
van de Europese Economische Gemeen
schap ondertekend te Rome op 25 maart 
1957 en van de artikelen 4, § 1, 5, 51, 145 
van dit Verdrag, 67, §§ I tot 3, 71, § I, 
inzonderheid lid b, ii, 80, 81, inzonderheid 
lid a, van de verordening nr. 1408/71 
van 14 juni 1971 van de Raad van de 
ElU'opese Gemeenschappen betreffende 
de toepassing van de sociale zekerheids
regelingen op loontrekkenden en hun 
gezinnen, die zich binnen de Gemeenschap 
verplaatsen, ll8 en 120 van het konink
lijk besluit van 20 december 1963 
betreffende arbeidsvoorziening en werk
loosheid, 

dom·dat, na de vaststelling dat de op 
14 juni 1951 in Italie geboren,eiseres uit 
haar geboorteland met haar ouders naar 
Belgie is gekomen, dat zij tot de maand 
juni 1972 in Belgie het lager en hager 
secundair technisch onderwijs heeft ge
volgd, clat zij nadien van september 1972 
tot einde juli 1973 in Engelancl verbleef, 
dat zij vervolgens bij haar ouders in 
Belgie is teruggekeerd, waar ze haar ver
blijfplaats had behouden, dat zij op 
5 oktober 1973 een aanvraag indiende 
bij verweerder om · werkloosheiclsuitke
ringen te bekomen, dat de .directeur van 
het gewestelijk bureau van verweerder 
te Brussel op 12 februari 1974 deze 
aanvraag heeft verworpen op grand dat 
eiseres, voor de referteperiode van 10 
maanden v66r haar aanvraag, het aantal 
werkclagen niet in aanmerking kon doen 
nemen dat worclt voorgeschreven bij 
artikel liS of 120 van voornoemd 
koninklijk besluit van 20 december 1963, 
en na bovendien te hebben vastgesteld 
dat eiseres, tot staving van haar beroep 
tegen deze beslissing, een Europees 
document E 301 heeft voorgelegd waaruit 
blijkt dat ze van II september 1972 tot 
29 juli 1973 in Groot-Brittannie te werk 
gesteld was, en de arbeidsrechtbank 
gevraagd heeft de bepalingen toe te 
passen van artikel 67, § 1, van de voor
noemde verordening nr. 1408/71, het 
arrest het beroep van eiseres tegen de 
voornoemde beslissing van 12 februari 
197 4 ongegrond heeft verklaard en heeft 
beslist dat deze beslissing volledige 
uitwerking moest krijgen op grond dat, 
hoewel krachtens artikel 67, § 1, van 
voornoemde verordening het tijdvak 
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van arbeid van eiseres in Engeland in 
aanmerking moest worden genomen, naar 
luid van artikel 67, § 3, van deze ver· 
ordening de bepalingen van §§ 1 en 2 
slechts worden toegepast op voorwaarde 
dat de werkloze laatstelijk een tijdvak 
van arbeid heeft vervuld krachtens ·de 
bepalingen van de wettelijke regeling 
waarop de aanvraag tot uitkering is 
gebaseerd, ten deze de Belgische wet
geving, dat eiseres aan deze voorwaarde 
niet voldeed maar dat de eerste rechter 
niettemin van oordeel was dat zij 
aanspraak kon maken op de toepassing 
van de bij artikel 71, § 1, lid b, ii, bepaalde 
uitzondering die zegt dat een werknemer 
die geen grensarbeider is, volledig werk
loos is en zich ter beschikking stelt van 
de diensten voor arbeidsbemiddeling 
op het grondgebied van de Lid-Staat 
waarop hij woont of die naar dit grond
gebied terugkeert, recht heeft op uit
kering volgens de wettelijke regeling 
van deze Staat, alsof hij zijn laatste werk
zaamheden op het grondgebied daarvan 
had uitgeoefend, dat evenwel krachtens 
artikel 81, lid 1, van voornoemde ver
ordening de Administratieve Commissie 
van de Europese Gemeenschappen tot 
taak heeft alle vraagstukken van ad
ministratieve of interpretatieve aard te 
beoordelen die voortvloeien uit deze 
verordening, dat deze Commissie bij 
besluit nr. 94 van 24 januari 1974 heeft 
geoordeeld dat, behalve voor de seizoen
arbeiders, artikel 71, § I, lid b, ii, enkel 
van toepassing is op een bepaalde 
categoric werknemers, dat niet wordt 
betwist dat eiseres hiertoe niet behoort, 
dat de bepalingen van· artikel 71, § I, 
kunnen aangenomen worden wanneer 
het grens- en seizoenarbeiders betreft 
of bepaalde categorieiin werlrnemers die 
dezelfde nauwe banden blijven behouden 
met hun land van oorsprong, doch dat 
zulks niet langer het geval zou zijn 
wanneer artikel 71 zou toegepast worden 
op alle migrerende werknemers met een 
enigszins vast beroep in een Lid-Staat 
en die hun familie in het land van 
oorsprong hebben achtergelaten, 

te1·wijl eiseres, die in Belgiii verbleef 
voor haar vertrek naar Engeland en die 
haar verblijfplaats in Belgiii had be
houden terwijl zein Engeland werkte en 
die vervolgens naar Belgiii was terug
gekeerd, de toepassing mocht vragen 
van artikel 71, § 1, lid b, ii, van de 
voornoemde verordening nr. 1408/71, 
kon genieten van de werkloosheids
uitkering op grond van de Belgische 
wetgeving, alsof zij daar laatstelijk was 

'te werk gesteld, derhalve de bepalingen 
van artikel 67, § 3, van voornoemde 
verordening, die vereisen dat de betrok
kene laatstelijk tijdvakken van arbeid 
heeft vervuld krachtens de wettelijke 
regeling op grand waarvan de uitkeringen 
worden aangevraagd, niet op eiseres van 
toepassing waren, en zij derhalve de 
toepassing kon vragen van artikel 67, 
§§ 1 en 2, van voornoemde verordening 
luidens welke verweerder, om ten deze 
het bestaan te beoordelen van de tijd
vakken van arbeid bepaald bij de 
artikelen 118 en 120 van voornoemd 
koninklijk besluit van 20 december 1963, 
de tijdvakken van tewerkstelling moest 
in aanmerking nemen · waarop de Britse 
wetgeving van toepassing was, alsof 
het ging om tijdvakken van tewerl;:
stelling waarop de Belgische wet toe
passelijk was, waaruit volgt dat het 
arrest de artikelen 118, 120 van voor
noemd koninklijk besluit van 20 de
cember 1963, 67, §§ I tot 3, en 71, § l; 
lid b, ii, van de voornoemde verordening 
nr. 1408/71 van de Raad van de Europese 
Gemeenschappen heeft geschonden, en 
het bindend karakter heeft miskend dat 
door de artikelen 1 van de voornoemde 
wet van 2 december 1957 en 4, § 1, 5, 51 en 
145 van voornoemd verdrag van 25 maart 
1957 aan genoemde verordening.nr. 1408/ 
71 wordt verleend; 

en te1·wijl de artikelen 4, § I, 5, 51 en 
145 van voornoemd verdrag van 25 maart 
1957, goedgekeurd bij artikel I van de 
voornoemde wet van 2 december 1957, 
bindende kracht verlenen aan de be
palingen van voornoemde verordening 
nr. 1408/71, doch niet aan de beslissingen 
van de Administratieve Col'nmissie voor 
de sociale zekerheid van migrerende 
werlrnemers bedoeld bij de artikelen 80 
en 81 van genoemde verordening, arti
kel 81 deze Commissie daarenboven 
belast met de behandeling van alle 
vraagstukken van interpretatieve aard 
voortvloeiende uit de bepalingen van 
genoemde verordening, onverminderd het 
recht van de betrokken personen om 
gebruik te maken van de beroepen en 
zich te wenden tot de rechterlijke 
instanties, bedoeld bij de wetgevingen 
van de Lid-Staten, bij deze verordening 
en bij het voornoemd verdrag, waaruit 
volgt dat de rechters de toepassing van 
artikel 71, § 1, lid b, ii, van voornoemde 
verordening niet mochten onderwerpen 
aan de beperkingen van de beslissing 
nr. 94 die op 24 januari 1974 door 
voornoemde Administratieve Commissie 
werd getroffen, luidens welke voornoemd 
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artikel 71, § 1, lid b, ii, benevens op de 
seizoenarbeiders, ook toepasselijk is op 
werlmemers bij het internationaal ver
voer, op werknemers die hun werkzaam
heden op het grondgebied van twee of 
meer Lid-Staten plegen uit te oefenen 
en op werknemers werkzaam bij een 
grensonderneming wanneer zij op het 
grondgebied van een andere dan de 
bevoegde Lid-Staat wonen, nu deze 
beperkingen onverenigbaar zijn met de 
bepalingen van voornoemd artikel 71, 
§ 1, lid b, ii, ofnu ze althans niet uit deze 
bepalingen afgeleid kunnen worden : 

Overwegende dat het arrest vaststelt 
dat eiseres, die op 14 j1.mi 1951 in Italie 
werd geboren, met haar ouders uit haar 
geboorteland naar Belgie is gekomen, 
dat zij in Belgie tot de maand juni 1972 
lessen volgde in handel, secretariaat en 
talen, dat zij vervolgens van september 
1972 tot einde juli 1973 in Engeland 
heeft verbleven, dat zij nadien bij haar 
ouders in Belgie is teruggekeerd waar ze 
haar verblijfplaats had behouden, dat 
zij op 5 oktober 1973 werkloosheids
uitkeringen in Belgie heeft aangevraagd, 
waarbij ze verwees naar haar tijdvak 
van arbeid in Groot-Brittannie van 
11 september 1972 tot 29 juli 1973 ; 

Overwegende dat het arbeidshof, dat 
moest uitspraak doen over het recht 
van eiseres op werkloosheidsuitkeringen 
in Belgie, terwijl zij bij haar laatste werk 
verbleef op het grondgebied van een 
andere Lid-Staat dan Belgie, nagaat 
of eiseres de bepalingen mag aanvoeren 
van artikel 71, § 1, b, ii, van de ver
ordening nr. 1408/71 van 14 j1.mi 1971 
van de Raad van de Europese Gemeen
schappen betreffende de toepassing van 
de sociale zekerheidsregeling op loon
trekkenden en hun gezinnen, die zich 
binnen de Gemeenschap verplaatsen, 
krachtens welke « een werknemer die 
geen grensarbeider is en volledig werk
loos, doch ter beschikking blijft van zijn 
werkgever of van de diensten voor 
arbeidsbemiddeling op het grondgebied 
van de bevoegde Staat, recht heeft op 
uitkering volgens de wettelijke regeling 
van die Staat, alsof hij zijn laatste 
werkzaamheid op het grondgebied daar
van had uitgeoefend ; deze uitkering 
wordt door en voor rekening van het 
orgaan van zijn woonplaats verleend >>; 

Overwegende dat het arrest, met 
verwijzing naar de beslissing nr. 94 van 
24 januari 1974 van de Administratieve 
Commissie van de Europese Gemeen
schappen voor de sociale zekerheid van 
migrerende werknemers, waarvan het 

sommige overwegingen overneemt, beslist 
dat voornoemd artikel 71, § 1, b, ii, 
slechts betrekking heeft op sommige 
werknemers waartoe, wat niet wordt 
betwist, eiseres niet behoort, en dat zij 
derhalve in Belgie geen werkloosheids-
uitkeringen kan genieten ; . 

Overwegende dat deze door het middel 
bekritiseerde beslissing een interpretatie
probleem van het communautaire recht 
opwerpt; 

Overwegende dat het Hof van justitie 
van de Europese Gemeenschappen in de 
huidige stand van de rechtspleging 
krachtens. artikel 177 van het Verdrag 
uitsluitend bevoegd is om bij wijze 
van prejudiciele beslissing over deze zaak 
uitspraak te doen ; 

Om die redenen, schort de uitspraak 
op totdat het Hof van justitie van de 
Eurcipese Gemeenschappen, bij wijze 
van prejudiciele beslissing, uitspraak zal 
hebben gedaan over de volgende punten : 
welke zin en draagwijdte hoort te worden 
gegeven aan de term en van artikel 71, 
§ 1, b, ii, van de EEG-verordening 
nr. 1408/71 van de Raad van de Europese 
Gemeenschappen : « waarop hij woont 
of die naar dit grondgebied terugkeert », 
inzonderheid, betreffende de begrippen 
verblijfplaats en terugkeer naar het 
grondgebied, welke zijn de criteria die 
toepasselijk zijn en wanneer moeten de 
voorwaarden voor verblijf of terugkeer 
op het grondgebied vervuld zijn ? ; 
houdt de kosten aan. 

16 juni 1976. - 3e kamer. - Vom·
zitter, de H. Polet, raadsheer waar
nemend voorzitter. - Verslaggeve1•, de 
H. Meeus. - Gelijkhddende conclusie, 
de H. Duchatelet, advocaat-generaal. -
Pleiters, de HR. Bayart en L. Simont. 

1e KAMER.- 17 juni 1976. 

1° VENNOOTSCHAPPEN.- VENNOOT· 
SCRAP ONDER EEN GEMEENSOHAPPE
LIJKE NAAM. - VERSOHEIDENE PER
SONEN DIE ONDER EEN FIRMA KOOP
HANDEL DRIJVEN. - VENNOOTSOHAP 
ONDER EEN GEMEENSOHAPPELIJKE 
NAAM, HOEWEL NIET IN EEN BIJZON
DERE AKTE WERD VASTGESTELD DAT 
ER EEN VENNOOTSOHAPSOONTRAOT BE· 
STOND.• 
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2o FAILLISSEMENT, GERECHTE
LIJK AKKOORD EN FAILLISSE
MENTSAKKOORD. FAILLISSE
MENT. - V ASTSTELLING DAT EEN 
HANDELAAR OPGEHOUpEN HEEFT TE 
BETALEN EN DAT ZIJN KREDIET AAN 
HET WANKELEN IS GEBRACHT. 
GEVOLG. 

3o HOGER BEROEP.- BuRGERLIJKE 
ZAKEN. - VONNIS VAN DE RECHTBANK 
VAN KOOPHANDEL W AARBIJ DE VEN · 
NOTEN VAN EEN ONREGELMATIGE VEN
NOOTSCHAP ONDER EEN GEMEENSCHAP
PELIJKE NAAM, DOCH NIET DE VENNOOT
SCHAP, AMBTSHALVE IN STAAT VAN 
FAILLISSEMENT WORDEN VERKLAARD. 
- HOGER BEROEP VAN DE GE
FAILLEERDE VENNOTEN. - DEVOLU
TIEVE KRACHT. 

4o FAILLISSEMENT, GERECHTE
LIJK AKKOORD EN FAILLISSE
MENTSAKKOORD. - HOGER BE
ROEP VAN DE VENNOTEN VAN EEN 
ONREGELMATIGE VENNOOTSCHAP ONDER 
EEN GEMEENSCHAPPELIJKE NAAM 
TEGEN EEN VONNIS VAN DE RECHTBANK 
VAN KOOPHANDEL WAARBIJ ZIJ, DOCH 
NIET DE ONREGELMATIGE VENNOOT
SCHAP, IN STAAT VAN F AILLISSEMENT 
WORDEN VERKLAARD.- VASTSTELLING 
DOOR HET HOF VAN BEROEP VAN DE 
STAAT VAN FAILLISSEMENT VAN DE 
ONREGELMATIGE VENNOOTSCHAP. 
VERPLICHTING VOOR HET HOF VAN 
BEROEP DE VENNOOTSCHAP EN DER
HALVE HAAR VENNOTEN AMBTSHALVE 
F AILLIET TE VERKLAREN. 

1° W anneer twee of mee1· personen onde1; 
een firma koophandel drijven onder de 
voorwaarden van artilcel 15 van de 
gecoiirdinee?·de wetten op de handels
vennootschappen, vo1·men zij overeen
lcomstig de bedoeling van de wetgever 
een vennootschap onder een gemeen
schappelijke naam, hoewel niet in een 
bijzonde1·e akte we1·d vastgesteld dat e1• 
een vennootschapscontract bestond (1). 

2° De faillietve?·klm·ing is het noodzakelijk 
en onafscheidelijk gevolg van defeitelijke 
vaststelling do01· de rechteTlijke overheid 

(1) Oass., 28 juni 1!J68 (A1'1', cass., 1!J68, 
blz. 130!J); raadpl. cass., 17 maart 1!J72 
(ibid., 1!J72, blz. 675) en noot 1. 

(2) Oass., 10 maart 1!J55 (Bull. en Pas., 
1955, I, 587). 

(3) Raadpl. cass., 15 december 1938 (Bull. 
en Pas., 1938, I, 383); 10 maart 1955 en de 

dat de handelaar opgehouden heeft te 
betalen en dat zijn krediet aan het 
wankelen is gebracht (2}, ongeacht of 
het gaat om een rechtspersoon of om een 
natuurlijke persoon. 

3° .en 4° Wanneer, rechtdoende op de 
hogere beroepen van de vennoten van 
een onyegelmatige vennootschap onder 
een gemeenschappelijke naam tegen een 
vonnis van de rechtbank van koophandel, 
waarbij zij en niet de vennootschap in 
staat van faillissement worden verklaard, 
het hof van beroep vaststelt dat de 
onregelmatige vennootschap onder een 
gemeenschappelijke naam opgehouden 
heeft te betalen en dat haar krediet aan 
het wankelen is gebracht, dient het hof 
van beroep, ingevolge de devolutieve 
kracht van het hager beroep de1· vennoten, 
de onregelmatige vennootschap onder 
een gemeenschappelijke naam en det·
halve haar vennoten ambtshalve failliet 
te verklaren (3). 

(MULLER, T. MR. PHILIPPART DE FOY, q.q., 
EN HAVART.) 

ARREST (ve1·taling). 

RET HOF ; .,--- Gelet op de bestreden 
arresten, op 22 januari en 24 juni 1975 
gewezen door het Hof van beroep te 
Luik; 

Over het middel aJgeleid uit de schen
ding van de artikelen 2, 556, 574, 2o, 616, 
807, 1042, 1068, 1138 van het Gerech
telijk Wetboek, van de algemene begin
solen van de rechtspraak in twee instan
ties, van het verbod voor de- rechter 
uitspraak te doen over niet gevorderde 
zaken en van de rechten van de ver
dediging, van de a~tikelen 437, 442 van 
het Wetboek van koophandel. (faillisse
mentswet van 18 april 1851}, 15, i 7, 189 
van de wetten op de handelsveilnoot
schappen, gecoordineerd bij koninklijk 
besluit van 30 november 1935, en 97 
van de Grondwet, 

do01·dat, uitspraak doende over de 
hogere beroepen ingesteld door Havart 

conclusie van de procureur-generaal Delange, 
toen advocaat-generaal (ibid., 1!J55, I, 766); 
17 mei 1968 (Arr. cass., 1968, blz. 1144) en de 
conclusie van de procureur-generaal Ganshof 
van der Meersch, toen eerste advocaat-generaal 
(Bull. en Pas., 1968, I, 1074); 28 juni 1968 
(A1'1'. cass., 1968, blz. 1309) en 24 november 
1972 (ibid., 1973, blz. 298). 
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en door eiseres tegen het vonnis , van 
26 februari 1974 van de handelsrechtbank 
te Luik, dat respectievelijk de on
ontvankelijkheid en de ongegrondheid 
had uitgesproken van hnn verzet tegen 
het vonnis van 23 oktober 1973 van 
dezelfde rechtbank waarbij ambtshalve 
hnn faillietverklaring werd uitgesproken, 
het bestreden arrest van 22 janl!ari 1975, 
na vernietiging van het vonnis van 26 fe
bruari 1974, verldaart in de zaak uit
spraak te doen ingevolge de devolutieve 
kracht van de hogere beroepen en een 
heropening van de debatten beveelt, en 
het bestreden arrest van 24 juni 197 5, 
na te hebben vastgesteld dat Havart en 
eiseres een onregelmatige vennootschap 
onder een gemeenschappelijke naam 
hadden opgericht met de bedoeling het 
restaurant « L'Auberge des Ardennes" 
te exploiteren, dat deze vennootschap 
opgehouden had te betalen en dat haar 
krediet aan het wankelen was gebracht 
en dat « het vonnis van 23 oktober 1973 
de verplichting van openbare orde had 
dit faillissement ambtshalve uit te . 
spreken », ambtshalve het faillissement 
uitspreekt, op grand van de devolutieve 
kracht van het hager beroep van eiseres, 
van genoemde ve1moptschap onder een 
gemeenschappelijke naam en bijgevolg 
beslist dat het verzet van eiseres tegen 
het voimis van 23 oktober 1973, dat het 
faillissement had uitgesproken, ni,et ge-
grond was, ' 

terwijl, door in hager beroep ambts
halve het faillissement uit te spreken 
van de vennootschap onder een gemeen
schappelijke naam die geen partij was 
in de zaak voor de eerste rechter en 
waarvan het vaststaat dat zij noch door 
het vonnis van 23 oktober 1973 noch door 
dat van 26 februari 1974 failliet werd 
verldaard, zowel het arrest van 22 ja. 
nuari 1975 als dit van 24 jnni 1975 aan 
deze rechtspersoon een instantie van 
rechtspraak ontnemen en het beginsel 
miskennen van het verbod voor de 
rechter uitspraak te doen over niet 
gevorderde zaken evenals de rechten 
van de verdediging (schending van 
de artikelen 556, 574, 2°, 616, 1138 
van het Gerechtelijk Wetboek, 442 van 
de faillissementswet en van de algemene 
beginselen van de rechtspraak in twee 
instanties, van het verbod voor de rechter 
uitspraak te doen over niet gevorderde 
zaken en van de rechten van de ver- , 
dediging); ingevolge de devolutieve 
kracht van de hogere beroepen van 
Havart enyan eiseres er bij de rechters 
in hager beroep geenszins een betwisting 

werd , aanhangig gemaakt betrf:lffende 
de faillietverklaring van de venuootsc;~hap 
onde~:. gemeenschappelijke naam,. betwis
ting, welke zij niet ambtshalve tot zich 
mochten trekken, maar die rechters 
enkel kennis dienden te ne;men van de 
faillietverklaring van Havart en . van 
eiseres waarover de eerste rechter uit
spraak had gedaan (schending van de 
artikelen 2; 807, 1042, 1068 van het 
Gerechtelijk Wetboek en 442 van ·het 
Wetboek van koophandel); deze onregel
matigheid de wettelijkheid aantast van 
de faillietverklaring van eiseres, met name 
in zoverre, enerzijds, buiten het geval 
van geoorloofde faillietverklaring van 
een vennootschap onder een gemeen
schappelijke naam, de faillietverklaring 
van de vennoten onder gemeenschappe
lijke naam hieruit slechts kan worden 
afgeleid wanneer de voorwaarden voor 
een ,persoonlijke faillietverklaring zouden 
vervuld zijn (schending van de arti
kelen 43 7, 442 van het Wetboek van 
koophandel en 97 van de Grondwet) en, 
anderzijds, krachtens artikel189 van de 
wet op de handelsvennootschappen de 
vennoten onder gemeenschappelijke mtam 
in ieder · geval slechts mogen failliet 
verldaard worden op voorwaarde dat de 
vennootschap, waartoe ze behoren, vooraf 
en wettelijk failliet werd verklaard 
(schending, · bovendien, van' de arti
kelen 15, 17en 189 van de gecoordineerde 
wetten o:p de handelsvennootschappen) : 

Overwegende dat uit de niet bekriti
seerde vaststellingen en overwegingen 
van de bestreden arresten volgt dat 
eiseres met de heer Havart een onregel
matige. vennootschap onder een gemeen
schappelijke naam heeft opgericht · om 
het restaurant« L'Auberge des Ardennes" 
te exploiteren ; dat zij, ten overstaan 
van derden, als vennoot is opgetreden, 
zodanig dat heel wat schuldeisers hun 
schuldverklaring aan de vereniging 
hebben gericht; dat de affectio societatis 
klaarblijkelijk is zodra de inbreng van 
arbeid door eiseres en de inbreng van 
roerende en onroerende goederen door 
Havart een gelijke en gewilde deelname 
hebben doen ontstaan in winst en verlies 
van de exploitatie van het restaurant ; 

Dat het hof van beroep er bovendien op 
wijst dat het actief door de curator van 
het faillissement Havart, op 200.000 frank 
werd geraamd terwijl het passief min
stens 2.094.420 frank bedroeg; dat 
hieruit volgt dat op 23 oktober · 1973, 
datum waarop bij vonnis van de recht
bank. van koophandel het faillissement 
van eis1,3res en van Havart werd uitge-
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sprokert, de litigieuze vennootschap opge
houden had te betalen en dat haar 
krediet aall het wankelen was gebracht ; 

Overwegende dat het arrest van 24 juni 
1975 op grond .van deze vaststellingen 
beslist dat het faillissement van de 
vennootschap, en bijgevolg van eiseres, 
ambtshalve moet worden uitgesproken 
en dat, nu de vereffening van de ven1loot
schap niet ·voltooid was binnen de zes 
maanden v66r het vonnis dat de vennoten 
failliet heeft verklaard, eiseres niet kan 
laten gelden dat ze, op die datum, elke 
handelsbedrijvigheid zou hebben stop
gezet; 

Overwegende dat de bedrijvigheid van 
eiseres en van Havart deel uitmaakt 
van de juridische instelling die werd 
opgericht bij artikel 15 van de gecoordi
neerde wetten op de handelsvennoot
schappen ; dat, zodra de in deze wettelijke 
bepaling vastgestelde voorwaarden ver
vuld zijn, tezamen met die welke voor 
elk vennootschapscontract worden ver
eist, door de wil van de wetgever een 
vennootschap onder gemeenschappelijke 
naam bestaat; dat een dergelijke ven
nootschap, die ten overstaan van derden 
een juridische entiteit vormt · die .afge
scheiden is van die der vennoten,. ook 
tussen hen bestaat zolang zij de nietig
heid ervan niet aanvragen ; 

Overwegende dat de faillietverklaring 
het noodzakelijk en onafscheidelijk 
rechtsgevolg is van de feitelijke vast
stelling door de rechter dat de handelaar 
opgehoude:ri. heeft te betalen en dat zijn 
krediet aan -het wankelen is gebracht, 
ongeacht of het gaat om een rechts
persoon of om een natuurlijke persoon ; 

Overwegende dat, ingevolge de devolu
tieve kracht van het hoger beroep, het 
hof van beroep, zonder dat de rechten 
van de verdediging werden geschonden, 
het beroepen vonnis moest teniet doen, 
moest vaststellen - wat de eerste 
rechter had moeten doen - dat eiseres, 
die haar arbeid had ingebracht om een 
handelsbedrijf te exploiteren met een 
derde, met deze laatste een vennootschap 
onder gemeenschappelijke naam heeft 
opgericht, en deze vennootschap ambts
halve moest failliet verklaren ; 

Dat daarenboven, ingevolge de failliet
verklaring van de vennootschap, eiseres, 
vennoot van deze vennootschap, nood
zakelijk in staat van faillissement ver
keert; 

Dat uit deze vaststellingen en over
weging volgt dat het hof van beroep 
wettelijk heeft beslist, zonder een van 
de in het middel bedoelde wettelijke 

. bepalingen te schenden, dat de failliet
verklaring, door haar, van de vennoot
schap de faillietverklaring van eiseres 
met zich bracht ; 

Dat het middel naar recht faalt ; 
En overwegende dat de verwerping van 

de voorziening aile belang· ontneemt aan 
de door eiseres ingestelde eis tot ver
bindendverklaring van het arrest ; 

Om die redenen, verwerpt de voor
ziening en de eis tot verbindendverldaring 
van het arrest ; ve~:,oordeelt eiseres in 
de kosten. 

17 juni 1976. - 1e kamer. - Voor
zitter, de H. Perrichon, raadsheer waar
nemend voorzitter. - Verslaggever, de 
H. Closon. - Gelijkluidende conclusie, 
·de ·H. Colard, advocaat-generaal. 
Pleiter, de H. Dassesse. 

_le KAMER.- 17 juni 1976, 

1° VERWIJZING VAN EEN RECHT
BANK NAAR EEN ANDERE. -
BURGERLIJKE ZAKEN. - V ORDERING 
TOT ONTTREKKING VAN DE ZAAK AAN 
DE RECHTER WEGENS WETTIGE VER
DENKING. - VERPLICHTING ZICH TE 
WENDEN TOT EEN ADVOCAAT BIJ HET 
HoFVAN CASSATIE. 

20 CASSATIE. - BEVOEGDHEID. -
BURGERLIJKE ZAKEN.- AANGIFTE VAN 
MISDADEN EN WANBEDRIJVEN NAAR 
AANLEIDING VAN EEN VORDERING TOT 
VERWIJZING VAN EEN RECHTBANK NAAR 
EEN ANDERE. - VORDERING TOT 
VERWIJZING NIET ONTVANKELIJK. -
AANGIFTE BIJGEVOLG OOK NIET ONT
VANKELIJK. 

1° In bu1·gerlij ke zaken is de vordering 
tot onttrekking van de zaak aan de 
?'echter wegens wettige verdenking slechts 
ontvankelijk als zij is voorgedmgen 
door een advocaat bij het H of van 
cassatie (1). (Artt. 478, 648 en vlg. 
G.W.) 

2° Indien, in geval van aangijte van 
misdaden en wanbedrijven naar aan-

(1) Cass., 3 oktober 1974 (A1·r. cass., 1975, 
blz. 163). 



- 1162 

leiding van een vordering tot verwijzing 
van een rechtbank naar een andere 
in burgerlijke zaken, die vordering niet 
ontvankelijk is, is de aangijte evenmin 
ontvankelij k. 

(TERGOLINA, T. BRUGNARO.) 

ARREST (vertaling). 

HET HOF;- Gelet op het verzoek
schrift dat op 22 april 1976 door eiser op 
de griffie van het Hof werd neergelegd ; 

Overwegende dat het verzoekschrift, 
« verzoekschrift tot onttrekking » ge
naamd, de onttrekking van de zaak aan 
de rechter in kortgeding van de rechtbank 
van eerste aanleg te Charleroi beoogt, 
met name wegens wettige verdenking, 
en een aangifte doet wegens misdaden 
en misdrijven; 

Overwegende dat in burgerlijke zaken 
een vordering tot onttrekking van de 
zaak aan de rechter wegens wettige 
verdenking slechts ontvankelijk is als 
zij is voorgedragen door een advocaat 
bij het Hof van cassatie ; dat, in zoverre 
verzoeker een dergelijke vordering instelt, 
deze niet ontvankelijk is omdat zij aan 
die voorwaarde niet voldoet ; 

Overwegende dat de niet-ontvankelijk
heid van die vordering de niet-ont
vankelijkheid met zich brengt van de 
aangifte welke eiser incidenteel wil doen ; 

Om die redenen, gelet op de arti
kelen 485, 486 van het Wetboek van 
strafvordering, 478, 648 tot 659 van het 
Gerechtelijk W etboek, verwerpt het ver
zoekschrift ; veroordeelt eiser in de 
kosten. 

17 .juni 1976. - 1e kamer. - Voor
zitter en Verslaggever, de H. Perrichon, 
raadsheer waarnemend voorzitter. 
Gelijkluidende conclusie, de H. Colard, 
advocaat-generaal. 

(1) en (2) Over het feit dat voor de in
werkingtreding van de wet van 12 juni 1975 
slechts ten gunste van de personen waarvan 
sprake in artikel47 van de wet van 4 november 
1969 een lastgever kon worden aangewezen, 
raadpl. EECKLoo, Pacht en voorkoop, nrs. 653 
en vlg. ; n'UDEKEM n'Acoz en SNICK, Het 
pacht?·echt, nr. 270; Mme MoREAU-MARGREVE, 
"De certaines clauses contractuelles incom-

18 KAMER.- 17 juni 1976. 

1° HUUR VAN GOEDEREN. -PACHT. 
- RECHT VAN VOORKOOP VAN DE 
PACHTER. - PERSONEN TEN GUNSTE 
VAN WIE HET RECHT VAN VOORKOOP 
KAN WORDEN UITGEOEFEND.- REGE
LING VAN v66R DE WET VAN 12 JUNI 
1975. - RECHT OM EEN LASTGEVER 
AAN TE WIJZEN.- GRENZEN. 

20 KOOP.- AANWIJZING VAN EEN LAST
GEYER. - GEVOLG. 

1° Naar luid van m·tikel 47 vervat in a1'ti
kel I van de wet van 4 november 1969 tot 
wijziging van de pachtwetgeving en van 
de wetgeving betreffende het 1·echt van 
voorkoop ten gunste van huurders van 
landeigendommen, voordat artikel 48bis 
in deze wet wm·d ingelast bij het enig 
artikel van de wet van 12 juni 1975, kon 

. de pachter, bij verkoop van een in pacht 
gegeven landeigendom, het 1·echt van 
voo1'koop slechts uitoejenen voor zichzelj 
of voor zijn ajstammelingen die daad
werkelijk aan de exploitatie van dat 
goed deelnamen ; de pachter kon dtts 
enkel ten gunste van diezelfde ajstamme
lingen een lastgever aanwijzen (1). 

2° De verk1'ijge?' die gebruik maakt van het 
hem k1'achtens het koopcontract verleende 
recht een lastgever aan te wijzen is 
slechts een schijnbare koper; de enige 
echte koper is degene die late1' wo1'dt 
aangewezen en · jegens wie de koop 
gevolgen heejt zodra deze is gesloten (2). 
(Art. 1590 G.W.) 

(ECHTGENOTEN FRILLET-SEVERIN, 
T. CORMAN EN ECHTGENOTEN 

MASCART-LEDOYEN.) 

ARREST ( vertaling), 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 28 mei 197 5 in hoger beroep 
gewezen door de Rechtbank van eerste 
aanleg te V erviers ; 

patibles avec le droit de preemption », Rev. 
prat. du nota1·iat belge, 1969, blz. 197, inz. 
blz. 201 en vlg. 

Over de gevolgen van de aanwijzing van 
een lastgever, raadpl. DE PAGE, d. IV, 
nrs. 279 en vlg. ; Rep. prat. du d1•. belge, 
v 0 Vente, nr. 953 en de erin vermelde ver
wijzingen. 
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Over het middel afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 4 7, 54 van de wet 
van 4 november 1969 tot wijziging 
van ' de pachtwetgeving en 97 van de 
Grondwet, 

dom·dat, om het derdenverzet onge
grond te verklaren dat de eisers hebben 
ingesteld tegen het bevelschrift van 
7 februari 1974, dat aan eerste ver
weerder toestond, nu het de door hem 
aangevoerde motieven als ernstig in 
aanmerking neemt, een lastgever aan te 
duiden ten voordele van de tweede en 
derde verweerders voor het verstrijken 
van de termijn van vijf jaar bepaald 
bij artikel 54 van de wet van 4 november 
1969, voor de overdracht van het goed 
dat hij op 7 februari 1974, op grond van 
zijn recht van. voorkoop, op een openbare 
verkoping wilde aankopen, het vonnis, 
na te hebben vastgesteld, enerzijds, 
dat de eerste verweerder aantoont dat 
hij gebruik heeft gemaakt van zijn recht 
van voorkoop om aldus het goed te 
verwerven en het achteraf aan de tweede 
en derde verweerder heeft overgedragen, 
gebruik makend van zijn recht een last
gever aan te wijzen op grond van het 
lastenboek van de verkoop, en, ander
zijds, dat hij, om de sanctie van artikel 54 
van de wet te vermijden, vooraf machti
ging van de vrederechter gevraagd en 
verkregen had om de goederen over te 
dragen v66r het verstrijken van de 
termijn van vijf jaar, beslist dat het een 
aankoop betreft door de eerste verweerder 
met toestemming tot overdracht v66r 
het verstrijken van de termijn van 
vijf jaar en dat de geest van de pachtwet 
geiierbiedigd werd en de vaststaande wil 
van de wetgever venvezenlijkt zonder 
bedrog of speculatie, 

terwijl artikel 4 7 van de wet van 4 no
vember 1969 het recht· van voorkoop 
slechts toekent aan de pachter of zijn 
afstammelingen, hetzij rechtstreeks, het
zij bij wijze van aanduiding van een 
lastgever ; krachtens artikel 54 de pachter 
die gebruik heeft gemaakt van het recht 
van voorkoop, gedurende een periode 
van vijf jaar het goed of de exploitatie 
ervan niet mag overdragen ; de pachter 
evenwel van dit verbod kan worden vrij
gesteld wanneer hij vooraf, op grond 
van ernstige redenen, machtiging van de 
vrederechter heeft verkregen; de pacht
wet het aan de vrederechter echter niet 
mogelijk maakt de pachter toe te staan 
v66r ·de verkoop gebruik te maken van 
zijn recht van voorkoop met aanwijzing 
van een . lastgever ten voordele van 
andere personen dan die welke opgesomd 

worden in · artikel 4 7 om redenen die op 
het tijdstip van de verkoop reeds 
bestonden ; het vonnis, door het ver
werpen als niet gegrond van het derden
verzet van de eisers tegen het litigieuze 
bevelschrift van 7 februari 197 4, derhalve 
de artikelen 47 en 54 van de pachtwet 
van 4 november 1969 heeft geschonden ; 
het vonnis daarenboven, nu het niet 
antwoordt op het middel van de eisers 
waarin werd beweerd dat de ernstige 
redenen als bedoeld in voornoemd arti
kel 54 na de verkoop moesten ontstaan 
zijn, artikel 97 van de Grondwet heeft 
geschonden : 

Overwegende dat uit de aan het Hof 
voorgelegde stukken volgt dat het bevel
schrift van de vrederechter van het 
kanton Herve, waartegen de eisers verzet 
hebben aangetekend, op 7 februari 1974 
werd gegeven, vooraleer, op dezelfde 
dag, verweerder Corman verklaarde 
gebruik te maken van zijn recht van 
voorkoop op het landeigendom dat hij als 
huurder exploiteerde en dat pas bij 
openbare verkoop definitief aan de eisers 
werd toegewezen; dat Corman, nu hij 
gebruik maakte van de toestemming 
welke hem was gegeven door voornoemd 
bevelschrift om « door aanwijzing van 
een lastgever en v66r het verloop van de 
bij artikel 54 van de wet van 4 november 
1969 bepaalde termijn van vijf jaar, over 
te gaan tot de overdracht van het goed 
dat hij verkreeg door zijn recht van 
voorkoop te laten gelden "• de ver
weerders Mascart·-Ledoyen als lastgevers 
heeft aangewezen bij notariiile akte van 
8 februari 1974; 

Overwegende dat de wettelijke bepa
lingen betreffende de landpacht, die op 
7 en 8 februari 1974 toepasselijk waren, 
de bepalingen zijn van de wet van 4 no
vember 1969, vervat in de afdeling 3 van 
hoofdstuk II van boek III, titel VIII, 
van het Burgerlijk W etboek, v66r de 
invoeging in deze wet door het enig 
artikel van de wet van 12 juni 1975 van 
de niet-retroactieve bepalingen van arti
kel 48bis van deze afdeling; 

Overwegende dat, naar luid van arti
kel 4 7 van deze afdeling, bij verkoop 
van een in pacht gegeven landeigendom 
de pachter het recht van voorkoop 
geniet voor zichzelf of voor zijn af
stammelingen die daadwerkelijk aan de 
exploitatie van dat goed deelnemen ; 

Overwegende dat, ingevolge de aan
wijzing van een 1astgever door Corman, 
deze juridisch niet meer de verkrijger 
was van het goed, zodat de verweerders 
Mascart-Ledoyen moeten worden: be-
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schouwd als de enige echte kopers, jegens 
welke het contract vanaf de oorsprong 
uitwerking had ; 

Dat Corman, door de echtgenoten 
Mascart-Ledoyen aan te wijzen als 
lastgevers, hun het goed niet heeft 
overgedragen, doch in hun voordeel 
gebruik heeft gemaakt van zijn recht 
van voorkoop, waardoor voornoemd 
artikel 4 7 wordt geschonden ; 

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 
feitenrechter wordt beslist; verwijst de 
zaak naar de Recht bank van eerste aanleg 
te Luik, zitting houdende in hoger 
beroep. 

17 juni 1976. - 1e kamer. - Voor
zitte?' en Ve1·slaggevm·, de H. Perrichon, 
raadsheer waarnemend voorzitter. -
Gelijkluidende concl·usie, de H. Colard; 
advocaat-generaal. - Pleitm·s, de HH. 
Dassesse en Bayart. 

1e KAMER.- 18 juni 1976. 

(TWEE ARRESTEN.) 

1 o VOORZIENING IN CASSATIE. 
PERSONEN BEVOEGD OM ZICH IN CAS· 
SATIE TE VOORZIEN EN TEGEN WIE EEN 
CASSATIEBEROEP KAN WORDEN INGE
STELD. - TUCHTZAKEN. - BESLISSING 
VAN EEN TUCHTRAAD VAN BEROEP VAN 
DE 0RDE VAN ADVOCATEN. - VOOR· 
ZIENING VAN EEN 0RDE VAN ADVO· 
CATEN. - NIET-ONTVANKELIJKHEID. 
- VOORZIENING GERICHT TEGEN DIE 
0RDE. - NIET'ONTVANKELIJKHEID. 

2° ADVOCAAT.- BESLISSING VAN EEN 
TUCHTRAAD VAN BEROEP VAN DE 0RDE 
VAN ADvocATEN. - VooRZIENING IN 
CASSATIE.- NIET-ONTVANKELIJKHEID 
VAN EEN VOORZIENING INGESTELD DOOR 
EEN 0RDE VAN ADVOCATEN. - NIET· 
ONTVANKELIJKHEID VAN EEN VOOR· 
ZIENING TEGEN DEZE 0RDE. 

3° HOGER BEROEP. - BuRGERLIJKE 
ZAKEN. - EINDVONNIS OF VONNIS 
ALVORENS RECHT TE DOEN VAN DE 

EERSTE RECHTER. - RET GESCHIL 
ZELF IS AANHANGIG BIJ DE RECHTER IN 
HOGER BEROEP, ZELFS ALS HIJ DE 
BESLISSING VAN DE EERSTE RECHTER 
VERNIETIGT WEGENS ONREGELMATIGE 
SAMENSTl!;LLING VAN HET GERECHT. 

4° HOGER BEROEP. - TucHTZAKEN. 
- 0RDE VAN ADVOCATEN.- BESLIS
SING VAN EEN RAAD VAN D_E 0RDE. -
HOGER BEROEP. - ARTIKEL 1068 vAN 
HET GERECHTELIJK WETBOEK. - TOE 
TE PASSEN WETTELIJKE BEPALING. 

5° ADVOCAAT.- UrTSPRAAK VAN EEN 
TUCHTRAAD vAN BEROEP VAN DE 0RDE 
VAN ADvOCATEN OVER EEN HOGER 
BEROEP TEGEN EEN BESLISSING VAN 
EEN RAAD VAN DE 0RDE. - ARTI· 
KEL 1068 VAN HET GERECHTELIJK 
WETBOEK. - TOE TE PASSEM WETTE· 
LIJKE BEPALING. 

6° CASSATIEMIDDELEN. - TUCHT· 
ZAKEN. - VoORZIENING TEGEN EEN 
BESLISSING VAN EEN TUCHTRAAD vAN 
BEROEPVANDE 0RDE VAN ADVOCATEN. 
- MIDDEL GERICHT TEGEN DE BESLIS· 
SING vAN DE RAAD VAN DE 0RDE VAN 
ADvOCATEN. - NIET·ONTVANKELIJK· 
HElD. 

7° RECHTEN VAN DE VERDEDI
GING.- TUCHTZAKEN.- BESLISSING 
VAN EEN TUCHTRAAD VAN BEROEP VAN 
DE 0RDE VAN ADVOCATEN.- VooR
ZIENING IN CASSATIE VAN DE BETROK
KEN ADVOCAAT.- MID DEL TEN BETOGE 
DAT DE RECHTEN VAN DE VERDEDIGING 
WERDEN GESCHONDEN OMDAT DE ADVO· 
CAAT DE WAARHEID NIET HEEFT 
KUNNEN TOETSEN VAN DE VERKLARIN· 
GEN VOOR DEZE RAAD. - SCHENDING 
VOOR HET EERST AANGEVOERD vOOR 
HET HoF.- NIET-ONTVANKELIJKHEID. 

8° CASSATIEMIDDELEN. - TucHT· 
ZAKEN. - BESLISSING VAN EEN TUCHT· 
RAAD VAN BEROEP VAN DE 0RDE VAN 
ADvOCATEN.- VOORZIENING IN CAS· 
SATIE VAN DE BETROKKEN ADVOCAAT. 
- MIDDEL TEN :BETOGE DAT DE 
RECHTEN VAN DE VERDEDIGING WER· 
DEN GESCHONDEN OMDAT DE ADvOCAAT 
DE WAARHEID NIET HEEFT KUNNEN 
TOETSEN VAN DE YERKLARINGEN VOOR 
DEZE RAAD. - SCHENDING VOOR HET 
EERST AANGEVOERD YOOR RET HOF. -
NIET-ONTV ANKELIJKHEID, 

9° ADVOCAAT.- BESLISSING VAN EEN 
TUCHTRAAD VAN BEROEP... - .VER· 
ZWARING VAN DE DOOR .DE· RAAD VAN 
DE . .0RDE VAN ADVOCATEN UITGE· 
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SPROKEN TUORTSANOTIEl. 
ElENSTEMMIGREID VEREIST. 

GEEN 

10° HOGER BEROEP.- TuoRTZAKEN. 
- ADVOOATEN. - VERZWARING DOOR 
EEN TUOHTRAAD VAN BEROEP VAN 
DE DOOR DE RAAD VAN DE 0RDE 
UITGESPROKEN TUORTSANOTIE.- GEEN 
EENSTEMMIGREID VEREIST. 

1 o en 2o Een Orde van Advocaten is niet 
ontvankelijk om zich in cassatie te 
voorzien tegen een beslissing van een 
tuchtraad van beroep van de 01·de, zoals 
niet ontvankelijk is de voorziening tegen 
een dergelijke beslissing welke gericht is 
tegen deze Orde ; de voorziening van de 
advocaat, ovm· wie de beslissing uitsp?"aak 
doet, tegen de procureut-generaal bij 
het hof van be1·oep moet noch betekend 
noch medegedeeld wol'den aan de Orde ( 1). 
(Artt. 457, 468, 473 en 477 G.W.) 
(Eerste en tweede geval.) 

3° V olgens de tegel van artikell 068 van het 
Gerechtelijk Wetboek, maakt het hager 
beroep tegen een eindvonnis of tegen 
een vonnis alvorens recht te doen het 
geschil zelf aanhangig bij de Techter in 
hager be1·oep. Hierop is geenuitzondering 
wanneet de beroepen beslissing a.m. 
wegens onregelmatige samenstelling van 
het gerecht in eetste aanleg wa~·dt 
vernietigd (2). (Eerste arrest.) 

4° en 5° De bepalingen van artikel 1068 
van het Gerechtelij k W etboek luidens 

(1) Cass., 3 juni 1976, sup1•a, blz. 1105, en 
de conclusie van procureur-generaal Delange 
voor dit arrest. , 

(2) Raadpl. cass., 16 maart 1967 (A1·r. cass., 
1967, biz. 880). 

(3) Raadpl. cass., 14 december 1973 (A1'1'. 
cass., 1974, biz. 429). 

(4) Raadpl. cass., 18 maart 1974 (Arr. 
cass., 1974, ,blz. 791). 

(5) Raadpl. cass., 13 februari 1976, sup1•a, 
biz. 689. 

(6) Raadpl. cass., 19 december 1960 (Arr. 
cass., 1961, biz. 391). 

(7) De eiser betoogde dat een algemeen 
rechtsbeginsel is af te leiden uit zekere 
wettelijke bepalingen, en volgens dit rechts
beginsel moet elk gerecht om een sanctie of 
een maatregel in een beslissing waarvan het 
in hoger beroep kennis neemt te verzwaren, 
met eenstemmigheid beslissen. 

Het Hof heeft weliswaar meermaals erkend 
dat een algemeen rechtsbeginsel kan worden 
afgeleid uit een of :tneer wettelijke bepalingen 
of inzonderheid gehuldigd worden door een 

welke hoget be1·oep tegen een eindvonnis 
of tegen een vonnis alvorens recht te doen 
het , geschil zelf aanhangig maakt bij de 
rechter in 'hager beroep zijn van toepas
sing op het hager beroep tegen een tucht
rechtelijke beslissing van een mad van 
de 01·de van Advocaten welke wetd 
gebracht voor de tuchtraad van bm·oep 
van deze Orde (3). (Artt. 2 en 1068 G.W.} 
(Eerste arrest.} 

6° Niet ontvankelijk is het middel dat 
enkel kritiek oefent op de beslissing van 
een raad van de Orde van Advocaten, 
als de voorziening gericht is tegen een 
beslissing van een tuchtmad van be1'0ep 
van de Orde van Advocaten (4). (Eerste 
arrest.) 

7° en 8° Niet ontvanlcelijk tot staving van 
een vootziening van de betrokken advo
caat tegen een beslissing van een tucht
raad van beroep van de Orde van 
Advocaten is het middel hie1·uit afgeleid 
dat de ivaarheid van de getuigenissen 
niet kon getoetst worden, als dit verwem· 
niet voor deze raad werd voo1·gedragen 
(5). (Tweede zaak). 

9o en 10° Geen enkele wetsbepaling en 
geen rechtsbeg1'ip ve1·plicht de Tucht
raad van bm·oep van de Orde van Advo
caten die, na kennisneming van een 
hager beroep tegen een beslissing van 
een raad van de Orde, de door deze 
beslissing uitgesp1•oken tuchtsanctie ve1'
zwaart, met eenstemmigheid uitspmak 
te doen (6) (7). (Tweede zaak.) 

dergelijke bepaling (raadpl. inzonderheid wat 
betreft de tuchtrechtspleging van de balie, 
cass., 6 mei 1957, Bull. en Pas., 1957, I, 1062, 
en « Considerations sur le projet de Code 
judiciaire », rede door de procureur-generaal 
Hayoit de Termicourt uitgesproken op de 
plechtige openingszitting van het Hof van 
1 september 1966, nr. 6, biz. 14 en noot 39; 
raadpl. ook cass., 17 mei 1973, Ar1·. cass., 
1973, blz. 898, en 15 februari 197 4, ibid., 
1974, biz. 658). 

Het Hof heeft evenwel overwogen dat het 
aangevoerde beginsel niet bestaat en dat in 
elk geval uit de wettelijke bepalingen van de 
strafrechtspleging niet lean worden afgeleid 
dat elk gerecht in hoger beroep en o.a. de 
Tuchtraad van beroep van de Orde van 
Advocaten met eenstemmigheid moet be
slissen wanneer het de straf, sanctie of 
J)'laatregel van de eerste rechter verzwaart. 

Door erop te wijzen dat « verscheidene 
wettelijke bepalingen over zekere gerechten 
impliciet de regel van de eenstemmigheid 
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Eerste zaak 

(X, T. ORDE VAN ADVOOATEN BIJ HET HOF 
VAN BEROEP TE GENT EN PROOUREUR
GENERAAL BIJ HET HOF VAN BEROEP 

TE GENT.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op de bestreden 
beslissing, op 24 november 1975 gewezen 
door de · Tuchtraad van beroep van de 
Orde van advocaten, zitting houdende 
te Gent; 

In zoverre de voorziening tegen de 
Orde van advocaten bij het Hof van 
beroep te Gent is gericht : 

Over de grond van niet-ontvankelijk
heid door het Openbaar Ministerie opge
worpen en overeenkomstig artikel 1097 
van het Gerechtelijk Wetboek ter kennis 
gebracht: 

Overwegende dat de Orde van advo
caten de beslissingen van de Tuchtraad 
van beroep aan het Hof niet kan voor
leggen en de door de procureur-generaal 
of door de advocaat ingestelde voor
ziening aan die Orde niet moet worden 
betekend of medegedeeld ; 

Overwegende dat de Orde van advo
caten immers de overheid is die als 
disciplinair rechter m eerste aanleg 
optreedt; 

Dat deze Orde dienvolgens niet als 
verwerende partij voor het Hof kan 
verschijnen ; 

Dat de voorziening in :~overre zij tegen 
deze Orde is gericht, niet ontvankelijk is ; 

In zoverre de voorziening tegen de 
Procureur-generaal bij het Hof van 
beroep te Gent is gericht : 

Over het eerste middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 2, 449, 
451, § 2, lid 4, 453, 456, 460, 473, 1068, 
1071, 1072 van het Gerechtelijk Wetboek 
en van het algemeen rechtsbeginsel van 
de eerbied voor de rechten van de 
verdediging, 

doo?·dat de beslissing de beroepen 
beslissing van 7 mei 197 5 van de Raad 
van de Orde van advocaten te Gent 
nietig verklaart daar deze raad onregel-

uitsluiten of het vereiste vaststellen van een 
specifieke meerderheid i.p.v. deze eenstemmig
heid, om o.a. de sanctie te verzwaren n, heeft 
het tweede hier besproken arrest bijzonder 
rekening gehouden met de regels, enerzijds, 

matig samengesteld was en, opnieuw 
wijzende, de ten laste van eiser gelegde 
feiten bewezen verklaart en tegen hem 
een tuchtsanctie van schorsing voor een 
termijn van acht clPgen toepast om de 
reden dat de tuchtraad van beroep op 
grand van artikel 1068 van het Gerech
telijk W etboek de zaak zelf moet be
handelen daar het hager beroep het 
geschil zelf bij de rechter in hager beroep 
aanhangig maakt; dat de in het Gerech
telijk Wetboek gestelde regels van toepas
sing zijn op aile rechtsplegingen maar dat 
geen afzonderlijkewetsbepaling of rechts
beginsel een onverenigbaarheid van voor
meld artikel 1068 met de inrichting van 
de tuchtprocedure voor advocaten aan
wijst, 

terwijl, ee?·ste onde?·deel, de Raad van 
de Orde te Gent, uie van eisers tuchtzaak 
kennis moest nemen, uit vijftien leden 
van deze orde bestaat en deze slechts 
regelmatig kan vergaderen zo de meerder
heid ervan aanwezig is, en de behandeling 
van eisers zaak door deze regelmatig 
samengestelde raad een wezenlijke waar
borg is voor de beoordeling van de ten 
laste van eiser gelegde feiten door zijns 
gelijken (schending van de artikelen 449, 
451, § 2, lid 2, 453, 456, 460 van het 
Gerechtelijk Wetboek); 

tweede onde?·deel, de tuchtraad van 
beroep, waarin slechts twee tot de balie 
van eiser behorende leden zitting hadden, 
door, na · vernietiging van de beroepen 
beslissing wegens onregelmatige samen
steiling van de Raad van de Orde, de 
zaak tot zich te trekken en ten gronde 
te beslissen, eiser berooft van deze 
wezenlijke waarborg en de rechten van 
de verdediging miskent ; het insteilen 
van de waarborg van de behandeling 
van eisers zaak in eerste aanleg door de 
leden van zijn balie zich tegen de evocatie 
verzet (schending van aile voormelde 
bepalingen en van voormeld algemeen 
rechtsbeginsel) : 

Overwegende dat, krachtens arti
kel 1068 van het Gerechtelijk Wetboek, 
het hager beroep tegen een eindvonnis 
ingevolge de devolutieve kracht van dit 
hoger beroep het geschil zelf bij de 
rechter in hager beroep aanhangig maakt ; 

Dat op die regel geen uitzondering 

van het Militair Gerechtshof (raadpl. cass., 
15 februari 1971, A1'1'. cass., 1971, biz. 571 en 
de noot) en, anderzijds, van de Raad van 
beroep van de Orde van Geneesheren (zie 
art. 25, § 4, K.B. nr. 79 van 10 november 1967). 
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wordt gemaakt wanneer de beroepen 
beslissing wordt vernietigd onder andere 
wegens onregelmatige samenstelling van 
het rechtscollege dat in eerste aanleg 
uitspraak "\J.eeft gedaan ; 

Overwegende dat krachtens artikel 2 
van voormeld wetboek de hierin gestelde 
regels, onder andere artikel 1068, van 
toepassing zijn op alle rechtsplegingen, 
behoudens wanneer deze geregeld worden 
door niet uitdrukkelijk opgeheven wets
bepalingen of door rechtsbeginselen waar
van de toepassing niet verenigbaar is 
met de toepassing van de bepalingen 
van dit wetboek ; 

Dat bedoeld artikel 1068 principieel 
van toepassing is op het hoger beroep 
tegen een in een disciplinaire aangelegen
heid gewezen beslissing ; 

Overwegende dat geen wetsbepaling, 
ten aanzien van een beslissing door de 
Raad van de Orde van advocaten 
gewezen, van de bepalingen van arti
ke1 1068 van het Gerechtelijk Wetboek 
afwijkt; 

Dat uit de door het middel aangegeven 
omstandigheden geenszins het bestaan 
van een rechtsbeginsel kan afgeleid 
worden waarvan de toepassing met 
artikel 1068 van het Gerechtelijk Wet
hoek niet verenigbaar zou zijn ; 

Dat het midde1 naar recht faa1t ; 
Overwegende dat, in zoverre het eerste 

onderdeel aanvoert dat de Raad van de 
Orde niet rege1matig was samengeste1d, 
zodat in eerste aanleg een wezenlijke 
waarborg voor de beoordeling van de ten 
1aste van eiser gelegde feiten door zijns 
gelijken niet werd in acht genomen, het 
uitsluitend is gericht tegen een beslissing 
die niet het voorwerp uitmaakt van de 
voorziening ; dat het dienvolgens op dit 
punt niet ontvankelijk is ; 

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

Dat het middel feitelijke grondslag 
mist; 

Om die redenen, verklaart de voor
ziening niet ontvankelijk in zoverre zij 
tegen de Orde van advocaten bij het 
Hof van Beroep te Gent is gericht ; 
verwerpt de voorziening voor het overige ; 
veroordee1t eiser in de kosten. 

18 juni 1976. - 1e kamer. - Voo?·
zitter, Ridder Rutsaert, eerste voorzitter. 
- Verslaggever, de H. de Vreese. -
Gelijkluidende conclusie, de H. Dumon, 

eerste advocaat-generaal. - Pleite1·, de 
H. Houtekier. 

Tweede zaak. 

(Y, T. PROCUREUR-GENERAAL BIJ HET 
HOF VAN BEROEP TE GENT EN, VOOR 
ZOVEEL ALS NODIG, DE ORDE VAN 
ADVOCATEN VAN HET ARRONDISSEMENT 
TE KORTRIJK.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op de bestreden 
beslissing, op 24 november 1975 gewezen 
door de Tuchtraad van beroep van de 
Orde van advocaten zitting houdende 
te Gent; 

In zoverre de voorziening tegen de 
Orde van advocaten te Kortrijk is 
gericht: 

Over de grond van niet-ontvankelijk
heid door het openbaar ministerie opge
worpen en overeenkomstig artikel 1097 
van het Gerechte1ijk W etboek ter kennis 
gebracht: 

Overwegende dat de Orde van advo
caten de beslissingen van de tuchtraad 
van beroep aan het Hof niet kan voor
leggen en de door de procureur-generaal 
of door de advocaat ingestelde voor
ziening aan die Orde niet moet worden 
betekend of medegedeeld ; 

Overwegende dat de Orde van advo
caten immers de overheid is die a1s 
discip1inaire rechter in eerste aan1eg 
optreedt; 

Dat dienvolgens deze Orde niet als 
verwerende partij voor het Hof kan 
verschijnen ; 

Dat de voorziening in zoverre zij tegen 
deze Orde is gericht niet ontvankelijk is; 

In zoverre de voorziening tegen de 
Procureur-generaal bij het Hof van 
beroep te Gent is gericht : 

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

Dat geen van de onderdelen van het 
middel kan worden aangenomen ; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van het a1gemeen principe 
van het recht van verdediging en van 
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de artikelen 97 van de Grondwet en 140 
van de wet van 18 juni 1869, 

dom·dat de beslissing, uitsluitend steu
nend op verklaringen afgelegd door 
personen welke door de Gerechtelijke 
Politie te Kortrijk op 24 oktober en 12 
en 22 november 1974 werden verhoord, 
aahneemt dat eiser, in de echtscheidings
zaak V.H.M. tegen D.P., de tegenpartij 
buiten weten van haar raadsman, in 
zijn kantoor heeft ontboden en ontvangen 
en ze tegen betaling van een geldsom 
heeft overgehaald om I 0 schriftelijk 
te bekennen geslachtsbetrekkingen te 
hebben gehad met een zekere D. N., 
hoewel hij betwistte zulke geslachts
betrekkingen te hebben gehad en 2° te 
beloven zich op heterdaad van overspel 
te zullen Iaten betrappen, en verder, 
steeds uitsluitend op die verklaringen 
steunend, aanneemt dat eiser voornoemde 
P. D., onmiddellijk na het schrijyen van 
voormelde bekentenis, zijn raadsman 
heeft doen opbellen; dat de beslissing 
daaruit afleidt dat eiser de elementaire 
regels van de confraterniteit heeft ge
schonden en in de echtscheidingszaken 
Y. S. tegen D. N. en M. V. H. tegen P. D. 
te kort is gekomen aan de plicht van 
kiesheid welke zich in alle omstandig
heden aan de leden van de balie opdringt, 
-en aldus ten zeerste de waardigheid 
van de Orde in het gedrang heeft 
gebracht; dat de beslissing het verder 
als bewezen beschouwt dat voormeld 
voorstel a an D. om tegen betaling van 
geld, bedoelde bekentenis te schrijven 
en te beloven zich op heterdaad van 
overspel te zullen laten betrappen, 
uitgaat van eiser en dat, zelfs indien hij 
aileen zijn medewerking tot de uitvoering 
van zulk plan zou hebben verleend, eiser 
toch op grove wijze zou zijn te kort 
gekomen aan zijn beroepsplichten die 
betrouwbaarheid, trouw aan het gegeven 
woord en waarheidsliefde impliceren,_ 

terwijl, eerste onderdeel, de tuchtraad 
van beroep zonder meer aanneemt dat 
de feiten zich hebben · voorgedaan zoals 
verklaard werd door bepaalde personen 
bij een ondervraging door de Gerech
telijke Politie, nu eiser op geen enkel 
ogenblik bij die ondervraging betrokken 
werd en aldus in de onmogelijkheid is 
geweest die bezwarende verklaringen op 
hun waarachtigheid te laten toetsen ; 
de tuchtraad van beroep zodoende het 
algemeen principe van de rechten van 
de verdediging schendt ; 

vierde onderdeel, de tuchtraad van 

beroep de aan eiser opgelegde tucht
sanctie heeft verzwaard door de door de 
Raad van de Ordf) bevolen schorsing 
van twee op drie maanden te brengen, 
zonder nochtans in de beslissing te 
vermelden dat zij met eenparigheid van 
stemmen werd genomen ; de 1'atio legis 
van artikel 140 van de wet van 18 juni 
1869 is de bescherming van de rechten 
van de mens in een rechtsstaat ; de 
beslissing aan eiser een tuchtsanctie 
oplegt ; bij analogie moet aangenomen 
wordel\ dat de regel· voorgeschreven bij 
voormeld artikel 140 in een rechtsstaat 
eveneens toepasselijk is bij een procedure 
strekkend tot het treffen van tucht
sancties; een tuchtsanctie immers degene 
die er het voorwerp van is, treft in zijn 
waardigheid van mens zoals een straf
sanctie zulks doet ; door niet te vermelden 
dat de beslissing genomen is met een
parigheid van stemmen, de tuchtraad 
van beroep artikel 140 van de wet van 
18 juni 1869 schendt : 

W at het eerste onderdeel betreft : 

Overwegende dat de tuchtraad van 
beroep de geloofwaardigheid van een 
voor de Gerechtelijke Politie afgelegde 
verklaring in feite en soeverein beoor
deelt; 

Overwegende dat eiser voor de tucht
raad van beroep weliswaar deze ver
ldaringen betwistte, doch niet aanvoerde 
dat hij in de onmogelijkheid was gesteld 
de waarachtigheid van deze verklaringen 
te toetsen; 

Overwegende dat, in zoverre het stelt 
dat eisers rechten van verdediging door 
die beweerde onmogelijkheid zouden 
zijn geschonden, het middel nieuw en 
dienvolgens niet ontvankelijk is ; 

W at het vierde onderdeel betreft : 

Overwegende dat noch uit het vroegere 
artikel 140 van de wet van 18 juni 1869 
noch uit artikel 22lbis van het Wetboek 
van Strafvordering kan worden afgeleid 
dat ieder in hager beroep beslissend 
rechtscollege met eenparigheid van stem
men dient uitspraak te doen wanneer het 
de door de eerste rechter uitgesproken 
straf verzwaart ; 

Dat verscheidene wetsbepalingen be
treffende bepaalde rechtscolleges ofwel 
impliciet de regels van de eenparigheid 
der stemmen uitsluiten ofwel niet deze 
eenparigheid maar slechts een bijzondere 
meerderheid noodzakelijk verklaren om, 
onder andere, de sanctie te mogen 
.verzwaren ; 
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pat geen van de onderdelen van het 
tmddel kan worden aangenomen ; · · ' 

Om die , redenen, verklaart de voor
ziening niet ontvankelijk in zoverre zij 
tegen de Orde van advocaten te Kortrijk 
is gericht ; verwerpt de voorziening voor 
het overige ; veroordeelt eiser in de 
kosten. 

18 juni 1976. - 1e kamer. - Voor
zitter, Ridder Rutsaert, eerste voorzitter. 
- Verslaggever, de H. de Vreese. -
Gelijkluidende conclusie, de H. Dumon, 
eerste 'advocaat·generaal. - Pleiter, de 
H. Biitzler. 

1e KAMER.- 18 juni 1976. 

1° GEMEENTE- EN PROVINCIE
BELASTINGEN. DIRECTE GE
MEENTEBELASTINGEN. - GEMEENTE
BELASTING OP HET TE WERK GESTELD 
PERSONEEL EN DE DRIJFKRACHT VAN DE 
MOTOREN VAN NIJVERHEIDS- EN HAN
DELSBEDRIJVEN. - MET HET PATENT 
ANALOGE BELASTING. 

2° VOORZIENING IN CASSATIE. -
BESLISSINGEN WAARTEGEN EEN CAS
SATIEBEROEP KAN WORDEN INGESTELD, 
- GEMEENTE- EN PROVINCIEBELAS
TINGEN. -BESLISSING VAN DE BESTEN
DIGE DEPUTATIE VAN EEN PROVINCIE
RAAD OVER DE RECLAMATIE VAN EEN 
NAAMLOZE VENNOOTSCHAP OF VAN EEN 
COMMANDITAIRE VENNOOTSCHAP OP 
AANDELEN TEGEN EEN AANSLAG IN EEN 
MET HET PATENT ANALOGE DIRECTE 
GEMEENTEBELASTING. - GEEN BESLIS
SING IN LAATSTE AANLEG; NIET
ONTVANKELIJKHEID. 

1° Een met het patent analoge belasting 
is de directe gemeentebelasting op het 
te werk gesteld personeel en de drjijkmcht 
van de . motoren van nijverheids- en 
handelsbedrijven die wo1·dt geheven aj
gezien van de winsten en baten van deze 
bed1·ijven (1). 

2° Niet ontvankelijk is de voorziening 
tegen de beslissing van de bestendige 
deputatie van een provincieraad over de 
rec,lamatie van een naamloze vennoot

. schap of van een commanditaire ven-
.nootschap op aandelen tegen een aanslag 

in een met het patent analoge directe 
gemeentebelasting, daar deze beslissing 
niet in laatste aanleg is gewezen (2). 
(Art. 4 wet van 22 januari 1849, gew. 
bij de wet van 10 oktober 1967; 
artt. 603, 3° en 609, 5° G.W.) . 

{NAAMLOZE VENNOOTSCHAP "DOSSCHE », 
T, GEMEENTE ZOLDER.) 

ARREST. 

HET HOF;- Gelet op de bestreden 
beslissingen, op 9 oktober 1975 gewezen 
door de Bestendige Deputatie van de 
Provincieraad van Limburg ; 

Over de grond van niet-ontvankelijk
heid door verweerster aangevoerd en 
hieruit afgeleid dat de beslissingen niet 
in laatste aanleg werden gewezen : 

Overwegende dat de reglementen van 
de gemeente Zolder gedagtekend 19 maart 
197 5, waarvan de toepassing aanleiding 

. heeft gegeven tot de reclamatie van 
eiseres, onder meer ten laste van aile 
nijverheids- en handelsbedrijven, op het 
te werk gesteld personeel en op de drijf
kracht van de motoren directe belastingen 
heffen; 

Dat deze gemeentebelastingen van 
eiseres werden gevorderd voor het dienst
jaar 1975; dat deze directe belastingen 
eiseres treffen wegens de uitoefening van 
haar nijverheid, handel of bedrijf, af

. gezien van de verwezenlijkte winst, en 
derhalve met het patent analoog zijn ; 

Overwegende dat ingevolge de arti
.kelen 603, 3°, en 609, 5°, van het Gerech
telijk Wetboek, en krachtens de arti
kelen I en 14 van de wet van 22 juni 
1877, de bestendige deputaties van de 
provincieraden in eerste aanleg uitspraak 
doen over de reclamaties van de belasting
plichtigen tegen hun aanslag in een 
directe gemeentebelasting, analoog met 
het patent, wanneer deze belasting
plichtigen een naamloze vennootschap 
of een commanditaire vennootschap op 
aandelen zijn ; 

Overwegende dat uit de aan het Hof 
overgelegde stukken blijkt dat de onder
werpelijke belastingen een naamloze 
vennootschap betroffen ; 

Dat. hieruit volgt dat ten deze de 

(1) en (2) Raadpl. ca.ss., 24 oktober 1967 
(Arr. cass., 1968, biz. 298), 29 maart 1972 
(ibid., 1972, biz. 725) en 8 december 1972 
(ibid., 1973, biz. 354). 
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bestendige deputatie niet in laatste 
aanleg uitspraak heeft gedaan ; 

Dat de voorziening mitsdien niet 
ontvankelijk is; 

Om die redenen, verwerpt de voor
ziening; veroordee1t eiseres in de kosten. 

18 juni 1976. - 1e kamer. - Voor
zitter, Ridder Rutsaert, eerste voorzitter. 
- Verslaggever, de H. Chatel.- Gelijk
luidende conclusie, de H. Duman, eerste 
advocaat-generaal. - Pleiters, de HH. 
Butzler en De Baeck. 

1e KAMER.- 18 juni 1976. 

VOORZIENING IN CASSATIE. 
VORM. - GEMEENTE· EN PROVINCIE· 
BELASTINGEN. - VoORZIENING INGE· 
STELD BIJ VERZOEKSCHRIFT DAT PER 
AANGETEKENDE BRIEF GERICHT IS AAN 
HET HOF TEGEN EEN BESLISSING VAN 
DE BESTENDIGE DEPUTATIE VAN DE 
PROVINCIERAAD. - NIET·ONTVANKE· 
LIJKHEID. 

Niet ontvankelijk is de voorziening, welke 
is ingesteld bij een ter post aangetekende 
brief gericht aan het Hof van Oassatie, 
tegen een beslissing van de bestendige 
deputatie van de Provincieraad over een 
reclamatie inzake directe provinciebe
lastingen (1). (Art. 4 wet van 22 ja
nuari 1849; art. 2 wet van 22 juni 1865; 
art. 2 wet van 18 maart 1874; art. 16 
wet van 22 juni 1877.) 

(LAGAE RENE, 
T. PROVINCIE WEST·VLAANDEREN.) 

Met de notitie overeenstemmend 
arrest. 

18 juni 1976. - 1e kamer. - Voor
zitter, Ridder Rutsaert, eerste voorzitter. 
- Verslaggever, de H. Chatel. --.,- Gelijk
luidende conclusie, de H. Dumon, eerste 
advocaat-generaal. - Pleite·rs, de HH. 
D'Hondt (van de balie te Brugge) en 
De Gryse. 

(1) Raadpl. cass., 9 april 1976, supm, 
biz. 920. 

Op dezelfde dag is een arrest in dezelfde 
zin gewezen inzake Lagae Louis tegen 
Provincie West-Vlaanderen, op voor
ziening tegen een beslissing van de 
Bestendige Deputatie van dezelfde Pro
vincieraad, van 16 oktober 1975. 

2e KAMER.- 18 juni 1976. 

1° TAALGEBRUIK. - DUITSE TAAL. -
RECHTSPLEGING VOOR HET HoF VAN 
CASSATIE. - BESTREDEN BESLISSING 
EN CASSATIEBEROEP IN HET DUITS. -
BESCIDKKING VAN DE EERSTE VOOR· 
ZITTER WAARBIJ DE TAAL VAN DE 
RECHTSPLEGING WORDT VASTGESTELD, 

20 RAAD vAN STATE. - AFDELING 
WETGEVING.- DRINGENDHEID WAAR· 
DOOR DE MINISTERS ERVAN ONTSLAGEN 
WORDEN SOMMIGE VOORONTWERPEN 
AAN DE AFDELING WETGEVING VAN DE 
RAAD VAN STATE VOOR TE LEGGEN. -
BEOORDELING DOOR DE MINISTERS. -
GRENZEN. 

3° RECHTERLIJKE MACHT.- DRIN· 
GENDHEID WAARDOOR DE MINISTERS 
ERV AN ONTSLAGEN WORDEN SOMMIGE 
VOORONTWERPEN AAN DE AFDELING 
WETGEVING VAN DE RAAD VAN STATE 
VOOR TE. LEGGEN. - RECHT VAN DE 
HOVEN EN RECHTBANKEN TE ONDER· 
ZOEKEN OF HET RECHTSBEGRIP « DRlN • 
GENDHEID ll NIET MISKEND WERD. 

4° RAAD vAN STATE. - AFDELING 
WETGEVING.- DRINGENDHEID WAAR
DOOR DE MINISTERS ERVAN ONTSLAGEN 
WORDEN SOMMIGE V:OORONTWERPEN 
AAN DE AFDELING WETGEVING VAN DE 
RAAD VAN STATE VOOR TE LEGGEN.
DRINGENDHEID. - BEGRIP. 

5o AUTOMOBIELEN, AUTOBUSSEN, 
AUTOCARS EN TAXI'S. ~ WEG
VERVOER.- KONINKLIJK BESLUIT VAN 
24 SEPTEMBER 1971 HOUDENDE VAST· 
STELLING VAN HET TARIEF VOOR HET 
VERVOER VAN. VOERTUIGEN OVER DE 
WEG TUSSEN HET KONINKRIJK BELGIE 
EN DE BONDSREPUBLIEK DUITSLAND, 
OOK INDIEN HET VERVOER GEDEEL· 
TELIJK OVER HET GRONDGEBIED VAN 
EEN DERDE LAND PLAATSVINDT. -
BESLUIT WAARVAN HET VOORONTWERP 
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NIET AAN DE RAAD VAN STATE IS 
VOORGELEGD. -BEROEP OP DRINGEND· 

REID.- GEVOLG. 

I o W anneer het cassatieberoep tegen een 
in · het Duits gewezen stmfrechtelijke 
beslissing in dezelfde taal is opgemaakt, 
stelt de Eerste Voo1·zitter van het Hof 
van Oassatie, bij beschikking, de taal 
vast wam·in de rechtspleging voor het 
H of vanaf de te~·echtzitting zal worden 
voortgezet (I). (Art. 27bis, § 2, wet :va~ 
I5 jtmi I935 en art. 9 wet van 20 Jlilll 
I953.) 

2o en 3o Hoewel het, onder voorbehoud van 
hun politieke vemntwoordelijkheid, aan 

. de ministers staat de dringendheid te 
beo01'delen waa1·door zij ervan ontslagen 
worden de teksten van de voorontwe~·pen 
van drganieke en ve1'o1•denende wetten 
of uitvoeringsbesluiten va~~ het bere~e
nee?·d advies van de afdelmg wetgemng 
van de Raad van State voor te leggen (2),. 
hebben de hoven en 1·echtbanken het 
recht te onde1·zoeken · of een ministe~·, 
doo1• het advies van de Raad van State 
niet te vragen, geen machtsove?'schrijding 
of machtsmisbruik heeft gepleegd omdat 
hij het ?'echtsbeg1·ip « dringendheid " 
miskend heeft (3). (Art. I07 Grondwet; 
art. 3 gecoord. wett. inzake de Raad 
van State van 30 januari I973.) 

4o en 5o Hetfeit dat het koninklijk besluit 
van 24 septembe1· 1971 houdende vast
stelling van het tarief voor het vervoe1• 
van voertuigen ove?' de weg tussen ~et 
Konink1·ijk Belgiii en de Bondsrepubhek 
Duitsland, ook indien het ve~·voer gedeel
telijk ove1· het g1'0ndgebied van een derde 
land plaatsvindt, slechts de 6de oktober 
1968 we~·d bekendgemaakt (4) en dat het 
wm·d afgekondigd met toepassing van 
een richtlijn van de Raad van de Euro
pese Gerneenschappen van 30 juli 1968; 
volstaat niet ten bewijze dat de minister 
die dit besluit niet heeft voorgelegd aan 
het beredeneerd advies van de afdeling 
wetgeving van de Raad van State, zijn 
macht heeft overschreden (5). (Art. 3 
gecoord. wett. inzake de Raad van 
State van 30 januari I973.) 

(1) Cass., 15 september 1975, sup1•a, biz. 73. 
(2) Cass., 21 februari 1972 (A1'1'. cass., 

1972, biz. 570 ). 
(3) Raadpi. Raad van State, arrest 16.488 

van 20 juni 1974 (A1'1', R. v. S., 1974, biz. 690). 
(4) Raadpl. ·Raad van State, arrest 16.367 

van 1S april1974 (A1'1'. R. v. S., 1974, biz. 438). 

(JUNG.) 

ARREST (vm·taling). 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis op 8 december I975 in de Duitse 
taal gewezen door de Correctionele 
Rechtbank te Verviers, uitspraak doende 
in hoger beroep ; 

Gelet op de beschikking van 8 maart 
I976 van de heer Eerste Voorzitter die 
beslist dat de rechtspleging vanaf de 
zitting in de Franse taal zal voortgezet 
worden; 

Over het derde \middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen I07 van 
de Grondwet, IO van de wet van I au
gustus I960 betreffende het vervoer 
van zaken met motorvoertuigen tegen 
vergoeding en 3, lid I, va!l de ~ecoor
dineerde wetten van I2 Januan I973 
op de Raad van State, 

doo1·dat het koninklijk besluit van 
24 september I971 houdende vaststelling 
van het tarief voor het vervoer van 
voertuigen over de weg tegen vergoeding 
tussen het koninkrijk Belgie en de 
Bondsrepubliek Duitsland, ook indien 
het vervoer gedeeltelijk over het grond
gebied van een derde land plaatsvindt, 
besluit op grond waarvan eiser werd 
veroordeeld tot de bij artikel I 0 van de 
wet van I augustus I960 bepaalde 
straffen, en dat een organiek of regle
mentair uitvoeringsbesluit is, onwettelijk 
is en derhalve door de rechters in hoger 
beroep niet mocht worden toegepast daar 
de minister van Verkeerswezen, met 
machtsoverschrijding, de hoogdringend
heid had aangevoerd om het beredeneerd 
advies van de afdeling wetgeving van de 
Raad van State over het voorontwerp 
van genoemd besluit niet te moeten 
vragen ; dat het koninklijk besluit van 
24 september I971, inderdaad, v~.r
schillende weken na de datum van ZlJn 
ondertekening werd bekendgemaakt en 
krachtens een richtlijn van de Europese 
Economische Gemeenschap die dagtekent 
van 30 juli I968 werd afgekondigd : 

Overwegende dat het koninklijk be
sluit van 24 september I971 een organiek 
en reglementair uitvoeringsbesluit is ; 

Overwegende dat, in de regel, de 

(5) Raadpi. arrest 7.840 van 10 mei 1960 
(A1·r. en Adv. R. v. S., 1960, biz. 458); 
arrest 13.676 van 11 juli 1969 (ibid., 1969, 
biz. 813). 
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ministers, onder voorbehoud van hun 
politieke verantwoordelijkheid, de drin
gendheid beoordelen die hen ontslaat 
van de verplichting om de teksten van 
de voorontwerpen van organieke en 
reglementaire uitvoeringsbesluiten te 
onderwerpen aan het beredeneerd advies 
van de Raad van State, Mdeling Wet-
geving; ' 

Overwegende nochtans dat de rechters, 
om, zoals bepaald bij artikel I 07 van de 
Grondwet, de wettelijkl).eid te onder
zoeken, moeten nagaan of de minister, 
door het advies van de Raad van State 
niet te vragen, geen machtsoverschrijding 
of machtsmisbruik heeft gepleegd omdat 
hij het juridisch begrip van dringendheid 
miskent; 

Overwegende dat ten deze niet blijkt 
dat de dringendheid op onwettelijke 
wijze werd aangevoerd ; 

Dat, met name, het feit dat het 
besluit van 24 september I971 in het 
Staatsblad van 6 oktober I971 werd 
bekendgemaakt, en de overweging dat 
het werd genomen krachtens een richtlijn 
die dagtekent van 30 juli I968 en die de 
Lid-Staten verplicht om, te gepasten 
tijde, de wets-, verordenings- en adminis
tratieve beschikkingen te nemen die 
noodzakelijk zijn voor haar uitvoering, 
aileen niet volstaan om vast te stellen 
dat de administratieve overheid in haar 
beoordeling van de dringendheid een 
machtsoverschrijding heeft gepleegd; 

Dat het middel naar recht faalt ; 

Over het eerste en het tweede middel 
samen, afgeleid uit de schending van 
artikel I 0 van de wet van I augustus I960 
en van de bepalingen van voornoemd 
koninklijk besluit van 24 september I971, 

het eerste, doordat het vonnis ten laste 
van eiser de telastlegging bewezen ver
klaart van tussen Belgie en Duitsland 
met motorvoertuigen, tegen vergoeding 
zaken te hebben vervoerd, zonder de 
bij koninklijk besluit van 24 september 
I971 bepaalde minimumtarieven in acht 
te nemen, hetgeen impliceert dat eiser 
dit vervoer materieel zelf heeft uit
gevoerd, 

terwijl deze het litigieuze vervoer zelf 
niet heeft uitgevoerd maar, als helper 
bij het vervoer, een derde met dat werk 
heeft belast en het tegen hem aange
voerde misdrijf dus niet heeft kunnen 
plegen; 

het tweede, doordat het vonnis eiser 
wegens voornoemd misdrijf veroordeelt, 

te1·wijl, in de veronderstelling dat het, 

tarief van het koninklijk besluit van 
24 september I971 van toepassing is op 
de helper bij het vervoer, dit enkel kan 
zijn voor de vaststelling van de prijs, 
overeen te komen met de klant die hem 
met dat vervoer belast, en uit de stukken 
van het dossier niet blijkt dat die prijs 
lager was dan de door het tarief toe
gelaten minimumprijs : 

Overwegende dat het vom1is erop wijst 
dat eiser « het vervoer in eigen naam 
door tussenkomst van derden heeft 
laten uitvoeren " ; 

Overwegende dat, luidens artikel IO 
van de wet van I augustus 1960, hoofd
stuk VII van het Strafwetboek van 
toepassing is op de overtredingen van 
deze wet en van de in uitvoering ervan 
genomen besluiten ; 

Dat derhalve het vonnis, dat eiser 
veroordeelt omdat hij op de bij de wet 
J:>epaalde wijze heeft deel genomen aan 
het door de vervoerder gepleegde mis
drijf, wettelijk verantwoord is ; 

Dat. de middelen niet kum1en aange
nomen worden ; 

En overwegende dat de substantiele 
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 ; veroordeelt eiser in de kosten. 

18 juni I976. - 2e kamer. - Voat·
zitter, Baron Richard, raadsheer waar
nemend voorzitter. - Ve1·slaggever, de 
H. Legros. - Gelijkluidende conclusie, 
de H. Duchatelet, advocaat-generaal. -
Pleite1·, de H. J. E. Lacroix (van de balie 
te Luik). 

28 KAMER. - 18 juni 1976. 

TUSSENKOMST. - STRAFZAKEN, 
STRAFRECHTER KAN WETTELIJK EEN 
VEROORDELING, SANCTIE OF EEN 
ANDERE MAATREGEL TEN LASTE VAN 
EEN DERDE UITSPREKEN. - DERDE 
KAN BIJ DE ZAAK BETROKKEN OF ERIN 
TOEGELATEN WORDEN. 

Wanneer de wet in uitzonderlijke gevallen 
de strajrechter, bij wie de zaak aan
hangig is, toestaat terzeljdertijd een 



- 1173.-

veroordeling, een sanctie of een andere 
maatregel ten laste van een derde uit te 
spreken, kan deze derde bij de zaak 
betrokken of erin toegelaten worden (1). 

(PROOUREUR·GENERAAL 
BIJ HET Ho'F VAN BEROEP TE BERGEN, 

T. MR. HALBREOQ, CURATOR 
IN HET FAILLISSEMENT DEOOOMAN.} 

ARREST. 

RET HOF ; - Gelet op de bestreden 
arresten, op 31 oktober 1975 en 16 januari 
1976 door het Hof van beroep te Bergen 
gewezen; 

I. Over de voorziening tegen het arrest 
van 31 oktober 1975 : 

Dat de voorziening niet ontvankelijk 
is bij gebrek aan belang; 

II. Over de voorziening tegen het arrest 
van 16 januari 1976 : 

Over de twee middelen samen, afgeleid, 
het eerste, uit de schending van de 

artikelen 97 van de Grondwet, 15, 16, 17, 
138, 139 van het Gerechtelijk.Wetboek, 
199, 202 van het Wetboek van Straf
vordering, 1 van de wet van 17 april 1878 
houdende de voorafgaande titel van het 
Wetboek van Strafvordering, en 16bis 
van de wet van 7 januari 1958 betreffende 
de Fondsen voor bestaanszekerheid, 
wegens een met gebrek aan redenen 
gelijkstaande tegenstrijdigheid of dubbel
zinnigheid van de redenen, 

doordat het arrest, om zijn dispositief, 
waarbij het hoger beroep van de arbeids
auditeur niet ontvankelijk wordt ver
klaard, te verantwoorden, gesteund heeft 
op de redenen « dat de strafvordering 
bij het hof niet aanhangig werd gemaakt » 
en dat " de inhoud van het onderworpen 
geding, zelfs indien het een onderdeel is 
van de strafvordering, niettemin van 
burgerlijke aard blijft », dat de ont
vankelijkheid van dit hoger beroep, 
zoals blijkt uit het arrest alvorens recht 
te spreken van 31 oktober 1975, ten deze 
samenhangt « met de vraag te weten of 
genoemd beroep het · einde beoogt van 
een toestand die schadelijk is voor de 

(1) Raadpl. cass., 24 maart 1947 (Bull. 
en Pas., 1947, I, 123) en de conclusie van 
procureur-generaal liayoit de Termicourt. 

openbare orde » en dat " de beslissing. 
van niet-ontvankelijkheid door de eerste 
rechter - eventueel zelfs ten onre.chte -
uitgesproken (dergelijke) toestand niet. 
meebrengt », 

terwijl, eerste onde1·deel, zelfs indien de 
rechtsvordering van de arbeidsauditeur 
voor de correctionele rechtbank ten laste 
van de curator van de gefailleerde 
werkgever, door de eerste rechter niet 
ontvankelijk werd verklaard, de open bare 
partij niettemin het recht had tegen dat 
vorrhis hoger beroep in te stellen om het 
geschil voor te leggen aan de rechter in 
tweede aanleg en om aan het bevoegde 
hogere rechtscollege de wijziging van de 
beslissing van de lagere rechter te vragen, 
wegens de grieven die deze voor hem zou 
hebben opgeleverd ; 

tweede onde1·deel, daar het openbaar 
ministerie de curator voor de correc
tionele rechtbank had gedagvaard, opdat 
het vonnis, houdende de veroordeling 
van beklaagde tot betaling van de 
genoemde bedragen, voor hem ver
bindend zou worden verklaard, en daar 
de rechtbank dit in de zaak betrekken 
niet ontvankelijk heeft verklaard en de 
tegen de curator qualitate qua ingestelde 
rechtsvordering niet ontvankelijk heeft 
verklaard, het openbaar ministerie, dat 
geoordeeld had, daar het in de aan de 
correctionele rechtbank voorgelegde zaak 
partij was en daar het bevoegd was on:i 
de veroordeling te vorderen tot be
taling van de achterstallige bijdragen 
ten gunste van de Verlofkas voor de 
bouwnijverheid, dat het evene()ns be
voegd was om, in het openbaar belang 
en voor de toepassing van de wet, in de 
zaak een derde, ten deze de curator, te 
dagvaarden om de belangen van de 
qttalitate qua tussenkomende partij of van 
een van de partijen in het geding te 
vrijwaren en om te vorderen dat de over 
dat punt ten laste van de gefailleerde 
werkgever te nemen beslissing voor die 
partij verbindend wordt verklaard, de 
bevoegdheid en het belang had om hoger 
beroep in te stellen tegen het vonnis dat 
hem het recht ontzegde om de curator 
voor de correctionele rechtbank in ge
dwongen tussenkomst op te roepen en 
dat zijn vorderingen om het vonnis 
houdende de veroordeling van de gefail
leerde werkgever tot betaling van de 
achterstallige bijdragen voor de curator 
qualitate qua verbindend te laten ver-, 
klaren niet had ingewilligd ; 

de1·de onderdeel, het openbaar m'inisterie 
de burgerlijke partijen niet vertegeh
woordigt en, wanne()r h()t krachtens de 
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wet . maatregelen vordert die voor de 
Staat of voor een derde voordelen kunnen 
opleveren, uit hoofde van zijn ambt 
optreedt ; in gevallen zoals deze het dus 
niet is bij wege van een civielrechtelijke 
vordering, die niet tot zijn bevoegdheid 
behoort en die het niet mag uitoefenen, 
maar door de strafvordering die wettelijk 
tot zijn bevoegdheid behoort, dat het 
voor het strafgerecht de werkgever- die 
al dan niet beklaagde is in de zaak -
en de curator qualitate qua in de zaak 
betrekt wanneer de werkgever failliet 
wordt verklaard ; 

het' tweede, uit de schending van de 
artikelen 97 van de Grondwet, 444, 452 
van het W etboek van Koophandel en 
16bis van voornoemde wet van 7 januari 
1958, wegens tegenstrijdigheid tussen 
de redenen en het dispositief, 

doo1·dat, om te beslissen dat het hoger 
beroep van· het openbaar ministerie niet 
ontvankelijk was omdat het niet beoogde 
dat aan een met de openbare orde 
strijdige toestand een einde zou worden 
gesteld, het arrest steunt op de redenen, 
enerzijds, dat de ambtshalve veroordeling 
van alleen de werkgever tot betaling 
van de achterstallige bijdragen niet 
strijdig was met de wet, en anderzijds, 
dat geen enkele wettekst de verplichting 
oplegde dat die veroordeling aan de 
curator van de gefailleerde werkgever 
moest worden tegengeworpen, 

terwijl, eerste onderdeel, uit de bepalin
gen, enerzijds, van artikel 16bis van de 
wet van 7 januari 1958, en, anderzijds, 
van de artikelen 444 en 452 van het 
Wetboek van Koophandel, volgt dat de 
wetgever van 1958 aan de crediteur een 
orimiddellijk uitvoerbare en doeltreffende 
titel heeft willen verlenen zodat hij tegen 
de schuldenaar geen rechtsvordering 
moet instellen en de crediteur ingeval 
van faillissement van die schuldenaar, 
door diens veroordeling geen onmiddellijk 
doeltreffende titel meer zou hebben en 
zich zou moeten richten tegen de curator, 
die de goederen van de gefailleerde 
beheert (artikel 444 van het Wetboek 
van Koophandel) en hem in rechte 
vertegenwoordigt (artikel 452 van het 
Wetboek van Koophandel); 

tweede onderdeel, voor de toepassing 
van een dwingende wetsbepaling, zoals 
die van artikel 16bis van de wet van 
7 januari 1958, het niet nodig is dat een 
tekst voor elk geval expliciet de regels 
van de procedure bepaalt maar het 
volstaat zich te beperken tot en te 

verwijzen naar de algemene regels van 
de procedure ; 

Overwegende dat het openbaar minis
terie verweerder voor de correctionele 
rechtbank had gedagvaard opdat het 
uit te spreken vonnis voor hem, in zijn 
hoedanigheid van curator van het faillis
sement van beklaagde, verbindend zou 
worden verldaard wat betreft de tegen 
hem, krachtens artikel 16bis van de wet 
van 7 januari 1958 betreffende de 
Fondsen voor bestaanszekerheid, uit te 
spreken civielrechtelijke veroordeling; 

Overwegende dat die rechtsvordering 
door de eerste rechter niet ontvankelijk 
werd verklaard op grond dat de wet die 
procedure van gedwongen tussenkomst 
voor de strafrechtbanken niet voorziet ; 

Overwegende dat de eerste rechter 
beklaagde tot een straf en, ambtshalve, 
tot de terugbetaling van de achter-· 
stallige bijdragen heeft veroordeeld; 

Overwegende dat het bestreden arrest 
het hoger beroep van het openbaar 
ministerie niet ontvankelijk verklaart 
om de redenen, enerzijds, cc dat de 
strafvordering niet aanhangig werd ge
maakt bij het hof (van beroep) en dat 
over de ontvankelijkheid van het hoger 
beroep enkel kan worden geoordeeld in 
functie van de inhoud van het voor
gelegde geschil, hetwelk, indien het een 
onderdeel is van de strafvordering, 
niettemin van civielrechtelijke aard 
blijft n, en, anderzijds, cc dat de -
eventueel ten onrechte - door de eerste 
rechter gewezen beslissing van niet
ontvankelijkheid geen toestand mee
brengt waarvan door het openbaar 
ministerie in het belang van de openbare 
orde een einde zou moeten worden 
gesteldn; 

Qverwegende dat de derden, uit
zonderlijk, voor de strafrechtbanken 
lmnnen aanvaard worden of in een zaak 
worden betrokken om zich te verdedigen 
tegen een veroordeling, een straf of een 
maatregel die de wet te hunnen laste 
legt; 

Overwegende dat door het hoger 
beroep van het openbaar ministerie 
alleen wegens voormelde redenen niet 
ontvankelijk te verklaren zonder te 
onderzoeken of, in strijd met de beslissing 
van de eerste rechter, de curator tot 
bindendverklaring van het vonnis kon 
worden gedagvaard om zich te verdedigen 
tegen de ten laste van de gefailleerde 
uit te spreken beslissing tot terug
betaling, het hof van beroep het voor
gelegde geschil niet heeft beslecht, en 



- 1175-

derhalve een onwettelijke beslissing van 
niet-ontvankelijkheid heeft uitgesproken ; 

Dat de middelen gegrond zijn ; 

Om die redenen, verwerpt de voor
ziening in de mate dat zij gericht is 
tegen het bestreden arrest van 31 oktober 
1975; vernietigt het arrest van 16 ja
nuari 1976; beveelt dat van dit arrest 
melding zal worden gemaakt op de kant 
van de vernietigde beslissing ; veroordeelt 
verweerder in twee derde van de kosten 
en laat het overige derde ervan ten laste 
van de Staat ; verwijst de zaak naar 
het Hof van beroep te Brussel. 

18 juni 1976. - 2e kamer. - Voor
zitter, Baron Richard, raadsheer waar
nemend voorzitter. ~ V erslaggever, de 
H. Legros. - Gelijkluidende conclusie, 
de H. Duchatelet, advocaat-generaal. 

Op dezelfde dag werden drie gelijk
aardige arresten gewezen, inzake dezelfde 
eiser tegen Mr. Desy, curator over het 
faillissement Berghen, tegen Mr. Hal
brecq, curator over het faillissement 
Hart, en tegen Mr. Marlier, curator over 
het faillissement Falize, op voorzieningen 
tegen op dezelfde data door hetzelfde hof 
gewezen arresten. 

2e KAMER. - 18 juni 1976. 

1° HUWELIJKSCONTRACT.- W:ET
T:ELIJKE GEMEENSCHAP. - MET GE
MEENSCHAP VAN GOEDEREN GEHUWDE 
VROUW. ScHADE VOORTSPRUITENDE 
UIT DE TIJDELIJKE EN BLIJVENDE 
ARBEIDSONGESCHIKTHEDEN EN UIT DE 
MEDISCHE KOSTEN VEROORZAAKT DOOR 
EEN ONGEVAL WAARVOOR DE ECHT
GENOOT AANSPRAKELIJK IS. - PER
SOONLIJKE SCHULDVORDERING OP DEZE 
ECHTGENOOT, 

2° HUWELIJKSCONTRACT.- W:ET
TELIJKE GEMEENSCHAP. - ECHTGE
NOOT, PERSOONLIJKE SCHULDEISER VAN 
DE ANDERE. - KAN, VOOR DE ONT
BINDING VAN DE GEMEENSCHAP, BETA· 
LING VAN ZIJN SCHULDVORDERING VOR· 
DEREN OP DE PERSOONLIJKE GOEDEREN 
VAN DE ECHTGENOOT DIE SCHULDENAAR 
IS. 

3° VERZEKERINGEN.- VERPLICHTE 
AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING IN
ZAKE MOTORRIJTUIGEN. - WET VAN 
1 JULI 1956, A:RTIKEL 3 EN 4. -
ECHTGENOOT VAN DE BESTUURDER 
DIE DE SCHADE HEEFT VEROORZAAKT. 
- UITSLUITING VAN HET VOORDEEL 
VAN DE VERZEKERING MET TOEPASSING 
VAN ARTIKEL 4, § 1, 2°. - VooR
WAARDEN. - 0NDERHOUD MET HET 
GELD VAN DE MAN. - BEGRIP. 

1° Door de schade voortspruitende uit de 
tijdelijke en blijvende arbeidsongeschikt
heden en uit de medische kosten, welke 
door een ongeval werden veroorzaakt, 
bekomt de echtgenote, die daarin ge
troffen werd, op haar echtgenoot die voor 
het ongeval aansprakelijk is een persoon
lijke schuldvordering (1)., (Art. 1382 
en 1478 B.W.) 

2° Hoewel, luidens artikel 1478 van het 
Burgerlijlc Wetboek, een van de echt
genoten, persoonlijke schuldeiser van de 
andere, na het voltrekken van de ver
deling, zijn schuldvordering kan ver
halen op het aandeel dat de andere 
echtgenoot in de gemeenschap is te 
beurt gevallen, of op diens persoonlijlce 
goederen, volgt daaruit niet dat de 
echtgenoot, schuldeiser, vooraf gaandelij k 
de betaling ervan niet kan vordm·en op 
de persoonlijlce goederen van de echt
genoot die schuldenaar is (2). 

3° Door vergelijking van de bezoldiging 
van de voor het ongeval aansprakelijke 
echtgenoot met die welke de echtgenote, 
die door het ongeval is getroffen, ver
diende met een part-time beroepsbezig
heid, kan de rechter, zondm· de ver
bindende kracht of bewijskmcht van de 
vm·zekeringsovereenlwmst te miskennen, 
dom· een beoordeling in feite en relcening 
houdende met de economische waarde 
van de echtgenote aan de haard, wettelijlc 
beslissen dat deze niet met het geld van 
de man onderhouden werd (3) en dus niet 
kan wo1·den uitgesloten uit de verplichte 
aanspralcelij lcheidsverzekering inzake 
motor1·ijtuigen. (Artt. 3 en 4 wet van 
1 juli 1956.) 

(1) Raadpl. cass., 25 november 1963 (Bull. 
en Pas., 1964, I, 321). 

(2) Raadpl. cass., 6 mei 1974 (Arr. cass., 
1974, blz. 993) en 22 apri11976, supra, blz. 949. 

(3) Raadpl. cass., 22 september 1972 (Arr. 
cass., 1973, blz. 87). 
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(NAA:M:LOZE VENNOOTSOHAP, VERZEKE
RINGSMAATSOHAPPI.J «DE VADER
LANDSE J> EN BATAILLE, T. MOROILLO 
MARTIN-ROMO, GOMEZ-MATEOS, MOR
OiLLO-GOMEZ EN LANDSBOND DER 
OHRISTELI.JKE MUTUALITEITEN.} 

ARREST (vet·taling). 

RET HOF;- Gelet op het bestreden 
arrest, op 13 november 1975 door het 
Hof van beroep te Brussel gewezen ; 

Overwegende dat enkel de civiel
rechtelijke beschikkingen van het arrest 
betwist worden ; 

A. Over de voorziening van eiser 
Bataille: 

In zoverre zij gericht is tegen de 
beslissingen op de civielrechtelijke v:or
deringen tegen hem ingesteld : 

·1 ° door de verweerders Morcillo Martin
Ramo, Gomez-Mateos Maria, in eigen 
naam en als beheerders van de goederen 
van hun minderjarige kinderen, en 
Morcillo Maria-Dolores : 

Overwegende dat eiser geen middel 
aanvoert; 

2° door de verweerder Landsbond der 
christelijke mutualiteiten : 

Over het eerste, het tweede en het derde 
middel samen, 

het eet•ste, afgeleid uit de scl'lending van 
de artikelen 97 van de Grondwet, 3 van 
de wet van 17 april 1878 houdende de 
voorafgaande titel van het W etboek van 
Strafvordering, 1134, 1382, 1383, 1400, 
1409, inzonderheid 2°, 1421, 1424, 1425, 
1473, 1478, 1482 en 1484 van het Burger
lijk Wetboek, 7 van de wet van 16 de
C(lmber 1851 op de herziening der wet 
over de hypotheken die titel 18 van het 
Burgerlijk Wetboek uitmaakt, 22 van 
de wet van 11 juni 1874 op de verzeke
ringen in het algemeen, die de titels X en 
XI; boek I van het W etboek van Koop
handel uitmaakt, en 70, § 2, inzonderheid 
lid ~, van de wet van 9 augustus 1963 
tot installing en organisatie van een 
regeling voor verplichte ziekte- en inva
liditeitsverzekering, 

doo?·dat het arrest de rechtsvordering 
van verweerder tot terugbetaling van 
de primaire ongeschiktheidsuitkeringen 
en van de medische en ziekenhuiskosten, 
die hij aan de echtgenote van eiser heeft 
toegekend, gegrond verklaart en deze 
laatste hoofdelijk met de naamloze 

vennootschap << De Vaderlandse , ' ver
oordeelt tot betaling van de som van 
637.634 frank, van de intresten en van de 
kosten van de twee instanties, om de 
redenen « dat krachtens artikel 70, § 2, 
lid 3, van de wet van 9 augustus 1963, 
de verzekeringsinstelling rechtemi in de 
plaats treedt van de rechthebbende voor 
het geheel van de uitkeringen die zij hem 
moet be tal en . . . dat wanneer een echt
genoot door zijn schuld aan zijn echt
genote een lichamelijk letsel heeft toe
gebracht, er een « eigen , recht op 
uitkeringE:m bestaat dat derhalve een 
rechtsvordering van de getroffen echt
genote tegen de andere echtgenoot, die 
de schade en het letsel heeft veroorzaakt, 
mogelijk maakt ... dat de rechtsvordering 
eveneens ontvankelijk is omdat de 
echtgenoot, bij de ontbinding van de 
gemeenschap, daaraan een schadeloos
stelling verschuldigd blijft die gelijk is 
aan de bedragen die deze gemeenschap 
ingevolge de quasi delictuele daad van de 
echtgenoot heeft moeten betalen ,, 

teTwijl, ee?"ste onde?"deel, eiser en zijn 
echtgenote gehuwd zijn onder het stelsel 
van de wettelijke gemeenschap, de 
verplichting om de door zijn schuld 
veroorzaakte schade van zijn echtgenote 
te vergoeden een schuld is van de gemeen
schap overeenkomstig artikel · 1409, 2°, 
van het Burgerlijk Wetboek en tijdens 
het huwelijk de in gemeenschap van 
goederen gehuwde echtgenote geen 
rechtsvordering heeft tegen de gemeen
schap daar zij er deel van uitmaakt ; 
daaruit volgt dat het arrest, dat op grond 
van de voormelde redenen uitspraak 
doet, de rechtsvordering van verweerder, 
die handelt als diegene die in de rechten 
van eisers echtgenote is getreden, ten 
onrechte gegrond heeft verklaard ten 
overstaan van eiser en van de naamloze 
vennootschap «De Vaderlandse >> (scherr
ding van aile vooraan in het middel 
vermelde wetsbepalingen); 

tweede onde?"deel, de reden van het 
arrest die beweert dat het recht op 
uitkeringen een « eigen '' recht is en 
derhalve een rechtsvordering van de 
getroffen echtgenoot tegen de andere 
echtgenoot, die de schade en het letsel 
heeft veroorzaakt, mogelijk maakt, niet 
antwoordt op het verweermiddel van de 
zowel door eiser als door de naamloze 
vennootschap « De Vaderlandse '' voor 
het hof van beroep genomen conclusie 

·waarin werd betoogd dat de verplichting 
om de schade veroorzaakt door een in 
gemeenschap van goederen gehuwde 
echtgenoot te vergoeden een definitieve 
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schuld van de gemeenschap is, (schending 
van artikel 97· van de Grondwet), of, 
ten minste, niet passend antwoordt op 
genoemd middel, daar het feit dat de 
echtgenote, getroffen door een letsel 
veroorzaakt door haar echtgenoot, een 
eigen recht zou hebben op de vergoeding 
van die schade niet meebrengt dat de 
verplichting om schadeloos te stellen 
geen schuld veroorzaken die in het 
definitief passief van de gemeenschap 
valt of. aan de in gemeenschap van 
goederen gehuwde echtgenote een rechts
vordering zou verlenen die, tijdens 
de gemeenschap, tegen de gemeenschap 
of tegen de echtgenoot zelf kan uitge· 
oefend worden (schending van artikel 97 
van de Grondwet en van de vooraan in 
het middel vermelde artikelen van het 
Burgerlijk Wetboek); 

derde onderdeel, in de veronderstelling 
dat Mevrouw Moreau (echtgenote van 
eiser), wegens de schade die zij heeft 
geleden, thans tegen eiser zelf een 
schuldvordering zou bekomen hebben, 
die schuldvordering gedurende de ge
meenschap wettelijk enkel tegen eisers 
eigen goederen zou kunnen worden 
uitgeoefend ; derhalve, door de rechts
vordering van verweerder, die in de 
rechten van Mevrouw Moreau was ge
treden, gegrond te verldaren, en door 
eiser en de naamloze vennootschap 
« De V aderlandse " te veroordelen tot 
terugbetaling van 637.634 frank ver
meerderd met de intresten en de kosten, 
zonder te preciseren dat die veroordeling 
voor eiser persoonlijk geldt en enkel kan 
worden uitgeoefend op zijn eigen goede
ren en niet op de goederen van de 
gemeenschap, het arrest artikel 1478 van 
het Burgerlijk W etboek heeft geschoriden 
dat bepaalt dat indien een van de 
echtgenoten persoonlijk schuldeiser is 
van de andere, hij zijn schuldvordering 
kan verhalen op het. aandeel dat aan de 
andere echtgenoot, na het voltrekken 
van de verdeling, is te beurt gevallen, en 
ten minste ten laste van eiser en van de 
naamloze vennootschap « De Vader· 
landse " een veroordeling · heeft uitge
sproken waarvan de wettelijkheid wegens 
de dubbelzinnigheid en de onnauw
keurigheid ervan niet kan onderzocht 
worden (schending van de artrkelen 97 
van de Grondwet en 14 7 8 van het 
Burgerlijk Wetboek); 

het tweede, afgeleid uit de schending 
van de artikelen 97 van de Grondwet, 
3 van de wet van 17 april 1878 houdende 
de voorafgaande titel van het W etboek 
van Strafvordering,· 1382, 1383, 1401, 

inzonderheid· 2°, 1409, inzon.derheid 5°, 
1421 van het Burgerlijk Wetboek; 46, 
56, § 1, en 70, § 2, yan de wet van 
9 augustus 1963 tot :i,nstelling en organi
satie van een regeling voor tv\lrplic,hte 
ziekte- .en invaliditeitsverzekering, 

doordat het· arrest de rechtsvordering 
van verweerder tot terugbetaling· van 
de primaire ongeschiktheidsuitkeringen 
en van de medische en de ziekenhuis
kosten die hij ten gunste van eisers 
echtgenote heeft betaald, gegrond ver
klaart, en eiser, hoofdelijk met de 
naamloze vennootschap « De Vader
landse " veroordeelt tot betaling van 
het bedrag van 637.634 frank, van de 
intresten en van de kosten van de· twee 
instanties ·om de redenen « dat het r·echt 
op de uitkeringen die het gevolg zijn 
van de aantasting van de lichamelijke 
integriteit een eigeri recht is van elke 
echtgenoot en derhalve een rechtsvorde
ring mogelijk maakt tegen de andere 
echtgenoot die de schade en het letsel 
heeft veroorzaakt, dat beklaagde 
(thans eiser) ten Orirechte meent te 
mogen oordelen dat de primaire onge
schiktheidsuitkeringen betaald aan een 
rechthebbende op de ziekte- en invalidi-· 
teitsverzekering een vervangingsloon zijn 
en de loonderving vergoederi .. . zonder 
dat de aantasting van de fysische 
integriteit moet vergoed worden ; dat 
integendeel artikel 56, § 1, van de wet 
van 9 augustus 1963 bepaalt dat de 
werknerrier die alle werk heeft onder' 
broken en van wiens letsels en stoorrtisseri 
... erkend wordt dat zij zijn vermogen 
tot verdienen verminderen uitkerings
gerechtigd is ... , dat die uitkeringen de 
aantasting van de economische geschikt
heid van de getroffene waarop het loon 
gegrond is, werkelijk vergoeden .. . en 
voor haar een eigen goed zijn; ... dat 
volgens de afrekening op 31 juli 1975, 
de uitgave van verweerder voor 
zijn verzekerde (medische en zieken
huiskosten : 440.066 frank en uitke
ringen wegens arbeidsongeschiktheid : 
197.568 frank), in totaal 637.634 frank 
bedragen ,, 

te1·wijl de door verweerder aan Mevro~1w 
Moreau betaalde primaire ongeschikt
heidsuitkeringen de schade vergoeden 
die het gevolg is van een tijdelijke 
arbeidsongeschiktheid.die samenvalt met 
de gemeenschap en, anders dan de 
uitkeringen tot vergoeding van een 
blijvende arbeidsongeschiktheid, geen 
rechtstreekse vergoeding zijn van een 
aantasting van de lichamelijke integriteit 
van de rechthebbende maar een lpon-
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verlies tijdens en door de gemeenschap 
geleden (artikel 1401, 2° van het Burger
lijk Wetboek), hetgeen het feit dat zij 
slechts verschuldigd zijn · in geval van 
functionele letsels en stoornissen, die het 
vermogen tot verdienen verminderen, 
niet weerlegt maar integendeel bevestigt 
(schending van aile vooraan in het 
middel vermelde wetsbepalingen) ; zelfs 
indien men zou moeten aannemen · dat 
de primaire ongeschiktheidsuitkeringen 
de aantasting van de lichamelijke integri
teit vergoeden en aan de getroffen 
echtgenote in eigendom toekomen, de 
schuldvordering voor de uitkering wegens 
medische en ziekenhuiskosten van de in 
gemeenschap van goederen gehuwde 
echtgenote daarentegen een schuldvor
dering van de gemeenschap is daar die 
kosten een last van de gemeenschap zijn 
(artikel 1409, 5°, van het Burgerlijk 
Wetboek; waaruit volgt dat verweerder, 
die aileen in de rechten van Mevrouw 
Moreau is getreden, tegen eiser geen 
rechtsvordering had tot . terugbetaling 
van de door hem of voor zijn aangeslotene 
betaalde uitkeringen, in elk geval niet 
tot terugbetaling van de uitkering wegens 
medische en ziekenhuiskosten, en dat 
derhalve de ingevolge de rechtsvordering 
van verweerder tegen eiser en tegen de 
naamloze vennootschap « De Vader
landse » uitgesproken veroordeling niet 
wettelijk met redenen is omkleed, 
in elk geval niet voor het bedrag van 
440.066 frank, zijnde het bedrag van de 
door verweerder voor medische en zieken
huiskosten betaalde uitkeringen (schen
ding van aile vooraan in het middel 
vermelde wetsbepalingen) ; 

het derde, afgeleid uit de schending van 
de artikelen 97 van de Grondwet, 1382, 
1383, 1400, 1409, 2°, 1421, 1424, 1425, 
1482, 1483 en 1484 van het Burgerlijk 
Wetboek, 

doordat het arrest de rechtsvordering 
van verweerder tot terugbetaling van 
de primaire ongeschiktheidsuitkeringen 
en van de medische en de ziekenhuis
kosten, die hij heeft betaald ten gtmste 
van de echtgenote van eiser, gegrorid 
verldaart en deze laatste hoofdelijk 
met de naamloze vennootschap « De 
Vaderlandse » veroordeelt tot betaling 
van het bedrag van 637.634 frank, van 
de intresten en van de kosten van de 
twee instanties, om de redenen dat het 
recht op de uitkeringen die het gevolg 
zijn van de aantasting van de fysische 
integriteit van een in gemeenschap van 
goederen gehuwde echtgenoot voor deze 
een eigen recht is ; dat indien de echt-

genote van eiser << een subjectief recht 
heeft op de toekenning door haar 
verzekeringsinsteiling, van de bij de wet 
van 9 augustus 1963 bepaalde pres
taties, ... de toekenning van de prestaties 
van de Z.I.V. nochtans afhankelijk is van 
de verplichting van de sociale verzekerde 
om zijn verzekeringsinsteiling in de 
mogelijkheid te steilen om haar recht op 
indeplaatsstelling uit te oefenen ; . . . dat 
de prestaties aan de verzekerde slechts 
provisioneel worden toegekend, onder 
voorbehoud van de uitoefening van het 
recht op indeplaatsstelling of met het 
voorbehoud dat de schade, gedekt door 
het gemeen recht of door een andere 
wetgeving, noch geheel noch ten dele 
zou gedekt zijn >> en dat de eerste rechter 
derhalve terecht de eis van verweerder 
gegrond heeft verklaard inzoverre hij 
gericht is tegen eiser, de aansprakelijke 
auteur van het ongeval, 

terwijl, eerste onderdeel, noch die re
denen noch een andere reden van het · 
arrest antwoorden op het verweermiddel 
uit de in hoger beroep genomen conclusie 
van de naamloze vennootschap « De 
Vaderlandse >> waarin werd betoogd dat 
« schadevergoeding, verschuldigd wegens 
een quasi-delict van de echtgenoot, 
tussen de echtgenoten definitief ten laste 
van de gemeenschap blijft, zelfs indien 
de echtgenote getroffen werd ... ; indien, 
ongeacht de bepalingen betreffende de 
goederen van de gemeenschap, het 
beginsel van het recht op terugbetaling 
van de kosten en uitkeringen voor de 
mutualiteit moest blijven gelden, deze 
in geen geval een bedrag kon eisen dat 
hoger was dan de helft van de kosten 
en de uitkeringen, hetzij in feite het deel 
dat bij de ontbinding van de gemeenschap 
aan de echtgenote zou toekomen daar 
elke echtgenoot een gelijk deel van die 
gemeenschap heeft », en, derhalve, het 
arrest, dat zonder te antwoorden op dat 
regelmatig opgeworpen verweermiddel 
de rechtsvordering van verweerder tegen 
eiser en tegen de naamloze vennootschap 
«De Vaderlandse » gegrond verklaart 
en dezen veroordeelt tot betaling van 
aile geeiste kosten, niet regelmatig met 
redenen is omldeed (schending van 
artikel 97 van de Grondwet); 

tweede onde1·deel, de schadeloosstelling 
die het gevolg is van een quasi-delict 
van de echtgenoot die het hoofd is van 
de gemeenschap definitief en zonder 

·vergoeding ten laste van deze laatste 
blijft, zodat Mevrouw Moreau, getroffen 
door een quasi-delict van eiser, haar 
echtgenoot, als in gemeenschap van 
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goederen gehuwde echtgenote, de helft 
van de vergoeding van de door haar echt
genoot veroorzaakte schade moet dragen 
en derhalve, door de rechtsvordering 
krachtens indeplaatsstelling van ver
weerder tegen eiser, voor het geheel van 
de door verweerder betaalde. kosten, 
gegrond te verklaren, het arrest de 
vooraan in het middel vermelde bepalin
gen van het Burgerlijk W etboek schendt : 

Overwegende dat, door de schade, 
voortspruitende uit de tijdelijke en 
blijvende arbeidsongeschiktheden en uit 
de medische kosten die door een ongeval 
werden veroorzaakt, de echtgenote die 
daardoor getroffen werd, jegens haar 
echtgenoot die aansprakelijk is voor het 
ongeval een persoonlijke schuldvordering 
bekomt; 

Dat indien, lui dens artikel 14 7 8 van het 
Burgerlijk W etboek, een van de echt
genoten, persoonlijk schuldeiser van de 
andere, na het voltrekken van de verde
ling, zijn schuldvordering kan verhalen 
op het aandeel dat de andere echtgenoot 
in de gemeenschap is te beurt gevallen 
of op diens persoonlijke goederen, daaruit 
niet volgt dat de echtgenoot, die schuld
eiser is, voorafgaandelijk de betaling 
ervan niet kan vorderen op de persoon
lijke goederen van de echtgenoot die 
deze verschuldigd is ; 

Dat, derhalve, verweerder, .die inge
volge een ongeval waarvoor eiser aan
sprakelijk werd verklaard, aan eisers 
echtgenote, zijn verzekerde, de uit
keringen voor de geleden ongeschikt
heden en de terugbetaling van de betaalde 
kosten heeft gedaan, krachtens arti
kel 70 van de wet van 9 augustus 1963 
tot instelling en organisatie van een 
regeling voor verplichte ziekte- en invali
diteitsverzekering in de rechten van de 
echtgenote is getreden ; 

Overwegende dat de verplichting van 
de echtgenoot om de schade die zijn 
echtgenote door zijn schuld heeft geleden 
te herstellen, een persoonlijke schuld is, 
waarvoor hij ev'entueel vergoeding zou 
moeten betalen, zodat de echtgenote, bij 
de ontbinding van de gemeenschap, 
omdat zij in gemeenschap van goederen 
is gehuwd, de helft van de vergoeding 
van haar schade niet zal moeten dragen ; 

Overwegende dat uit het arrest volgt 
dat de litigieuze schuldvordering van de 
echtgenote een eigen schuldvordering 
van deze is, dat de rechtsvordering van 
verweerder enkel gericht is tegen eiser, 
beklaagde, en dat de tegen hem uitge-

sproken civielrechtelijke veroordeling 
hem persoonlijk verbindt ; . 

Dat het arrest aldus passend en zonder 
dubbelzinnigheid antwoordt op de con
clusie waarin eiseres betoogde « dat de 
verplichting om de schade veroorzaakt 
door een misdrijf van een in gemeenschap 
van goederen gehuwde echtgenoot te 
herstellen een definitieve schuld is van 
de gemeenschap » en zijn bes1issing 
betreffende de rechtsvordering van ver
weerder wette1ijk verantwoordt ; 

Dat de middelen niet kunnen aange
nomen worden ; 

B. Over de voorziening van eiseres, 
de naamloze vennootschap « De Vader
landse », inzoverre zij gericht is tegen 
de beslissingen op de rechtsvorderingen 
tegen haar ingesteld : 

1° door de verweerders Morcillo Martin
Ramo, Gomez-Mateos Maria persoon1ijk 
en als beheerders van de goederen van 
hun minderjarige kinderen, en door 
Morcillo-Gomez Maria-Dolores : 

Overwegende dat uit de. stukken 
waarop het Hof vermag acht te slaan 
niet b1ijkt dat eiseres, tussenkomende 
partij, haar voorziening heeft 1aten 
betekenen aan die verweerders ; 

Dat die voorziening niet ontvankelijk 
is; 

2° door verweerder Landsbond der 
christelijke mutualiteiten : 

Overwegende dat de eerste twee 
middelen van deze eiser dezelfde grieven 
als die van de andere eiser aanvoeren ; 
dat zij om dezelfde redenen niet kunnen 
aangenomen worden ; 

Over het derde middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 3, 4, 
inzonderheid § 1, lid 1 en 2, 6 van de wet 
van 1 juli 1956 betreffende de verp1ichte 
aansprakelijkheidsverzekering inzake mo
torrijtuigen, 1134, 1249, 1251, 1252, 
1317, 1319, 1320, 1322, 1382, 1383 van 
het Burgerlijk Wetboek, 19, 22, 27 van 
de wet van 11 juni 1874 op de verzekerin
gen, 70, § 2, van de wet van 9 augustus 
1963 tot instelling en organisatie van 
een regeling voor verp1ichte ziekte- en 
invaliditeitsverzekering en 97 van de 
Grondwet, 

doo1·dat het arrest vastste1t dat krach
tens artikel 4, § 1, lid 2, van de wet van 
1 juli 1956 de verzekeringsovereenkomst 
de echtgenote van beklaagde, verzekerde 
van eiseres, van het recht op uitkering 
uitsluit maar desondanks eiseres als 
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'verzekeraar veroordeelt om aan ver
weerder Landsbond der christelijke mu
tualiteiten, haridelend als in de rechten 
getreden van de, in het ongeval getroffen 
echtgenote van de verzekerde, beklaagde, 
de medische en de ziekenhuiskosten en 
de primaire ongeschiktheidsuitkeringen, 
die door genoetnde verweerder werden 
betaald, terug te betalen tot het bedrag 
van 637.634 frank vermeerderd met de 
intresten en met de kosten van de twee 
instanties, als gevolg van het door de 
verzekerde beklaagde veroorzaakte on
geval, en dit omdat " om de echtgenote 
van het recht op uitkering te lmnnen 
l'itsluiten, de dubbele voorwaarde van het 
samenwonen en van het onderhouden 
worden door de echtgenoot moet vervuld 
zijn " en omdat, " alhoewel zij met haar 
echtgenoot samenwoont "' de getroffene 
« door deze niet werd onderhouden zodat 
zij gedekt wordt door de aansprakelijk
heidsverzekering die haar echtgenoot bij 
eiseres heeft gesloten "' om de redenen : 
« dat er moet worden geoordeeld 
dat de getroffene alleen door haar 
activiteit als huishoudster de lasten van 
het huishouden hielp dragen naar rato 
van 12.000 frank per maand, een bedrag 
waarbij het loon voor haar part-time 
werk (7.000 frank per maand) moet 
worden gevoegd, waardoor men tot een 
tussenkomst van 19.000 frank per maand 
in het huishoudelijk budget komt; dat, 
Mevrouw Bataille, in vergelijking met 
het loon van haar echtgenoot (18.320 
frank per maand), aanzienlijk tussenkomt 
in de lasten van het huisgezin "' 

terwijl de in de overeenkomst vermelde 
en door de wet toegestane uitsluiting 
van kracht is zodra de echtgenote van de 
verzekerde bestuurder die met hem 
samenwoont, door deze laatste wordt 
onderhouden ; volgens deze laatste uit
sl{liting onderhouden wordt de echtgenote 
die geen reeel en werkelijk ontvangen 
persoonlijk inkomen heeft dat haar in de 
mogelijkheid stelt om in haar behoeften 
te voorzien ongeacht elke bijdrage van 
de verzekerde ; om vast te stellen of de 
echtgenoot, getroffen in een ongeval te 
wijten aan zijn echtgenoot, de verzekerde 
bestuurder met wie hij samenwoont, al 
dan niet door deze laatste wordt onder
houden in de zin van , genoemde uit
sluiting, er geen rekening mag worden 

(1) Behalve wat betreft bet derde middel 
van de voorziening van eiseres, de naamloze 
vennootschap «De Vaderlandse ,, in zoverre 
die was gericht tegen de beslissingen op de 
tegen haar door verwe,erder « Landsbond der 

gehouden 1net de economische waarde van 
het huishoudelijk werkofmet de bijdrage 
in natura van die getroffen echtgenoot 
in de lasten van het huisgezin, waarvoor 
geen werke1ijk en effectiefinkomen wordt 
ontvangen; door, wegens voorme1de 
redenen, te bes1issen dat de getroffen 
echtgenote ten deze, in de zin van 
genoemde uits1uiting, niet was onder
houden door haar verzekerde echtgenoot 
en door bijgevo1g eiser te veroorde1en 
om aan verweerder de betaalde uit
keringen en kosten te betalen, het arrest 
de bindende kracht van de verzekerings
overeenkomst heeft miskend (schending 
van de in het middel bedoelde bepalingen 
en inzonderheid van artikel 1134 van het 
Burgerlijk Wetboek) of, ten minste, de 
bewijskracht ervan heeft geschonden 
door er een met haar bewoordingen 
onverenigbare uitlegging aan te geven 
(schending van alle in het middel ver
me1de bepalingen en inzonderheid van de 
artikelen 1317, 1319, 1320 en 1322 van 
het Burgerlijk Wetboek) en het wettelijk 
begrip van onderhoud door de verzekerde 
in de zin van het in het midde1 bedoelde 
artikel 4, § 1, 2°, heeft miskend (schen
ding van alle wetsbepalingen en inzonder
heid van de in het midde1 bedoe1de 
artikelen van de wet van 1 juli 1956) : 

Overwegende dat het arrest, dat 
vaststelt dat eisers loon 18.320 frank 
per maand en dat van de echtgenote, 
voor een part-time beroepsactiviteit, 
7.000 frank per maand bedroeg, zonder 
miskenning van de bindende kracht van 
de verzekeringsovereenkomst noch van 
de bewijskracht ervan, bij een feitelijke 
beoordeling, door rekening te houden met 
de economische waarde van de echtgenote 
aan de haard, wettelijk heeft kunnen 
beslissen dat deze door de echtgenoot 
niet was onderhouden ; 

Dat het micldel niet kan worden 
aangenomen ; 

Om die redenen, verwerpt de voor
zieningen ; veroordeelt elke mser in de 
kosten van zijn voorziening. 

18 juni 1976. - 2e kamer. - Voo1·
zitte1·, Baron Richard, raadsheer waar
nemend voorzitter.- Verslaggevm·, Mevr. 
Raymond.- Gelijkluidende condusie (1), 
de H. Charles, advocaat-generaal. 

christelijke mutualiteiten , ingestelde burger
rechtelijke vorderingen gewezen, m.b.t. welk 
middel het openbaar ministerie tot aanneming 
bad geconcludeerd. 
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2e KAMER. - 21 juni 1976. 

1 o VONNISSEN EN ARRESTEN. 
. STRAFZAKEN. - KWALIFICATIE DOOR 

DE REOHTER AAN ZIJN BESLISSING 
GEGEVEN.- ZONDER INVLOED OP DE 
AARD ERVAN. 

2D INMENGING IN OPENBARE 
AMBTEN. - BESTANDDELEN VAN RET 
MISDRIJF. 

3D PREJUDICIEEL GESCHIL. - TE
LASTLEGGING VAN INMENGING IN OPEN
BARE AMBTEN. - BEKLAAGDE DIE 
BETWIST DAT RET BOSBEHEER EEN 
ONROEREND ZAKELIJK RECHT HEEFT 
OP DE BOSSEN WAAROP RET BEWEERT 
EEN EIGENDOMSREOHT UIT TE OEFENEN. 
- PREJUDIOIEEL GESOHIL, DOOR DE 
BURGERLIJKE REOHTER TE BESLEOH· 
TEN.- VooRWAARDE. 

4D VERWIJZING NA CASSATIE. -
STRAFZAKEN. - VEROORDELEND AR· 
REST. - VERNIETIGING OMDAT RET 
FElT GEEN MISDRIJF KAN ZIJN. ~ 
VERNIETIGING ZONDER VERWIJZING, 

1 D Dat de r:echter: zijn beslissing als een 
- beslissing op tegenspmdlc of als een 

ver:stelcbeslissing lcwalijiceer:t wijzigt de 
aa1·d e?'van niet (I). 

2D I nmenging in een openbaar: ambt 
bestaat hetzij in de ~titvoe?·ing, zonder: 
titel, van een bepaalde Ve?'?'ichting van 
een openbaar: ambt, hetzij in het aan
wenden van handelwijzen of van een 
voo1'8telling van de zalcen die, zonde1· 
ve1·r:ichtingen van openbam· ambt te zijn, 
nochtans van die am·d zijn dat zij dor;,n 
aannemen dat hij ·die zullcs doet de bij 
de wet aan een ambtenam· of aan een 
openbam· ojjicie?· toegelcende bevoegd
heden bezit (2). (Art. 227 S.W.) 

3D lVannee?' de beklaagde, die wegens 
inmenging in openba1·e ambten wor:dt 
ve1·volgd, betwist dat het bosbehee?' enig 

· O?H'Oe?·end zakelfjk r:echt heeft op de 
bossen wam·op het be{Vee?'t een eigendoms-
1'echt uit te oefenen, moet de str:afr:echte?', 
bij wie dit pr:ejudicieel geschil aanhangig 
is, hetzij de exceptie ve1·wer:pen indien 

(1) Cass., 30 maart 1976, supm, biz. 877. 
(2) Cass., 18 juni 1941 (Bttll. en Pas., 

1941, I, 240) en noot 3, get. R. H. 
(3) Raadpl. cass., 10 oktober 1887 (Bull. 

en Pas., 1887, I, 368); 3 oktober 1955 (ibid., 

blijkt dat zij niet gegr:ond is op een 
blijkbaar: deugdelijlce titel of op wel 
bepaalde feiten van bezit van die aar:d 
dat het feit, waar:op de ver:volgingen 
geg1·ond war:en, elk lcamkter: van mis
dr:ijf ve1'loor:, hetzij de exceptie aannemen 
en de par:tijen nam· het bur:ger:lijk 
ge1·echt ver:wijzen ; hij lean zelf het 
geschil niet beslechten (3). (Artt. 17 en 
18 wet van 17 april 1878.) 

4D Wanneer: in str:afzaken het Hof een 
Ve?'om·delend m·r:est ve1·nietigt omdat het 
bewezen ve1·lclaar:de feit geen misdr:ijf 
kan zijn, geschiedt deze ver:nietiging 
zonder: ver:wijzing (4). 

(EICHER EN LITISOONSORTEN.) 

ARREST (ver:taling). 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 18 juni 1975 door het Hof van 
beroep te Luik gewezen ; 

Overwegende dat het arrest vermeldt 
dat beklaagde J etzen, alhoewel behoorlijk 
gedagvaard, niet is verschenen en dat 
de beslissing jegens hem bij verstek 
werd gewezen ; 

Overwegende nochtans dat het proces
verbaal van de zitting van 12 maart 1975 
vaststelt dat J etzen aanwezig was en dat 
tijdens die zitting de vordering van het 
ppenbaar ministerie en de verweer
middelen van Mr. Thomas voor de 
beklaagden werden gehoord en dat de 
zaak · vervolgens in beraad werd ge
houden; 

Overvvegende dat de door de rechter 
aan zijn beslissing gegeven kwalificatie : 
beslissing op tegenspraak of bij verstek 
gewezen beslissing, de aard ervan niet 
verandert, daar deze afhankelijk is van 
de wet; 

Dat uit voornoemde vaststellingen 
volgt dat, ongeacht de bewoordingen van 
het arrest, dit jegens Jetzen op tegen-· 
spraak werd gewezen en daartegen 
onmiddellijk een voorziening in cassatie 
kon worden ingesteld ; 

I. Over de voorzieningen ·van Joseph 
Girretz en Jakoby tegen de beslissing 

1956, I, 70); 19 januari 1959 en de conclusie 
van de eerste advocaat-generaal Mahaux, 
toen advocaat-generaal (ibid., 1959, I, 399), 
en 14-februari 1966 (ibid., 1966, I, 768). 

(4) Cass., 15 oktober 1962 (Bull. en Pas., 
1963, I, 194). 
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die hen m.b.t. de telastlegging A vrij
spreekt: 

Overwegende dat de voorzieningen 
niet ontvankelijk zijn bij gebrek aan 
belang; 

II. Over de voorzieningen van Meyer, 
Moutschen en Bourguignon, in zoverre 
zij betrekking hebben op de tegen hen 
wegens de telastlegging B uitgesproken 
veroordeling, en over de voorzieningen 
van Joseph Girretz en Jakoby, ver
oordeeld wegens de telastlegging B, en 
van Jetzen, Jodocy, Kalbusch, Schaus, 
Kaut, Heyen en Meyer, veroordeeld 
wegens de telastlegging 0 : 

Over het middel, ambtshalve, afgeleid 
uit de schending van artikel 227 van het 
Strafwetboek : 

Overwegende dat het arrest de eisers 
veroordeelt om zich in burgerlijke open
bare ambten te hebben ingemengd 
(telastleggingen B en 0) ; · 

Dat het vaststelt dat de feiten van de 
telastleggingen B en 0 erin bestonden dat 
zij de ambtenaren van het bosbeheer 
verhinderden de opdrachten van het 
Bestuur van waters en bossen uit te 
voeren; 

Dat het erop wijst dat de beklaagden 
de feiten zelf erkennen maar betogen 
dat niet kan bewezen worden dat zij 
artikel 227 van het Strafwetboek over
treden hebben om reden dat de bossen, 
waarin de feiten gebeurden, hen gemeen
schappelijk met de andere bewoners 
van Nieder- en Ober-Emmels toebehoren 
en dat het dus private en geen openbare 
eigendommen zijn ; 

Overwegende dat het misdrijf van 
inmehging in een openbaar ambt bestaat 
hetzij in het uitvoeren, zonder titel, van 
een bepaalde verrichting van een open
baar ambt, hetzij in het aanwenden van 
handelwijzen of van een voorstelling 
van de zaken die, zonder verrichtingen 
van openbaar ambt uit te maken, noch
tans van die aard zijn dat zij doen aan
nemen dat hij die zulks doet de bij de wet 
aan een ambtenaar of aan een openbaar 
officier toegekende bevoegdheden bezit ; 

Overwegende dat het loutere feit dat 
het arrest vaststelt, met name het ver
hinderen dat ambtenaren van het bos
beheer htm opdracht uitoefenen in 
bossen waarvan men beweert dat men 
eigenaar is, noch het uitvoeren van een 
verrichting van een openbaar ambt is 
noch het aanwenden van handelwijzen of 
van een voorstelling van zaken die van 
die aard zijn dat zij doen aannemen dat 

hij die zulks doet de bij de wet aan een 
ambtenaar of aan een openbaar officier 
toegekende bevoegdheden bezit ; 

Dat daaruit volgt dat, of de eisers al 
dan niet eigenaars zijn van de bossen, 
de feiten van de telastleggingen B en 0, 
zoals zij door het hof van beroep bewezen 
zijn verklaard, niet onder toepassing 
van de strafwet vallen ; 

III. Over de voorzieningen van Meyer, 
Moutschen en Bourguignon, in zoverre 
zij betrekking hebben op de veroordeling 
tegen hen uitgesproken wegens de telast
legging A, en over de voorzieningen van 
Eicher, Johann Girretz en Henkes, 
veroordeeld wegens de telastlegging A : 

Over het middel afgeleid uit de schen
ding van artikel 17 van de . wet van 
17 april 1878 houdende de voorafgaande 
titel van het W etboek van strafvordering 
krachtens hetwelk, indien beklaagde 
zich op een recht van eigendom of op 
een ander onroerend zakelijk recht 
beroept, de rechtbank waar de straf
vordering aanhangig is beklaagde naar 
de burgerlijke rechtbank verwijst, 
wanneer de prejudiciele exceptie gegrond 
is op een deugdelijk schijnende titel of 
op welbepaalde feiten van bezit en de 
overgelegde titel of de gestelde feiten 
aan het feit waarop de vervolging berust 
elk karakter van misdrijf ontnemen : 

Overwegende dat de eisers vervolgd 
werden wegens inmenging in burgerlijke 
openbare ambten (telastlegging A); 

Dat het arrest vaststelt dat de feiten 
van de telastlegging A bestonden in de 
verkoop van hout en in het verhuren 
van jachtgronden van de gemeente 
Orombach; 

Overwegende dat de eisers betoogden 
dat de telastlegging niet bewezen was 
omdat zij de gronden en de bossen waarop 
de telastlegging betrekking had gemeen
schappelijk met de andere inwoners van 
Nieder- en Ober-Emmels in eigendom 
hadden en het dus private goederen en 
geen openbare goederen waren ; 

Dat zij het eigendomsrecht waarop zij 
zich beriepen steunden op een akte van 
verdeling van 4 februari 17 56, op de 
bepalingen van het Verdrag van Ver
sailles, goedgekeurd door een akte van de 
wetgevende macht, dat de inachtncming 
van de onder het Duitse regime ver
worven rechten verzekerde, en op ver
schillende in kracht van gewijsde gegane 
rechterlijke beslissingen waarbij uit
spraak werd gedaan over de rechten 
waarop zij voor de boseigendommen 
waarvan sprake aanspraak maakten ; 
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Overwegende dat het hof van beroep, 
waarbij die prejudiciele exceptie aan
hangig was, krachtens artikel 17 van de 
wet van 17 april 1878, hetzij de exceptie 
moest verwerpen indien bleek dat zij 
niet gegrond was op een deugdelijk 
schijnende titel of op wel bepaalde feiten 
van bezit van die aard dat het feit, 
waarop de vervolgingen gegrond waren, 
elk karakter van misdrijf verloor, hetzij 
de exceptie moest toelaten en de partijen 
naar de burgerlijke rechter verwijzen ; 

Overwegende dat de bestreden beslis
sing in plaats van dit te doen, het 
prejudicieel geschil heeft berecht ; 

Dat het middel gegrond is ; 

Om die redenen, en zonder de andere 
middelen van de eisers te moeten onder
zoeken, die, wat betreft de veroordelingen 
wegens de telastlegging A, tot geen 
vernietiging zonder verwijzing kunnen 
leiden, vernietigt het bestreden arrest 
in zoverre het uitspraak doet over de 
vervolgingen tegen de eisers, maar 
behalve in zoverre het Joseph Girretz 
en Jakoby voor de telastlegging A 
vrijspreekt ; beveelt dat van dit arrest 
melding zal worden gemaakt op de kant 
van de gedeeltelijk vernietigde beslissing ; 
laat de kosten ten laste van de Staat ; 
zegt dat er geen reden tot verwijzing is 
wat betreft de vervolgingen tegen Meyer, 
Moutschen, Bourguignon, Joseph Girretz 
en J akoby wegens de telastlegging B en 
tegen Jetzen, Jodocy, Kalbusch, Schaus, 
Kaut, Heyen en Meyer wegens de 
telastlegging 0; verwijst de zaak, be
perkt tot de vervolgingen tegen Meyer, 
Moutschen en Bourguignon, wegens de 
telastlegging A, en tot de vervolgingen 
tegen Eicher, Johann Girretz en Henkes, 
wegens dezelfde telastlegging, naar het 
Hof van beroep te Bergen. 

21 juni 1976. ~ 2e kamer. ~ Vo01'
zitter, Baron Richard, raadsheer waar
nemend voorzitter. ~ Verslaggever, de 
H. Meeus. - Gelijkluidende conclusie, 
de H. Colard, advocaat-generaal. ~ 
Pleite1·, de H. Thomas (van de balie te 
Verviers). 

2e KAMER.~ 21 juni 1976, 

NIJVERHEIDSTEKENINGEN EN 
-MODELLEN. ~ KONINKLI.JK BE-

SLUIT NR. 91 VAN 29 .JANUARI 1935. 
-· BESCHERMINGSVOORWAARDl!JN; 
SCHEPPING EN ORIGINALITEIT. 

Om de bescherming van artikel 1 van het 
koninklijlc besluit nr. 91 van 29 januari 
1935 te genieten moeten de nijverheids
telceningen en -modellen tegelijkertijd 
blijlc geven van een zelcere schepping 
en van een zekere m·iginaliteit (1). 

( CLEENEWERCK DE CRAEYENCOUR 
EN VANDENHEDE, T. DEROUCK.) 

ARREST (vertaling). 

RET HOF ; ~ Gelet op het bestreden 
arrest, op 22 januari 1976 door het Hof 
van beroep te Brussel gewezen ; 

I. In zoverre de voorzieningen gericht 
zijn tegen de beslissing op de door 
verweerder ingestelde civielrechtelijke 
vordering: 

Overwegende dat de eisers regelmatig 
afstand hebben gedaan van hun· voor
ziening; 

II. In zoverre de voorzieningen gericht 
zijn tegen de beslissingen op de ten laste 
van de eisers ingestelde strafvordering : 

Over het middel afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 22, 23 van de wet 
van 22 maart 1886 op het auteursrecht, 
1 van het koninldijk besluit van 29 ja
nuari 1935 houdende regeling van de 
maatregelen betreffende de bescherming 
van de nijverheidstekeningen en mo
dellen, bevestigd bij de wet van 4 mei 
1936, enig artikel, en 97 van de Grondwet, 

doordat het bestreden arrest de eisers 
heeft veroordeeld wegens namaak van 
eenentwintig blinde aardrijkskundige 
kaarten en het middel heeft verworpen 
waarbij zij aanvoerden dat genoemde 
kaarten geen oorspronkelijke schepping 
waren, om reden dat aangenomen wordt 
dat de wettelijke bescherming voor de 
kunstwerken en voor de tekeningen en 
modellen slechts geldt op voorwaarde 
dat zij een oorspronkelijke schepping 
zijn, dat de schepping iets nieuws en 
iets dat vooraf bestaat impliceert terwijl 
de originaliteit het resultaat is van een 

(1) Raadpl. cass., 28 februari 1963 (Bull. 
en Pas., 1963, I, 718); 2 december 1963 (ibid., 
1964, I, 352) en de noten 2 en 3; 15 l:naart 
1965 (ibid., 1965, I, 746). 
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persoonlijke inspanning tot scheppen en 
van een scheppende inbreng op geestelijk 
gebied, dat de burgerlijke partij (thans 
verweerder) zich nochtans in het bij
zonder heeft bezig gehouden met de 
reproductie van het relief, dat het relief 
kan uitgebeeld worden hetzij door hoogte
lijnen hetzij door kleuren hetzij door zeer 
fijne arceringen die de bergmassieven 
zeer mtuwkeurig weergeven, dat de 
burgerlijke partij deze laatste werkwijze 
gevolgd had, dat de door zijn tekenaars 
met de hand getrokken kleine streepjes, 
op de door de burgerlijke partij uitge
geven kaarten, op zichzelf origineel zijn, 
dat niemand een identieke afbakening 
zou kunnen tekenen, zelfs de auteur niet, 
tenzij door een slaafse kopie, dat de 
beklaagden (thans de eisers), in ver
gelijkende documenten die zij overleggen 
om de nieuwheid en de originaliteit te 
verwerpen, geen enkele blinde didactische 
kaart tonen die overeenstemt met , de 
door de burgerlijke partij uitgegeven 
kaarten, dat het feit dat er schepping 
is volgt uit de vergelijking van de tijd 
en van het geld die aangewend werden, 
enerzijds, door de burgerlijke partij en, 
anderzijds, door de beklaagden, en dat 
elke nieuwe combinatie van gekende 
elementen, die in het openbaar domein 
vallen, moet beschermd worden, zodra 
het geheel ervan eem nieuw effect of een 
nieuwe indruk vertoont, 

te?·wijl noch uit het geheel van de 
aldus door de feitenrechters gedane 
vaststellingen, noch uit enige andere 
vaststelling van het arrest logisch kan 
worden besloten dat de schepping en de 
originaliteit, vereist voor de toepassing 
van de hiervoor aangevoerde wets- en 
reglementsbepalingen, ten deze aanwezig 
waren ; waaruit volgt dat het arrest niet 
met redenen is omkleed zoals vereist 
bij artikel 97 van de Grondwet : 

Overwegende dat het arrest,., dat 
onderlijnt dat verweerder bijzonder zorg 
heeft besteed aan de reproduktie van 
het relief, erop wijst dat hij « geoordeeld 
heeft dat hij, voor de uitbeelding van 
het relief, zeer fijne arceringen moest 
kiezen die de bergmassieven weergeven 
terwijl de streken waarvan de hoogte 
geen belang had over het hoofd werden. · 
gezien "; 

Overwegende dat, uit die elementert en 
uit die welke in het middel werden 
overgenomen, het arrest heeft kunnen 
afleiden dat, zoals vereist voor de toe
passing van de in het middel vermelde 
bepalingen, er schepping en originaliteit · 
was; 

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; 

Om' die redenen, decreteert de· afstand 
van de voorzieningen in zoverre zij 
gerioht zijn tegen de beslissing op de door 
verweerder ingestelde civielrechtelijke 
vordering ; verwerpt de voorzieningen 
voor het overige ; veroordeelt de eisers 
in de kosten. 

21 juni 1976. - 2e kamer. - Vom·
zitter, Baron Richard, raadsheer waar
nemend voorzitter. - V erslaggeve?', de 
H. Screvens. - Gelijkluidende conclusie, 
de H. Colard, advocaat-generaal. 
Pleite?', de H. Bayart. 

2e KAMER.- 21 jtini 1976, 

l 0 VONNISSEN EN ARRESTEN. 
STRAFZAKEN.- PROOES-VERBAAL VAN 
EEN TEREOHTZITTING TIJDENS WELKE 
DE ZAAK BEHANDELD WERD, NIET 
VOORZIEN VAN DE HANDTEKENING VAN 
DE VOORZITTER OF VAN DE GRIFFIER.
ARREST WAARIN NIET ALLE VEREISTE 
VASTSTELLINGEN VOORKOMEN OM DE· 
REGELMATIGHEID VAN DE REOHTS
PLEGING TE BEWIJZEN.- NIETIGHEID.· 

2° CASSATIE. - OMVANG. - STRAF
ZAKEN. - NrET BEPERKTE VOOR
ZIENING VAN DE BEKLAAGDE. - VER
NIETIGING VAN DE BESLISSING OP DE 
STRAFVORDERING. - BRENGT DIENTEN
GEVOLGE VERNIETIGING l\IIEDE VAN DE 
DEFINITIEVE EN NIET DEFINITIEVE 
BESLISSINGEN OP DE TE<J:EN HEM 
lNGESTELDE BURGERLIJKE REOHTSVOR
DERINGEN. - ZELFS IN GEVAL VAN 
VERNIETIGING OP EEN AMBTSHALVE 
VOORGEDRAGEN li'IIDDEL. 

3° CASSATIE. - OMVANG. ----:- STRAF
ZAKEN. - BESLISSING WAARBIJ DE 
AANSPRAKELIJKHEID VOOR DE AAN DE 
BURGERLIJKE PARTIJ VEROORZAAKTE 
SCHADE TUSSEN DE BEKLAAGDE EN DE 
BURGERLIJKE P ARTIJ WORDT VER
DEELD.- VERNIETIGING, OP DE VOOR
ZIEN!NG VAN DE BEKLAAGDE, VAN DE 
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l3ESLISSINGEN OP DE STRAFVORDERING 
EN OP DE l3URGERLIJKE REOHTSVOR
DERING. - VERNIETIGING WELKE ZIOH 
NIET UITSTREKT TOT DE BESOHIKKING 
DIE DE AANSPRAKELIJKHEID VAN DE 
BURGERLIJKE PARTIJ VASTSTELT. 

4° OASSATIE. - OMVANG. - STRAF
ZAKEN. - BURGERLIJKE REOHTSVOR
DERING. - VONNIS WAARBIJ ALLE 
AANSPRAKELIJKHEID VOOR EEN AAN 
EEN DERDE VEROORZAAKT ONGEVAL 
TEN LASTE VAN EEN BEKLAAGDE 'VORDT 
GELEGD, MET UITSLUITING VAN DE 
ANDERE BEKLAAGDE. - VERNIETIGING 
VAN DE BESLISSING TEN LASTE VAN DE 
EERSTE BEKLA-4-GDE.- DE BESLISSING 
TOT VRIJSPRAAK VAN DE TWEEDE 
BEKLAAGDE EN TOT AFWIJZING VAN DE 
BURGERLIJKE REOHTSVORDERING VAN 
EEN DERDE TEGEN DEZE BEKLAAGDE 
OOK ONWETTELIJK. - 0NBEPERKTE 
VOORZIENING VAN DE EERSTE BE
KLAAGDE. - VERNIETIGING VAN DE 
BESLISSING TOT VEROORDELING VAN 
DEZE BEKLAAGDE STREKT ZIOH UIT TOT 
DE BESLISSING WAARBIJ DEZE BE
KLAAGDE WORDT VEROORDEELD OM 
DE TWEEDE BEKLAAGDE VOLLEDIG 
SOHADELOOS TE STELLEN EN TOT DE 
BESLISSING OP DE BURGERLIJKE 
REOHTSVORDERING VAN DE DERDE 
TEGEN DE TWEEDE BEKLAAGDE. -
GRENS. 

1 o Nietig is het ar1·est van een hof van 
be1'0ep, indien het proces-ve1·baal van 
een te1·echtzitting tijdens welke de zaak 
beha1ideld we1·d, niet voorzien is vim de 
handtekening van de voorzitte1· of van 
de · g1·ijfie1' en in het ar1·est niet alle 
vereiste vaststellingen voorkomen om 
de 1·egelmatigheid van de 1·echtspleging 
te bewijzen (1). (Artt. 155 en 189 Sv.; 
art. 10 wet van 1 mei 1849). . 

2o Vernietiging, op de niet bepm·kte voor
ziening van de beklaagde, van de 
beslissing op de stmjvorde1·ing brengt 
dientengevolge ve1·nietiging mede van 
de dejinitieve en niet dejinitieve beslis
singen op de tegen hem ingestelde 
btwge1'lijke rechtsvo1·de1·ingen, hoewel .de 
voo1·ziening tegen de. niet dejinitieve 
beslissingen voomlsnog niet ontvankelijlc 

(1) ·aass., 6 april 1976, supra, blz. 901; 
raadpl. cass., 3 mei 1976, supra, 987. 

(2) Cass., 2 juni 1975 (Ar1·. cass., 1975, 
blz. 1043) en 3 februari 1976, supra, blz. 656. 

(3) Cass., 23 september 1975, sup1·a, 
blz. 109. 

CASSATIE, 1976. - 38 

is en zelfs in geval van vernietiging 
van de beslissing op de stmjvorde1·ing 
over een ambtshalve voo1'gedragen 
middel (2). 

3° Wannee1· de 1'echte1' de aansp1•akelijkheid 
voo1· de aan de burge1·lijke pa1·tij ver
oo?·zaakte schade heejt venleeld tussen 
de beklaagde en die pm·tij en de beslis
singen op de strajvorde1·ing en · op de 
bu1·ge1'lijke ?'echtsvo1·de1'ing ten laste van 
de beklaagde op diens voo1·ziening 
wo1·den vernietigd, st1·ekt deze vM·nieti
ging zich niet ttit tot de beschikking dat 
de bu1·ge1•lijke pa1·tij voo1· haa1· schade 
ten dele aanspmkelijk is (3)'. 

40 W annee1' een beslissing de aanspmke
lijkheid voo1· een aan een de1·de Ve?'oor
zaakt ongeval ten laste van een beklaagde 
legt met uitshtiting van de ande1•e en de 
ve1'nietiging van deze beslissing geg1·ond 
is op dezeljde onwettelij kheid als de 
beslissing tot afwijzing van de rechts
V01'dm·ing van deze de1·de tegen de tweede 
beklaagde, strekt de ve1·nietiging, op de 
onbeperkte vo01·ziening van de ee1·ste 
beklaagde, van de beslissing op de 
bU?·ge1'lijke 1'echtsv01·de1·ing tegen hem 
zich uit tot de beslissing op de bw1ge1'lijlce 
rechtsvorde1·ing van de derde tegen · df! 
tweede beklaagde, in zoverre deze beslis
sing t.a.v. de ee1·ste beklaagde is 
gewezen (4). 

(GOOSSENS H. EN GOOSSENS V., 
T .. EOHTGENOTEN REBOLLO-RUIZ 

EN LITISOONSORTEN.) 

ARREST (vertaling). 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 10 februari 1976 door het Hof 
van beroep te Luik gewezen ; 

A. Over de voorziening van Hubert 
Goossens: 

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

a) wat betreft de op de strafvordering 
tegen eiser gewezen beslissing : 

Over het middel, ambtshalve afgeleid 

(4) Raadpl. cass., 8 december 1965 (Bull. 
en Pas., 1966, I, 489), 24 november 1969 
(Arr. cass., 1970, blz. 298), 4 december 1972 
(ibid., 1973, blz. 328), 17 februari en 21 april 
1975 (ibid., 1975, blz. 666 en 923). 
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uit de schending van de artikelen 97 
van de Grondwet, 155, 189, 190, 211 van 
het Wetboek van strafvordering en 10 
van de wet van I mei 1849 : 

Overwegende da t het . proces-ver baal 
van de zitting van 13 januari 1976 van 
het hof van beroep, tijdens welke de zaak 
verder werd behandeld en de debatten 
werden gesloten, enkel door de griffier 
is ondertekend ; 

Overwegende dat luidens artikel 10 
van de wet van 1 mei 1849 de bij de 
artikelen 155 en 189 van het Wetboek 
van strafvordering bepaalde aantekeni:n
gen zowel door de voorzitter als door de 
griffier moeten ondertekend worden ; 

Dat die formaliteit, bepaald om aan 
het proces-verbaal een authentiek 
karakter te geven, substantieel is ; 

Overwegende dat het arrest :niet vast
stelt dat voornoemde zitting openbaar 
was noch dat het hof van beroep alsdan 
samengesteld was uit de rechters die het 
arrest hebben gewezen; 

Dat het arrest derhalve lijclt aan 
nietigheid ; 

b) wat betreft de beslissingen over de 
rechtsvordering van het openbaar minis
terie tegen Viviane Goossens, Reip, 
Ducastel en de personenvennootschap 
met beperkte aansprakelijkheicl L'Auto
securite gewezen : 

Overwegende dat eiser, beklaagde, 
geen hoedanigheid heeft om zich in 
cassatie te voorzien tegen de beslissingen 
op de rechtsvorderi:ng van het openbaar 
ministerie tegen die partijen die respec
tievelijk civielrechtelijk aansprakelijk 
voor eiser, medebeklaagden en civiel
rechtelijk aansprakelijk voor een van 
deze laatsten zijn; 

Overwegende nochtans dat wegens de 
hierna volgende vernietiging van de 
beslissing op de tegen eiser ingestelde 
strafvordering, de beslissing waarbij 
Viviane Goossens, die voor hem civiel
rechtelijk aansprakelijk is, met hem 
hoofdelijk in de kosten van de straf
vordering wordt veroordeeld, haar be
staansreclen verliest ; 

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

a) ingesteld tegen eiser : 

1° door verweerster Penalver-Perez 

. Overwegende dat het arrest afwijzend 
beschikt over de rechtsvordering van die 
verweerster en haar veroordeelt in de 

daarbij horende kosten van de twee 
i:nstanties ; 

Dat eiser geen belang heeft om zich 
t~gen. die beslissing in cassatie te voor
zien; 

2° door de verweerders Rebollo-Ruiz, 
naamloze vennootschap verzekerings
maatschappij Eurobel en Nationaal ver
bond van socialistische mutualiteiten : 

Overwegende dat de vernietiging van 
de beslissing op de tegen eiser i:ngestelde 
strafvordering de vernietiging meebrengt 
van de definitieve en niet definitieve 
beslissingen op de tegen hem ingestelde 
civielrechtelijke vorderingen die het_ ge
volg zijn van de eerste ; 

Dat die vernietiging nochtans niet 
geldt voor de beslissing volgens welke 
verweerder Rebollo-Ruiz minstens voor 
een vierde aansprakelijk is voor het 
ongeval en de gevolgen ervan ; 

b) ingesteld door de voornoemde 
verweerders : 

1° tegen eiseres Viviane Goossens die 
civielrechtelijk aansprakelijk 1s voor 
eiser : 

Overwegende dat eiser geen hoedanig
heid heeft om zich tegen die beslissing 
in cassatie te voorzien ; 

Maar overwegende dat, wegens de 
vernietiging, op eisers voorziening, van 
de beslissingen op de civielrechtelijke 
vorderingen tegen hem ingesteld door 
de verweerder Rebollo-Ruiz, de VEJnnoot
schan Eurobel en Nationaal verbond 
van 'socialistische mutualiteiten, de be
slissing waarbij Viviane Goossens civiel
rechtelijk aansprakelijk wordt verklaard 
voor de civielrechtelijke veroordelingen 
tegen eiser ten voordele van die ver
weerders haar bestaansreden verliest ; 

2° tegen Reip, Ducastel, medebeklaag
den, en de personenvennootschap met 
beperkte aansprakelijkheid L'Autosecu
rite, civielrechtelijk aansprakelijk voor 
Ducastel: 

Overwegende dat de, beslissing volgens 
welke de verweerders Reip en Ducastel 
geen fout hebben begaan gemeen is aan 
de beslissing op de civielrechtelijke 
vorderingen van de verweerders Rebollo
Ruiz, vennootschap Eurobel en N ationaal 
verbond van socialistische mutualiteiten, 
enerzijds tegen eiser en anderzijds tegen 
Reip, Ducastel en de vennootschap 
L'Autosecurite; dat die beslissingen aan 
dezelfde onwettelij kheidlij den ; 

Dat, derhalve, de vernietiging moet 
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gelden voor het dispositief betreffende 
de voornoemde civielrechtelijke vorde
ringen ingesteld tegen de laatste drie, 
in zovei-re de vernietiging van dat 
dispositief wat dezen betreft een voor
waarde is van de rechtsvordering tot 
bijdrage die eiser tegen hen zou kunnen 
instellen indien moest bewezen zijri dat 
hij samen met Reip en Ducastel aan
sprakelijk is; 

B. Over de voorziening van Viviane 
Goossens: 

Overwegende dat uit de stukken 
waarop het Hof vermag acht te slaan 
niet blijkt dat de voorziening van 
eiseres, civielrechtelijk aansprakelijk voor 
eiser, beklaagde, werd betekend aan een 
van de partijen tegen wie zij gericht is ; 
. Dat de voorziening niet ontvankelijk 

is, maar dat de beslissingen waarbij 
eiseres werd veroordeeld nochtans wegens 
voormelde redenen geen bestaansreden 
hebben; 

Om die redenen, vernietigt het 'bestre
den arrest, 1 o in zoverre het uitspraak 
doet over de tegen Hubert Goossens 
ingestelde strafvordering en over de 
tegen hem door Rebollo-Ruiz, door 
de naamloze vennootschap verzekerings
maatschappij Eurobelen door het Natio
naal verbond van socialistische mutuali
teiten ingestelde civielrechtelijke vor
deringen, behalve in zoverre het beslist 
dat verweerder Rebollo-Ruiz minstens 
voor een vierde aansprakelijk is voor het 
ongeval en voor zijn schadelijke ge
volgen; 2° in zoverre het jegens eiser 
beslist dat de verweerders Reip en 
Ducastel geen fout hebben begaan waar
door de schade van de partijen Rebollo
Ruiz, naam1oze vennootschap ·verzeke
ringsmaatschappij Eurobel en Nationaal 
vm'bond van socialistische mutualiteiten 
werd veroorzaakt ; stelt vast dat de 
beslissing waarbij Viviane Goossens civiel
rechtelijk aansprakelijk wordt verklaard 
voor de kosten van de tegen Hubert 
Goossens ingestelde strafvordering en 
voor de tegen deze uitgesproken civiel
rechtelijke veroordelingen haar bestaans
reden verliest ; verwerpt eisers voor
ziening voor het overige evenals de 
voorziening van eiseres ; beveelt dat van 
dit arrest melding zal worden gemaakt 
op de kant van de gedeeltelijk ver
nietigde beslissing ; veroordeelt eiseres 
in de kosten van haar voorziening en 
eise~ in een vierde van de kosten van 
zijn ··voorziening ; laat de overige kosten 
ten laste van de Staat; verwijst de aldus 

beperkte zaak naar het Hof van beroep 
te Bergen. 

21 juni 1976. - 2e kamer. - Vo01"
zitter, Baron Richard, raadsheer waar
nemend voorzitter. - Ve1·slaggeve1·, Baron 
Vin<;otte. · Gelijkluidende conclttsie, 
de H. Colard, advocaat-generaal. 

2e KAMER.- 21 juni 1976. 

1 o VERNIELiNG VAN ANDERMANS 
ROEB,ENDE EIGENDOMMEN. -
BUITEN DE GEV ALLEN OMSOHREVEN 
IN HOOFDSTUK III vAN TITEL IX VAN 
BOEK II VAN HET STRAFWETBOEK. -
VEROORDELING TOT EEN GELDBOETE 
VAN 15 FRANK, VERDUBBELD WEGENS 
.HERHALING. - 0NWETTELIJKHEID. 

2o CASSATIE. VooRZIENING oP 
BEVEL VAN DE MINISTER VAN'JUSTITIE. 
~ STRAFZAKEN. - VONNIS VAN DE 
POLITIEREOHTBANK WAARBIJ DE BE
KLAAGDE WORDT VEROORDEELD .TOT 
EEN GELDBOETE VAN 15 FRANK, VER
DUBBELD WEGENS HERHALING, OM, 
BUITEN DE GEVALLEN OMSOHREVEN IN 
HOOFDSTUK III VAN TITEL IX VAN' 
BOEK II VAN HET STRAFWETBOEK, 
OPZETTELIJK ANDERMANS ROERENDE 
EIGENDOMMEN TE HEBBEN BESOHADIGD 
OF VERNIELD. - VERNIETIGING EN 
VERWIJZING. 

1° Onwettelijk is de verooTdeling van de 
beklaagde tot een geldboete van 15 fmnk 
die wegens he1·haling woTdt venlubbeld 
om, bttiten de gevallen omsch1·even in 
hoofdstuk III vari titel IX van boek II 
van het Stmfwetboek, opzettelijk ande1'
mans rom,ende eigendommen te hebben 
beschadigd of vernield (1). (Artt. 559-1° 
en 562, eerste lid, S.W.) 

2° Op de voo1·ziening van de proett1'ett1'
genemal, ingesteld op bevel van de 
ministe1· van jttstitie, ve1·nietigt het Hof 
het vonnis van de politierechtbank waa1'
bij de beklaagde w01·dt ve1'0o1'deeld tot 
een geldboete van 15 frank die wegens 
he1·haling woTdt verdubbeld om, buiten 
de gevallen omsch1·even in hoofdstttk III 

(1) Oass., 10 november 1975, supm, biz. 323. 
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van titel IX van boek II van. het Stmf
wetboek, opzettelijk andeTmans ToeTende 
eigendommen te hebben beschadigd of 
vemield (1). (Artt. 559-1° !3n 562, 
eerste lid, S.W. ; art. 441 Sv.) 

(PROCUREUR-GENERAAL 
IN HET HOF VAN CASSATIE, 

INZAKE ROMAIN.) 

ARREST (ve1·taling). 

HET HOF;- Gelet op de vordering 
van de Procureur-generaal in het Hof 
van cassa,tie, luidende als volgt : 

" Aan de tweede kamer van het Hof 
van cassatie. 

>> Ondergetekeride procureur-generaal 
heeft de eer hierbij uiteen te zetten dat 
de Minister van Justitie hem bij schrijven 
van 29 april 1976, Bestmir der Wet
geving, nr. 130.836/321/AP/Div.-AVjJD, 
overeenkomstig artikel 441 van het 
Wetboek van strafvordering, bevel heeft 
gegeven bij het .Hof aangifte te doen van 
het in kracht van gewijsde gegane vonnis 
dat op 25 november 1970 door de Politie
rechtbank te Namen werd geweze;n 
in zoverre het de genaamde Romain 
Jean, Auguste, Ghislai'n, metselaar, ge
boren te Jambes op 30 januari 1908, die 
aldaar chaussee de Liege nr. 53 woont, 
veroordeelt tot een straf van 15 frank die 
verdubbeld werd, om te Jambes op 
25 mei 1970, buiten de gevallen bepaald 
hij hoofdstuk III van titel IX van hoek II 
van het Strafwetboek, andermans roeren
de eigendom opzettelijk beschadigd of 
vernield te hebben, met de omstandig
heid dat hij zich in staat van herhaling 
bevond (inbreuk op artikel 5f?9-1° van 
het Strafwetboek). 

>> Luidens artikel 562 van het Straf
wetboek mocht de rechter, ten deze, 
slechts de bij artikel 559 van dat wetboek 
bepaalde geldboete van 10 tot 20 frank 
uitspreken en, eventueel, wegens de 
herhaling, een gevangenisstraf van ten 
hoogste vijf dagen. Daaruit volgt dat de 
uitgesproken straf onwettelijk is. 

>> Om die redenen, vordert de onder
getekende procureur-generaal dat het 
Hof gelieve het aangewezen vonnis te 
vernietigen in zoverre het over de straf
vordering uitspraak doet, te bevelen 
.dat van zijn arrest melding zal worden 

{1) Cass., 10 november 1975, supra, blz •. 323. 

gemaakt op de kant van de gedeeltelijk 
vernietigde beslissing en de aldus be~ 

, perkte zaak naar een andere politie
rechtbank te verwijzen. 

» Brussel, 30 april 1976. 
>> V oor de procureur-generaal, 

>> De advocaat-generaal, 
, » (get.) Duchatelet »; 

Gelet op artikel 441 van het Wetboek 
van strafvordering, met aa1meming van 
de gronden van bovenstaande vordering, 
vernietigt het aangegeven vonnis in 
zoverre het over de strafvordering uit
spraak doet ; beveelt dat van dit arrest 
melding zal worden gemaakt op de kant 
van de gedeeltelijk vernietigde beslissing; 
verwijst de aldus beperkte zaak naar de 
Politierechtbank te Hoei. 

21 juni 1976. - 2e kamer. - Voor
zitter, Baron Richard, raadsheer waar
nemend voorzitter.- Vm·slaggeveT, Mevr. 
Raymond. - Gelijkluidende conclusie, 
de H. Colard, acl,vocaat-generaal. 

2e KAMER.- 21 jUni 1976. 

REGELING VAN RECHTSGEBIED.
STRAFZAKEN•- BESCHIKKING VAN DE 
RAADKAMER WAARBIJ EEN VERDACHTE 
WEGENS EEN WANBEDRIJF NAAR DE 
CORRECTIONELE RECHTBANK WORDT 
VERWEZEN. - VONNISGERECHT DAT 
ZICH ONBEVOEGD VERKLAART OMDAT 
DIT WANBEDRIJF OOK EEN NIET GE
CORRECTIONALISEERDE MISDAAD IS.
BESLISSINGEN IN KRACHT VAN GE· 
WIJSDE GEGAAN.- BESLISSING WAAR
BIJ DE RECHTBANK ZICH ONBEVOEGD 
VERKLAART BLIJKBAAR GEGROND. -
VERNIETIGING VAN DE BESCHIKKING. 
- VERWIJZING NAAR DE KAMER VAN 
INBESCHDLDIGINGSTELLING. 

W anneer de 1·aadkamer een verdachte 
wegens een wanbedTijf naaT de COTTec
tionele rechtbank heeft verwezen en het 
vonnisgm·echt zich ongevoegd heeft veT
klaaTd omdat dit wanbedTijf oak een 
niet gecoTTectionaliseeTde misdaad is, 
gaat het Hof, waaTbij een veTzoek tot 
Tegeling van rechtsgebied aanhangig is, 
na of beide beslissingen in kmcht ·van 
gewijsde zifn gegaan, of het als wan-
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bed1·ijj gekwalificeerde jeit ook een 
misdaad blijkt te zijn en; zo ja, veT
nietigt het de beschikking van de 
1·aadkamer en ve1·wijst de zaak nam· de 
kameT van inbeschttldigingstelling (1). 

(PROCUREUR DES KONINGS TE LUIK, 
INZAKE PANNAIJE.) 

ARREST (ve1•taling). 

'RET HOF ; - Gelet op het verzoek
schrift van 28 april1976 van de Procureur 
des Konings te Luik tot regeling van 
rechtsgebied ; 

Overwegende dat de raadkamer van 
de Rechtbank van eerste aanleg te Luik, 
bij beschikking van 28 september 1973, 
Claude Paimaije, geboren te Saint
Nicolas-lez-Liege op 10 :n,ovember 1947, 
naar de Correctione1e Rechtbank te 
Luik heeft verwezen om op 2 juli 1970, 
te Aywaille, met het opzet zich een zaak 
toe te eigenen · die aan een ander toe
behoort, zich gelden, roerende goederen, 
verbintenissen, kwijtingen, schuldbevrij
dingen heeft doen afgeven of 1everen 
hetzij door het gebruik maken van valse 
namen of valse hoedanigheden, hetzij 
door het aanwenden van listige kunst
grepen om misbruik te maken van het 
vertrouwen of van de lichtgelovigheid, 
ten deze een bedrag van 300.000 frank 
ten nadele van de Royale Aywaille 
Football Club ; 

Overwegende dat de Correctionele 
Rechtbank te Luik, bij vonnis van 
8 maart 1976, zich onbevoegd heeft 
verklaard om kennis te nemen van de 
tegen beklaagde ingestelde vervolgingen 
en de redenen dat Pannaije genoemd 
misdrijf enkel door valsheid in geschrifte 
en door het gebruik ervan had kunnen 
plegen en dat die' misdaden door de raad
kamer niet gecorrectionaliseerd werden ; 

Overwegende dat genoemde beschik
king en genoemd vonnis in kracht van 
gewijsde zijn gegaan en dat hun tegen
strijdigheid een geschil van rechtsgebied 
oplevert dat de gang van het gerecht 
belemmert; 

(1) Cass., 18 juni 1973 (A1-r. cass., 1973, 
blz. 1017); raadpl. cass., 22 september 1975 
en 5 januari 1976, supm, blz. 106 en 516. 

(2) Raadpl. cass., 27 juni 1974, redenen 
(A1·r. cass., 1974, blz. 1222); 27 februari en 
21 maart 1975 (ibid., 1975, blz. 738 en 823). 

Dat de .rechter bij het bedrag, dat de 
schadevergoeding vertegenwoordigt wegens 

Overwegende dat nit de procedure 
schijnt te volgen dat de feiten waarvan 
de rechters kennis moesten nemen even
eens misdaden van valsheid in geschrifte 
en gebruik van valse stukken zijn ; ' 

Om die redenen, beslissende tot rege
ling van rechtsgebied, vernietigt de 
beschikking van 28 september .1973 van 
de raadkamer van de Rechtbank van 
eerste aanleg te Luik; beveelt dat van 
dit arrest melding zal worden gemaakt 
op de kant van de vernietigde beslissing ; 
verwijst de zaak naar de .kamer vari 
inbeschuldigingstelling vaJ;J. het Hof van 
beroep te Luik. 

21 jtmi 1976. - 2e kamer. - Voor
zitter, Baron Richard, raadsheer waar
nemend voorzitter. - Verslaggever, de 
H. Legros. - Gelijkluidende conclusie, 
de H. Colard, advocaat-generaal. 

2e KAMER, - 21 juni 1976. 

AANSPRAKELIJKHEID (BUITEN 
OVEREENKOMST) . .:._ RAMING VAN 
DE SCHADE. - VERMINDERING VAN 
DE KOOPKRACHT. 

N och artikel 1 van de muntwet van 12 april 
· 1957, noch artikel 1 van de wet van 

29 april. 1935 tot vaststelling van de 
gevr;lgen van de muntwet betreffende 
de schatting van vergoedingen of van 
schadeloosstellingen w01·dt geschonden 
door de 1·echter die, voo1· de vaststelling 
van het bedmg van de werkelijke schade 
ten gevolge van een blijvende arbeids
ongeschiktheid, 1·ekening houdt, enM'· 
zijds, met de door de administratie 
der directe belastingen ambtshalve belaste 
inkomsten van het slachtoffer en, ander· 
zijds, met de verminde1·ing van de 
koopk?'acht van de munt tussen het 
1'ejertedienstjaa1' en het ogenblik van de 
uitspmak (2). 

een werkelijk geleden nadeel, geen bedrag mag 
voegen tot compensatie van de vermindering 
van de koopkracht van d<i munt, leze men in 
cass., 17 februari 1943 (Bull. en Pas., 1943, 
I, 64), 3 juli 1944 (ibid., Hl44, I, 424) en 
21 oktober 1966 (An·. cass., 1967, blz. 246). 

Over de gevolgen van een wettelijlce waarde· 
vermindering van de munt, raadpl. cass., 
26 februari 1931 (Bull. en Pas., 1931, I, 94) 
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(PILONITIS, T: AREYS.) 

ARREST (vertaling). 

HET HOF;- Gelet op het bestreden 
vonnis op 5 december 1975 in hoger 
beroep' gewezen door de Correctionele 
Rechtbank te Charleroi ; 

Overwegende dat het vonnis over de 
civielrechtelijke belangen uitspraak doet ; 

Over het middel afgeleid uit de schen
ding van de Muntwet van 12 april 1957 
die de waarde van de frank ten overstaan 
van het goud vaststelt, met name van 
artikel 1, van de artikelen 1 van de wet 
van 29 april 1935 tot vaststelling van de 
gevolgen van ~de Muntwet betreffende 
de schatting van vergoedingen of van 
schadeloosstellingen, 1319, 1320, 1?22, 
1382 en 1383 van hetBurgerlijk Wetboek, 
1138, 2o, van het Gerechtelijk -yvetboek 
en van het algemeen rechtsbegm~el d.at 
de rechter verbiedt om ~•lt1·a JJet~ta cnt
spraak te doen ; 

doo1·dat het bestreden vonnis, dat het 
bedrag moet vaststellen van de materiele 
schade ., van verweerster, we gens de 
blijvende arbeidsongeschiktheid als ge
volg van het · litigienze ongeval, na te 
hebben vastgesteld dat het, voor de 
vaststelling van het bedrag van de :v~r
goeding, nodig is " de door de :'1dm1;1.1S
tratie der belastingen voor het d1enstJaar 
1973 ambtshalve belaste inkomsten in 
aanmerking te nemen, daar die raming 
noodzakelijkerwijze objectief is, dns op 
grond van het bedrag van 308.520 frank " 
en " dat het bedrag als volgt wordt 
berekend : 308.520 fr. X 28 X 12.9866 : 
100 = 1.121.855 frank,, het bedrag van 
die materiele schade op 1.234.040 frank 
vastgesteld heeft, en, om de reden dat, 
" rekening houdende met de m~t
ontwaarding sinds 1973, het door kapita
lisatie bekomen bedrag met 10 pet. moet 
verhoogd worden, hetgeen overigens zeer 
matig is, namelijk 1.121.855 fr. + 
112.185 fr. = 1.234.040 frank,, aldus aan 
de getroffene en ten laste van eiser, aan
sprakelijk voor het ongeval dat de onge
schiktheid veroorzaakte, een bijkomende 
vergoecling heeft toegekencl tot com
pensatie van het verlies '\vegens een 

en 24 november 1949 (ibid., 1950, I, 186); 
R. PIRET, "L'arret de cassation du 24 novem
ber 1949 et l' evaluation des dommages
interets et indemuites ,, in J ott?'n. des t1·ib., 
1950, blz. 49 tot 53; P. DE HARVEN, " Contri
bution a 1' etude du droit monetaire ,, in 
Rev. crit. de j1L1'. belge, 1951, blz. 12 tot 20. 

zogenaamcle vermindering van werkelijke 
koopkracht van de frank, . . 

terwijl, eerste onde1·deel, om het bedrag 
van de schadeloosstelling tot vergoe(ling 
van een schade, die het gevolg is van 
een fout buiten overeenk01nst, te ramen, 
de rechter gebruik moet maken van de 
wettelijke inunteenheicl zoals zij besta;at 
op het ogenblik clat hij uitspraak. doet 
en, sinds 1973, het jaar naar hetwelk 
het bestreden vonnis verwijst, de mup.t
eenheid wettelijk niet werd gedevalueerd ; 
door wegens de muntontwaarding sinds 
1973 een bijkomend bedrag van 
1.112.185 frank toe te kennen, het vonnis 
de muntwet van 12 april 1957 tot vast
stalling van de waarde van de frank ten 
overstaan van het goud, artikel 1 van de 
wet van 29 april 1935, evenals de arti
kelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk 
W etboek heeft geschonden ; ' 

tweede onderdeel, de rechter, voor de 
vaststelling van de vergoeding die wegens 
een schade verschuldigd is, zijn uitspraak 
tot het geeiste moet beperken ; hij 
bovendien geen bedrag mag toekennen 
dat overeenstemt met een zogenaamde 
waardevermindering van de werkelijke 
koopkracht van de f1~ank, zelfs indien 
het totaal van het bijkomende bedrag 
en van het bedrag dat de werkelijke 
materiele schade vergoedt het oorspron
kelijk bedrag van de eis niet overtreft; 
door bovendien, naast het bedrag van 
1.121.855 frank waarvan soeverein werd 
geoordeeld dat het de materiele schade, 
die het gevolg is van een blijvende 
arbeidsongeschiktheid, vergoedt een Iiiet 
geeist bedrag van 112.185 frank toe te 
kem1.en, het vonnis de bewijskracht·van 
de conclusie van verweerster. en het 
beginsel clat de rechter verbiedt uitspraak 
te doen over niet geeiste zaken schendt : 

Over de beide onderdelen samen : 

Overwegende clat verweerster geconclu
deercl had tot eisers veroordeling tot be
taling van een bedrag van 1.272.687 fra~k 
om de materiele schade te vergoeden d1e 
het gevolg is van zijn blijvende onge
schiktheid ; 

Overwegende dat, door over die schade, 
veroorzaakt door een font bui'ten over
eenkomst, te oordelen op het ogenblik 
dat het uitspraak doet, en door ze, 
op grond van de door de administratie 
van de directe belastingen voor het 
dienstjaar 1963 ambtshalve belaste in
komsten, op 1.234.070 frank vast te 
stellen, vermeerderd met 10 pet. wegens 
de muntontwaarding, d.w.z. de ver
mindering van de koopkracht, zoncler dat 
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die verhouding als 'dusdanig bekritiseerd 
wordt, het vonnis, zonder miskenning 
van· de wettelijke waarde van de m1mt, 
enkel het bedrag berekent van de ver
goeding die de schade volledig herstelt ; 
dat het evenmin uitspraak doet over niet 
geeiste zaken en dat het zijn beslissing 
wettelijk verantwoordt ; 

Dat het middel; dat op een onjuiste 
uitlegging van het vonnis steunt, wette
lijke grondslag mist ; 

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

21 juni 1976. - 2• kamer. - Voor
zitte?·, Baron Richard, raadsheer waar
nemend voorzitter.- Verslaggeve1·, Mevr. 
Raymond. - Gelijkluidende concl1tsie, 
de H. Declercq, advocaat-generaal. 
Pleite1·, de H. Dassesse. 

28 KAMER. - 22 juni 1976, 

10 VERJARING. - STRAFZAKEN. 
STRAFVORDERING. 0VERTREDING 
VAN ARTIKEL 563, VAN HET STRAFWET
BOEK EN VAN ARTIKEL 27, TWEEDE LID, 
VAN DE WET VAN 10 MAART 1925 OP DE 
ELECTRICITEITSVOORZIENING. - VER
JARINGSTERMIJN. 

20 VERJARING. - STRAFZAKEN. -
STRAFVORDERING. 0VERTREDING 
VAN ARTIKEL 563 VAN HET STRAFWET
BOEK EN VAN ARTIKEL 27, TWEEDE LID, 
VAN DE WET VAN 10 MAART 1925 OP DE 
ELECTRICITEITSVOORZIENING. - GEEN 
GROND TOT SCHORSING VAN DE VER
JARING. - VERJARING NOODZAKELIJK 
INGETREDEN NA VERL00P VAN EE~ 

JAAR. 

3o VERWIJZING NA· CASSATIE. -
STRAFZAKEN. ~ 0ASSATIE VAN DE 
BESLISSING OP DE STRAFVORDERING 
WEGENS VERVAL.- KOSTEN VAN DEZE 
RECHTSVORDERING MOETEN TEN LASTE 
VAN DE STAAT BLIJVEN. - 0ASSATIE 
ZONDER VERWIJZING. 

1 o De stmfvm·dering volgend uit een 
ove1·treding van a1·tikel · 563 van het 
St1·ajwetboek en van a1·tikel 27, tweecle 
lid, van de wet van 10 maart 1925 op de 
electriciteitsvoo1·ziening verjaa1·t cloo1· ver
loop van · zes maanclen te 1·ekenen van 
de dag waarop het miscl1·ijj is ge
pleegd (1). 

2° De stmjvordering volgend uit een 
ove?·trecling van a1·tikel 563 van het 
Strajwetboek en van artikel 27 van de 
wet van 10 maart 1925 op de electriciteits
voo1·ziening ve1jaart noodzakelijk, bij 
ontstentenis van enige g1·ond tot schorsing 
van de ve?jm·ing, clam· vedoop van een 
jam· sind,s de dag waarop de feiten zijn 
gepleegd (2). (Art. 563 S.W. ; artt. 22, 
24 en 25 wet van 17 april 1878.) 

3° WanneM· de beslissing op de stmj
vordering vernietigd wordt, omclat deze 
rechtS'/?01'dering vervallen is en de kosten 
van deze rechtsvordering ten laste van 
de Staat moeten blijven, geschieclt de 
cassatie zonder verwijzing (3). 

(PROCUREUR DES KONINGS TE BRUGGE, 
T. BOLLAERT.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 18 december 1975 in hoger 
beroep door de Correctionele Rechtbank 
te Brugge gewezen ; 

Over het middel afgeleid uit de 
schending van de artikelen 21 en 22 van 
de wet van 17 april 1878 houdende de 
voorafgaande titel van het W etboek van 
strafvordering, zoals vervangen door 
artikel l van de wet van 30 mei 1961, 

doordat de correctionele rechtbank, 
zetelend in graad van hoger beroep in 
politiezaken, uit het oog heeft verloren 
dat de strafvordering van een over
treding verjaart door verloop van zes 
maanden en dat in het meest gunstige 
geval na stuiting door een daad van 
onderzoek of van vervolging, gesteld 
binnen deze termijn van zes maanden, 
een nieuwe termijn van ten hoogste zes 
maanden begint te !open, zodat de 
strafvordering uiterlijk reeds op 10 de
cember 1975 door verjaring aangetast 
was, terwijl het vonnis op 18 december 
197 5 uitgesproken werd : 

Overwegende dat het vonnis Bollaert 
veroordeelt tot een geldboete van 
15 frank wegens onopzettelijke vernieling 
of beschadiging van inrichtingen voor 
voortbrengst of omzetting van electrische 

(1) en (2) Cass., 14 november 1972 (An·. 
cass., 1973, blz. 259) en 13 april 1976, supm, 
blz. 940. 

(3) Cass., 13 april 1976, waarvan sprake 
in noot 1. 
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energie ; dat het vaststelt dat de feiten 
op 10 december 1974 gepleegd werden; 

Qverwegende dat het vonnis uitge
sproken werd op 18 december 1975, 
zijnde meer dan een jaar na de feiten ; 

Overwegende dat bij ontstentenis van 
enige grond tot schorsing van de verjaring 
deze noodzakelijk was ingetreden en ,dat 
het vonnis, na dit te hebben vastgesteld, 
de kosten van de strafvordering ten laste 
van de Staat had moeten laten ; 

Dat het middel gegrond is ; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden vmmis in zoverre het 1J:itspraak 
doet over de strafvordering ; zegt dat er 
dienaangaande geen grond bestaat tot 
verwijzing ; beveelt dat van dit arrest 
melding zal worden gemaakt op de kant 
van de gedeeltelijk vernietigde beslissing ; 
laat de kosten ten laste van de Staat. 

22 jlmi 1976.- 2e kamer.- Vom·zitter, 
de H. vVanters, raadsheer waarnemend 
voorzitter. - VerslaggeVf31', Ridder de 
Schaetzen. - Gelijlchticlende conclusie, 
de H. Krings, advocaat-generaal. 

28 KAli'IER. - 22 juni 1976. 

CASSATIEMIDDELEN. STRAFZA-
KEN. - MIDDEL DAT KRITIEK OEFENT 
OP DE REGELli'IATIGHEID :VAN DE DAG· 
:VAARDING. - MIDDEL NIET AAN DE 
FEITENRECHTER :VOORGELEGD. - N lET· 
ONT:VANKELIJKHEID, 

N iet ontvanlcelij lc is het micldel dat slechts 
lcritielc oefent op de regelmatigheid van 
de dagvaa1·cling voor cle ee1·ste rechter (1) 
of voor de 1·echte1' in hager be1·oep (2), 
als het niet aan de feitem·echte1' is 
voorgelegd en de eiser zich ove1· de zaalc 
ten grande heeft ve1·dedigd. 

(DE :vos.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 

(1) Cass., 2 september 1975, sup1•a, blz. 1 
en noot 1. 

(2) Cass., 20 januari 1975 (A1•r. cass., 1975, 
blz. 557). 

vonnis, op 15 april 1976 in hager beroep 
gewezen door de Correctionele Recht bank 
te Brnssel; 

Over het middel afgeleid nit de schen, 
ding van de artikelen 150, 156 van het 
Gerechtelijk Wetboek, 145 en 182 van 
het Wetboek van strafvordering, 

doordat het vmmis de ten laste :van 
eiser gelegde feiten bewezen verklaart 
en hem veroordeelt tot een boete van 
150 frank en tot een ontzetting nit het 
recht een voertnig van de types A tot F 
te bestnren gednrende twee maanden, 

tenvijl eiser wegens deze tel~stleg
gingen op 30 oktober 1975 door gerechts
deurwaarder Timmerman gedagvaard 
werd ten verzoeke van « het openbaar 
ministerie bij de Politierechtbank te 
Brnssel " en deze dagvaarding nietig is 
daar de procnreur des Konings dit 
ambt nitoefent en eiser clerhalve ten 
verzoeke van zijn ambt had moeten 
gedagvaard worden :. 

Overwegende dat het micldel, dat 
slechts gegrond is op de onregeln1atigheid 
van de betekening van de dagvaarding 
van eiser :voor de politierechtbank, voor 
de feitenrechter niet werd aange:voercl 
en dat uit de vaststellingen van het 
bestreden vonnis blijkt dat eiser . zich 
ten gro)lcle heeft verdedigd ; 

Dat het middel niet ontvankelijk is ; 
En overwegende dat de snbstantiiile 

of op straffe van n:ietigheid :voorge
schreven rechtsvormen werden nageleefd 
en dat de beslissing overeenkomstig de 
wet is; 

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

22 jnni 1976.- 2e kamer.- Vom·zitter, 
de H. Wauters, raadsheer waarnemend 
voorzitter. - Ve1·slaggeve1·, Ridder de 
Schaetzen. - Gelijlcluidende conclusie, 
de H. Krings, advocaat-generaal. 

2e KAli'IER. - 22 juni 1976. 

WRAKING.- STRAFZAKEN.- VONNIS 
OVER DE ONT:VANKELIJKHEID VAN DE 
:VORDERING TOT WRAKING :VAN EEN 
RECHTER. - TUSSENKOli'IST :VAN DE 
GEWRAAKTE RECHTER. 
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W anneer een · beklaagde ter terechtzitting 
wmking ·van een rechte1· of van een 
magistraat van het openbaar ministerie 
vo01·gedragen heeft zonde1· inachtneming 
van artikel 835 van het Ge1·echtelijk 

(1) De eiser had ter terechtzitting' van de 
kamer van inbeschuldigingstelling, tijdens 
de debatten, de wraking voorgedragen van 
twee rechters en van de magistraat van het 
openbaar ministerie, zonder inachtneming 
van de bepalingen van artikel 835 van het 
Gerechtelijk W etboek. De wraking was dus 
niet voorgedragen bij , een vooraf ter griffie 
neergelegde akte. Bovendien moet, luidens 
artikel 833 G.W., de wraking worden voorge
dragen v66r de aanvang van de pleidooien 
tenzij de redenen van wraking later · zijn 
ontstaan. Dit laatste geval had zich i.e. niet 
voorgedaan. 

Derhalve was de wraking niet ontvankelijk. 
De magistraten die ove1• deze ontvankelijk

heid beslisten waren de magistraten tegen 
wie de wraking werd voorgedragen. · 

:VVas deze procedure aanvaardbaar, rekening 
houdende met de bepalingen van de arti
kelen 837 en 838 van het Gerechtelijk Wetboek 
na11-r 1uid waarvan de gewraakte magistraten 
zich niet mogen uitspreken over de vordering 
tot wraking P 

Hierop diende het Hof te antwoorden. 
Steeds werd aangenomen dat de bepalingen 

va'n b'urgerlijke rechtspleging over P,e wraking 
van toepassing zijn voor alle gerechten, ook 
in strafzaken (zle FAUSTIN HELIE, d. III, 
nr:. 4022). Er bestaat trouwens een nauw 
verband tussen deze procedure en de rechts
pleging inzake uitoefening van de rechten 
van de verdediging. 

Deze procedure kan evenwel geen zuiver 
verwijhniddel zijn om de normale gang van 
het gerecht te belemmeren, zodat de wet 
hiervoor vormvereisten stelt. 

Warden deze. vereisten niet in acht genom en 
dan wordt de vordering tot wraking niet 
toegelaten. 

Onder de gelding van de ordonnantien 
van 1539, 1667 en 1705 bestond de rechts
pleging uit twee delen : het eerste had betrek
king op de ontvankelijkheid van de vordering, 
het tweede op de grond ervan en kon slechts 
behandeld worden na · de beslissing over de 
ontvankelijkheid. 

Artikel 10 van de ordonnantie van 1539 
luidde o.m . .als volgt :, « quand les recusations 
proposees on baillees par ecrit seront frivoles 
et non recevables, le juge recuse les pourra 
declarer telles et ordonner que, nonobstant 
icelles, il passera outre selon la forme du 
droit"· 

In dit door de ordonnantien van 1667 en 
1705' gehandhaafde stelsel diende de gewraakte 

W etboek, kunnen de aldus gewraakte 
magistmten deelnemen aan de debatten 
en aan de beslissing die de wmking niet 
ontvankelijk verklaart en uitspraak doen 
over de g1'Dnd van de zaak ( l). 

rechter zelf te beslissen over de ontva11,kelijk
heid van de vordering, d.i. het eerste deel van 
de procedure, en hij mocht enkel in het tweede 
deel van de procedure niet meer tussenkomen, 
omdat hij van dan af partij in de zaak werd, 
aangezien hij eventueel schadevergoeding kon 
vorderen in geval van· verwerping van de 
vordering. 

In artikel 385 van het Wetboek van 
Burgerlijke R<lchtsvordering werden deze twee 
fazen overgeni'lmen. 

De Franse rechtspraak en rechtsleer was 
nochtans te allen tijde de mening toegedaan 
dat de gewraakte rechter niet mocht deelnemen 
aan de berechting van de ontvankelijkheid en 
evemnin aan de beslissing over de grond van 
de zaak. Men was immers van oordeel dat de 
beslissing over de ontvankelijkheid niet enkel 
betrekking had op de procesvormen, nl. 

\ de termijnen, geschreven akte, de neerlegging 
ter griffie, motivering, doch bok op de wette
lijkheid van de aangevoerde redenen. De 
rechter mocht dus geen deel nemen aan de 
beide fazen van de procedure (FAUSTIN 
HELm, d, III, nr. 4022; SoL US en PERROT, 
d. I, nr. 792, blz. 675). 

De Belgische rechtspraak was genuan
ceerder. 

Ret Hof van cassatie had op 18 november 
1856, toen het zich over deze kwestie uit te 

, spreken had (Bull. en Pas., 1857, I, 59), aan
genm;nen, op conclusie Nan de advocaat
generaal Delebecque dat de gewraakte magi
straten, in bepaalde gevallen, konden beslissen 
over de ontvankelijkheid van de vordering~ 

Aan de magistraten die over het verzet 
moesten beslissen werd verweten dat zij' 
reeds kennis genomen hadden van de zaak 
toen verstek werd gedaan. Nadat het Hof 
een samenvatting van de feiten heeft gegeven 
wees het erop dat de wraking tenslotte enkel 
een ongegronde en verwijlexceptie was, zodat 
de gewraakte magistraten helm;naal niet 
konden worden beschouwd als hebbende 
enig belang bij het de bat waardoor zij verplicht 
waren niet tussen te kornen in de beslissing 
over de wraking. 

Het Hof heeft blijkbaar de tussenkomst 
van de gewraakte magist1·aten slechts aan
genomen omdat het zeker was dat zij geen 
belang bij de zaak hadden en dat de vorderin 
kennelijk was ingesteld om de zaak te laten 
aanslepen. 

Het Gerechtelijk W etboek heeft een belang
rijke wijziging gebracht in de vroegere 
procedure door de twee fazen te laten vallen. 
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. (MIERAS.) 

ARREST. 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op ll mei 1976 door het Hof van 
beroep, 'kamer van inbeschuldigingstel
ling, te Antwerpen gewezen, 

Over het middel, hieruit afgeleid dat 
het arrest beslist over de akte van 
wraking van ll mei 1976, zulks in strijd 
met de bepalingen van de artikelen 837 
en 838 van het Gerechtelijk Wetboek; 
dat de akte van wraking bij de aanvang 
van de terechtzitting werd neergelegd 
overeenkomstig artikel 833 van het 
Gerechtelijk Wetboek, zodat de moti
vering van het arrest, luidens hetwelk 
de pleegvormen vobrzien bij artikel 835 
van hetzelfde wetboek niet werden 
nageleefd, niet dienend is ; dat door 
uitspraak te doen, niettegenstaande de 
bezwaren ingebracht in de akte van 
wraking, het. arrest de rechten van de 
verdediging schendt ; dat tevens, door 
uitspraak te doen op ll mei 1976, de 
verschijni:p.g van eiser op dezelfde dag 
verhinderd werd voor de correctionele 
rechtbank, alwaar de zaak in de afwezig
heid van eiser tot op 7 september 1976 
uitgesteld werd, zijnde vier maanden 
later, hetgeen als tergend en roekeloos 
voorkomt: 

Overwegende dat eiser op de terecht
zitting van het hof van beroep, kamer 

Het is dus niet meer nodig eerst over de 
ontvankelijkheid te beslissen. 

Deze wijziging werd uiteengezet zowel in 
het verslag van de Koninklijk 0ommissaris 
(Gedr. St. Senaat, zitt. 1963-1964, nr. 60, 
blz. 202 en vlg.) als in het verslag van de 
Senaatscommissie (Gedr. St. Senaat, zitt. 
1964-1965, nr. 1040, blz. 139, 140}. Men was 
de mening toegedaan dat de procedure te 
ingewikkeld was en dat niets zich ertegen 
verzette dat de procedure voor de vrede
gerechten veralgemeend werd. In deze proce
·dure bestond slechts een enkele faze. De 
beslissing moest trouwens in dit geval door 
de rechtbank van eerste aanleg worden 
getroffen. 

Onder de gelding van de nieuwe bepaling 
moet niettemin, zoals in het verleden, de 
ontvankelijkheid van de vordering in limine 
litis worden nagegaan. 

Er is dus geen enkele reden om de gewraakte 
rechter te verbieden uitspraak te doen over 
de ontvankelijkheid van de vordering. De 
redEmen waarom zulks onder de gelding van 

van inbeschuldigingstelling, een geschrift 
neerlegde houdende wraking van twee 
met name genoemde leden van de zetel 
en van de magistraat van het dpenbaar 
ministerie ; · 

Overwegende dat uit de procedtire
stukken niet blijkt dat eiser de wraJririg 
voorgedragen heeft,' overeenkomstig arti
kel 835 van het Gerechtelijk W etboek, 
bij een ter griffie neergelegde akte ; 

Overwegende dat de artikelen 828 :en 
volgende van het Gerechtelijk Wetppek 
bijzondere regelen inzake wraking vast
leggen ten einde de rechten van de 
verdediging te behoeden zonder de gl}ng 
van het gerecht te belemmeren of te 
vertragen; 

Dat de bepalingen van de artikelen 837 
en 838 van het Gerechtelijk Wetboek 
krachtens welke in principe de procedure 
geschorst wordt en over de wraking 
uitspraak gedaan wordt door een andere 
kamer dan die waartoe de gewraakte 
rechter behoort, niet van toepassing zijn 
wanneer, zoals ten deze, de vormvoo,r~ 
schriften van artikel 835 van hetzelfde 
wetboek niet nageleefd Werden en der: 
halve de wraking niet ontvankelijk is ; 

Dat het hof van beroep, kamer van 
inbeschuldigingstelling, hoewel de ge
wraakte leden aan de beslissing deel 
genomen hebben, in de stand van de 
zaak vermocht te beslissen dat de wraking 
niet ontvankelijk is en tevens uitspraak 
te doen over het hoger beroep door eiser 
ingesteld tegen de beschikking van de 
correctionele rechtbank, zitting houdende 
in raadkamer, waarbij de voorlopige 

het W etboek van burgerlijke rechtsvordering 
werd verantwoord blijven bestaan. Het doel 
van de wetgever om de procedure te ver
eenvoudigen zou overigens niet volledig 
bereikt zijn indien anders werd beslist. 

Overigens, als het de gewraakte rechter 
verboden is deel te nemen aan de beslissing 
over de grond van de wraking, is dit hoofd
zakelijk omdat de procedure eventueel aan 
de gewraakte rechtei' de mogelijkheid biedt 
schadeve1•goeding te yorderen van degene die 
ten onrechte wraking heeft voorgedragen, 
Deze vordering tot schadevergoeding wordt 
bij de wrakingsprocedure gevoegd, zodat de 
gewraakte rechter dusdoende partij in het 
geding wordt. Hij kan geen rechter en partij 
zijn. 

Deze beschouwingen hebben natuurlijk 
geen waarde in zoverre het enkel gaat om de 
beslissing over de ontvankelijkheid van de 
vordering. 

E.K. 
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invrijheidstelling van eiser geweigerd 
werd; 

Overwegende dat, voor het overige, 
in zoverre het middel het vonnis van 
ll mei 1976 van de Rechtbank van eerste 
aanleg te Antwerpen bekritiseert, waarbij 
d~ zaak ten gronde op 7 september 1976 
W(;lrd uitgesteld, het .niet ontvankelijk 
is, daar de voorziening niet gericht is 
tegen die beslissing ; 

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; 

Om die redenen, verwerpt de voor
zieni'ng; veroordeelt eiser in de kosten. 

22 juni !976.- 2e kamer.- Vom·zitter, 
de H. Wauters, raadsheer waarnemend 
voorzitter. - Ve1·slaggever, Ridder de 
Schaetzen. - Gelijkluidende conclusie, 
de H. Krings, advocaat-generaal. 

3e KAMER.- 23 juni 1976, 

BELASTING.- GELIJKHEID VAN ALLE 
BELGEN VOOR DE BELASTING. 
BEGRIP. 

Het beginsel van de gelijlcheid van alle 
Belgen voor de belasting impliceert dat 
allen die zich in dezeljde toestand 
bevinden op 'dezeljde wijze worden 
belast en verbiedt dat bij het verlenen 
van v1·ijstelling van belasting een onder
scheid wordt gemaakt dat niet door de 
aard en het doel van de aanslag 
verantwoord is (1). (Artt. 6 en ll2 
Grondwet.) 

(LAUREYNS, T. GElVIEENTE LOCHRISTI.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op de bestreden 

(1) Raadpl. cass., 20 november 1975, twee 
arl'esten, sttpra, biz. 359 en 363, met con
ciusie van advocaat-generaai Veiu in Bull. 
en Pas., 1976, I, 349; 14 ja,nuari en 9 juni 1976 

beslissing, op 18 juli 1975 gewezen door 
de Bestendige Deputatie van de Provin
cieraad van Oost-Vlaanderen ; 

Over het middel afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 6 en ll2 van de 
Grondwet, 

dom·dat, na te hebben vastgesteld dat, 
ingevolge artikel 18, tweede lid, van het 
taksreglement van verweerster, de taks 
wordt uitgesteld voor de niet definitief 
afgesloten onbebouwde percelen gelegen 
in de " landelijke zone n van de gemeente, 
zoals die in het reglement wordt om
schreven, en na te hebben toegegeven 
dat " de feitelijke situatie van de percelen, 
gelegen .binnen de reglementaire om
schrijving van de << landelijke zone n, en 
van de percelen gelegen in de zone van 
het " algemeen westelijk groen n, inder
daad geen essentieel onderscheid ver
toont >>, de bestendige deputatie nochtans 
bes1ist dat dit onderscheid niet van die 
aard is dat het een schending zou uit
maken van het grondwettelijk gelijk
heidsbeginsel, om de reden dat voormeld 
artikel 18 welbepaalde categorieen per
celen aanwijst waarvoor de taks wordt 
uitgesteld en dat het principe van de 
gelijkheid voor de belasting niet verbiedt 
dat ten gunste van wel bepaalde catego
rieen van natuurlijke of rechtspersonen 
vrijstelling .of uitstel van de taks wordt 
verleend, inits deze zich in een identieke 
situatie bevinden, 

terwijl, zo deze reden theoretisch juist 
is, zij ten deze niet opgaat gelet op de 
feitelijke toestand, nu er een voorrecht 
wordt toegekend aan de percelen gelegen 
in de door de gemeenteraad arbitrair 
afgebakende zone, ' ten nadele van de 
percelen, zoals die van eiser, welke in een 
andere zone gelegen zijn, maar waarvan 
de situatie in essentie identiek is : 

Overwegende dat het beginsel van de 
gelijkheid van de burgers/ voor de 
belasting impliceert dat allen die zich in 
dezelfde toestand bevinden op dezelfde 
wijze belast worden en verbiedt dat bij 
het verlenen van vrijstelling van belas
ting een onderscheid wordt gemaakt · dat 
niet door de aard en het doel van de 
aanslag verantwoord is ; 

Overwegende dat luidens artikel 18 
van de ten deze toepasselijke gemeente
verordening van 25 maart 1966 de 

(A1'1', cass., 1976, biz. 547 en 1127), met con
ciusie van eerste advocaat-generaai Dumo:n in 
Rechtslcundig Weelcblad, 1975-1976, koi. 1745; 
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pelasting wordt uitgesteld voor de niet 
definitief afgesloten onbebouwde per
celen, gelegen in de in dit artikel om
schreven " landelijke zone van de ge
meente »; dat de beslissing vaststelt dat 
de belaste percelen niet in die landelijke 
zone, 1naar " in de zone van het algen1een 
westelijk groen » gelegen zijn; dat, na te 
hebbrom overwogen dat "de feitelijke 
situatie van de percelen, gelegen bilmen 
de .reglementaire omschrijving van de 
landelijke. zone, en V!l>n de percelen, 
gelegen in de zone van het algemeen 
westelijk groen, inderdaad geen essentieel 
onderscheid vertoont », de bestendige 
deputatie oordeelt dat dit onderscheid 
het grondwettelijk gelijkheidsbeginsel 
niet schendt ; · 

Overwegende dat, hoewel de bestendige 
deputatie aanneemt dat de feitelijke 
situatie van de percelen waarvoor wel 
en die waarvoor geen vrijstelling van 
belasting wordt verleend niet essentieel 
verschilt, zij niet vaststelt dat de beper
king van de vrijstelling tot de in de 
belastingverordening aangegeven per
celen niettemin door de aard en het doel 
van de aanslag verantwoord is ; 

Dat haar beslissing dat die beperking 
niet strijdt met het gelijkheidsbeginsel 
aldus niet wettig gerechtvaardigd is ; 

Dat het middel gegrond is ; 

Orri die redenen, vernietigt de bestre
den beslissing ; beveelt dat van dit arrest 
melding zal worden gemaakt op de kant 
van de vernietigde beslissing ; veroordeelt 
verweerster n1 de kosten ; verwijst de 
za13,k naar de Bestendige Deputatie van 
de Provincieraad van Antwerpen. 

23 juni 1976. - 38 kamer. - Voor
zitter en Verslaggeve1', de H. Naulaerts, 
raadsheer waarnemend voorzitter. 
Gelijkluidende conclusie, de H. Lenaerts, 
advocaat-generaal. - Pleite1•; de H. Stals 
(van de balie te Gent). 

Op dezelfde dag werd een analoog 
arrest gewezen tussen dezelfde partijen, 
op voorziening tegen een op dezelfde dag 
door de bestendige deputatie van dezelfde 
provinci(Clraad gewezen beslissing. 

38 KAMER. - 23 juni 1976. 

ARBEIDSVOORZIENING. -· SLUITING 
VAN ONDERNEMINGEN. - BESTAAN 
VAN DE ONDERNEl\HNG GEDURENDE 
HET GANSE KALENDER;TAAR VOO.R DE 
SLUITING.- GEEN VOORW.AARDE VAN 
TOEPASSING VAN DE SLUJ;TINGSWET
GEVING. 

V oor de toepassing van de wetgeving op 
de sluitin'g van ondm·nemingen is niet 
vereist dat de onde1'neming heeft bestaan 
gedurende het ganse kalende1ojam· dat 
het jaa1• van de sl~titing voomjgaat (1)
(Artt. 1 en 2 wet van 28 juni 1966; 
art. 2 wet van 30 juni 1967.) 

(FONDS TOT VERGOEDING VAN DE IN 
GEVAL VAN SLUITING VAN ONDERNE
MINGEN ONTSLAGEN WERKNEMERS, T. 
BRANDS.) . 

ARREST. 

RET HOF;- Gelet op het bestreden 
arrest, op 16 december 1974 door het 
Arbeidshof te Luik gewezen ; 

Over het middel afgeleid uit de schen
ding val:\ de artikelen 1, tweede lid, 2 van 
de wet van 28 juni 1966 betreffende de 
schadeloosstelling van de werlmemers 
die ontslagen worden bij sluiting van 
ondernemingen, gewijzigd bij de wet 
van 28 juli 1971, en 2 van de wet van 
30 juni 1967 tot verruiming van de op
dracht van het Fonds tot vergoecling van 
de in ge,val van sluiting van on~er
nemingen ontslagen werknemers, en var~ 
het koninklijk besluit van 20 februan 
1968, genomen ter uitvoern1g van arti
kel 1, tweede lid, van de wet van 28 juni 
1966, 

dom·dat het arrest het beroepen vmmis, 
waarbij de vordering van verweerder 
gegrond werd, verklaard, bevestigt om 
de volgende redenen : <r artikel 2 van de 
wet van 30 juni 1967 tot verruiming van 
de opdracht van. het Fonds tot .ver
goeding van de m geval van slmtmg 
van ondernemingen ontslagen werk
nemers, zoals gewijzigd door de wet va~ 
28 juli 1971, zegt onder me()~ dat ~IJ 
sluiting van een ondernemmg m de zm 
van artikel 2 van de voornoemde wet 
van 28 jlmi 1966, ongeacht het aantal 

(1) Raadpl. cass., 1 oktober 1975 en 17 maart 
1976; s~~p1·a, blz. 141 en 831. 
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Wl)rkne~;ners door die onderneming tijdens 
het verlopen kalenderjaar te werk gesteld 
... wmmeer de werkgever zijn geldelijke 
verplichtingen tegenover ·de werlmemers 
niet nakomt, het Fonds aan de werk
nemers moet betalen : 1° de lonen ver
schuldigd krachtens individuele of collec
tieve arbeidsoverei:mkomsten ; 2° de 
vergoedin.gen verscl~uldigd kr.achtens de 
wet of de collectwve arbmdsovereen
komsten ; evengenoemd artikel 2 van 
de wet van .28 juni Hl66 betreffende de 
schadeloosstelling van de werknemers 
die ontslagen worden bij shiiting van 
ondernemingen bepaalt onder meer dat 
voor de toepassing van deze wet er 
« sluiting van onderneming » is wanneer, 
in geval van definitieve stopzetting ~an 
de hoofdactiviteit van de ondernemmg 
of van' een afdeling ervan, het aantal 
te werk gestelde werlmemers wordt ver
minderd beneden het vierde van het 
aantal werlmemers dat er gemiddeld 
was te werk gesteld tijdens het kalender
jaar dat datgene voorafgaat .waarin .~e 
sluiting zich voordoet ; terzake riJSt 
alleen de vraag of uit voornoemde 
wettekst moet worden afgeleid dat voor 
de toepasselijkheid van de wet ~an 
30 juni 1967 vereist is dat de ondernemmg 
gedurende het volledige referte-ka~:nde,r
jaar in activiteit moet geweest ZIJn; m 
dit verband moet worden vastgesteld 
dat de wettekst niet expliciet in een 
'dergelijke voorwaarde voorziet, vermits 
het ,:voord « volledig » of een andere 
gelijkaardige bepaling. niet wordt ge
bezigd ; ten onrechte wil appellant het 
doen voorkomen alsof nit de parlemen
taire voorbereiding van de wet van 
28 juni 1966. de bedoeling yan de w,et
gever zou bliJken een effectwve. werkmg 
van de onderneming gedurende een 
volledig- referte-kalenderjaar te eisen )), 

tm·wijl eiser terecht heeft volgehouden 
en nog st.eeds volhoudt dat . de aan
gehaalde wetgeving op de sluiting van 
ondernemingen alleen kan worden 
toegepast wanneer twee voorwaarden 
worden vervuld, namelijk : 1° stopzetting 
van de activiteit ; 2° daling van de 
personeelsbezetting onder het ~~ettelijk 
vierde, berekend .zoals bepaald biJ de wet 
van 28 juni 1966, dit wil zeggen op het 
personeel te werk gesteld tijdens het ver
lopen kalenderjaar, wat insluit d~t de 
hierboven aangehaalde wetgevmgen 
alleen toepasselijk zijn wanneer de 
onderneming gedurende een volledig 
kalenderjaar in activiteit is geweest : 

Overwegende dat, luidens haar arti
kel 1, zoals gewijzigd door de wet van 

28 juli 1971, de wet van 28 jm1i HJ66 
geldt met betrekking tot onder1)emingen 
waar gedurende . het laatste yerlopen 
kaJenderjaar gemiddeld ten mmste 20 
werknemers te werk gesteld waren ; 
· Overwegende dat, luidens artikel 2, 
vierde lid, van de wet van 28 juni 1966, 
er in de zin van deze wet « sluiti:i:tg van 
ondernen1ing >> is wanneer, in geval·van 
definitieve stopzetting van de hoofd
activiteit van de onderneming of van een 
afdeling ervan, het aantal te werk gestelde 
werknemers wordt verminderd beneden 
het vierde van het aantal werlmemers dat 
er gemiddeld was te werk gesteld tijdens 
het kalenderjaar dat aan datgene vooraf
gaat waarin de sluiting zich voordoet ; 

Overwegeude dat artikel 2 van de wet 
van 30 juni 1967 tot verruiming van.de 
opdracht van het Fonds tot vergoedmg 
:van de in geval van sluiting· van onder
nemingen ontslagen werknem~rs,. zoals 
gewijzigd door de wet van 28 Jnh 1971, 
bepaalt dat, bij sluiting van een onder
neming, in de zin van artikel 2 van _de wet 
van 28. juni 1966, ongeacht het aantal 
werknemers door die onderneming tijdens 
hetyerlopen kalenderjaar te werk gesteld, 
wanneer de werkgever zijn geldelijke 
verplichtingen tegenover de werlmemers 
niet nakomt, het Fonds aan de werk
nemers . moet be tal en : 1° · de Ion en 
verschuldigd kriwhtens individuele of 
collectieve arbeidsovereenkomsten ; 2° de 
vergoedingen en voordelen verschuldigd 
krachtens de wet of collectieve arbeids
overeenkomsten ; 

Overwegende derhalve dat, opdat er 
« 13lu!ting ·van onderneming >> zou zijn in 
de zin van voormelde wetten, twee 
voorwaarden zijn gesteld : 1° stopzetting 
van de hoofdactiviteit van de onderne
ming of van een afdeling ervan ; 2° ver
mi:p.dering van het aantal te werk gestel~e 
werkneme.rs ben eden een bepaald m1m
mum; 

Overwegende dat noch uit de termen 
noch uit de ·parlementaire voorbereicling 
van deze wetten kan worden afgeleid dat 
een dercle voorwaarde zou dienen vervulcl 
te worden, namelijk dat de onderneming 
gedurende het volleclige referte-kalender
jaar in activiteit is geweest; 

Overwegende dat de termen « tijdens 
het kalenderjaar dat aan datgene vooraf
gaat waarin de sluiting zich voorcloet » 
enkel betrekking hebben op de bereke
ningllwijze van het gemiddeld aantal 
te werk gestelde werlmemers, doch .geen 
beperking inhouden van het toepassm~s
gebied van deze wetten t~t ,ond:rnemm
gen met een zekere bedriJVIghmdscluur ; 
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Dat het middel naar recht faalt ; 

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

23 juni 1976.- 3e kamer.- Voorzitter 
en Verslaggever, de H. Naulaerts, raads
heer waarnemend voorzitter. - Gelijk
luidende conclusie, de H. Lenaerts, advo
caat-generaal. - Pleite1·s, de HH. De 
Baeck en Biitzler. 

36 KAMER. - 23 juni 1976. 

1° MINDER-VALIDEN. - SOCIALE 
RECLASSERING. - SOCIALE HULP. -
MATERIELE HULP VOOR KOSTEN DIE 
VOOR DI!l OMSCHOLING OF PROFiilS
SIONELE INTEGRATIE VAN DE MINDER
V ALIDE NIET NOODZAKELIJK DOCH 
ALLEEN MAAR NUTTIG ZIJN.- BEGRIP. 

2o CASSATIEMIDDELEN. - BURGER
LIJKE ZAKEN.- MIDDEL DAT ZONDER 
BELANG IS GEWORDEN WEGENS DE 
BESLISSING VAN HET HoF OVER EEN 
ANDER MIDDEL. - NIET ONTVANKE
LIJK MIDDEL. 

1° M ateTiiile hulp V001' kosten die voor zijn 
omscholing of p1'ofessionele integratie 
niet noodzakelijk doch alleen maar nuttig 
zijn kan aan een minder-valide wm·den 
veTleend vooT dooT hem gemaakte kosten 
die ook dom· valide pM·sonen woTden 
gemaakt of voor hen nuttig zijn, op 
vooTwaarde dat die kosten voor de minder
valide noodzakelijk zijn ingevolge zijn 
handicap en hij daa1·door bijkomende 
uitgaven moet doen die een valide 
pM'soon niet veTplicht is te doen. (Minis
terieel besluit van 27 december 1967, 
art. 18, 2o.) 

2° Niet ontvanlcelijk is het middel dat vom· 
eiser zonde1· belang is geworden wegens 
de beslissing van het Hof over een ander 
middel (1). 

(RIJKSFONDS VOOR SOCIALI!l RECLASSERING 
VAN DE MINDER-VALIDEN, 

T. OOSTERLINCK.) 

ARREST, 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 

arrest, op 21 mei 1975 door het Arbeids
hof te Gent gewezen ; 

Over het middel afgeleid uit de scheli· 
ding van de artikelen 1, 2, 3, ll 0 , van de 
wet van 16 april 1963 betreffende de 
sociale reclassering van de minder
validen, 69, 70, 93, 4°, 94 van het 
koninklijk besluit van 5 juli 1963 betref
fende de sociale reclassering van 
de minder-validen, gewijzigd door het 
koninklijk besluit van 22 december 1967, 
en 1 van het ministerieel besluit van 
8 maart 1965 houdende vaststeiling van 
de nomenclatuur en de betrekkelijke 
waarde van de verstrekkingen voor 
functionele revalidatie en apparatuur 
op het gebied van de sociale reclassering 
van de minder-validen, van littera l van 
hoofdstuk VI van de bijlage bij dit 
besluit, van de artikelen 17, 18, 19, 20 
van het mjnisterieel besluit van 27 de
cember 1967 houdende vaststelling van de 
criteria van toekenning van de tegemoet
komingen inzake sociale hulp op het 
gebied van de sociale reclassering van de 
minder-validen, 97 en 107 van de 
Grondwet, 

dom·dat het arrest de beslissing van 
eiser vernietigt in zoverre ze aan ver
weerder niet meer toekent dan 3. 000 frank, 
voor recht zegt dat verweerder recht heeft 
op een tegemoetkoming van 76.000 frank 
onder aftrek van de reeds toegekende 
16.000 frank en eiser veroordeelt tot 
betaling van 60.000 frank om Cle redenen : 
dat eiser tot opdracht heeft aan minder
validen aile nodige hulp te verlenen, 
zoals bepaald in de wet van 16 april1963 
betreffende de sociale redassering van 
de minder-validen; dat de termen «aile 
nodige hulp » niet nader worden om
schreven en het dus de rechtbank 
behoort na te gaan of de financiele 
tussenkomst die verweerder gevraagd 
heeft, « nodig » is en verantwoord inge
volge de handicap van verweerder en of 
<< aile » hulp hem werkelijk verleend 
werd; dat de bungalow-bouw met ruimere 
plaatsen, aile op het gelijkvloers, als 
een verantwoorde woningbouw kan be
schouwd worden voor verweerder die 
zich met krukken verplaatst en aldu::; 
over meer ruimte moet beschikken voor 
zijn verplaatsingen binnenshuis ; dat de 
centrale verwarming het enige rationale 
verwarmingssysteem was voor de gehan
dicapte en ook het goedkoopste toen de 

(1) Cass., 12 mei 1976, supra, biz. 1017. 
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at~nvraag in april 1967 gedaan werd; 
dat gelet op de handicap van verweerder 
de hellende vlakken van de buitendorpels 
eveueens volledig gerechtvaardigd voor
k<:>men; dat, wat de deuropeningen 
bytreft, eiser niet betwist dat het grootste 
staudaardformaat gebruikt werd, zodat 
de,, 'bijzondere meerkosten wel verant
woord zijn daar waar gewone deuren 
voor een niet-gel;mndicapte zouden vol
staan ; dat het eveneens genoegzaam 
gebleken is dat het verbreden van het 
gaanpad met het aanbrengen van een 
bijzondere rij dallen verantwoord is, 

trorwijl, ee1'ste onderdeel, de criteria voor 
het: bepalen van het verstrekken van alle 
nodige hulp, zoals voorgeschreven door 
de .wet van 16 april 1963, bepaald zijn 
in de uitvoeringsbesluiten van die wet, 
op de toepassing waarvan eiser zich in 
zijn beroepsschrift beriep; het arrest 
ten onrechte van deze criteria, die 
vereisen dat de vergoede kosten nood
zakelijk zijn ingevolge de handicap zelf, 
geen tQepassing maakt ; het arrest in alle 
geval .de motieven van deze weigering 
om de . reglementaire criteria toe te 
passen niet vermeldt (schending· van de 
artikelen l, 2, 3, ll 0 , van de wet van 
16 april 1963, 69, 70, 93, 4°, 94· van het 
koninklijk besluit van 5 juli 1963, 17, 
18, 19, 20 van het ministerieel besluit 
van 27 december 1967, 1 van het minis
terieel besluit van 8 maart 1965 met 
littera l van hoofdstuk VI va'll de 
bijlage, 97 en 107 van de Grondwet); 

tweede ondm·deel, het feit dat de 
bungaJow-bouw en het verbreden van 
het gaaiipad volgens het arrest terzake 
verantwoord zouden zijn, de centrale 
verwarming het enige ratione1e systeem 
zou zijn en gewone deuren voor niet
gehandicapten zouden volstaan, geens
zins inhoudt dat deze meerkosten nood
zakelijk en eigen zijn aan de handicap 
zelf van verweerder en meerkosten met 
zich brengen ten overstaan van die welke 
door een valide persoon in dezelfde , 
omstandigheden dienen gedragen te 
worden; zodat deze motieven de beslis
sing niet regelmatig rechtvaardigen 
(schending van de artikelen 1, 2, 3, ll 0 , 

van de wet van 16 april 1963, 69, 70, 
93, 4°, 94 van het koninklijk besluit 
van 5 juli 1963, 17, 18, 19, 20 van het 
ministerieel besluit van 27 december 
11)67, 1 van het ministerieel besluit van 
8 maart 1965 met littera l van hoofd
stuk VI van de bijlage en 97 van de 
Grondwet); 

derde onderdeel, het arrest niet ant
woordt op eisers verzoekschrift, waarin , 

hij staande hield dat een tussenkomst 
voor een grotere bebouwde oppervlakte, 
gevolg van het gekozen woningtype, en 
de centrale verwarming met stookolie, 
niet in aanmerking kon worden gen~men, 
nu het hier niet ging om spemfieke 
prestaties voor een minder-valide (schen
ding van artikel 97 van de Gronclwet) : 

Wat het eerste onderdeel betreft : 

Overwegende dat het arrest beschouwt 
dat client te worden nagegaan of de 
gevraagde hulp " nodig » is en verant
woord ingevolge de handicap van de 
betrokkene en vervolgens onderzoekt of 
de kosten waarvoor verweerder hulp 
vraagt, door cliens handicap verantwoorcl 
zijn ; dat het aldus toepassing maakt 
van het in het onderdeel aangehaalde 
criterium dat de vergoede kosten nooP,
zakelijk zijn ingevolge de handicap zelf, 
welk criterium is vermeld in artikel 18, 2°, 
van het ministerieel besluit van 27 de.
cember 1967, genomen ter uitvoering 
van de artikelen 3, ll 0 , van de wet van 
16 april 1963, 93, 4°, en 94 van het 
koninldijk besluit van 5 juli 1963; 

Dat het onderdeel feitelijke grondslag 
mist; ' 

Wat het tweede onderdeel betreft : 

Overwegende dat voor de t?e.Pass~ng 
van artikel 18, 2°, van het mm1steneel 
besluit van 27 december 1967 onder 
meer vereist is dat de kosten w:;>arvoor 
materiele hulp aan de minder-valide 
kan worden verleend, " noodzakelijk 
zijn uit hoofde van zijn handicap zelf 
en hierdoor bijkomende uitgaven· vormen 
ten opzichte van degene die een valide 
persoon in identieke omstandigheden 
moet doen '' ; 

Dat deze bepaling niet inhoudt dat de 
bedoelde kosten (( eigen )) zijn aan d.e 
handicap of, met andere woor?-en, « sp~Cl
fieke » prestaties voor een m1nder-vahcle 
betreffen ; dat kosten die door valide 
personen worden gemaakt of voor l~en 
nuttig zijn, eveneens in aanmerk1ng 
komen, op voorwaarde dat zij voor een 
minder-valide noodzakelijk zijn ingevolge 
zijn handicap en hij daard<;>or bijkome~de 
uitgaven moet doen d1e een valide 
persoon niet verplicht is te doen ; 

Overwegende dat het arbeidshof door 
de in het middel aangehaalde over
wegingen te kennen: geeft dat de in 
aanrrierking genomen kosten noodzake- . 
lijk zijn ingevolge de handicap zelf; dat 
het bovendien het bedrag van de tege
moetkoming verantwoord acht O.fl. grond 
van " een raming van de meerpriJS door 
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architect Pieters van 20 juli 1967 » en 
daardoor tot uitdrukking brengt dat de 
gedane kosten bijkomende uitgaven 
vormen; 

Dat het arbeidshof zijn beslissing aldus 
wettelijk rechtvaardigt ; 

Dat het onderdeel niet kan worden 
aangenornen ; 

1iVat het derde onderdeel betreft : 

Overwegende dat de verwerping van 
het tweede onderdeel aile belang ont
neemt aan onderhavig onderdeel en het 
bijgevolg niet ontvankelijk maakt; · 

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

23 juni 1976. - 3e kamer. - Vom·
zitte1', de H. Naulaerts, raadsheer waar
nemend voorzitter. - Vm·slaggeve1', de 
H. Janssens. ---, 'Gelijkluidende conclttsie, 
de H. Lenaerts, advocaat-generaal. -
Pleite1's, de HH. Houtekier en De Gryse. 

3e KAMER. - 23 juni 1976, 

1° DIENSTPLICHT. - HERKEURINGS
RAAD, - BESLISSING OVER DE KEURING 
IN HET BUITENLAND. - GEEN OP
ROEPING VAN DE DIENSTPLICHTIGEl. 

2° DIENSTPLICHT. - BESLISSINGEN 
VAN DE HERKEURINGSRAAD.- REDE
NEN. 

I 0 De he1'ketwingsJ·aad doet ttitspmak 
ove1· de keu1'ing van de dienstplichtige 
in het buitenland zonde1' deze op te 
1'oepen (1). (Dienstplichtwetten, ge
coordineerd op 30 april 1962, art. 46, 
§ 5.) 

2° De he1·kem·ingsmad die ove1' de dienst
geschiktheid ttitsp1'aak doet in de be
wom·dingen van a1'tikel 43, § 4, van de 
dienstplichtwetten, gecoo1'dinem·d op 
30 ap1'il 1962, hoeft zijn beslissing niet 
nade1· te motive1'en (2). 

(1) Vgl. cass., 24 december 1962 (Bull. 
en Pas., 1963, I, 501) en 27 september 1972 
(An·. pass., 1973, blz. 105). 

(2) Cass., 4 januari 1974 (A?'/', cass., 1974, 
blz. 495). 

(PERSY.) 

ARREST, 

RET HOF';- Gelet op de bestreden 
beslissing, op 10 rnaart 1976 door de 
Herkeuringsraad van de Provincie Ant
werpen gewezen ; 

Over het eerste rniddel, afgeleid uit 
de schending van artikel 43, § 2, van de 
gecoordineerde dienstplichtwetten, 

doo1'dat de herkeuringsraad uitspraak 
doet zonder eiser te hebben opgeroepen 
om hem te horen en het hem rnogelijk 
te maken een memorie of verweerschrift 
in te dienen : 

Overwegende dat artikel 43, § 2, van 
de gecoordineerde dienstplichtwetten 
aileen toepassing vindt wanneer de 
herkeuringsraad uitspraak doet over . de 
niet-ontvankelijkheid van ~en aanvraag 
van de betrokkene om vrijstelling of 
voorlopige afkeuring op lichamelijke 
grond; 

Overwegende dat de beslissing vast
stelt dat het ten deze gaat om een 
keuring ondergaan in het buitenland ; 

Overwegende dat, luidens artikel 46, 
§ 5, van de gecoordineerde dienstplicht
wetten, de herkeuringsraad in dergelijk 
geval uitspraak doet zonder de . belang
hebbende op te roepen ; 

Dat het middel riaar recht faalt ; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van artikel 48 van de 
gecoordineerde dienstplichtwetten, 

doordat de herkeuringsraad enkel be
slist dat eiser " aangewezen, · geschikt is 
voor de dienst n, zonder die beslissing 
nader te motiveren : 

Overwegende dat, zo artikel 48 van de 
gecoordineerde dienRtplichtwetten welis
waar bepaalt dat de beslissingen van de 
herkeuri:ngsraad met redenen dienen 
omkleed te zijn, artikel 43, § 4, van 
dezelfde wetten nauwkeurig de bewoor
dingen aangeeft waarin deze raad over 
de dienstgeschiktheid uitspraak doet; 
dat, door eiser " aangewezen, geschikt 
voor de dienst » te verklaren, de beslissing 
met redenen is omkleed overeenkomstig 
artikel 43, § 4 ; 

Dat het middel naar recht faalt ; 

Om die redenen, verwerpt de voor
ziening. 

23 juni 1976. - 3e kamer. - Vom·-
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zitter en Ve?·slaggeve?', de H. Naulaerts, 
raadsheer waarnemend voorzitter. -
Gelijkluidende conclusie, de H. Lenaerts, 
advocaat-generaal, 

3e KAMER. - 23 juni 1976, 

DIENSTPLICHT. - VRIJLATING VAN 
DIENST OP MORELE GROND. - VRIJ
L.I\.TIN:G ALS KOSTWINNER. - LICHTING 
WAARTOE D:El VRIJG:EJLATEN INGESCHRE· 
VENE BEHOORT. 

l)e ingeschrevene die vrijlating van dienst 
als kostwinner belcomt, maakt geen deel 
uit van de lichting van zijn leejtijds
lclasse, maar van de lichting waa1·naar 
hij op het ogenblik van zijn v1·ijlating 
is overgebracht ingevolge de bekomen 
ttitstellen ( 1). (Dienstplichtwetten, ge
coiirdineerd op 30 april 1962, art. 12, 
§§ 1, 7°, en 3, lid 2.) · 

(VANDESOMPELE.) 

ARREST. 

HET HOF;- Gelet op de bestreden 
beslissing, op 1 april 1976 door de Hoge 
Militieraad gewezen ; 

Over het middel afgeleid uit de schen
ding van artike1 12, § 1, 7°, en § 3, tweede 
lid, van de gtJcoiirdineerde dienstplicht
wetten,· 

1 doordat de Hoge Militieraad beslist 
« dat de regeling waarop appellant (thans 
eiser) zinspeelt enkel en alle'en van 
toepassing is voor het bepalen van Q.e 
dut~r van de militaire verplichtingen, 
ove.reenkomstig artikel 3 en artikel 12, 
§ 1, eerste lid, van de dienstplicht
wetten ; dat deze regeling bijgevolg in 
geen. geval kan of mag toegepast worden · 
b!j het bepalen van het lichtingsverschil, 
bedoeld bij artikel 12, § 3, tweede lid, 
in fine, van de dienstplichtwetten », 

te1·wijl de gecoiirdineerde dienstplicht
wetten nergens. bepalen dat een inge
schrevene die uit hoofde van zijn leeftijd 

.( 1) Ingevolge de wijziging door de wet van 
15 juli 1974 aangebracht in artikel 12, § 1, 
van de dienstplichtwetten, wordt de vrij· 
gelaten ingeschrevene, wat de duur van de 
q.ilitaire dienstplicht betreft, behandeld zoals 

geen recht op de eerste vijf uitstellen 
meer heeft doch, op grond van artikel 12, 
§ 1, 7°, vrijlating van dienst bekomt 
omdat hij de voorwaarden gesteld in 
artikel 10, § 1, 1° of 2°, of van artikel 11 
vervult, voor alle verdere militieverrich
tingen niet meer beschouwd wordt als 
behorende tot zijn oorspronkelijke lich-
ting : · 

Overwegende dat de Hoge Militieraad 
vaststelt dat de gehuwde broeder van 
ei'ser, geboren op 29 mei 1948, met de 
lichting 1972 de vrijlating als kostwinner, 
op grand van artikel 12, § 1, 7°, van de 
gecoiirdineerde dienstplichtwetten, be .. 
kwam; 

Overwegende dat eiser voorhoudt dat 
zulks niet belet dat zijn broeder voor alle 
v,erdere militieverrichtingen terug naar 
diens originele lichting, die van 1967, 
verwezen wordt, zodat hij, eiser, de bij 
artikel 12, § 3, vereiste voorwaarde 
vervult, nu zijn broeder « deel uitmaakt 
van een lichting welke aan die van de 
aanvrager ten minste' vijf jaar vooraf. 
gaat >> ;' . 

Overwegende dat, ingevolge artikel 1, 
negende lid, van de gecoiirdineerde 
dienstplichtwetten, het uitstel de over
brenging is, op een der bij de wet bepaalde 
morele gronden, van de dienstplichtige 
naar de volgende lichting en dat, inge
volge artikel 10, §. 1, eerste lid, van 

, dezelfde wetten, c(e ingeschrevene die een 
uitstel bekomt, naar de volgende lichting 
overgaat; 

Overwegende dat de Hoge Militieraad 
derhalve wettelijk beslist dat de broeder 
van eiser, die aanvankelijk tot de lichting 
1967 behoorde, ingevolge de bekomen 
uitstellen, telkens naar de . volgende 
lichting is overgegaan en, met de lichting 
1972 vr'ijgelaten zijnde, geen: deel meer 
uitmaakte van een lichting welke aan die 
van eiser ten minste vijf jaar voorafging; 

Dat het middel naar recht faalt ; 

Om die red01~en, verwerpt de voor
ziening. 

23 juni 1976. - 3e kamer. - Voo?·
zitter en Verslaggevm·, de H. Naulaerts, 
raadsheer waarnemend voorzitter. -
Gelijkluidende conclusie, de H. Lenaerts, 
advocaat-generaal. 

de dienstplichtigen, niet rneer « van zijn 
leeftijdsklasse ,, maar «van de lopende 
lichting » (zie Senaat, 1972·1973, Gedr. St., 
nr. 7, blz. 1). 
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3e KAMER. - 23 juni 1976. 

1° CASSATIE. - BEVOEGDHEID. 
DIENSTPLIOHT.- MIDDEL TEN BETOGB 
DAT DE HOGE MILITIERAAD DE GE· 
GEVENS VAN DE' ZAAK VERKEERD IN 
FEITE HEEFT BEOORDEELD. - HoF 
NIET BEVOEGD OM KENNIS ERVAN TE 
NEMEN, 

2° CASSATIEMIDDELEN. -DIENST· 
PLICHT. - MIDDEL DAT SLECHTS 
KRITIEK OEFENT OP BEPAALDE RE· 
DENEN VAN DE BESTREDEN BESLISSING, 
TERWI.JL HET BESCHIKKENDE GEDEELTE 
WETTIG GERECHTVAARDIGD IS DOOR 
EEN ANDERE RBDEN. - NIET·ONT· 
V ANKELI.JKHEID, 

1° Het Hof van Oassatie is n·iet bevoegd 
om na (e gaan of de Hoge Militieraacl 
de gegevens van de zaak goed of slecht 
in jeite heeft beom·deeld (1). (Grondwet, 
art. 95.) 

2° Niet ontvankelijk wegens het ontbreken 
van belang is het middel dat slechts op 
bepaalde redenen van de best1•eden 
beslissing kritiek oefent, te1·wijl het 
beschikkende gedeelte wettig ge1·echt
vaardigd is doo1· een andm·e reden (2). 

(VERRECKT.) 

Met de notities overeenstemmend 
arrest. 

23 juni 1976. - 3e kamer. - Voor
zitter en Ve1'slaggeve1', de H. Naulaerts, 
raadsheer waarnemend voorzitter. ..:__ 
Gelijkluidende conclusie, 'de H. Lenaerts, 
advocaat-generaal. 

1e KAMER.- 25 juni 1976. 

1° HUUR vAN GOEDEREN. - p ACHT 
VAN EEN ONROEREND GOED DAT GE· 
BRUIKT WORDT VOOR INDUSTRIELE 
VETMESTERI.J EN INDUSTRIELE FOK· 

(1) Cass., 16 oktober 1967 (A1'·J•, cass., 1968, 
blz. 244) en 21 maart 1973 (ibid., 1973, 
blz. 726). 

(2) Cass., 13 februari 1974 (A1'1', cass., 
1974, blz. 651). 

KERI.J, ONAFHANKELIJK VAN EEN LAND•. 
BOUWBEDRI.JF. - RBGELS BETMF;: . . . I 
FENDE DE PACHT IN HET BI.JZONDBR. 
NIET VAN TOEPASSING. . '·' 

2° REDENEN VAN DE VONNISSEN 
EN ARRESTEN. - BURGERLIJKE 
ZAKEN. - 00NCLUSI:E1 WAARIN EEN' 
ONDERZOEKSMAATREGEL WORDT GB· 
VRAAGD.- VASTSTELLINGEN VAN HET· 
VONNIS WAARUIT BLI.JKT DAT· DIE' 
lVIAATREGEL OVERBODIG IS. - REGEL· 
MATIG GEMOTIVEERDE "\TERWERPING. 

1° De bepalingen betreffende de pacht .in 
het bijzo1ide1· zijn niet van toepassing 
op de pacht van een om·oe1·end goed dat 
wo?"dt geb1·uikt voo1' · indust1'iele vet
meste?·ij en indust1·iele fokkerij, or~:af
ha?ikelijk van een landbouwbed1·ijj. 
(Art. 2, lid 1 en 1°, van afdelilig 3 ill 
hoofdstuk II van titel VIII van het 
boek III van het Burgerlijk vY etboek 
[wet van 4 november 1969, art. I].) 

2° De conclusie waarbij een onde?"zoeks
maatregel wm·dt gevraagd wo1'dt bij 
een regelmatig gemotivee1·de beslissing 
ve1·worpen wannee1• uit de vaststellingen 
van het vonnis blijkt dat de gevmagde 
maat1·egel ove?"bodig is (3). (Art. 9.7 
G.W.) 

(VAN HUMBEElt EN VAN CASTER, 
T. VERMEULEN EN LUYCKX.) 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vom'lis, op 18 februari 1975 in hoger 
beroep gewezen door de Rechtbank van 
eerste aanleg te Leuven ; 

Over het eerste middel, afgeleid uit'; 
de schending van de artikelen 1, 2, 1o, 
4, 6, 7, 8, 56 vervat in artike1 I van de wet 
van 4 november 1969 op de landpacht, 
welke afdelil'lg 3 van hoofdstuk II van 
titel VIII van boek III van het Burgerlijk 
W etboek vormt, 2, 3, 5, vervat ·in 
artikel III, en 5° van artikel IV van de 
wet van 4 november 1969, 870, 915, 1042 
van het Gerechtelijk Wetboek en 97 van 
de Grondwet, 

dom·dat het vonnis de door de ver
weerders aan de eisers gegeven huur
opzegging geldig verldaart, de tegeneis. 
van de eisers tot vermindering van de 

(3) Cass., 30 april 1975 (Arr. cass., 1975, 
blz. 952) en 4 september 1975, supm, biz. 24. 
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pachtprijs verwerpt, een deskundige artikelen 1, 2, 1°, 56, vervat in artikel I 
1.\ll'ri.stelt om de huurschade te beschrijven van de wet van 4 november 1969 tot 
en de eisers veroordeelt tot het betalen wijziging van de pachtwetgeving, 2, 3, 5, 
aan de verweerders van een vergoeding vervat in artikel III, en 5° van artikel IV 
van· 7.500 frank per maand vanaf vandezelfdeweten97vandeGrondwet); 
31 januari 1973, om de redenen dat de derde onderdee~, het feit dat, zoals de 
op2:egging, die door de verweerders eerste rechter beslist, de partijen in hun 
gegeven wer<;l. tegen het einde van de schriftelijke overeenkomst hebben be
tweejarige verhuring, geldig was, dat de dongen dat het verhuurd goed bestemd 
aard van het bedrijf door de eisers in dit was voor varkensfokkerij en er geen 
eigendom geexploiteerd (varkensfokkerij ), andere landbouwgronden met deze fok
de samenstelling van het verhuurde kerij door de verweerders verhuurd 
(woonhuis, vervallen hoeve, brede inrit werden, niet inhoudt dat de pachtwet 
en boomgaard, alles 1 ha 40 ca groot), niet toepasselijk zou zijn, noch de 
het beroep van de huurders (eiser liet toepassing ervan uitsluit wanneer deze 
zich pas na de dagvaarding als land- varkensfokkerij niet onafhankelijk is van 
bouwer inschrijven) duidelijk aanwijzen het landbouwbedrijf van de eisers dat 
dat deze verhuring niet onder toepassing deze ook op andere gronden uitoefenden 
v~m de pachtwet valt en dat ook de andere (schending van de artikelen 1, 2, 1°, 6, 7, 
door de · eerste rechter voorgebrachte 8, 56, vervat in artikel I van de wet van 
a,rgumenten op de niet-toepassing van 4 november 1969 op de landpacht, 2, 3, 5, 
de pachtwet wijzen, / vervat in artikel III, en 5° van artikel IV 

te1'wijl, eerste onderdeel, de eisers zowel van dezelfde wet) : 
in hun verzoekschrift tot hoger beroep 
als bij conclusie staande hielden en 
aanboden te bewijzen dat zij lang v66r 
de kwestieuze verhuring landbouwers 
waren, huurders en uitbaters van nog 
verschillende andere percelen dan het 
hier betwiste land, eigenaars van koeien 
en kalveren, en dat zij aan algemene 
landbouw deden, waaruit bleek dat de 
eisers bedrijfsmatig aan uitoefening van 
landbouw deden ; dat het vonnis ten 
onrechte dit bewijsaanbod niet toelaat 
en de omstandigheden dat eiser zich 
slechts na de dagvaarding als landbouwer 
liet inschrijven en ook nog een andere 
beroep heeft, niet van die aard zijn 
dat dit bewijsaanbod regelmatig zou 
moeten worden verworpen (schending 
van de artikelen 1, 4, 6, 7, 8, 56, vervat 
in artikel I van de wet van 4 november 
19'69, tot wijziging van de pachtwet
geving, 2, 3, 5, vervat in artikel III, en 
5o van artikel IV van dezelfde wet, 870, 
915, 1042 van het Gerechtelijk Wetboek 
en 97 van de Grondwet); 

tweede ondenleel, de eisers staande 
hielden dat het door hen van de ver
weerders gehuurde goed, hoewel bestemd 
vdor varkensfokkerij, geenszins onaf
hankelijk was van hun landbouwbedrijf 
en dat noch de aard van de in het 
gehuurde goed uitgebate vetmesterij, 
no'ch de samenstelling van dit gehuurde 
goed, noch het andere beroep van de 
eisers de band tussen deze fokkerij en de 
andere landbouwactiviteit van de eisers 
in. de weg star:tn of voldoende tegen
spi'eken, zodat de beslissing niet wettelijk 
gerechtvaardigd is (schending van de 

W at het eerste onderdeel betreft : 

Overwegende dat, krachtens artikel 2, 
}o, vervat in artikel I van de wet van 
4 november 1969 tot wijziging van de 
pachtwetgeving, de bepalingen van de 
afdeling betreffende de pacht in het 
bijzonder niet van toepassing zijn op 
de pacht van onroerende goederen die 
worden gebruikt voor industriele vet
mesterij en industriele fokkerij, onaf
hankelijk van een landbouwbedrijf; 

Overwegende dat, door op grond van 
eigen beschouwingen en bij overneming 
van de motieven van de eerste rechter 
vast te stellen dat het verhuurde goed 
zich op een perceel weide bevindt en 
bestaat uit een woonhuis, een vervallen 
hoeve waarin varkenshokken zijn inge
richt en een boomgaard over een totale 
oppervlakte van l ha 40 ca, dat in de 
overeenkomst uitdrukkelijk bedongen is 
dat het verhuurde goed bestemd was 
voor varkensfokkerij en het duidelijk is 
dat partijen een industriele varkens
fokkerij bedoelden, dat eiser full-time 
tewerkgesteld is door de Katholieke 
Universiteit Leuven, en eiseres melk
handelaarster is, dat de eisers langzamer
hand hun varkensfokkerij hebben om
gevormd in een manege waar renp~ard<:n 
zijn ondergebracht en alwaar mser In 
feite handel drijft en deze renpaarden 
per uur uitleent, dat bij zijn aankomst 
te Lubbeek eiser alleen voormelde opper
vlakte weide bewerkte, aan dit bedrijf 
geen andere landbouwgronden warEm 
gehecht en eiser zich slechts na de 
dagvaarding als landbouwe'r bij de 



- 12()4-

beyolkingsdienst liet inschrijven, het 
vonnis zijn impliciete beslissing tot 
verwerping van het voor zoveel als nodig 
door de. eisers gedaan aanbod van hE?wijs 
wettelijk rechtvaardigt en regelinatig 
rnotiveert ; 

W at het tweede en het derde onderdeel 
betreft: 

Overwegende dat, nu uit de in het 
antwoord op het eerste onderdeel aange
haalde vaststellingen blijkt dat er aan 
industriele varkensfokkerij werd gedaan 
en er geen ander landbouwbedrijf bestond 
waarvan die fokkerij afhankelijk kon 
zijn, het vonnis, op grond van die vast
stellingen, wettelijk heeft kunnen be
slissen dat kwestieuze verhuring niet 
onder toepassing van de pachtwet valt 
en rneteen de in het tweede onderdeel 
aangehaalde conclusie, luidens welke 
voormelde fokkerij geenszins .onafhanke
lijk was van het landbouwbedrijf, passend 
beantwoordt ; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenmnen ; 

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

25 juni 1976. - 1e kamer. - Voor
zitte1', .de H. de Vreese, raadsheer waar
nemEmd · voorzitter. - Vm·slaggevm·, de 
H. Gerniers. - Gelijkluidende conclusie, 
de H. Tillekaerts, advocaat-generaal. _:__ 
Pleite1;s, de HH. Hout13kier en Biitzler. 

1e KAMER.- 25 juni 1976. 

1° VONNISSEN EN ARRESTEN. 
BURGERLIJKE ZAKEN. - AFWIJZING 
VAN DE VORDERING GEGROND OP EEN 
EXOEPTIE DIE DE PARTIJEN NIET 
HADDEN INGEROEPEN, ZONDER HER· 
OPENING VAN DE DEBATTEN. - GE
REOHTELIJK WETBOEK, ARTIKEL 774, 
LID 2. - BEPALING VAN TOEPASSING 
OP DE REOHTER IN HOGER BEROEP. 

(1) Cass., 2S januari 1975 (A1'1'. cass., 1975, 
biz, 574) .en 29 januari 1976, sttp1·a, biz. 626. 

Wat het doel van de bepaling van arti
kei 774, lid 2, van-het Gerechtelijk Wetboek 
betreft, raadpi. cass., 9 december· 1971 (An·. 

2° VONNISSEN EN ARRESTEN. • ---t
BURGERLIJKE ZAKEN. - GEREOHTE· 
LIJK WETBOEK, ARTIKEL 774, LID 2.--'--
VERPLIOHTING VOOR DE REOHTER DE 
HEROPENING VAN DE DEBATTEN TE 
BEVELEN ALVORENS DE VORDERING AF 
TE WIJZEN OP GROND VAN EEN EXOEP
TIE DIE DE PARTIJEN VOOR HEM NIET 
HADDEN INGEROEPEN. ~ ExoEPTIE. ~ 
BE GRIP. 

3° VERBINTENIS.- VERBINTENIS 0~ 
GEDURENDE EEN BEPAALDE TIJD lETS 
NIET TE DOEN. - VERBINTENIS VAT.7 
BAAR VOOR GEDEELTELIJKE UITVOE'
RING. 

4° OVEREENKOMST.- VERBINTENrS 
OM GEDURENDE EEN BEPAALDE TIJD 
lETS NIET TE DOEN. - STRAFBEDING 
WEGENS NIET·UITVOERING VAN DIE 
VERBINTENIS. - VERBINTENIS 'DIE 
GEDEELTELIJK WORD UITGEVOERD.- ..:_ 

ARTIKEL 1231 VAN HET BURGERLIJK 
WETBOEK. - STRAF DIE DOOR DE 
REOHTER KAN '.'ERMINDERD WORDEN.' 

l o De bepaling van artikel 774, lid 2, van 
het Gerechtelijk Wetboek, luidens welk~ 
de 1·echter de hempening van, de debatten 
moet bevelen alvm·ens de vorde1·ing 
geheel of gedeeltelij k af te tvijzen op 
grand van een exceptie die de pm·tijMt 
voor hem niet hebben opgewm-pen, is vmi 
toepassing op de 1·echte1' in· hogei· 
beroep (1). (Artt. 774, lid 2, en 1042 
G.W.) (Impliciete oplossing.) 

2° De rechtm· is ve1-plicht de hm·opening 
van de debatten te bevelen· wannee1· hij 
de vm·dering geheel of gecleeltelijk af" 
wijst op g1·oncl van een exceptie die de 
pa1·tijen voor hem niet hadclen inge~ 
1·oepen, met name op g1·ond van een 
exceptie van onbevoegclheicl, nietigheid, 
vmjm·ing, uitsluiting, niet-ontvankelijk
heicl of enige ancle1·e exceptie in de zin 
van artikel774, licl2, van het Ge1·echtelijk 
W etboek, maar niet wannem· ·hij cle 
gehele of gecleeltelijke afwijzing van de 
vm·clering steunt op feitelijke omstandig, 
heden die aan zijn oordeel zijn ondm·
wo1-pen (2). (Art. 774, lid 2, G. W.) 

3° De verbintenis om geclttrencle een 

cass., 1972, biz. S57) en 2S januari 1975; 
motieven (ibid., 1975, biz. 574). 

(2) Cass., 1 oktober 1971 (A1'1'. cass., 1972, 
biz. 122), 22 jtmi 197S, motieven (ibicl., 197S; 
biz. 10S9), en 19 december 1975, motieven, 
sttpra, biz. 492. · 
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.bepaalde. tijd iets .niet te doen, is vat.baar 
voor gedeeltelijke uitvoering. (Artt. 1142 
en 1145 B. W.) 

49 .W~mle.e?' de. rechte?· vaststelt dat de 
Ve?;binte'(bis van .ee.n pa1·tij om gedu1·ende 
een bepaa!de tijd iets niet ,te · doen, 
ged'Lf,?'ende een gedeelte van de aldtts 
bepaalde. tijd werd uitgevoe1·d, kan hij 
de .straj, gesteld voor de niet-uitvoedng 
van· de verbintenis, ve1·minde?·en wegens 
gedeeltelijke ttitvoe1·ing van de hoofd
ve?·bintenis (1). (Art. 1231 B. W.) 

(NAAMLOZE VENNOOTSCHAP 

« BRABO CORPORATION "' 
T. DE BEUCKELAER.) 

ARREST, 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 3 januari 1974 door het Hof 
van beroep te Brussel gewezen ; 

Over het eerste middel, · afgeleid uit 
de schending van de artikelen 6, 1131, 
1152, 1226, 1231 .van het Burgerlijk 
Wetboek, 774, lid 2, 1042 van· het 
Gerechtelijk Wetboek en van het alge
meen rechtsbeginsel van de eerbied voor 
de rechten van de verdediging, 

doordat het arrest, na de tussen partijen 
gesloten huurovereenkomst van het mu
ziekapparaat « Rock,Ola >> ten 1aste van 
verweerster te hebben verbroken daar 
zij in weerwil van haar verplichtingen 
een ander apparaat in gebruik had 
genomen, de door eiseres tegen verweer
ster ingestelde vordering tot betaling 
van een conventioneel vastgestelde 
schadevergoeding, ten bedrage van 59;325 
frank, herleidt tot 10.000 frank, om de 
reden dat de bepalingen van artikel 1152 
vart het Burgerlijk W etboek betrekking 
hebben op het geval van niet-uitvoering 
van de overeenkomst, doc}]. terzake de 
hoofdverbintenis gedeeltelijk werd uit
gevoerd, in welk geval de rechter, 

(1) DEMOGUE, Tmite des obligations en 
general, deel VI, druk 1931, nr. 488; BEUDANT, 

Gotws de· d·roit civil fmnQais, deel VIII, druk 
1936, nr. 592; Rep. p1·at. dr. belge, deel IX, 
V 0 Obligations, nr. 852; ·KLUYBKENS, De 
vm·binten·issen, druk 1948, nr. 159, 1°; CoLIN, 

CAPITANT en JULLIOT DE LA MoRANDI:ERE, 

GOU!'S elementaire de droit civil franrais, deel II, 
druk 1953, nr, 164 l PLANIOL en RIPERT, 

Tmite de d?'oit civil, deel II, druk 1957, nr. 842; 
DE PAGE, deel III, druk Hi67, nr. 125, .A. 

kra~htens artikel 1231 van het Burgerlijk 
W etboek, steeds het recht heeft de 
bedongen straf te verminderen, · 

terwijl, ee1·ste O'Jtdm·de!ll, verweerster 
in conclusie geenszins had aangevoerd 
dat de · schadevergoeding diende ver
minderd te worden omdat zij haar 
verplichtingen gedeeltelijk had uitge
voerd, zodat het arrest, alvorens de 
vordering van eiseres gedeeltelijk op dat 
middel af te wijzen, de debatten had 
moeten heropenen (schending van de 
artikelen 774, lid 2, en 1042 van het 
Gerechtelijk Wetboek); 

tweede onde1·deel, het middel volgens 
hetwelk de door het strafbeding, voor
ziene straf door de rechter kan ver
minderd worden wanneer de hoofd
verbintenis gedeeltelijk uitgevoerd is1 
geenszins de openbare orde raakt en 
derhalve niet van ·ambtswege door de 
rechter kan worden opgeworpen, waar, 
door de rechten van de verdediging van 
eiseres werden miskend (schending van 
de artikelen 6, 1131, 1152, 1226, 1231 
van het . Burgeriijk W etboel~ en van 
voormeld algemeen rechtsbegilisel) : 

W at het eerste onderdeel betreft : 

Overwegende dat het arrest de gevor; 
derde vergoeding van 59.325 frank, 
welke partijen in de overeenkomst 
hadden bepaald voor het geval de 
huurder << een van zijn verplichtingen 
niet nakomt "• gedeeltelijk afwijst om de 
reden dat de bepalingen van artikel1152 
van het Burgerlijk W etboek betrekking 
hebben op het geval van niet-uitvoering 
van de overeenkomst, terwijl ten deze 
de verbintenis gedeeltelijk :werd nit- _ 
gevoerd; 

Overwegende dat het. arrest zodoende 
de vordering geenszins afwijst op grond 
van een exceptie van onbevoegdheid, 
nietigheid, verjaring, uitsluiting, niet
ontvankelijkheid of enige andere exceptie 
in de zin van artikel 774 van het Gerech. 
telijk W etboek ; 

Laatstgenoemde auteur stelt weliswaar zeer 
omzichtig voorop dat de overtreding van een 
verbintenis om iets niet te doen uiteraard 
ieder idee van gedeeltelijke uitvoering schijnt 
uit te sluiten; voo1· zodanige verbintenis 
zonder beperking in de tijcl komt deze ziens
wijze niet onjuist voor doch anders is het 
gesteld wanneer die verbintenis slechts 
betrekking had op een bepaalcle tijd en 
gedurende een gedeelte van die tijd Wf1r4 
nageleefd. 
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Dat de rechter derhalve niet verpiicht 
was de heropening van de debatten te 
beveien; 

W at het tweede onderdeei betreft : 

Overwegende dat verweerster in con
ciusie steide « dat de schade enkei kan 
bestaan in het verlies van de huur
termijnen vanaf 29 februari 1972 ,, 
er aidus op wijzend dat de verbintenis 
tot op die dag wei werd uitgevoerd, en 
vroeg dat voor recht zou worden gezegd 
dat het door de eerste rechter toegekende 
bedrag (van 59.325 frank) overdreven 
was, dat de overeenkomst niet vait onder 
voormeid artikel1152 en dat de som van 
10.000 frank, die ze ais schadevergoeding 
aanbiedt, aangepast voorkomt ; 

Overwegende dat derhaive de ver
rpindering van · de bedongen schade
vergoeding wegens gedeeiteiijke uitvoe
ring van de verbintenis geenszins ambts
haive door de rechter werd opgeworpen ; 

Overwegende dat het arrest, door tot 
staving van de door verweerster ge
vraagde herieiding van de schadever
goeding wegens gedeeiteiijke uitvoering 
van de verbintenis, artikei 1231 van het 
Burgerlijk Wetboek aan te voeren, de in 
het onderdeei aangehaaide wetsbepa
Iingen niet schendt en de rechten van de 
verdediging niet miskent ; 

Dat geen van de onderdeien van het 
middei kan worden aangenomen ; 

Over het tweede middei, afgeieid uit 
de schending van de artikeien 1126, 1134, 
1135, 1142, 1145, 1152, 1226, 1229, 1230 
en 1231 van het Burgeriijk Wetboek, 

doordat het arrest, na de tussen 
partijen gesioten huurovereenkomst van 
het muziekapparaat « Rock-Oia " ten 
Iaste van verweerster te hebberi ver
broken daar zij in weerwii van haar 
verplichtingen een ander apparaat in 
gebruik had genomen, de door eiseres 
tegen verweerster ingesteide vordering 
tot betaiing van een conventioneei vast
gesteide schadevergoeding, ten bedrage 
van 59.325 frank, herieidt tot 10.000 
frank om de reden dat de bepaiingen 
van artikei 1152 van het Burgeriijk 
Wetboek betrekking hebben op het gevai 
van niet-uitvoering van de overeenkomst, 
doch terzake de hoofdverbintenis gedeei
telijk werd uitgevoerd, in weik gevai de 
rechter, krachtens artikei 1231 van het 
Burgeriijk Wetboek, steeds het recht 
heeft de bedongen straf te verminderen, 

terwijl, eM·Bte onderdeel, het feit dat 
partijen in de huurovere.enkomst hebben 
bedongen dat het strafbeding van toe-

passing is op het enkei feit van het 
opstellen door verweerster, op weik 
ogenbiik ook, van een ander apparaat 
onverenigbaar is met de mogelijkheid 
de schadevergoeding wegens gedeeitelijke 
uitvoering te verminderen, zodat partijen 
de toepassing van voormeld artikei 1231 
conventioneei hebben uitgesioten (schen
ding van de artikeien 1134, 1135, 1152, 
1226, 1229 en 1231 van het Burgeriijk 
Wetboek); 

tweede onderdeel, het arrest vaststeit 
dat eiseres, in weerwil van haar conven
tioneie verpiichtingen, een ander muziek
apparaat in gebruik heeft genomen, zodat 
zij een inbreuk heeft gepieegd op een ver
piichting van niet te doen, en dergeiijke 
verpiichting niet vatbaar is voor gedeei
telijke uitvoering, zodat het strafbeding 
ten onrechte is verminderd geworden 
(schending van de artikeien 1126, 1142, 
1145, ll52, 1226, 1230 en 1231 van het 
Burgerlijk Wetboek) : 

W at het eerste onderdeei betreft : 

Overwegende dat, in antwoord op de 
door verweerster in conclusie voor
gebrachte vraag tot herleiding van de 
schadevergoeding wegens gedeeitelijke 
uitvoering van de verbintenis, eiseres 
voor het hof van beroep geenszins 
aanvoerde dat eike vermindering van de 
schadevergoeding wegens gedeeiteiijke 
uitvoering onverenigbaar is met wat 
partijen in hun overeenkomst hadden 
bedongen zodat zij de toepassing van 
artikei 1231 van het Burgeriijk Wet.boek 
conventioneel hadden uitgesioten ; 

Dat het onderdeei, hetweik de open bare 
orde niet raakt, nieuw en dienvoigens 
niet ontvankeiijk is; 

vVat het tweede onderdeei betreft : 

Overwegende dat, krachtens de be
dongen huurovereenkomst, verweerster 
er zich toe verbond « gedurende de 
duurtijd van het contract "' dit is 
gedurende 36 maanden, geen soortgeiijk 
toestei in haar inrichting te piaatsen ; 

Overwegende dat zulke verbintenis, 
om iets gedurende een bepaaide periode 
niet te doen, wei degeiijk voor gedeeite
lijke uitvoering vatbaar is ; 

Dat het onderdeei niet kan worden 
aangenomen ; 

Over het derde middei, 
.. •' ..... 

Dat geen van de onderdeien van het 
middel kan worden aangenomen ; 
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Om die redenen, verwerpt de voor
ziening ; veroo.rdeelt eiseres ill de kosterh 

25 juni 1976. - 1e kamer. - Voor
zitter· en Verslaggever, de H; de Vreese, 
raadsheer waarnernend voorzitter. -
Gelijkluidende conclusie, de H. Tillekaerts, 
advocaat-generaal. - Pleiters, de HH. 
Hout.ekier en van Heeke. 

2e KAMER, - 25 juni 1976, 

1 o INTERN4TIONALE VERDRAGEN. 
- VERDRAG TOT BESOHERMING VAN DE 
REORTEN VAN DE MENS EN DE FUNDA
MENTELE VRIJHEDEN, ARTIKEL 6. -
DRAAGWIJDTE. 

2o ONDERZOEK (IN STRAFZAKEN)· 
- GEHEIM VAN HET ONDERZOEK. -
GRENZEN. 

3o INTERNATIONALE VERDRAGEN. 
- VERDRAG TOT BESOHERMING VAN DE 
REORTEN VAN DE MENS EN DE FUNDA
MENTELE VRX;THEDEN, ARTIKEL 6-L -
EERLIJKE BEHANDELING VAN DE ZAAK. 
- BEGRIP.- REDENGEVING. 

40 DAGVAARDING.- STRAFZAKEN.
VOQRWERP VAN DE TELASTLEGGING 

, VOLDOEND;E DUIDELIJK, - REoHTEN 
VAN DE VERDEDIGING IN AOHT GENO
·MEN.- GELDIGHEID. 

5o INTERNATIONALE VERDRAGEN. 
- VERDRAG TOT BESOHERMI'i-m VAN :bE 
REORTEN VAN DE MENS EN DE FUNDA
MENTELE VRIJHEDEN. ARTI• 
KEL 6-3, a. - DRAAGWI;i"DTE. 

6o OMKOPING VAN AMBTENAREN. 
- ARTJZKEL 252 VAN HET STRAF
WETBOEK. BESTANDDELEN VAN 
HET MISDRIJF. 

1 o Het arrest dat vaststelt dat de beklaagde 
de gelegenheid had zich bij de behande
ling van zijn zaak te verdedigen en dat 
aantijgingen tegen hem in een andere 
zaak geen invl.oed konden hebben op 
de behandeling van zijn zaak, zowel 
voor de onderzoeksrechter als voor de 
eerste 1·echter, · beslist wettelijk dat arti-

(1) Raadpl. cass., 5 juni 1905 (Bull. en Pas., 
1905, I, 247), 10 april1906 (ibid., 1906, I, 193), 
21 oktober 1912 (ibid., 1912, I, 427) en 12 juni 
1913 (ibid., 1913, I, 322). 

/eel 6 van het Verdrag tot bescherming 
van de 1·echten van de Mens en de 
jundamentele .vrijheden niet werd ge
schonden, daa1' de beklaagde zijn rechten 
heeft lcunnen doen gelden, bij het 
bepalen van de gegi·ondheid van de 
aantijgingen tegen hem. 

zo Het beginsel dat het. onde1·zoelc in 
stmfzaken geheim is (1) wordt niet ge
schonden als het openbaar ministerie 
stuklcen van een nog niet ajgelopen 
onde1·zoek aan een ?'echtbank, waarbij 
een zaak ten laste, van een dm·de aan
hangig is, voodegt om be1·echting van 
deze zaak mogelijlc te maken nadat de 
rechtbanlc volledig we1·d ingelicht. 

3° W annem· de belclaagde bij conclusie 
betoo gt dat zijn zaalc niet eedij k werd · 
behandeld omdat een vroege1· vonnis in 
een zaak ten laste van een ander die geen 
pa1·tij in het geding was, een voo?'OO?'deet 
tegen herr! bevatte, is ?'egelmatig gemoti, 
veerd en wettelijk ve1·antwoord het m·1·est 
dat vaststelt dat de 1·echters, die de tegen 
deze belclaagde ingeste7de vm·volgingen 
moeten beo01·delen, in 1·echte niet waren 
gebonden doo?' de vaststellingen van dit 
vonnis en dat deze · vaststellingen vo01· 

' de ?'echte?'S evenmin .feitelijk beslissend 
waren, ·zodat de zaalc vmi. de belclaagde · 
eerlijk we1·d behandeld (2). 

4° De dagvaarding wellce de1·wijze is 
opgesteld dat ze aan de belclaagde de 
mogelijkheid biedt het voorwerp van de 
telastlegging voldoende te kennen,' zodat 
hij zich lean ve1·dedigen, voldoet aan 
de wet (3). (Art. 182 Sv.) 

5° De bepalingen van m·tikel 6 van het 
Verdrag tot bescherming van de ?'echten 
van de Mens en de jttndamentele 
vrijheden hebben gezamenlijlc en nood
zakelijk tot doel het 1:echt van de be
klaagde op een eedijke behandeling 
van zijn zaak door het gm·echt te waar
borgen, zodat de rechter, die. vaststelt 
dat uit de vergelijking van het stm.f
rechtelijlc onderzoek met de bewoordingen 
van de telastlegging in de dagvaa1·ding 
duidelijlc blijlct welke misd1•ijven. ten 
laste van de beklaagde worden gelegd, 
wettelij k beslist dat de door artikel 6, 

(2) Raadpl. cass., 3 mei 1974 (A?'J', cass., 
1974, blz. 967), 

(3) Cass., 23 februari 1970 (A?'?', cass., 
1970, blz. 593 en noot 1 op blz. 594) ; 12 de
cember 1972 (ibid., 1973, blz. 363), 12 en 
18 maart 1974 (ibid., 1974, blz. 768 en 791); 
27 april 1976, supra, blz. 967 en noot 3. 
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§ 3, a, van dat Verdrag gewaarborgde 
rechten van de verdediging in acht 

. genom en zijn (I). 

6° Wettelijk vemntwoord is het m·rest 
dat beslist dat de beklaagde schuldig is 
aan het misd1·ijj << omkoping van ambte-. 
nm·en » omschreven in artikel 252 van 
het Strafwetboek, na te hebben vast
gesteld dat er een oorzakelijk verband 
bestaat tussert de giften van de beklaagde 

· en de handelingen van de ambtenaar. 

(PEPERMANS.) 

ARREST. 

·RET HOF;- Gelet op het bestreden 
arrest, op 21 januari 1976 door het Hof 
van beroep te Brussel gewezen ; 

Overwegencle dat de ·voorziening we
gens het ontbreken van belang niet 
ontvankelijk is in zoverre zij gericht is 
tegen de beslissing waarbij de straf
vordering m.b.t. het feit van de telast
legging I wegens verj aring vervallen 
wordt verklaard; 

In zoverre de voorziening gericht is 
tegen de beslissing van veroordeling 
wegens de feiten van de telastleggingen 2, 
g en 4: 

Over de eerste, tweede, derde en vijfde 
~niddelen samen, 

het eerste afgeleid uit de schending 
van artikel 6, §§ I, 2 en g, van het 
Europese V erdrag tot bescherming van 
de rechten van de mens, te Rome op 
4 november 1950 ondertekend en door 
de wet van 1g mei I955 goedgekeurd, 

doordat het arrest beslist dat de straf
vordering ten de:«e rechtsgeldig werd 
ingesteld en verdergezet, 

· terw.ijl eiser in zijn conclusie voor 
het hof van beroep deed gelden : 

. I 0 dat de huidige zaak werd ingezet 
door een waar rekwisitoor van het 
openbaar ministerie, te zijnen laste 
uitgesproken op 4 november 197 4, ter 
openbare zitting, tijdens de debatten 
v:~;tn de zaak Baudrin, waarin eiser geen 
partij was; 

2° dat in dit rekwisitoor de procureur 
des Konings eiser ervan beschuldigde 
de omkoper van Baudrin te zijn, dit wil 

(1) R.aadpl. cass., 12 februari 1974 (An·. 
dass.; 1974, biz. 636); Europees Hof voor de 
rechten van• de Mens, arrest van 22 februari 
1975, inzake Golder. 

zeggen de persoon die tot dusver onbe
kend gebleven was en die, volgens de 
beschuldiging, aan Baudrin v.erschillende 
bedragen (in het totaal 25 miljoet1) zou 
gestort hebben; 

go dat de procureur des Konings 
beweerde erva)l het bewijs te vinden, 
zoals hij het in het openbaar verklaarde, 
in verschillende feiten door hem aan
gehaald en door eiser in zijn conclusie 
weergegeven ; 

4o dat eiser, die niet in verdenking 
gesteld was, nooit van deze aantijgingen 
verwittigd geweest was en nooit uit
genodigd was geworden om uitleg te 
verstrekken, noch om zich te verdedigen ; 

5° dat de pers, de radio en de televisie 
een enorme weerklank aan dit rekwisitoor 
hebben gegeven ; 

6° dat eiser, die aldus ter openbare 
zitting, maar in zijn afwezigheid en in 
afwezigheid van' een verdediger, als 
schuldig aan een zwaarwichtige omkoping 
werd bestempeld, daardoor onmiddellijk 
in een zwakkere positie geplaatst werd ; 
dat vanaf dat ogenblik, en omwille van 
dit rekwisitoor zelf, hij het voorwerp 
van de openbare verontwaardiging werd, 
en als virtueel veroordeeld werd aan
gezien; 

feiten waaruit eiser in rechte het 
gevolg trok : 

16 dat aldus de rechten van de ver
dediging geschonden werden ; 

2° dat het recht op de eerlijke behan~ 
deling van de zaak, die onder meer de 
strikte gelijkheid in de· procedure tussen 
de beklaagde en het openbaar ministerie 
inhoudt, door het openbaar ministerie 
niet geeerbiedigd werd ; 

go dat het openbaar ministerie tevens 
het aan iedereen gewaarborgd recht 
voor onschuldig gehouden te worden, 
ook geschonden had, zodat het arrest 
dat de werkelijkl1eid van de feiten 
hiervoor onder nummers 1 tot 6 opge
somd hoegenaamd niet in twijfel trekt, 
eruit noodzakelijk had moeten. besluiten 
dat de zaak van eiser niet . « eerlijk 
behandeld » geweest was (schending van 
artikel 6, § 2, van het Europese Verd:rag) 
en dat eiser niet zoals behoort binnen de 
kortste termijn in kennis gesteld was I 

van de aard en van de reden van de 
telastlegging (schending van artikel 6, 
§ g, a, van het Europese Verdrag); 

het tweede, afgeleid uit de schending 
van de artikelen 1gi9, 1Ig2o, 1g22 van 
het Burgerlijk Wetboeli: en 97 van de 
Grondwet, 
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doordat, hoewel het hof van beroep 
diende te beslissen over conclusies waarip_ 
eiser de in het eerste midciel overgenomen 
zes feiten uiteenzette, en de a1daar even
eens verme1de drie gevo1gtrekkingen af-
1eidde, 'het arrest, zonder in twijfe1 te 
trekken dat het rekwisitoor van 4 no
vember 197 4 in de door eiser aangeduide 
.oii1standigheden uitgesproken werd, zich 
ertoe beperkt de nota door .het openbaar 
ministerie op verme1de zitting neerge1egd 
in te roepen, om te bevestigen dat het 
openbaar ministerie "zich beperkte tot 
het aanha1en van feiten we1ke · aan het 
licht waren gekomen .•. en tot zijn (clit 
wi1 zeggen eisers) schu1digverklaring 
niet bes1oot ,, 

te1·wijl, eerste ondm·deel, eiser de inhoud 
van' het mondeling rekwisitoor inriep, 
zoa1s het door de pers weergegeven werd, 
en niet aileen de door het openbaar 
ministerie neerge1egde nota (schending 
van de bewijslp:acht van eisers conclusie : 
artike1en 1319, 1320 en 1322 van het 
Burgerlijk W etboek ; en ontoereikencl
heid· van de motieven : artike1 97 va;n 
de Grondwet); 

tweede onde1·deel, in de door· het arrest 
ingeroepen nota het openbaar ministerie 
te · kennen geeft · dat het · de· door de 
burgerlijke partij geste1de vraag (« wie 
is de omkoper van Baudrin ? ") beant
woorden zal (b1z. 16, Dixieme obser
vation), en verder in·zijn betoog expressis 
ve1·bis bevestigt dat .er tussen eiser Em 
Baudrin een " pacte de corruption " 
bestond (blz. 50 tot 52), hetgeen van
zelfsprekend de schu1d van eiser imp1i
ceerde (schending van de bewijskracht 
van de neergelegde nota : artikelen 1319, 
1320 en 1322 van het Burgerlijk Wet
hoek); 

het derde, afge1eid nit de sche11ding 
van artikel 6, §§ 1 en 2, van het Europese 
Verdrag tot bescherming van de rechten 
van de mens, te Rome op 4 november 
1950 ondertekend en door de wet van 
13 mei 1955 goedgekeurd, en van het 
beginsel van het recht op verdediging, 

doordat, hoewel het hof van beroep 
diende te beslissen over conclusies waarin 
eiser de in het eerste middel overgenomen 
zes feiten uiteenzette en de aldaar 
eveneens vermelde drie gevolgtrekkingen 
afleidde, het arrest bevestigt dat " uit 
geen element is gebleken dat het aange
haalde rekwisitoor.het onderzoeksgerecht 
of de eerste rechter in een voor beklaagde 
nadelige zin zou hebben be'invloed ,, 

terwijl hij die staande houdt dat 
bepaalde feiten een miskenning uitmaken 
van zijn recht op een " eerlijke behan-

deling van de zaak ,, en die eruit besluit 
dat de strafvorde:dng onwettig uitge
oefend werd, hoegenaamd niet verplicht 
is bovendien te bewijzen dat deze feiten 
daadwerkelijk het gerecht in een nadelige 
zin be'invloed hebben (schending, in het 
bijzonder, van artikel 6, § 1, van het 
Europese Verdrag tot bescherming ·Van 
de rechten van de mens); 

het vijjde, afgeleid uit de schending 
van de artike1en 1319; 1320 en 1322 van 
het Burger1ijk Wetboek, 6 va11 het 
Europese Verdrag tot bescherming van 
de rechten van de mens, te Rome op 
4 november 1950 ondertekend en· door 
de wet van 13 mei 1955 goedgekeurd, en 
97 van de Grondwet, 

cloordat, homve1 het hof van berq~p 
diende te bes1issen over conclusies .waari:r;:t 
eiser de in het eerste midde1 overgenomen 
zes feiten uiteenzette en de alda:;tr 
eve11eens verme1de clrie gevo1gtrekkingen 
afleidde, het arrest bevestigt '' dat indien 
bepaalde door het openb.aar mini:>t~d·e 
naar voren gebrachte feiten voor be-
1daagde als bezwarencl konderi voor
komen, het op 5 november 197 4 iligest(l1d 
onderzoek eiser in de ge1egenheid stelde 
cle.vermeeride aantijgingen te weerleggen 
en zijn verdecliging hieromtrent voor 
te dragen ,, 

terwijl, em·ste onde?·deel, eiser er 2;ich 
niet over beldaagde, in strijd met hetgeen 
het arrest schijnt aan te nemen, dat hij 
tij dens het onderzoek van zijn eig£;~n 
zaak niet in de gelegenheid zou gesteld 
zijn geweest ·om de aantijgingen die 
tijdens de debatt6n van de zaak Baudr~l). 
tegen hem geuit werden, te weerleggen, 
maar wel dat het betoog van het openl:)aar 
ministerie, in de afwezigheid van eiser 
e11 zonder voorafgaande verwittig~ng 
uitgesproken, a1sook de weerklank van 
dit kna1effect in de pers, tegen hem in 
de openbare mening een ongunstig 
vooroordee1 in het leven geroepen hadden, 
zodat hij van meetaf aan als virtueel 
veroordeeld aangezien werd en dus 
ongetwijfeld in een zwakkere positie 
geplaatst werd, hetgeen onverenigbaar 
is met een " eerlijke behandeling " v~n 
zijn zaak; zodat het arrest de bew;i.js
kracht van de conclusies van eiser schendt 
(schending van de artikelen 1319, 1320 
en 1322 van het Burgerlijk Wetboek); 

tweede onderdeel, deze motieven geen 
geschikt noch wettelijk antwoord uit
maken op het bezwaar van eiser, lui dens 
hetwelk de door hem· ingeroepen feiten, 
die v66r 5 november 197 4 plaatsgegrepen 
hadden, zijn recht op een " eerlijke 
behandeling van de zaak >> onherroepelijk 
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aangetast hadden (schending van arti
kel 97 van de Grondwet en van artikel 6 
van het Europese Verdrag) : 

Overwegende dat, na eraan te hebben 
herinnerd dat " de artikelen 6-1 en 6-2 
van het Europese V erdrag tot bescher
ming van de rechten van de mens ener
zijds stellen dat een ieder recht heeft op 
een eerlijke en openbare behandeling van 
zijn zaak, door een onafhankelijke en 
onpartijdige rechterlijke instantie, welke 
bij de wet is ingesteld, en anderzijds aan 
iedereen het recht waarborgen voor 
onschuldig te worden gehouden totdat 
zijn schuld volgens de wet bewezen is ,, 
het arrest beschouwt dat eiser " vergeefs 
een miskenning van deze bepalingen 
meent te vinden in het feit dat het open
baar ministerie tijdens de debatten in de 
zaak Baudrin, en meer bepaald op 4 no
vember 1974, tegen hem reeds een 
rekwisitoor zou hebben uitgesproken hoe
wei hij in deze zaak niet was betrokken ,, 
dat " immers uit de aan het hof voorge
legde stukken, " en onder meer " uit 
uittreksels uit de door het openbaar 
ll).inisterie op de zitting van 4 november 
197 4 neergelegde nota blijkt dat het open
baar ministerie zich beperkte tot het 
aanhalen van feiten welke in het raam 
van de tegen Baudrin ingestelde vervol
gingen aan het licht waren gekomen ; dat 
het openbaar ministerie zich weliswaar 
op verklaringen van beklaagde (eiser) 
beriep, doch tot zijn sclmldigverklaring 
niet besloot ; dat bovendien uit geen enkel 
element is gebleken dat het aangehaalde 
rekwisitoor het onderzoeksgerecht of de 
eerste rechter in een voor beklaagde 
nadelige zin zou hebben bei:nvloed " en 
" bovendien dat, indien bepaalde door het 
openbaar ministerie naar voren gebrachte 
feiten voor beklaagde als · bezwarend 
konden voorkomen, het op 5 november 
197 4 ingesteld onderzoek hem in de 
gelegenheid stelde de vermeende aan
tijgingen te weerleggen en zijn verdedi
ging hieromtrent voor te dragen " ; 

Overwegende dat, in strijd met wat 
in het eerste middel wordt voorgehouden, 
met name dat het arrest de werkelijkheid 
van de feiten door eiser in zijn in het 
middel overgenomen conclusie opgesomd 
hoegenaamd niet in twijfel zou trekken, 
de rechters in hoger beroep niet aan
nemen dat " de huidige zaak werd 
ingezet >> door een waar rekwisitoor 
van het openbaar ministerie, ten laste 
van eiser uitgesproken op 4 november 
1974, in openbare zitting, tijdens de 
debatten van de zaak Baudrin, waarin 
eiser geen partij was ; dat het arrest er 

integendeel op wijst dat het rekwisitoor 
alleen betrekking had op de tegen 
Baudrin ingestelde vervolgingen en op 
diens sclmldigverklaring, en niet op de 
schuldigverklaring van eiser, tegen wie 
pas 's anderendaags vervolgingen werden 
<< ingezet >>, door het instellen van een 
gerechtelijk strafonderzoek; dat het hof 
van beroep derhalve uit deze vaststelling 
van feiten de besluiten niet diende af te 
leiden die in het eerste middel worden 
vooropgezet ; 

Overwegende dat uit de zoeven aange
haalde tekst van het arrest, dat niet 
ontkent dat het bedoelde in de zaak ten 
laste van Baudrin op 4 november 1974 
uitgesproken rekwisitoor feiteh inhield 
die voor eiser als bezwarend konden 
voorkomen, blijkt dat het dit rekwisitoor 
niet beperkt tot de inhoud van de door 
het openbaar ministerie neergelegde nota, 
die "onder meer >> wordt aangehaald; 
dat er tevens uit blijkt, nu wordt 
geoordeeld dat het niet bewezen is dat 
een rekwisitoor tegen eiser werd 
gehouden, dat de door eiser in het tweede 
middel bedoelde conclusies niet worden 
miskend, maar wel worden beantwoord ; 

Overwegende dat het in het derde 
middel ingeroepen artikel 6 van het 
Europese V erdrag tot bescherming van 
de rechten van de mens de aldaar 
besproken rechten toekent " bij het 
bepalen van de gegrondheid " van een 
tegen de enkeling " ingestelde straf
vordering >> of aan hem " die wegens een 
strafbaar feit wordt vervolgd >> ; 

Overwegende dat de rechters in hoger 
beroep, die van oordeel zijn dat het 
rekwisitoor van 4 november 197 4 geen 
invloed heeft gehad op de magistraten 
die de tegen eiser ingestelde vervolgingen 
tijdens het gerechtelijk strafonderzoek 
en in eerste aanleg behandelden, derhalve 
op verantwoorde wijze hebben beslist 
dat eiser bij het bepalen van de gegrond
heid van de tegen hem ingestelde straf
vordering de eerlijke behandeling van 
zijn zaak heeft gehad, bedoeld in arti
kel 6-1 van het Europese V erdrag ; 

Overwegende dat het arrest niet 
beslist dat eiser zou moeten bewijzen 
dat het besproken rekwisitoor het gerecht 
werkelijk zou hebben bei:nvloed; 

Overwegende dat eiser in het eerste 
onderdeel van het vijfde middel voor
houdt dat het arrest " schijnt >> aan te 
nemen dat eiser er zich slechts over 
beldaagde tijdens het onderzoek van 
zijn eigen zaak niet in de gelegenheid 
te zijn geweest de aantijgingen te weer
leggen die tijdens de debatten van de 
zaak Baudrin tegen hem werden geuit ; 
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Overwegende dat het arrest een derge· 
lijke mening r niet inhoudt, maar wel 
beslist dat uit het feit dat eiser de 
gelegenheid had zich tijdens zijn eigen 
zaak te verdedigen, ook tegen de, aan
tijgingen die in de zaak Baudrin · zouden 
geuit · zijn, volgt dat, zo er voor hem 
bezwarende feiten dp 4 november 1974 
naar voren gebracht . werden, deze geen 
invloed konden hebben op de behandeling 
van de zaak voor de onderzoeksrechter 
als voor de eerste rechter ; 

Overwegende dat het arrest aldus 
tevens vaststelt dat, zoals in artikel 6 
van het V erdrag tot. bescherming van 
de rechten vari de Mens wordt bepaald, 
eiser in de gelegenheid werd gesteld zijn 
rechten te laten gelden bij het bepalen 
van de gegrondheid van de aantijgingen 
die tegen hem tijdens de i:rigestelde 
strafvmdering werden aangehaald ; dat 
het zodoende de in het tweede onderdeel 
van het vijfde middel bedoelde conclusie 
van eiser regelmatig beantwoordt en 
zijn beslissing wettelijk rechtvaardigt ;' 

Dat de middelen niet kum1eri worden 
aangenm;nen ; 

Over het vierde middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 1319, 
1320 en 1322 van het BurgerlijkW etboek, 
29 van het Wetboek van Strafvordering 
en van het grondbeginsel van het recht 
op verdediging, alsook van het grond
beginsel van het geheim karakter van het 
gerech telij k strafonderzoek, 

doordat het arrest beslist dat, « zelfs 
al waren op de zittingen van 12 en 13 no· 
vember 1974 tijdens de behandeling 
van de zaak Baudrin, docurnenten deel 
uitmakende van huidig onderzoek door 
het openbaar ministerie aan de rechtbank 
voorgelegd, wat uit het dossier niet 
blijkt, hieruit geen miskenning van het 
geheim karakter van het onderzoek of 
van de recihten van de verdediging zou 
af te leiden zijn ,, 

tenvijl, eerste onde1·deel, in het docu
ment met het opschrift (( Replique ,, 
door het openbaar ministerie bij het 
dossier van huidige zaak gevoegd, uit
dnlkkelijk gezinspeeld wordt op het 
(( dossier constitue a charge de M. Peper
marrs et dont une copie integrale a ete 
jointe a la procedure suivie a charge 
de M.· Baudrin », waaruit blijkt dat 
documenten deel uitmakend van huidig 
onderzoek aan de rechtbank tijdens 
de debatten van de zaak Baudrin 
werkelijk voorgelegd werden, zodat het 
bestreden arrest de bewijskracht van 
bovenvermeld,e (( Replique >> miskent 

(schending van de artikelen 1319, 1320 
en 1322 van het Burgerlijk Wetboek); 

tweede onde1·deel, van het geheim 
karakter van het onderzoek slechts mag 
afgeweken worden in . de door de wet 
uitdrukkelijk bepaalde gevallen en niej; 
telkens al.s het aan het openbaar m~nis
terie nuttig voorkomt (schending van de 
ingeroepen grondbeginselen) ; 

de1·de bnde1·deel, artikel 29 van het 
W etboek van Strafvordering door het 
arrest ten onrechte ingeroepen wordt, 
daar deze wetsbepaling hoegenaamd niet 
aan het openbaar miriisterie toelaat 
stukken uit een nog geheime procedure 
in een andere zaak ter kennis van de 
rechtbank te brengen (schending van 
artikel 29 van het Wetboek van Stra,f
vordering) : 

Overwegende dat het arrest beschouwt 
dat : (( zelfs al waren op de zittingen van 
12 en 13 november 1974, tijdmis ,de 
behandeling van de zaak Baudrin, docu
menten deel uitmakend . van hnidig 
ond.erzoek door het openbaar ministerie 
aa:n. de rechtbank voorgelegd, wat . uit 
het dossier niet blijkt, hieruit . geen
miskenning van het geheim karakter van 
het onderzoek of van de rechten van de 
verdediging zo~ · af te leiden zijn ; dat 
immers het openbaar ministerie het recht 
heeft in de loop van het onderzoek een 
dossier in mededeling te vragen ; dat rrieer 
:hog de onderzoeksrechter die in het raam 
van het onderzoek kem1is zou krijgen van 
een misdrijf gepleegd door een derde, 
overeenkomstig artikel 29 van het Wet~ 
boek van Strafvordering, alle desbetref
fende inlichtingen, prbcessen-verbaal 'en 
akten aan de procureur des Kmiings 
moet doen toekomen ; dat deze laatste 
gerechtigd is, zoals terzake iou gebeurd 
zijri, in het raam van een tegen een derde 
gevoerde procedure, deze stukken ter 
kennis van de bevoegde rechtbank te 
brengen, opdat in deze rechtspleging 
met volle kennis van zaken zou worden 
gevonnist ; dat bovendien uit de termen 
van de laatste replieknota van het open: 
baar ministerie inzake Baudrin af te 
leiden is dat een afschrift van huidig 
onderzoek aan de rechtbank pas werd 
voorgelegd na sluiting ervan, ter vrij
waring van de rechten \fan de verdediging 
van Baudrin ; dat verder client onder~ 
streept dat het openbaar ministerie zich, 
bij de neerlegging van dit dossier, van 
elk voor Pepermans nadelig commentaar 
onthield >> ; 

W at het eerste onderdeel betreft : 

Overwegende dat de in het middel 
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aangehaalde zinsnede betreffende het 
'' dossier constitue a charge de M. Peper
marrs et dont une copie integrale a ete 
jointe a la procedure suivie a charge de 
M. Baudrin " voorkomt in de door het 
openbaar ministerie bij het dossier 
van huidige zaak gevoegde <<Note d'au
dience posterieury a la reprise des debats 
en cause de Germain Baudrin et con
sorts " en niet, zoals wordt voorgehouden, 
in het document met opschrift " Re
plique "; 

Dat aldus het arrest niet alleen de 
bewijskracht van laatstgenoemde " Re
plique " niet miskent, maar bovendien 
terecht beslist dat uit het dossier niet 
blijkt dat reeds op de zittinge:n van I2en 
I3 november I974, bij de behandeling 
van de zaak Baudrin, documenten deel 
uitmakend van het onderzoek inzake 
eiser aan de rechtbank werden over
gelegd; 

W at het derde onderdeel betreft : 

Overwegende dat uit de zoeven aan
gehaalde mbtieven van het arrest blijkt 
dat artikel 29 van het Wetboek van 
Strafvordering niet wordt geciteerd tot 
staving van de stelling dat het openbaar 
ministerie stukken uit een gerechtelijk 
strafonderzoek in een andere zaak ter 
kennis van de reohtbank mag brengen ; 

W at het tweede onderdeel betreft : 

Overwegende dat het arrest wettelijk 
beslist dat, wanneer stukken van een 
gerechtelijk strafonderzoek aan een recht
bank worden overgelegd in het raam 
van een tegen een derde gevoerde 
procedure, opdat 'die rechtbank met 
voile kennis zou kunnen oordelen in deze 
rechtspleging ten aanzien van die derde, 
het door eiser ingeroepen << grondbe
ginsel " niet wordt miskend ; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen ; 

Over het zesde middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen I3I9, 
I320 en I322 van hetBurgerlijk Wetboek, 
6, § I, van het Europese Verdrag tot 
bescherming van de rechten van de Mens, 
te Rome op 4 november I950 onder
tekend en door de wet 1van I3 mei I955 
goedgekeurd, en 97 van de Grondwet, 

dooTdat, om te beslissen dat << beklaagde 
evenmin kan worden gevolgd waar hij 
voorhoudt dat de tegen Baudrin inge
spannen vervolgingen en uitgesproken 
veroordeling voor hem zelf een ongunstig 
vermoeden zouden hebben geschapen », 
het arrest aanvoert dat I 0 het tegen 

Baudrin uitgesproken vonnis tot dusver 
ni(lt in kracht van gevvijsde is gegaan ; 
2° de schuldigverklaring van de om' 
gekochte geen beletsel is voor het 
eventueel vrijspreken van de ·omkoper ; 
3° de eerste rechter, hierin gevolgd· door 
het hof van beroep, ·bij de beoordeling 
van de tegen beklaagde ingebrachte 
bezwaren noch op de overwegingen noch 
op het beschikkend gedeelte van het 
inzake Baudrin uitgesproken vonnis 
steunt, 

teTwijl, eeTste ondenleel, het ongunstig 
vooroordeel door eiser ingeroepen. uit 
het voorbarig rekwisitoor van 4n\)vember 
1974 en uit een << duidelijke zinspeling >> 

in het vonnis Baudrin ontstond, en niet 
nit de tegen Baudrin ingespannen ver
volgingen noch uit de tegen hem uitge
sproken veroordeling, zqdat het· arrest 

. de bewijskracht van de conchi.sies van 
eiser miskent (schending van de arti, 
kelen 13I9, I320 en I322 van het 
Burgerlijk Wetboek); 

tweede ondeTdeel, noch het feit dat het 
tegen Baudrin uitgesproken vonnts tot 
dusver niet definitief is, noch het feit 
dat de veroordeling van de omgekochte 
de eventuele vrijspraak van de omkoper 
niet uitsluit, nooh ten slotte de bevesti
ging dat de beoordeling van de tegen 
eiser ingebraohte bezwaren niet op de 
overwegingen van het inzake Baudrin 
uitgesproken vorniis steunt, een gepast 
antwocird uitmaken op het feit dat dit 
vonnis een vooroordeel tegen eiser, in 
de vorm van een << duidelijke zinspeling ,, 
bevatte,. hetgeen in strijd was met een 
<< eerlijke behandeling " van zijn eigen 
zaak, zoals eiser het voorhield ; deze 
motieven van het arrest dus klaar
blijkelijk ontoereikend zijn om de ver-' 
werping van de thesis van eiser te 
reohtvaardigen (sohending van de arti
kelen 97 van de Grondwet en 6, § I, van 
het Europese V erdrag tot bescherming 
van de rechten van de Mens) : 

Overwegende dat eiser in oonolusie 
voorhield : << het vonnis, dat in de zaak 
Baudrin uitgesproken werd, bevat een 
duidelijke zinspeling op een pakt met 
het oog op de afsluiting van overeen
komsten op lange termijn door de Regie 
met de Bell Telephone. :Pit vmmis, 
hetwelk in een strafzaak geveld werd, 
waarin oonolu.dent geen partij was, 
verklaart dus stilzwijgend dat de be
sohuldiging van het openbaar ministerie 
gegrond is en heeft aldus een werkelijk 
vooroordeel tegen ooncludent in het 
leven geroepen " ; 
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.· Overwegende dat het arrest, dat niet 
b\)weert . deze conolusie integraal over te 
Nemen maar de strekking ervan samenvat 
door te .vermelden dat eiser voorhoudt 
clat de tegen Baudrin uitgesproken 
veroordeling voor hemzelf een ongunstig 
vermorJden zou hebben geschapen, aldus 
van eisers. conclusie een interpretatie 
geeft die. niet onverenigbaar is met de 
termen ervan ; 

Overwegende dat het arrest door de 
verder in het middel aangehaalde mo
tieven te kennen geeft dat de rechters 
die over de vervolgingen tegen eiser te 
oordelen hebben, in rechte niet gebonden 
zijn door de vaststellingen van het vonnis 
Baudrin en zich in feite evenmin daardoor 
hebben laten leiden ;' dat .het arrest 
aldus op gepaste wijze de conclu,sie van 
eiser beantwoordt als zou zijn eigen zaak 
geen eerlijke behandeling hebben gekend; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen ; 

Over het zevende middel, 

Dat het middel niet kan worden 
. aangenomen ; 

Over het achtste middel, afgeleid uit 
de schending van artikel 182 van het 
Wetboek van Strafvordering, van het 
beginsel van het recht op verdediging, 
van de artikelen 6, §§ 1, 2 en 3, a, van 
het Europese Verdrag tot bescherming 
van de rechten van de Mens, te Rome 
op 4 november 1950 ondertekend en 
door de wet van 13 mei 1955 goedgekeurd, 
1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk 
Wetboek en 97 van de Grondwet, 

doordat het arrest beslist dat cc de 
beldaagde niet kan worden gevolgd 
waar hij staande houdt dat, bij gebrek 
aan bepaling van de handelingen die van 
de zogezegd omgekochte ambtenaar ver
wacht waren, hij in de onmogelijkheid 
werd gesteld zijn · verdediging naar 
behoren voor te dragen "• en dit om de 
redenen dat 1° in casu, de dagvaarding 
derwijze opgesteld was dat zij aan de 
beldaagde op genoegzame wijze het 
voorwerp van de telastlegging kenbaar 
maakt, daar uit het samenbrengen van 
het rechtelijk strafonderzoek met de 
termen van de telastlegging, het vol
doende duidelijk was welke misdrijven 
ten laste van eiser werden gelegd ; 2° 
eiser zich niet ·heeft lmnnen vergissen 
omtrent de hem verweten feiten, daar 
hij zijn verdediging naar behoren heeft 
klmnen voordragen, zoals onder meer 
blijkt uit de gedetailleerde 1 pleitnota's 

en conclusies welke hij voor het hof van 
beroep neerlegde, alsmede uit de pleitnota 
van eerste aanleg ; 3° de bepaling van de 
door Baudrin gestelde dadim ter zake 
als des te minder noodzakelijk vereist 
is daar eiser en Baudrin jarenlange 
nauwe beroepsbetrekkingen hebben on
derhouden en uit de termen van de 
telastlegging voldoende blijkt dat de in 
aanmerking genomen beloften en ge
schenken er toe strekten de blijvende 
inschikkelijkheid van Baudrin ten voor
dele van B.T.M. in tot zijn functie 
behorende daden te bekomen, 

terwijl, eerste onde1·deel, de telastlegging 
geen melding maakt van 'f blijvende" 
insehikkelijkheid en slechts de bedoeling 
aanhoudt ter gelegenheid van onder
handelingen tussen de R.T.T. en de 
naamloze vennootschap cc B.T.M." in 
verband met het afsluiten van contracten 
vanwege deze ambtenaar het inschik
kelijk in overweging nemen van de 
belangen van de naamloze vennootschap 
cc B.T.M." te bekomen (schending van 
de artikelen 1319, 1320 en 1322 van het 
Burgerlijk W etboek) ; 

tweede onde1·deel, de beklaagde cc binnen 
de kortste termijn " dient in kennis te 
worden gesteld van de aard en van de 
redenen van. de telastlegging, zodat het 
hoegenaamd piet· volstaat dat hij later 
door het onderzoek van het strafdossier 
beter ingelicht wordt over de misdrijven 
die hem ten laste, worden gelegd (scherr
ding van artikel 6, §. 3, a, van het Euro
pese V erdrag tot bescherming van de 
rechten van de Mens en van artikel 182 
van het Wetboek van Strafvordering); 

derde onderdeel, het niet naleven van 
. artikel 6, § 3, a, van het Europese V erdrag 
tot bescherming van de rechten van 
de mens noodzakelijk en pe1· Be de schen
ding van het recht op verdediging uit
maakt; de rechter niet mag beslissen 
dat niettegenstaande deze schending 
de beklaagde zijn verdediging naar be
horen heeft kunnen voordragen en zich 
niet heeft kunn!'m vergissen, zonder op 
zijn beurt dezelfde bepaling te schenden ; 

vierde onde1·deel, eiser uitdrukkelijk 
bevestigde, in de door het arrest aange
haalde pleitnota die voor het hof van 
beroep neergelegd werd, dat het onbe
paald karakter van de handelingen die 
van de zogezegd omgekochte ambtenaar 
verwacht waren, en het verschil tussen 
de thesissen die desaangaande in het 
beroepen vonnis, in het rekwisitoor en 
ter zitting van het hof van beroep 
voorgesteld werden, de verdedigings-
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rechten zwaar gekrenkt hadden (zie 
onder meer blz. 11, 54, 105, ll1, 114, 
121, 143, 144) ; het arrest de bewijs
kracht van deze nota dus onbetwistbaar 
miskent (schending van de artikelen 1319, 
1320 en 1322 van het Burgerlijk 
Wetboek); 

vijjde onde1·deel, het arrest de conclusie 
van eiser niet beantwoordt waarin deze 
staande hield dat het gebrek aan bepaling 
van de verwachte handelingen het hof 
van beroep in de onmogelijkheid stelde 
na te gaan of de voordelen aan de 
onbepaalde handelingen zijn vooraf
gegaan, zoals het unaniem vereist wordt, 
noch of de handelingen onder de bevoegd
heid vielen van de ambtenaar, noch of 
er eenheid van opzet was (schending 
van artikel 97 van de Grondwet) : 

W at het eerste en het vierde onderdeel 
betreft : 

Overwegende dat het arrest, om te 
beslissen zoals het deed, de in het middel 
overgenomen redenen laat voorafgaan 
door de beschouwing dat « artikel 182 
van het W etboek van Strafvordering 
niet vereist dat al de bestanddelen welke 
het misdrijf uitmaken expliciet in de 
dagvaarding worden aangehaald ; dat het 
volstaat dat, zoals in casu, de dag
vaarding derwijze is opgesteld dat zij 
aan de' beklaagde op genoegzame wijze 
het voorwerp van de telastlegging ken
baar maakt » ; 

Overwegende dat de rechter soeverein 
oordeelt of de in .de dagvaarding opge
nomen aanduidingen de beklaagde in de 
mogelijkheid stellen het voorwerp van de 
vervolgingen te kennen en zijn ver
dediging waar te nemen ; 

Overwegende dat het arrest door de in 
het middel aangehaalde motieven als 
zijn soeverein oordeel te kennen geeft 
dat eiser zich niet heeft kunnen vergissen 
omtrent de hem verweten feiten, en 
onder meer betreffende de handelingen 
die van de zogezegd omgekochte ambte
naar verwacht werden, in de dagvaarding 
aldus omschreven : « namelijk, om ter 
gelegenheid van onclerhandelingen tussen 
R.T.T. en de naamloze vennootschap 
« B.T.M. » in verband met het afsluiten 
van contracten, vanwege deze ambtenaar 
het inschikkelijk in overweging nemen 
van de belangen van de naamloze 
vennootschap « B.T.M. » te bekomen », 
en dat het eiser aldus mogelijk is geweest 
zijn recht van verdediging ten valle uit 
te oefenen, wat hij trouwens ook gedaan 
heeft; 

Overwegende dat, door uit de zoeven 

aangehaalde zinsnede van de dagvaarding 
af te leiden dat er voldoende uit blijkt 
dat de in aanmerking genomen beloften 
en geschenken ertoe strekten de « blij
vende inschikkelijkheid » van Baudrin 
ten voordele van B.T.M. te bekomen, 
het arrest er geen uitlegging van 'geeft 
die onverenigbaar is met de termen 
ervan; dat het evenmin de bewijskracht 
van eisers conclusie miskent door deze 
tegen te spreken in verband met · <;le 
krenking van de rechten van de ver· 
dediging die zou voortvloeien uit ,het 
niet nader hepaald zijn van de verwaqh~e 
handelingen van de ambtenaar ; 

W at het tweecle en het der·de onderde~l 
betreft: 

Overwegende dat, luidens artikel 6, 
§ 3, a, van het Europese Verdrag tot 
bescherming van de rechten van de Mens, 
een ieder die wegens een strafbaar :feit 
wordt vervolgd, het recht heeft onver
wijld in een taal welke hij verstaat, en 
in bijzonderheden, op de hoogte · te 
worden gesteld van de aard en de reden 
van de tegen hem ingebrachte beschuldi
ging; dat de draagwijdte van deze 
bepaling in logisch verband moet ge
bracht worden met littera b van hetzelfde 
artikel 6, § 3, luidens welke de betrokkene 
moet beschikken over voldoende tijd 
en faciliteiten welke noclig zijn voor de 
voorbereiding van: zijn verdediging ; , 

Overwegende dat in het raam v(l;n het -
recht op een eerlijke behandeling van de 
zaak, die de gezamenlijke voorschriften 
van artikel 6 tot doel hebben te waar
borgen, de bepaling van . voornoemd 
artikel 6, § 3, a, een kennisgeving van de 
aarcl en de reden van de beschuldiging 
beoogt, die de nodige elementen · bevat 
om het de beklaagde mogelijk te maken 
zijn verdediging naar behoren voor te 
bereiden; 

Overwegende dat, na te hebben aari
gehaald dat uit het samenbrengen van 
het strafrechtelijk opsporingsonderzoek 
met de termen van de telastlegging: het 
voldoende duidelijk is welke misdrijven 
ten laste van beklaagde worden gelegcl 
en dat hieruit volgt dat beklaagde zich 
omtrent de hem verweten feiten niet 
heeft kunnen vergissen, het arrest vast
stelt dat « hij trouwens hieromtrent zijn 
verdediging naar behoren heeft kmmen 
voordragen zoals onder meer blijkt uit de 
gecletailleerde pleitnota's en conclusies 
welke hij voor het hof van beroep 
neerlegde, alsmede de pleitnota van 
eerste aanleg » ; dat de rechters in hager 
beroep aldus constateren dat de rechten 
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van de verdediging die door het besproken 
artikel 6, § 3, a, gewaarborgd worden, 
geeerbiedigd werden; dat derhalve laatst
genoemde bepa:Iing niet geschonden 
wordt; 

W at het vijfde onderdeel betreft : 

Overwegende dat, door te beschouwen 
dat " de bepaling van de door Baudrin 
gestelde daden terzake als des te minder 
noodzakelijk vereist is daar beklaagde 
en Baudrin jarenlang nauwe beroeps
betrekkingen hebben onderhouden en 
uit de termen van de telastlegging 
voldoende blijkt dat de weerhouden 
beloften en geschenken ertoe strekten 
de blijvende inschikkelijkheid van 
Baudrin ten voordele van B.T.M. in tot 
zijn functie behorende daden te be
komen ,, het arrest de ten deze bedoelde 
conclusie gepast beantwoordt ; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen ;._ 

Over het negende middel, 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen ; 

Over het tiende middel, afgeleid uit 
·de schending van de artikelen 252 van 
het Strafwetboek en 97 van de Grondwet, 

dom·dat het arrest, na bevestigd te 
hebben " dat door beklaagde terecht 
wordt aangevoerd dat het misdrijf 
slechts zal vaststaan wanneer er tussen 
de omkoper en . de omgekochte een 
voorafgaand akkoord bestaat waardoor 
enerzijds de eerste, door middel van 
belofte of geschenk, van de tweede het 
verrichten van een daad van zijn bedie
ning hoopt te bekomen, en anderzijds 
de tweede het geschenk of de belofte 
aanvaardt, wetende dat hierdoor het 
verrichten van een handeling van zijn 
bediening ten voordele van de eerste 
wordt beoogd " en " dat ... het opzet een 
oorzakelijk verband insluit tussen de 
gedane gift of belofte en het bekomen 
van een handeling van de bediening ,, 
het arrest niettemin beslist dat " het 
niet noodzakelijk vereist is dat de 
verwachte handeling op het ogenblik 
van het a£sluiten van het akkoord zou 
bepaald worden ,, en aldus aanneemt 
dat het volstaat dat er een oorzakelijk 
verbancl tussen de gedane gift of belofte 
en de " blijvende inschikkelijkheid van 
de ambtenaar >> bestaat, ' 

terwijl, ee1·ste onderdeel, deze laatste 
beslissing onverenigbaar is met de termen 
van artikel 252 van het Strafwetboek ; 

tweede onderdeel, dezelfcle beslissing 
tevens tegenstrijdig is met de boven
vermelde overwegingen van hetzelfde 
arrest, waardoor de juiste draagwijdte 
van deze wetsbepaling nauwkeurig weer
gegeven was, zodat het arrest op tegen
strijdige motieven berust (schending 
van artikel 97 van de Grondwet) : 

Overwegende dat het arrest zich er 
niet toe beperkt de in het micldel over
genomen zinsnede te vermelden dat 
" het niet noodzakelijk vereist is clat de 
verwachte handeling op het ogenblik 
van het afsluiten van het akkoord zou 
bepaald worden >> ; 

Overwegende dat het arrest vaststelt 
dat eiser met de Regie regelmatig in 
contact was en er bestellingen voor 
uitvoerde welke een zeer hoog zakencijfer 
bedroegen ; dat de zakenrelaties tussen 
eiser en Baudrin zo nauw waren dat 
eiser in een op 20 mei 1970 aan J. Lester, 
President I.T.T. Europe, gerichte brief 
Baudrin betitelt als " a real personal 
friend of .mine>>, hetgeen volgens hem 
" in Amerikaans perspectief moet gezien 
worden >>, dit is, niet in het kader van 
persoonlijke vriendschap, maar van uit 
zuiver zakelijk vlak gezien ; dat de 
rechters in hoger beroep vervolgens een 
volledig overzicht geven van de zaken
relaties die tussen eiser en Baudrin 
bestonden in de jaren die aan het 
onderzoek voorafgingen, om tot het 
besluit te komen (( dat uit voorgaande 
beschouwingen volgt dat, bij het uitdelen 
van geschenken aan Baudrin, beklaagde 
er alleen op gesteld was zijn inschikkelijk
heid bij het verrichten van tot zijn ambt 
behorende daden te bekomen ; dat de 
eerste rechter zeer terecht vaststelde 
dat Baudrin, door deze geschenken te 
aanvaarden, zich omtrent de bedoelingen 
van beklaagde niet vergiste en minstens 
op stilzwijgende wijze zijn akkoord 
betuigde om bij elke nuttige gelegenheid 
de belangen van B.T.M. in een gunstige 
zin in overweging te nemen ; dat hij de 
verwachtingen van beklaagde niet teleur
stelde en in het verrichten van tot zijn 
ambt behorende handelingen blijk gaf 
van een verregaande inschikkelijkheid; 
dat beklaagde, die erin geslaagd was in 
de vorige maanden een bijzonder gunstig 
klimaat van medewerking vanwege 
Baudrin te bekomen, vanaf de periode 
der giften, dit is vanaf november 1970, 
zijn systematische inschikkelijkheicl wist 
te verwerven, zoals onder meer blijkt 
uit de door Baudrin op 6 januari en 
15 april 1971 getroffen beslissing en 
akkoord inzake · de globalisatie der 
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ristorno's, zoais hiervoren breedvoerig 
uiteengezet ; dat deze inschikkeiijkheid 
verder duideiijk tot uiting kwam in de 
tussen de Regie en B.'l'.M. gevoerde 
onderhandeiingen betrekkeiijk de door 
B.T.M. toe te kennen ristorno's bij bet 
Ieveren van Rotary commutatiBlnate
rieei "; 

Overwegende dat het arrest aidus in 
feite besiist dat de bedoeide inschikkeiijk
heid zich situeert in het raam van een 
reeks contacten en zeer beiangrijke 
bestellingen, en de giften ertoe strekten 
die inschikkeiijkheid te bekomen, niet 
met het oog op onbepaaide handeiingen, 
maar wei met het oog op de tairijke en 
voortdurende bestellingen en Ieveringen 
die aan de gang vvaren, met andere 
woorden dat de verwachte hancleiing erin 
bestond de systematische inschikkeiijk
heid te betuigen bij aile, in de werkeiijk
heicl zeer tairijke zaken die tussen de 
Regie en B.T.M. tot stand kwamen; 

Overwegencle dat het arrest aidus het 
oorzakelijkheidsverband tussen de giften 
van eiser en de handeiingen van Baudrin 
wei degelijk bepaait en een wetteiijke 
toepassing van artikei 252 van het 
Strafwetboek maakt ; dat derhaive de 
in het tweede onderdeei aangevoerde 
tegenstrijdigheid niet bestaat; 

Dat het middei niet kan worden 
aangenomen ; 

En overwegende dat .de substantieie 
of op straffe van nietigheid voorge
schreven rechtsvormen werden nageieefd 
en dat de besiissing overeenkomstig 
de wet is; 

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

25 juni 1976. - 28 kamer. - Voor
zitter, de H. Wauters, raadsheer waar
nemend voorzitter. - Verslaggever, de 
H. Versee. - Gelijlcluidende conclusie, 
de H. Krings, advocaat-generaal. 
Pleiter, de H. VanRyn. 

2e KAMER. - 28 juni 1976. 

AANSPRAKELIJKHEID (BUITEN 
OVEREENKOMST). WEGVER-
KEERSONGEVAL. - VONNIS WAARIN 
BESLIST WORD'~; DAT DE FOUT VAN EEN 

DER BESTUURDERS NIET DE OORZAAl{ 
VAN HET ONGEVAL WAS.- VASTSTELc 
LING VAN HET VONNIS W AARUIT BJ;,IJKT 
DAT HET ONGEVAL ZICH ZONDER DEZE 
FOUT ZOU VOORGEDAAN HEBBEN. -
WETTELIJKE BESLISSING. 

W ettelij k vemntwoorcl is het vonnis dat, 
na te hebben vastgesteld dat twee bij een 
wegve1•kee1·songeval betrokken bestuu1·c 
ders een ve1·lcem·d maneuver hebben 
'ltitgevoerd, beslist dat de enige ooi·zaak 
van de botsing de fout van de ee1·ste 
best'tmnle1· is en dat e1· tussen het 
misdrijf ten laste van de tweede :be
st'1t'1trde1' en het ongeval geen oorzakelijk 
ve1·band bestaat, wanneer 'ltit de vast• 
stellingen van het vonnis blijkt dat het 
ongeval zich, zoncler de fmtt van · de 
tweede bestmt1'de1·, toch zou voorgedaan 
hebben, zoals het is gebem·d (1)'. 
(Artt. 1382 en 1383 B.W.) 

(VAN LIEFFERINGE EN NAAMLOZE 
VENNOOTSCHAP « ·LE FOYER ll, 

T. CARPENTIER EN BAQUET.) 

ARREST (vertaling). 

HET HOF ; - Geiet op het bestreden 
vonnis, op 6 januari 1976 in hoger 
beroep gewezen door de Correctioneie 
Hecht bank te N amen ; 

A. Over de voorziening van ·eiser, 
beklaagde : 

Overwegende dat eiser regeimatig af
stand heeft gedaan van zijn voorziening ; . 

B. Over de voorzieningen van de 
eisers, in hoedanigheid van burgerlijke 
partijen: 

I. In zoverre de voorzieningen gericht 
zijn tegen de besiissing op de ten Iaste 
van verweerder, beklaagde, ingesteide 
strafvordering : · 

Overwegende dat de eisers, bu.rgerlijke 
partijen, die jegens de openbare partij 
niet in kosten werden. veroordeeid; geen 
hoedanigheid hebben om zich tegen die 
beslissihg in cassatie te voorzien ; 

II. In zoverre de voorzieningen gericht 
zijn tegen de besiissingen op de civiel
rechtelijke vorderingen ingesteid ten 
Iaste van verweerder, beklaagde, 

(1) Vgl. cass., 15 decembe1• 1975, supra, 
blz. 467; raadpl. cass., 27 januari en 22 maart 
1976, supra, blz. 620 en 850. 
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a) door verweerster, burgerlijke p~rtij : 

Overwegende dat die beslissing voor 
de eisers geen grief oplevert ; 

Dat de voorzieningen dienaangaande 
niet ontvankelijk zijn; 

b) door de eisers, burgerlijke partijen : 

Over het middel afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 97 van de Grand
wet, 1382, 1383 van het Burgerlijk 
Wetboek, 418, 420 van het Strafwetboek, 
17, llO, inzonderheid lid 1, van het 
koninklijk beslnit van 14 maart 1968 
hondende algemeen reglement op de 
politic van het wegverkeer, 

do01·dat na te hebben vastgesteld dat 
de strafv~rdering vervallen is, het vonnis, 
om de civielrechtelijke vorderingen van 
de eisers te verwerpen en de civiel
rechtelijke vordering van verweerster 
in te willigen, zegt « dat appellant Van 
Liefferinge (thans eiser) ten onrechte 
verklaart dat zijn beweging naar lmks, 
alvorens naar rechts af te slaan, geen 
oorzakelijk verbancl heeft met het on
geval ; dat, zoals door de eers~e rechter 
werd vastgesteld, de telastleggmg tegen 
Carpentier geen oorzakelijk verband 
heeft met het ongeval ; dat beklaagcle 
Van Liefferinge, die Carpentier, de 
bestunrder van het motorrijwiel dat hem 
volgde en een nmnenver uitvoerde o~ 
zijn voertuig in te halen op l_let o~enbhk 
dat Van Liefferinge naar lmks IS cut
aeweken alvorens naar rechts af te slaan, 
~iet had opgemerkt, volledig aansprake
lijk is voor het litigieuze ongeval », 

te1·wijl, eer·ste onde?·deel, die reclenen 
niet passend antwoorden op de conclusie 
waarin de eisers aanvoerden dat de 
beweging naar links van Van Liefferinge 
geen oorzakelijk verband had met het 
ongeval, daar Van Liefferinge redelijker
wijze niet kon voorzien dat Carpentier 
hem links zou trachten in te halen, 
aangezien dergelijk maneuver nie~. l~on 
worden uitgevoerd zonder overschriJdmg 
van de doorlopende witte streep,. die 
de aslijn van de rijbaan in de nabijheid 
van een onoverzichtelijke bocht aan
duidt; 

tweede onde1·deel, het beroepen vonnis, 
naar hetwelk het bestreden vonnis 
verwijst, erop wijst dat Carpentier de 
doorlopende witte streep had over
schreden ; onwettelijk is en lijdt aan 
tegenstrijdigheid het vonnis dat, na te 
hebben vastgesteld dat elke in een botsing 
betrokken bestnurder een verkeerd 
maneuver heeft uitgevoerd, beslist dat 
de enige oorzaak van de botsing de font 

CASSATIE, 1976. - 39 

is van een van de bestuurders, terwijl 
uit de vaststellingen van het vonnis niet 
kan worden afgeleid dat het ongeval 
zonder, de font van de andere bestuurder 
zon gebeurd zijn : 

Overwegende dat volgens de in het 
middel overgenomen vermeldingen van 
het vonnis en de door de correctionele 
rechtbank overgenomen vaststellingen 
van de eerste rechter, verweerder, die 
met een motorrijwiel reed, bet voertuig 
van eiser, die zijn voornemen om rechts 
af te slaan teneinde de rij baan te verlaten 
te kennen had gegeven, links begon in 
te halen, dat verweerder theoretisch de 
nodige ruimte had voor een inhaal
manenver waarbij hij op het rijvak van 
de in die richting rijdende voertuigen 
bleef rijden alhoewel hij nochtans de 
doorlopende witte streep die aan zijn 
linkerzijcle dat rijvak begrensde over
schreecl, maar dat. eiser het ongeval 
heeft veroorzaakt door links uit te wijken 
om des te gemakkelijker naa1' rechts af 
te slaan, zoncler rekening te houden met 
verweerder die hmn volgde en die een 
inhaalmaneuver began ; 

Overwegende dat door die vaststel
lingen, waaruit blijkt, enerzijds, dat 
verweercler mocht inhalen en, anderzijcls, 
dat eisers beweging naar links de enige 
oorzaak was van het ongeval, het vonnis 
passend antwoordt op de in het micldel 
becloelde conclusie ; 

Overwegende dat de rechter uit cle
zelfde vaststellingen wettelijk heeft 
kunnen afleiden dat het tegen verweercler 
aangevoercle misclrijf geen oorzakelijk 
verbancl heeft met het ongeval, waarcloor 
hij heeft willen beslissen clat het ongeval, 
zoals het gebeurcl is, zou gebeurcl zijn 
zelfs inclien verweercler, om eisers voer
tuig in te halen, enkel volcloende naar 
links was uitgeweken zoncler nochtans 
de cloorlopencle witte streep te over
schrijclen; 

Dat het miclclel niet kan worden 
aangenomen ; 

Om die reclenen, decreteert de afstancl 
van de voorziening van eiser, in zijn 
hoedanigheicl van beklaagcle ; verwerpt 
de voorzieningen voor het overige ; 
veroordeelt de eisers in de kostcn. 

28 juni 1976. - 2e kamer. - Vo01'
zitter·, de H. Delahaye, voorzitter. -
Ver·slaggeve1·, Baron Vin<;otte: - Gelijk
luidende concl~tsie, de H. Ballet, advocaat
generaal. - Pleitm·, de H. Fally. 
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2e KAMER. - 28 juni 1976. 

WEGVERKEER. VOORRANG. 
GEDRAGING VAN DE VOORRANGHEBBEN
DE BESTUURDJ!JR "\VAARDOOR Dl!J REDE
LIJKE Vl!JRWAOHTINGEN WERDEN VER
IJDJ!JLD VAN Dl!J BESTUURDER DIE DE 
DOORGANG MOEST VRIJLATEN. - OVER
MACHT. 

Door erop te wijzen dat de snelheid waar
mee een voorranghebbende bestunrder 
reed zo groat was en dat de wijze waarop 
deze de bocht heeft genomen zodanig was 
dat daardoor de redelijlce verwachtingen 
werden verijdeld van de bestuurder die 
de doorgang moest vrijlaten, stelt de 
rechter vast dat deze bestnnrde1· zich in 
een geval van overmacht bevond (I). 
(Art. 7l S.W.) 

(DEGAND, T. LENGELE.) 

ARREST (vertaling). 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 30 maart 1976 in boger beroep 
gewezen door de Correctionele Recht bank 
te Brussel; 

I. In zoverre de voorziening is tegen 
de beslissing op de tegen eiseres inge
stelde strafvordering en civielrechtelijke 
vordering en op de door haar tegen 
verweerder ingestelde civielrechtelijke 
vordering: 

Over het middel afgeleid uit de schen
ding van artikel 16-1 van het Weg
verkeersreglement, 

doordat het vonnis verweerder heeft 
vrijgesproken voor de inbreuk op ge
noemd artikel, 

terwijl eiseres rechts reed ten opzichte 
van de rijrichting van verweerder zodat 
zij over de volledige breedte van de 
rijbaan de voorrang van rechts had en 
verweerder haar de doorgang moest 
vrijlaten : 

Overwegende dat het vonnis, na erop 
te hebben gewezen dat eiseres, die op het 
Houffalizeplein naar links afzwenkte, 
met verweerder die aan de rechterzijde 
van die plaats reed, een botsing heeft 
gehad op 3, 70 meter van de rechterrand 
van de rijbaan die op die plaats 9, 70 meter 

(1) Raadpl. cass., 27 oktober 1975, supr·a, 
blz. 261. 

breed is, en dat de onafhankelijke getuige 
De Man heeft gezien dat eiseres zeer snel 
opdaagde en « op het kruispunt de bocht 
rechts afsneed "• eruit afieidt « dat de 
snelheid van het voertuig van Degand 
(eiseres) en de wijze waarop zij haar 
bocht afsneed door te rijden op het deel 
van de rijbaan waar Lengele regelmatig 
reed, hebben meegebracht dat het op
dagen van het voertuig van Degand door 
beklaagde Lengeie in het geheel niet 
kon voorzien worden " ; 

Overwegende dat, door aldus vast te 
stellen dat verweerder zich in een geval 
van overmacht bevond, het vonnis zonder 
schending van artikel 16 van het Weg
verkeersreglement heeft kunnen beslissen 
dat verweerder geen fout heeft begaan 
door voor eiseres geen doorgang vrij te 
Iaten en dat deze de tegen haar aange
voerde overtreding heeft begaan ; 

Dat het middel niet kan aangenomen 
worden; 

En overwegende dat, wat de straf
vordering betreft, 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 strafvordering 
ingesteld tegen verweerder, beklaagde : 

Overwegende dat eiseres geen hoe
danigheid heeft om zich tegen die 
beslissing in cassatie te voorzien ; 

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

28 juni 1976. - 28 kamer. - Voor
zitter, de H. Delahaye, voorzitter. -
Verslaggever, de H. Screvens. - Gelijlc
luidende conclnsie, de H. Ballet, advocaat
generaal.- Pleite1·s, de HH. de Fraiteur 
en Lambin (van de balie te Brussel). 

2e KAMER. - 28 juni 1976. 

}0 HOGER BEROEP. - STRAFZAKEN. 
- INOIDENTEEL HOGER BEROEP. -
BE GRIP. 

2° HOGER BEROEP. - STRAFZAKEN. 
- HOOFDBEROJ!JP VAN DE BURGERLIJKE 
PARTIJ ALLJ!JEN TEGJ!JN HET VONNIS 
VAN DE POLITIEREOHTBANK WAARBIJ 
EEN BEKLAAGDE EN DE BURGERREOH-
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TELIJK AANSPRAKELIJKE PARTIJ WORDT 

VEROORDEELD.- INOIDENTEEL HOGER 

BEROEP VAN DE BEKLAAGDE EN VAN 
DE BURGERRECHTELI.JK AANSPRAKE· 

LIJKE PARTIJ. CORRECTIONELE 
REOHTBANK DIE DE BEKLAAGDE VER· 

OORDEELT EN DE BURGERRECHTELIJK 

AANSPRAKELIJKE PARTIJ BUITEN DE 
ZAAK STELT. - 0NWETTELIJKHEID. 

1 o H et incidenteel ho ge1· beroep dat de ge · 
intimeenle te1· tm·echtzitting van het stmj
ge?'echt kan instellen is slechts de 
ttitoefening doo?' die pm·tiy' van het 
vm·haal dat zij had kunnen uitoefenen 
bij wege van een hoojdbe1·oep binnen 
de tennijnen biy' de wet gesteld, · tegen 
de beslissing die betrekking heeft op de 
]Ja?'tiy' door wie1· hoge1· be1·oep zij 
ge~ntimeerde is (1). (Art. 203, § 4, Sv.) 

2° De m·tikelen 202 en 203, § 4, van het 
lVet.boelc van Stmjvonle1·ing worden 
geschonden doo?' de CO?'?'ectionele ncht
banlc die, mt slechts het hoofdberoep van 
de btt?·ge?'liy'ke pa?'tiy' alleen en het 
incidenteel hoge1' be1·oep van de beklaagcle 
en van de b·m· ge?Techteliy' lc aanspmlceliy' ke 
pa1·tiy' tegen een ve?'oordelend vonnis 
van de politim·echtbank bij haa1· aan
hangig is, de beklaagcle v1·iy'sp?'eekt en de 
btt?'ge?'?'echtelijk aanspmkeliy'ke paTtij 
bttiten de zaak stelt, daa?' deze hoge1·e 
be?'oepen de stmfvonle?'ing niet biy' de 
CO?'?'ectionele 1·echtbank aanhangig ma
ken (2). 

(PROCUREUR DES KONINGS TE CHARLEROI, 

T; GOBLET EN 1\WERNAUT.) 

ARREST (ve?'taling). 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 26 maart 1976 in hoger beroep 
gewezen door de Correctionele Rechtbank 
te Charleroi ; 

I. In zoverre de voorziening gericht is 
tegen de beslissing op de rechtsvorclering 
van het openbaar ministerie ten laste 
van de verweerders : 

Over het miclclel afgeleid uit de schen
cling van de artikelen 202 en 203, § 4, 
van het Wetboek van Strafvorclering, 

doo?'dat het vonnis verweerster vrij · 

(1) Cass., 8 mei 1967 (A?'1'. cass., 1967, 
blz. 1089), en noot 3, blz. 1090; 1•aadpl. cass., 
25 juni 1974 (ibid., 1974, blz. 1190). 

(2) Raadpl. cass., 17 juni 1957 (Bttll. en 

spreekt en verweercler buiten de zaak 
stelt terwijl de rechtsvorclering van het 
openbaar ministerie tegen die partijen 
niet voor de correctionele rechtbank was 
gebracht: 

Overwegende clat de Politierechtbank 
van Merbes-le-Ciu1teau, bij vonnis van 
25 juni 197 5, verweerster wegens inbreuk 
op het W egverkeersreglement tot een 
geldboete en in de kosten van de straf
vordering heeft veroordeeld en ver
weerder civielrechtelijk aansprakelijk 
heeft verklaarcl voor de geldboete en 
voor de kosten terwijl zij bovendien over 
de civielrechtelijke vorclering van de 
burgerlijke partij tegen de verweerders 
uitspraak deed ; 

Overwegende dat die burgerlijke partij 
tegen die beslissing hoger beroep heeft 
ingesteld en dat de raadsman van de 
verweerclers op de zitting van de Correc
tionele Rechtbank te Charleroi van 
26 maart 1976 verklaarcl heeft clat hij 
incidenteel beroep instelde ; 

Overwegende clat het incidenteel be
roep dat de gei:ntimeercle partij ter zitting 
kan instellen, de uitoefening is door die 
partij van het verhaal dat zij had kunnen 
uitoefenen bij wege van een hoofdberoep, 
ingesteld binnen de bij de wet bepaalcle 
termijnen en gericht tegen de beslissing 
die betrekking heeft op de partij door 
wier hoger beroep zij gei:ntimeerde is ; 

Overwegende dat de strafvordering 
tegen de verweerders door de enige ten 
cleze ingestelde hogere beroepen niet 
aanhangig was gemaakt bij de correc
tionele rechtbank; dat het beroepen . 
vonnis, in zoverre het over die rechts
vorcleringen uitspraak deed: in kracht 
van gewijscle was gegaan ; dat het vonnis 
clerhalve, door verweerster vrij te spreken 
en door venveerder buiten de zaak te 
stellen, de in het midclel becloelcle 
wetsbepalingen schenclt; 

Dat het middel gegroncl is ; 

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

Overwegende clat eiser geen hoedanig
heicl heeft om zich tegen die beslissing 
in cassatie te voorzien ; 

Om die reclenen, vernietigt het bestre
den vonnis in zoverre het, uitspraak 
cloencle over de strafvordering, ver-

Pas., 1957, I, 872) ; Rep. pmt. du d1·oit beige, 
Bijv., d. I, V 0 Appel en rnatie1·e ?'epressive, 
nrs. 124 en 125. 

39. 
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weerster vrijspreekt, haar, zonder kosten, 
van de rechtsvordering ontslaat, ver
weerder buiten de zaak stelt en de kosten 
van de twee instanties ten laste van 
de Staat laat ; verwerpt de voorziening 
voor het overige ; beveelt dat van dit 
arrest melding zal worden gemaakt op de 
kant van de gedeeltelijk vernietigde 
beslissing ; laat de kosten ten laste van 
de Staat ; zegt dat er geen grond is tot 
verwijzing. 

28 juni 1976. ~ 2e kamer. - VooT
zitteT, de H. Delahaye, voorzitter. -
Ver·slaggeveT, Baron Vingotte. - Gelijk
luidende concl7tsie, de H. Ballet, advocaat
generaal. 

2e KAMER. ~ 28 juni 1976, 

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN. ~ STRAFZAKEN. ~ VER
OORDELING WE GENS OVERTREDING VAN 
ARTIKEL 48 VAN HET vVEGVERKEERS
REGLEMENT. ~ BESLISSING ZONDER 
VERlVIELDING VAN DE BEPALING VAN 
DIT ARTIKEL WAARVAN ZIJ TOEPASSING 
lVIAAKT.- NAAR RECHT GEIVIOTIVEERDE 
BESLISSING, 

Naar· r·echt gemotiveenl is de beslissing 
tot veroonleling van de beklaagde, 
omdat hij als voetganger op een plaats 
waar· het ver·kee?' noch dam· een bevoegd 

· persoon noch door· verkeer·slichten wer·d 
ger·egeld, de r·ijbaan began over· te steken 
zonder zich er·van ver·gewist te hebben 
dat hij het doen kon zoncler• gevaar· en 
zoncle1· het verkem· te hinder·en, die hetzij 
in haar· eigen redenen, hetzij met ver·
wijzing naar· het ber·oepen vonnis, 
ar·tikel 48 van het vVegver·keer·sr·eglement 
vermeldt zoncler· te zeggen welke bepaling 
van dit ar·tikel wenl toegepast (I). 
(Art. 97 Grondwet.) 

(OlJTERS, T. BEI,BOO!VI.) 

Met de notitie overeenstemmend 
arrest. 

28 juni 1976. -- 2e lmmer. - Voor
zitter, de H. Delahaye, voorzitter. ~ 

(1) Cass., 22 februari 1965 (Bull. en Pas., 
1965, I, 643). 

Ver·slaggever·, Baron Vingotte. - Gelijk
lttidencle~conclusie, de H. Ballet, advocaat
generaal. - Pleite1·s, de HH. R. Balaes 
(van de balie te Luik) en L. Simont. 

2e KAlVIER. -- 28 juni 1976. 

1° STRAF.- GELDBOETE.- ZWAARSTE 
STRAF. - BEGRIP. 

2° VONNISSEN EN ARRESTEN. -
STRAFZAKEN.- BEKLAAGDE VERVOLGD 
WEGENS TWEE lVIISDRIJVEN. - VER
OORDELING GEGROND OP EEN VAN DE 
lVIISDRIJVEN. ~ DRAAGWIJDTE VAN DE 
UITGESPROKEN STRAFFEN. 

3° CASSATIE.- STRAFZAKEN.- GEEN 
UITSPRAAK OVER EEN VAN DE TELAST
LEGGINGEN. - VOORZIENING VAN DE 
BEKLAAGDE ALLEEN.- GEEN VERNIE
TIGING WEGENS ONWETTELIJKHEID TEN 
GEVOLGE VAN DIT VEJR,ZUI!VI IN DE 
BESLISSlNG. 

4° BELASTING OVER DE TOEGE
VOEGDE WAARDE. - OvERTRE
DING VAN ARTIKEL 73, § l.- WETBOEK 
VAN DE BELASTING OVER DE TOEGE· 
VOEGDE WAARDE. - VEROORDELING 
TOT DE ADMINISTRATIEVE GELDBOETE 
WAARVAN SPRAKE IN ARTIKEL 70, 
§ 1, EERSTE I,ID, VAN DIT WETBOEK.-
0NWETTELIJKHEID. 

5° GERECHTSKOSTEN. STRAF-
ZAKEN. - HOGER BEROEP VAN DE 
VEROORDEELDE. - HOGER BEROEP 
VAN HET OPENBAAR lVIINISTERIE TEGEN 
DE VEROORDEELDE EN TEGEN lVIEDE· 
VEROORDEELDEN. BEVESTIGING 
DOOR DE RECHTER IN HOGER BEROEP.
VEROORDELING IN HOGER BEROEP IN 
ALLE KOSTEN VAN HET HOGER BEROEP. 
- ONWETTELIJKHEID. 

6° LIJFSDWANG. - STRAFZAKEN. -
VERNIETIGINO VAN DE VEROORDELING 
IN DE KOSTEN VAN DE STRAFVORDE
RING. - BRENGT VERNIETIGING lVI.EDE 
VAN DE VEROORDELING TOT LIJFS
DWANG DIE ER HET GEVOLG VAN IS. 

1° Ver-lwging van het bedmg van de stmj
rechtelijke geldboeten, met toepassing 
van de wet van 5 maart 1952, gewijzigd 
bij de wet van 22 december· 1969, 
verander·t niets aan de jtM·iclische aar·d 
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van cleze stmffen ; een gelclboete van 
100.000 fmnk zoncle7' opcentiemen is 
een zwaarcle1·e stmf clan een gelclboete 
van 10.000 j1·ank, venneerclenl met 
290 deciemen ( l). 

2° en 3° vVannee7' een beklaagde Ve7'Volgd 
wonlt wegens twee misclrijven en de 
jeitenrechte7·s in h~m 1·eclenen slechts 
een e7'Van in aanme1·Jcing genomen en 
bewezen ve1'1daanl hebben, zoncle1· oveT 
het ancle1·e te beslissen, hebben de 
1titgesp1·oken stmffen enkel bet1·ekking 
op het bewezen ve?·klaanle miscln:yj; op 
cle voorziening van de beklaagcle alleen 
lean de beslissing die deze stmffen 
ttitspTeekt niet ve1·nietigcl wo1·den wegens 
de onwettelijkheicl ten gevolge van het 
Ve1'Z~iim in cle beslissing. 

4° Hoewel cle mecleclacle1·s van en mecle
plichtigen aan ee1u ove7't7·eding van 
a1·tilcel 73, § 1, van het Wetboelr, van cle 
belasting ove1· cle toegevoegcle waa1·cle 
moeten ve1·oo1·cleelcl wo1·clen tot betaling 
van cle ontcloken belasting, kunnen zij 
niet veroo1·cleelcl woTclen tot betaling van 
cle aclministmtieve gelclboeten waa?"van 
sp1·ake in a1·tikel 70, § 1, ee1·ste licl, van clit 
wetboek, clam· cleze woTclen ingev01·cle1'cl 
bij wege van een clwangbevel en geen 
vm·bancl houclen met cle ve1·volging clo01· 
het openbaa1· ministe1·ie. (Artt. 70, 72, 
73, 74, 85 en 89 'V\Tetboek van de 
belasting over de toegevoegde waarde.) 

5° vV annee1' een ve7'007'cleelcle ho ge1· beTOeJJ 
instelt en het openbaa1· ministe1·ie in 
hoge1· beroep komt tegen hem en tegen 
cle mecleve7'00Tcleelclen, moe ten cle kosten 
van het hoge1· be1·oep van het openbaar 
ministe1·ie tegen de laatstgenoemclen, in 
geval van bevestiging van cle stmf, ten 
laste van cle Staat blijven (2). (Art, 3 
wet van l juni 1849.) 

6° V e1·nietiging van cle veToonleling in cle 
kosten van cle strajv01·cle1·ing brengt 
verniet·iging mecle van cle veroorcleling 
tot l~jfsclwang clie M' het gevolg van is (3). 
(Artt. 2, 3, 4 en 5 wet van 27 juli 1871.) 

(BELLINO.) 

ARREST (VM'taling). 

HET HOF;- Gelet op het bestreden 

(1) Cass., 27 december 1032 (impliciete 
oplossing) (Hull. en Pas., 1033, I, 61); raadpl. 
cass., 16 september 1074 (A1'1'. cass., 1975, 
blz. 61). 

arrest, op 27 aprill976 door het Hofvan 
beroep te Brussel gewezen ; 

I. Over het middel ambtshalve afgeleid 
uit de schending van de artikelen 97 van 
de Grondwet, 72, 73, 85 en 89 van het 
vVetboek van de belasting over de 
toegevoegde waarde : 

Overwegende dat eiser vervolgd was 
on'!, I) onwettelijk verdovende middelen 
te hebben vervaarcligd, in bezit te hebben 
gehad, te hebben verkocht of te koop 
te hebben gesteld, te hebben afgelevercl 
of te hebben aangeschaft, ten cleze 
900 gram cocai:ne, en, II) om met 
bedrieglijk opzet of met het oogmerk te 
schaden, de verplichting de belasting 
op de toegevoegde waarde te kwijten 
naar aanleiding van de invoer van die 
coca!ne, te hebben overtreden ; 

Overwegencle dat het arrest, met 
bevestiging van het beroepen vonnis, 
eiser veroordeelt tot een gevangenisstraf 
van twee jaar en tot een geldboete van 
10.000 frank die, door toepassing van 
de opdeciemen, op 300.000 frank wordt 
gebracht, met een vervangende gevan
genisstraf van clrie maand, evenals tot 
een fiscale geldboete van 126.000 frank 
met een vervangende gevangenisstraf 
van drie maancl ; 

Overwegende dat de feitenrechters 
enkol het misdrijf van onwettelijk ver
voer van verdovencle middelen in hun 
redenen in aanmorking hebben genomen 
en bewezen hebben verldaard, zonder 
rekening te houden met de andere 
overtreding ; 

Dat aldus de ten laste van eiser 
uitgesproken strafrechtelijke sancties 
enkel betrekking hebben op het vervoer 
van verdovende middelen ; 

Overwegende dat de beslissing die 
ze uitspreekt, op de voorziening van 
beklaagde niet kan vernietigd worden 
wegens de onwettelijkheid die het gevolg 
is van bovenbedoelde weglating; 

Overwegende dat, daarentegen, onwet
telijk is de veroordeling, wegens een 
overtreding· waarvan het bestaan niet 
erkend is, tot een fiscale geldboete, die 
overigens, krachtens de artikelen 72, 85 
en 89 van het Wetboek van de belasting 
over de toegevoegde waarde, bij wege 
van een dwangbevel wordt ingevorderd 
en geen verbancl heeft 1net de vervolging 
door het openbaar ministerie ; 

(2) Raadpl. cass., 24 mei 1976, supm, 
blz. 1047. 

(3) Cass., 15 maart 1976, sttp1'a, blz. 818; · 
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II. Over het middel ambtshalve af
geleid uit de soh ending van artikel 3, 
lid I, van de wet van I8 juni I849 op de 
herziening van de tarieven in strafzaken : 

Overwegende dat aileen het openbaar 
ministerie hoger beroep heeft ingesteld 
tegen de beslissing van de eerste rechter 
op de ten laste van Spadoni en Posadinu, 
medebeklaagden van eiser, ingestelde 
strafvordering ; 

Overwegende dat, alhoewel het de 
beslissing van de correctionele rechtbank 
bevestigt, het arrest eiser hoofdelijk 
met de andere veroordeelden in alle 
kosten van het hoger beroep veroordeelt ; 

Dat het arrest door aldus de kosten 
van het hoger beroep van het openbaar 
ministerie tegen voornomnde medebe
klaagden eveneens ten laste van eiser te 
leggen, de in het rniddel bedoelde wets
bepalingen schendt en dat die onwette
lijkheid de vernietiging meebrengt van 
de beslissing waarbij de gevolgen van 
het door de eerste rechter bevolen 
dwangbevel, ten laste van eiser, bij de 
kosten van het boger beroep worden 
gevoegd; 

Overwegende, voor het overige, dat de 
substantiele of op straffe van nietigheid 
voorgeschreven rechtsvorinen werden na
geleefd en dat de beslissing overeen
komstig de wet is ; 

Om die redenen, vernietigt het bestre
den arrest in zoverre het eiser veroordeelt 
tot een fiscale geldboete en tot een 
vervangende gevangenisstraf voor die 
geldboete en in zoverre het hem veroor
deelt in de kosten van het hoger beroep 
en de gevolgen van het door de eerste 
rechter te zijnen laste bevolen dwang
bevel tot die kosten uitbreidt ; verwerpt 
de voorziening voor het overige ; beveelt 
dat van dit arrest melding zal worden 
gemaakt op de kant van de gedeeltelijk 
vernietigde beslissing; veroordeelt eiser 
in de helft van de kosten ; laat de overige 
helft ten laste van de Staat ; zegt dat er 
geen reden is tot verwijzing wat betreft 
de fiscale geldboete en de vervangende 
gevangenisstraf voor deze ; verwijst naar 
het Hof van beroep te Bergen deze zaak 
beperkt tot de kosten van het hoger 
beroep ten laste van eiser en tot het feit 
dat de kosten van het door de eerste 
rechter bevolen dwangbevel bij die 
kosten wordt gevoegd. 

28 juni I976. - 2e kamer. - Vom·
zitter, de H. Delahaye, voorzitter. -
Verslaggever, Baron Vingotte. - Gelijk-

i

luiclencle conclitsie, de H. Ballet, advocaat
generaal. 

2° KA!VIER. - 29 juni 1976. 

CHEQUE. - UITGIFTE ZONDER TOE· 
REIKENDE, VOORAFGAANDE EN BE· 

SOHIKBARE DEKKING. UITGIFTE 
STRAFBAAR ONC+EAOHT RET BESTAAN 

VAN EEN SCHULD. 

Uitgijte van een cheque zoncler toereikencle, 
vo01'ajgaancle en beschikbct?'e clekking is 
stTctfbctaJ' ongectcht het bestctan van een 
sch-ulcl (I). (Art. 509bis S.W.) 

(DE GROOT, T. VAN DEN HOEVEN.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op I2 november I975 door het 
Hof van beroep te Antwerpen ge>vezen ; 

I. In zoverre de voorziening gericht is 
tegen de beslissing van vrijspraak wegens 
de telastleggingen l tot en met 8 : 

Overwegende dat cle voorziening bij 
gebrek aan belang niet ontvankelijk is ; 

II. In zoverre de voorziening gericht is 
tegen de beslissing op de strafvordering 
waarbij eiser wegens de telastlegging 9 
veroordeeld worclt : 

Over het vijfde middel, hier1tit afgeleid 
dat het arrest een dubbele betaling van 
eenzelfcle schuld toelaat, namelijk de 
onverschuldigcle cheque aan een derde 
en de vordering vanwege de firma die de 
facturatie uitschreef en rechtmatig mag 
vorcleren en gebeurlijk tweemaal het 
bedrag ontvangt bij vern:tenging van 
hoedanigheid : 

Overwegende dat de uit.gifte van een 
cheque wetens en willens zonder toe
reikencle, voorafgaande en beschikbare 
dekking strafbaar is afgezien van het al 
dan niet hestaan van een schnld; 

Dat het arrest clerhalve zich niet uit 
te spreken had en zich niet uitspreekt 

(1) Rep. prat. d1·. belge, d. I, v° Cheque, 
nr. 98. 



-1223-

over een gebeurlijke dubbele betaling 
van eenzelfde schuld ; 

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; 

III. In zoverre de voorziening gericht 
is tegen de beslissing op de civiel
rechtelijke vorderi,ng : 

Overwegende 'dat eiser geen bijzonder 
middel aanvoert \ 

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

29 juni 1976. - 2e kamer. - VooT
zitteT, de H. Delahaye, voorzitter. -
·VeTslaggeve1·, Ridder de Schaetzen. -
Gelijkluidende conclusie, de H. Charles, 
advocaat-generaal. 

2e KAMER. - 29 juni 1976. 

VERWIJZING VAN EEN RECHT
BANK NAAR EEN ANDERE. -
STRAFZAKEN. - GEWETTIGDEl VER
DENKING. - VERZOEK GEGROND OP 
FEI'l'EN DIE AAN LED EN VAN HET 
OPENBAAR MINISTERIE WORDEN TEN 
LASTE GELEGD. - NIET-ONTVANKE
LIJKHEID. 

Niet ontvankelijk is het verzoek tot ve1'
w~jzing van een 1·echtbank naaT een 
andeTe wegens gewettigde veTdenking, 
clat geg1·ond is op jeiten die aan leden 
van het openbaaT ministe1·ie wonlen 
ten laste gelegd (l). (Art. 542, lid 2, Sv.) 

(LECOMPTE.) 

Met de notitie overeenstennnend 
arrest. 

29 juni 1976. - 2e kamer. - Voo1'
zitter, de H. Delahaye, voorzitter. -

(1) Cass., 27 april 1976, st1.pra, blz. 973. 

VM·slaggeveT, de H. Chatel. - Gelijk
luidencle conclusie, de H. Charles, a'clvo
caat-generaal. 

2e KAMER. _:__ 29 juni 1976. 

WEGVERKEER. -WET BETREFFENDE 
DE POLITIE OVER HET WEGVERKEER, 
ARTIKEL 47.- VERBOD EEN VOERTUIG 
TE BESTUREN ALVORENS HET BIJ DEZE 
BEPALING VOORGESCHREVEN ONDER
ZOEK TE HEBBEN ONDERGAAN. 
MOTORVOlllRTUIGEN ALS BEDOELD IN 
DIT VERBOD. 

Het ve1·bod een motoTvoertuig te bestuTen 
alvoTens het ondM·zoek waaTvan spTake 
in aTtikel 47 van de wet betTejJende de 
politie ove1· het wegve1·kee?· te hebben 
onclm·gaan is toepasselij k op iedeTe 
bestttu1·cler van een voe1·tuig van de 
categ01·ieiin becloeld in a1·tilcel 2, § 1, van 
het koninklijk besluit van 3 mei 1965, 
met inbeg1'ip van de Tijwielen met 
hulpmotOT en motOTTijwielen van de cate
go?·ie A, tenzij hij van het onde1·zoek 
is vrij gesteld of van verval we gens 
lichamelijke ongeschiktheid is ontheven. 

(PROCUREUR DES KONINGS 
TE OUDENAARDE, T. VANDERHOEVEN.) 

ARREST. 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 27 juni 1975 in hoger beroep 
door de Correctionele Rechtbank te 
Oudenaarde gewezen ; 

Over het middel afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 4 7, lid 1, en 48-2o 
van de wet betreffende de politie over 
het wegverkeer, 2, § 1, van het koninklijk 
besluit van 3 mei 1965, 6, 7, § I, lid I, 8, 
9, 11, § I, I5, § 2, I6, § I, lid I en bij
lage 4-A-II-a, van het koninklijk besluit 
van 4 mei I965 en 2-2° van het koninklijk 
besluit van 25 september 1968, 

cloordat de correctionele re'chtbank -
naar aanleiding van de vervolging van 
verweercler wegens het besturen van een 
rijwiel met hulpmotor van hoogstens 
49 co., op een openbare plaats te Herzele 
op 21 maart 1975, voertuig dat behoorde 
tot een van de categorieen bedoeld in 

39 .. 



- 1224-

de beslissing van vervallenverklaring 
van bet recht tot het besturen van een 
voertuig, hem voor drie maanden bij 
vonnis van de Politierechtbank te Her
zele in data 1 maart 1972 opgelegd, zonder 
met goed gevolg het theoretisch en 
praktisch onderzoek waarvan hij niet 
vrijgesteld werd te hebben ondergaan
beschouwt dat het, bij het opstellen 
van voormeld artikel 4 7, niet de wil van 
de wetgever kan geweest zijn proeven 
op te leggen na het beeindigen van de 
termijn van vervallenverklaring voor 
een brom:fiets, waarvoor geen rijbewijs 
en ook geen bijzondere wettelijke proeven 
zijn voorzien en, derhalve vaststelt dat 
het besturen van een rijwiel met hulp
motor op een openbare plaats door een 
bestuurcler, die vervallen verklaard werd 
van het recht onder meer de voertuigen 
v:an de categoric A (rijwielen met hulp
motor, motorrijwielen, motordriewielers 
en motorvie'r'wielers) te · besturen, zonder 
vrijstelling van examens, en die na het 
verval geen exmnen met goed gevolg 
afgelegd had, geen strafbaar feit uit
Inaakt, 

tenvijl het verplicht karakter van het 
na verval van het recht tot sturml af te 
leggen examen niet afhangt van de 
verplichting een exameri v66r eventuele 
a:flevering van een rijbewijs af te leggen : 

Overwegende dat het vonnis verweer
der vrijspreekt van de heromschreven 
telastlegg:ing van te Herzele op 21 maart 
197 5 op een open bare plaats, een rijwiel 
met hulpmotor te hebben bestui1rd, mo
torvoertuig dat behoort tot een van de 
categorieen bedoeld in de beslissing van 
vervallenverklaring van het recht tot 
het besturen van een voertuig voor de 
duur van drie maanden als straf uit
gesproken bij vonnis van de Politie
rechtbank te Herzele, op l maart 1972, 
in kracht van gewijsde op het ogenblik 
van de feiten, verval hem ter kennis 
gebracht op 23 maart 1972 overeen
komstig artikel 40 van de wet op de 
politic van het wegverkeer, en ingegaan 
op 28 maart 1972, zonder met goed gevolg 
het theoretisch en praktisch onderzoek, 
voorgeschreven bij artikel 4 7 van dezelfde 
wet, te hebben ondergaan en terwijl hij 
niet door de rechter van dat onderzoek 
was vrijgesteld; 

Overwegende dat de rechter zijn 
beslissing op de redenen grondt dat, bij 
het opstellen van artikel 4 7 van de 
wegverkeerswet, het de wil van de 
wetgever niet kan geweest zijn, na het 
beeindigen van de termijn van vervallen-

'verklaring, proeven op te leggen voor 
een brom:fiets, waarvoor geen rijbewijs 
en ook geen wettelijke proeven zijn 
voorgeschreven, en dat verweerder inder
daad met een rijwiel met hulpmotor van 
hoogstens 49 cc. cylinderinhoud reed; 

Overwegende dat de vervallenver
klaring van het recht tot stnren van 
voertuigen met eigen beweegkracht ener
zijds en de voorschriften betre:ffende de 
leervergunning en het rijbewijs anderzijds 
geregeld worden in verschillende wette
lijke bepalingen, zijnde respectievelijk 
het koninklijk besluit van 4 mei 1965, 
genomen tot uitvoering van de arti
kelen 21 tot 27 van de wegverkeerswet, 
en het koninklijk besluit van 25 sep
tember 1968, genomen tot uitvoering van 
de artikelen 45 tot 47 van de weg
verkeerswet; dat de eerstgenoemcle bepa
lingen een beperkter toepassingsgebied 
hebben clan de laatstgenoemcle en andere 
regels inhouclen wat het onclerzoek 
betreft; 

Overwegende dat artikel 47 van de 
wegverkeerswet in algemene bewoor
dingen :is opgesteld ; dat het verbod een 
"1notorvoertuig" te besturen, -alvorens 
het onderzoek te ondergaan dat b:ij dit 
artikel is opgelegd, geldt voor ieder 
bestuurder van een der in artikel 2, § 1, 
van het koninklijk besluit van 3 mei 1965 
bedoelde categorieiin van voertuigen met 
eigen beweegkracht, inclusief de in 
categoric A gerangschikte rijwielen met 
hulp~notor en motorrijwielen, behoudens 
vrijstelling van onderzoek of opheffing 
van een verval wegens lichamelijke 
ongeschiktheid. 

Overwegende dat het vonnis derhalve 
zoncler wettige reden het toepassings
gebied van voornoemd artikel47 beperkt; 

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 ; laat de 
kosten ten laste van de Staat; verwijst 
de zaak naar de Correctionele Recht bank 
te Dendermonde, zitting houdende in 
hoger beroep. 

29 jlmi 1976. - 2 8 kamer. - Voo?'
zitte?', de H. Delahaye, voorzitter. -
Verslaggever, Ridder de Schaetzen. -
Gelijkl1tidende conclusie, de H. Charles, 
advocaat-generaal. 
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Op dezelfde dag is een arrest in dezelfde 
zin gewezen inzake dezelfde partijen. op 
voorziening tegen een vonnis van de
zelfde dag van dezelfde rechtbank. 

2° KAMER.- 29 juni 1976. 

.GEREOHTSKOSTEN. - STRAFZAKEN. 
- TWEE BEKLAAGDEN VERVOLGD WE
GENS VERSOHILLENDE FElTEN.- VER
OORDELING VAN DE ENE EN VRIJSPRAAK 
VAN DE ANDERE. - VEROORDELING 

VAN DE EERSTE IN ALLE KOSTEN VAN 
DE STRAFVORDERING. - VOORWAAR

DEN. 

W anneer twee beklaagden we gens Ve1'
schillende feiten vervolgd wm·den, en de 
ene veroordeeld en de andere vrijge
sproken wordt, mag de rechter de 
gezamenlijke kosten van de strajvor
dedng . ten laste van de VM'OOrdeelde 
enlwl leggen, mits hij vaststelt dat ze 
alle . VM'om·zaalct z~jn doo1· het misd1·ijj 
dat de ve1·om·deelde heeft gepleegd ( 1). 
(Artt. 162 en 176 Sv.) · 

(BECKERS, T. VLIEGEN E., 
VLIEGEN J. EN LIPKENS.) 

Met de notitie overeenstemmend 
arrest. 

29 juni 1976. - 2" kamer. - Voor
zitter, de H. Delahaye, voorzitter. 
Ve1·slaggever, de H. Soetaert. - Gelijk
luidende conclttsie, de H. Charles, advo-
caat-generaal. · 

2° KAMER. - 29 juni 1976. 

BEWIJS. STRAFZAKEN. 
YOERING VAN EEN REOHTVAARDIGINGS
GROND. - VEROORDELENDE BESLIS
SING W AARIN EROP WORDT GEWEZEN 
DAT DE REOHTVAARDIGINGSGROND 

(1) Cass., 24 mei 1976, supm, plz. 1047. 

SLEOHTS EEN LOUTERE BEWERING IS.
GEEN SOHENDING VAN DE REGEL& 
INZAKE BEWIJSLEYERING. 

De rechte1·, die een belclaagde ve1·oordeelt 
en erop wijst dat de door deze aange
voe1·de 1·echtvaardigingsgmnd slechts een 
lottte1·e l;iewe1·ing is en daannee te 
verstaan geejt dat deze 1·echtvaa1·digings
grond doo1· geen enkel geloojwaa1·dig 
gegeven · kan worden gestaajd, omkleedt 
zijn beslissing regelmatig met redenen 
en schendt de regels inzalce de bewijs
levering in stmfzaken niet (2). 

(BORREMANS, 
T. DUJARDIN EN VANDAMME.) 

ARREST. 

RET HOF ; -'-- Gelet op het bestreden 
vonnis, op 7 januari 1976 in hoger beroep 
door de Oorrectionele Rechtbank te Gent 
gewezen; 

Over het eerste middel, hie1·uit afgeleid 
dat, wat de inbreuk op artike1 27-1 
van het koninklijk besluit van 14 maart 
1968 betreft, eiser voorhield dat, indien 
hij de controle over zijn wagen verlOTen 
had, dit uitsluitend te ·wijten was a~j>n de 
breuk van de stuurinrichting van zijn 
voertuig, dat inderdaad de wagen van 
eiser door deze breuk plots onbestuur
baar wercl en hem voor een geval van 
overmacht heeft geplaatst; dat de cor
rectionele rechtbank echter deze reclene
ring niet aanvaardt en eiser veroorcleelt 
op grond clat « beklaagde (thans eiser) 
houdt voor clat, rijdend in een bocht, 
de stuurinrichting van zijn voertuig 
gebroken geraakte zodat het aanbotsen 
tegen een afsluiting het gevolg is van een 
geval van overmacht; maar hij laat het 
bij een loutere affirmatie zodat het 
argument slechts als niet be,vezen kan 
aangezien worden "• 

te1·wijl deze motivering, die erop neer
komt dat eiser de door hem ingeroepen 
overmacht zou moeten bewijzen, vol
komen in strijcl is met de thans van 
kracht zijnde beginselen van het straf
recht ; inderdaad, indien eiser een recht
vaarcligingsgrond inroept, en deze niet 
als lichtzinnig voorkomt, dan' is niet 
eiser ertoe gehouden om deze recht
vaardigingsgrond te bewijzen, maar be-

(2) Raadpl. cass., 12 maart 1974 (Arr. cass., 
1974, biz. 761). 
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hoort het integendeel aan het openbaar 
ministerie of aan de burgerlijke partijen 
·om de ongegrondheid ervan aan te 
tonen: 

Overwegende dat het vonnis eis(Jr 
veroordeelt en erop wijst dat, met 
betrekking tot het breken van de stuur
inrichting van zijn voertuig, hij « het 
bij een loutere affirmatie laat ll ; 

Dat het aldus te kennen geeft dat de 
door eiser aangevoerde rechtvaardigings
grond niet gestaafd wordt door enig 
gegeven waardoor hij geloofwaardig 
wordt; 

Dat het aldus de regels betreffende 
de bewijslast in strafzaken niet miskent; 

Dat het middel niet kan aangenomen 
worden; 

En overwegende, wat de over de str~tf
vordering gewezen beslissing betreft, dat 
de substantiele of op straffe van nietig
heid voorgeschreven rechtsvormen 
werden nageleefd en dat de beslissing 
overeenkomstig de wet is ; 

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

29 juni 1976. - 2e kamer. - Voor
zitte1', de H. Delahaye, voorzitter. -
Verslaggever, Ridder dE( Schaetzen. -
Gelijkluidende conclusie, de H. Charles, 
advocaat-generaal. - Pleite1·, de H. 
.K. Moors (van de balie te Gent). 

:3e KAMER. - 30 juni 1976. 

1o ARBEIDSONGEVAL. WERK-
NEMER OF VERZEKERAAR DIE GEEN 
MEDISOHE DIENST HEEl<'T DIE AAN DE 
WETTELIJKE VOOR\VAARDEN VOLDOET. 
- VRIJE KEUS VAN DE GENEESHEER.
TARIEF VOOR TERUGBETALING VAN 
DE KOSTEN VOOR GENEESKUNDIGE 
VERZORGING. 

20 ARBEIDSONGEVAL. - VERGOE
DINGEN VOOR DE GETROFFENE. 
FORFAITAIRE VERGOEDINGEN. 

1 o T'Vanneer cle we1'lfgeve1· van cle werknemer 
of cle ve1·zeke1·am· geen medische clienst 
.heejt ingesteld die aan de wettelijke 

vom·waa1·den voldoet, kan de getroffene 
van een arbeidsongeval vrij een genees
heer kiezen; het tm·iej voor terugbetaling 
van geneeskundige vm·zorging is, in 
dat geval, gelij k aan het tariej van 
honoraria en prijzen, zoals het voortvloeit 
uit de toepassing van de nomenclatuur 
van de geneesk1mdige verstrekkingen 
opgemaakt ter · u.itvoering van de wet
geving tot instelling en organisatie 
van een 1·egeling voor verplichte ziekte
en invaliditeitsverzeke1·ing. (Artt. 29 en 
31 wet van 10 april 197I; art. I K.B. 
van 30 december I97l.) 

2° De vergoedingen welke aan de getroffene 
van een a1·beidsongeval worden toegekend 
zijn jorjaitaire vergoedingen; wanneer 
het tariej vom· terugbetaling van de 
kosten voor geneeskundige ve1·zorging 
vastgesteld wo1·dt door de nomenclatuur 
van de geneesk1mdige verstrekkingen 
opgemaakt te1• 1titvoe1·ing van de wet
geving tot instelling en m·ganisatie 
van een regeling voor verplichte ziekte
en invaliditeitsve1·zekering, mag de vm·
zekeraar niet worden ve1·oordeeld om 
voo1· de geneeskundige vM·zm·ging vm·
goedingen te betalen welke dit tariej 
oversch1·ijden (I). (Art. 31 wet van 
10 april 1971; art. l K.B. van 30 de
cember I97l.) 

(NAA~OZE VENNOOTSOHAP 
« VERZEKERINGSMAATSOHAPPIJ 

DE VADERLANDSE ll, T. KOWAO.) 

ARREST (vertaling). 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 14 april1975 door het Arbeids
hof te Luik gewezen ; 

Over het middel afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 6, § 2, 28, 31, 46 
van de arbeidsongevallenwet van 10 april 
1971, 1 van het koninklijk besluit van 
30 december 1971 tot vaststelling van 
het tarief voor geneeskundige verzorging 
toepasselijk inzake arbeidsongevallen, 
24 van de wet van 9 augustus 1963 tot 
instelling en organisatie van een regeling 
voor verplichte ziekte- en invaliditeits
verzeker~ng, gewijzigd bij de wet van 
24 december 1963, l van het koninklijk 
besluit van 16 november 1973 tot vast
stelling v,an de nomenclatuur van de 

(1) Raadpl. cass., 20 j'mi 1973 (Btdl. en 
Pas., 1963, I, 1100). 
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geneeskundige verstrekkingen inzake ver
plichte ziekte- en invaliditeitsverzekering, 
5, 13 van de bijlage bij het koninklijk 
besluit van 16 november 1973, tot 
vaststelling van de nomenclatuur van de 
geneeslnmdige verstrekkingen inzake ver
plichte ziekte- en invaliditeitsverzekering, 
zoals gewijzigd bij het koninklijk besluit 
van 14 maart 1975, 1382, .1383, 1384 
van het Burgerlijk W etboek en 97 van 
de Grondwet, 

dom·dat het arrest eiseres veroordeelt, 
aan verweerder, als vergoedihg voor het 
arbeidsongeval van 17 juli 1972, een 
bedrag van 18.500 frank te betalen, dat 
overeenstemt met hElt bestek dat werd 
opgemaakt door de geneesheer die 'ver
weerder had gekozen om het gebit van de 
getroffene te herstellen ingevolge de 
breuk van twee tanden; op de grcinden, 
die he'(; overneemt van de eerste rechter, 
dat, nu artikel 31 van de arbeidson
gevallenwet en de nomenclatuur van de 
ziekte- en invaliditeitsverzekering die 
wordt bedoeld in het tarief waarnaar 
deze tekst verwijst de door de deskundige 
voorgestelde zorgen niet vermeldt, " deze 
leemte de getroffenen van een arbeids
ongeval niet mag benadelen, net zo min 
als de uiteenlopende reglementering van 
de ziekte- en invaliditeitsverzekering 
afbreuk kan doen aan de wet op de 
vergoeding van de arbeidsongevallen 
en met name aan haar artikel 28 dat zegt 
dat de getroffene recht heeft op de zorgen 
die het ongeval noodzakelijk maakt ,, 
en op de eigen gronden " dat de deskun
dige, uitgaande van dit beginsel van 
elementaire rechtvaardigheid, niet enkel 
die zorgen moet aanduiden die zouden 
voorkomen in het tarief van de nomen
clatuur inzake ziekte- en invaliditeits
verzekering, dat de aard van de door de 
deskundige bepaalde zorgen niet wordt 
betwist, doch dat, met veronachtzaming 
van het beginsel dat de getroffene van 
een arbeidsongeval recht heeft op de 
volledige vergoeding, inbrengt ( ... ) dat 
deze zorgen niet voorkomen in de 
nomenclatuur " en dat de " getroffene 
niet tegelijk het slachtoffer mag zijn 
van het arbeidsongeval en da[trbij nog 
van de leemte in de nomenclatuur in 
zoverre de door de deskundige beschre
ven zorgen aangepast zijn aan zijn 
geval ,, 

tm·wijl, ee1·ste onde1·deel, hoewel arti
kel 28 van de arbeidsongevallenwet 
bepaalt dat de getroffene, tot het einde 
van de bij artikel 72 bepaalde termijn, 
recht heeft op de geneeskundige, heel
kundige, farmaceutische en verplegings
zorgen, die het ongeval noodzakelijk 

maakt, artikel 31 van dezelfde wet 
bepaalt dat, wanneer de getroffene Vl'ije 
keus van geneesheer, apotheker en 
verplegingsdienst heeft, de kosten van 
geneeskundige verzorging terugbetaald 
worden volgens een . door de Koning 
vastgesteld tarief, en artikel 1 van het 
koninklijk besluit van 30 december. 1971 
tot vaststelling van· het tarief van 
geneeskundige verzorging toepasselijk 
inzake arbeidsongevallen zegt dat, \ zo 
de getroffene vrije keus van geneesheer 
heeft, het tarief voor terugbetaling van 
de kosten van geneeskundige verzorging 
gelijk is aan het tarief van honora.ria en 
prijzen zoals het voortvloeit uit de 
toepassing van de nomenclatuur van de 
geneeskundige verstrekkingen opgernaakt 
in uitvoering van de wetgeving tot 
instelling en organisatie van een regeling 
voor verplichte ziekte- en invaliditeits
verzekering ; door verweerder anders te 
vergoeden dan op basis van het door de 
Koning vastgestelde tarief zoals het 
voortvloeit uit de toepassing van · de 
nomenclatuur van de geneeskundige 
verstrekkingen opgemaakt in uitvoering 
van de wetgeving ·tot instelling en 
organisatie van een regeling voor ver
plichte zitjkte-en invaliditeitsverzekering,. 
het arrest aan de wet iets heeft toe
gevoegd en derhalve de in het middeL 
bedoelde wettelijke bepalingen heeft 
geschonden (artikelen 28 en 31 van de 
arbeidsongevallenwet van l 0 april 1971, 
1 van het koninldijk besluit van 30 de
cember 1971 tot vaststelling van het 
tarief voor geneeskundige verzorging 
toepasselijk irizake arbeidsongevallen, 
24 van de wet van 9 a1.1.gustus 1963 tot 
instelling en organisatie van een regelin'g 
voor verplichte ziekte- en invaliditeits
verzekering, gewijzigd bij de wet van 
24 december 1963, 1 van het koninklijk 
besluit van 16 november 1973 tot vast
stelling van de nomenclatuur van de 
geneeskundige verstrekkingen inzake ver
plichte ziekte- en invaliditeitsverzekering, 
5 en 13 van de bijlage bij het genoemd 
koninklijk besluit van 16 november 1973, 
zoals gewijzigd bij het koninklijk besluit 
van 14 maart 1975, en 97 van de 
Grondwet); 

tweede onderdeel, de stelling van het 
" beginsel van het recht van de getroftene 
van een arbeidsongeval op de volledige 
vergoeding >> indruist tegen het grond
beginsel van de forfaitaire vergoeding 
van de wetgeving op de vergoeding van 
de arbeidsongevallen; het.arrest derhalve, 
door eiseres te veroordelen tot betaling 
van vergoedingen van geneeskundige 
zorgen die niot voorkomen in de hoven-
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genoemde organieke wetgeving, benevens 
de in eerste onderdeel van bet middel 
bedoelde wettelijke bepalingen, de arti
kelen 6, § 2, en 46 van de arbeids
ongevallenwet van 10 april 1971 heeft 
geschonden en, voor zover nodig, de 
artikelen 1382, 1383 en 1384 van het 
Burgerlijk W etboek : 

Overwegende dat het arrest, na de 
vaststelling dat ingevo1ge een arbeids
ongeval twee tanden van verweerder 
werden gebroken en dat de door de 
eerste rechter aangewezen deskundige 
de aard van de aan verweerder te 
verstrekken zorgen heeft aangeduid, 
beslist dat verweerder door een genees
heer die hij kiest en op kosten van eiseres 
de prothese mag laten plaatsen die door 
de deskundige werd voorgesteld en 
eiseres, bij gebrek van betaling van de 
kostprijs ervan, veroordeelt tot betaling 
van het bedrag van 18.500 frank; 

Overwegende dat .de getroffene van 
een arbeidsongeval, wanrieer de werk
gever of de verzekeraar geen medische 
dienst heeft ingesteld die aan de wette
lijke voorwaarden voldoet, overeen
komstig artikel 29 van de arbeidsonge
vallenwet van 10 april 1971, vrij een 
_geneesheer kan kiezen ; dat de kosten 
van geneeskundige verzorging echter 
krachtens artikel 31 van dezelfde wet 
worden terugbetaald volgens een door de 
Koning. vastgesteld. tarief ; 

Overwegende dat artikel 1 van het 
koninklijk besluit van 30 december 1971 
tot vaststelling. van het tarief voor 
geneeskundige verzorging toepasselijk 
inzake arbeidsongevallei1 zegt dat zo de 
getroffene vrije kens van geneesheer heeft, 
bet tarief voor terugbetaling van de 
kosten van geneeslnmdige verzorging 
gelijk is aan het tarief van honoraria en 
prijzen zoals het voortvloeit uit de 
toepassing van de nomenclatuur van de 
geneeskundige verstrekkingen opgemaakt 
in u~tvoering van de wetgeving tot 
instelling en organisatie van een regeling 
voor verplichte ziekte- en invaliditeits
verzekering ; 

Overwegende dat het tarief voor terug
betaling van de kosten van genees
kmldige verzorging voor de plaatsing 

(1) Raadpl. cass., 11 juni 1953 (Bull. en 
Pas., 1953, I, 791). 

(2) Wanneer de rechthebbende op een 
invalicliteitspensioen voor mijnwerkers door 
een arbeidsongeval wordt getroffen, kan dit 
pensioen gecumuleerd worden met ver
goeclingen ter uitvoering van de wetgeving 

van een prothese ter vervanging van 
twee tanden, bepaald wordt in de 
nomenclatuur ; 

Overwegende dat het arrest door die 
beslissing het forfaitair karakter miskent 
van de vergoedingen die aan de getroffene 
van een arbeidsongeval worden toegekend 
en artikel 31 van de wet van 10 april 
1971 schendt; 

Dat het middel gegrond is ; 
Overwegende dat eiseres krachtens 

artikel 68 van de wet van lO april 1971 
in de kosten moet worden veroordeeld ; 

Om die redenen, vernietigt het bestre
den arrest ; beveelt dat van dit arrest 
melding wordt gemaakt op de kant van 
de vernietigde beslissing ; veroordeelt 
eiseres in de kosten ; verwijst de zaak 
naar het Arbeidshof te Brussel. 

30 juni 1976. - 3e kamer. - Voo1'
zitter en Verslaggever, de H. Polet, 
raadsheer waarnemend voorzitter. 
Gelijkluidende conclusie, de H. Ballet, 
advocaat-generaal. - Pleite1·, de H. 
Dassesse. 

3e KAMER. - 30 juni 1976. 

ARBEIDSONGEV AL. - BASISLOON. -
GETROFFENE AAN WIE EEN INVALIDI
TEITSPENSIOEN VOOR MIJNWERKERS 
WORDT UITBETAALD, - V ASTSTELLING 
VAN RET BASISLOON, 

At·tikel 37 van de arbeidsongevallenwet 
van 10 april 1971 naar luid waarvan, 
wanneer de getroffene een 1'Ust- · of 
overlevingspensioen geniet dat slechts 
wordt uitbetaald op voorwaarde dat de 
wettelijk vastgestelde perken van toege
laten arbeid niet woTden overschTeden, 
het basisloon wordt vastgesteld uit
sluitend met inachtneming van het loon 
dat ve~·schuldigd is ingevolge het ve1'
richten van de toegelaten arbeid, . is 
niet van toepassing op degenen die een 
invaliditeitspensioen voor · mijnwerkers 
genieten, daa1· dit geen 1'ust- en over
levingspensioen is (1) (2). 

betreffende de schadeloosstelling voor arbeids
ongevallen binnen de perken van artikel 23, 
§ 4, van het koninklijk besluit van 19 november 
1970 betreffende het invaliditeitspensioen
stelsel voor mijnwerli:ers, gewijzigd bij artikel4 
van het koninklijk besluit van 11 december 
1974. 
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(ILARDO, T. NAAMLOZE VENNOOTSCHAP 
«LA ROYALE BELGE ».) 

ARREST (ve1·taling). 

HET HOF;- Gelet op het bestreden 
arrest, op 3 oktober 1975 door het 
Arbeidshof te Bergen gewezen ; 

Over het middel afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 24, 25, 34, 36, § 1, 
37, 72 van de arbeidsongevallenwet van 
IO april 1971, 64, §§ 1 en 4, van het 
koninklijk besluit van 21 december 1967 
tot vaststelling van het algemeen regle
ment betreffende het rust- en over
levingspensioen voor werknemers, ge
wijzigd bij de koninklijke besluiten van 
I7 juli I972 en ll april1973, 1, §§ 1 en 4, 
2, § 3, I3 van liet koninklijk besluit 
van 19 november I970 betreffende het 
invaliditeitspensioenstelsel voor de mijn
werkers, gewijzigd bij het koninklijk 
besluit van ll augustus I972, en 97 van 
de Grondwet, 

doordat het arrest het basisloon van 
eiser op 117.923 frank vaststelt, op gTond 
dat de wetgever door de woorden « rust
en overlevingspensioen » te gebruiken 
in artikel 37 van de arbeidsongevallenwet 
van 10 april 1971 de toepassing van dit 
artikel niet uitsluitend heeft willen 
bep_erken t<?t de gerechtigden op uit
kermgen die « rust- en overlevings
pensioen >> genoemd worden ; dat deze 
tekst integendeel van toepassing is op 
iedere gerechtigde op een pensioen dat 
wordt toegekend na de volledige stop
zetting of de beperking van de vergoede 
arbeid; dat eiser, die een invaliditeits
pensioen voor mijnwerkers geniet, ook 
de beperkingen in acht moet nemen die 
artik.el 13 van het koninklijk besluit 
van 19 november I970 betreffende het 
invaliditeitspensioenstelsel vcior de mijn
werkers hem oplegt ; dat het, ten over
vloede, niet opportuun is rekening te 
houden met de eventuele intrekking 
van het pensioen wegens de hervatting 
van een beroepsactiviteit of met een 
schorsing van het pensioen ; dat inder
d~ad de forfaitaire schadeloosstelling 
met kan plaatshebben tenzij op grond 
van een referteper:i.ode, in het onderhavige! 
geval het werkehJke loon van het jaar 
dat aan het ongeval is voorafgegaan ; 
dat tenslotte de arbeidsongeschiktheid 
van de door een ongeval getroffen 
werknemer moet worden beoordeeld 
op het ogenblik van de consolidatie van 
de kwetsuren, ongeacht elke wijziging 
van zijn latere beroepsarbeid, 

terwijl, ee1·ste onderdeel, eiser wiens loon 
wegens een toevallige ziekte onvolledig 
is recht heeft op een loon dat wordt 
aang.evuld voor de. dagen waarop geen 
arbeid wordt verrwht ; de vaststelling 
van het basisloon uitsluitend met in
achtneming van het loon dat verschuldigd 
is ingevolge het verrichten van de toe
gelaten arbeid afwijkt van de rechten 
v~n :iser en enkel ge~dt voor de personen 
die m het genot ziJn van een rust- of 
overlevingspensioen dat slechts wordt 
uitbetaald op voorwaarde dat de wet
telijk vastgestelde perken van toegelaten 
arbeid niet worden overschreden, en 
niet bij analogie kan worden toegepast 
op eiser die een invaliditeitspensioen 
voor mijnwerkers geniet, zelfs wanneer 
dit invaliditeitspensioen is toegekend 
onder dezelfde voorwaarden inzake ar
beidsbeperking (schending van de· arti
kelen 34, 36, § 1, en 37 van de wet van 
IO april 1971, 1, §§ I en 4, 2, § 3, 13 van 
het koninklijk besluit van 19 nmwmber 
1970, 64, §§ 1 en 4, van het koninklijk 
besluit van 2I december 1967); 

. tweede on~e1·deel, het invaliditeitspen
swen van eiser een voorlopig karakter 
draagt en ingevolge de evolutie van zijn 
gezondheidstoestand kan worden inge
trokken, zodat de perken die door de 
reglementering inzake dit pensioen aan 
de arbeid van eiser worden gesteld 
wettelijk niet in aanmerking kumien 
komen om het basisloon van eiser inzake 
de wetgeving op de arbeidsongevallen 
te verminderen ; het feit dat men steeds 
afstand kan doen van een pensioen de 
bekritiseerde beslissing niet rechtvaardigt 
(schending van de artikelen I, §§ I en 4, 
2, § 3, I3 van het koninklijk besluit van 
I9 november 1970, 64, §§ 1 en 4, van het 
koninklijk besluit van 21 december 1967, 
34, 36, § 1, en 37 van de wet van IO april 
I971, 97 van de Grondwet); 

de1·de onde1·deel, het feit dat de arbeids
ongeschiktheid van de door een ongeval 
getroffen werknemer moet worden beoor
deeld op het ogenblik van de consolidatie 
van de kwetsuren niets te maken heeft 
met de arbeidsbeperkingen krachtens 
de wetgeving op het invaliditeitspensioen 
van eiser ; bovendien de arbeidsonge
schiktheid van eiser kan worden be
invloed door de evolutie van zijn lichame
lijke toestand na de 'consolidatie van de 
kwetsureh (schending van de artikelen 24, 
25, 34, 37, 72 van de wet van IO april 
I971, 13 van het koninklijk besluit van 
I9 november 1970) : 

Overwegende dat het arrest vaststelt 
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dat eiser, die sedert 1 augustus 1967 in
het genot is van een inv'aliditeitspensioen 
voor mijnwerkers, op 5 maart 1973 het 
slachtoffer werd van een arbeidsongeval 
terwijl hij.als los werkman in dienst was 
van een door verweerster verzekerde 
onderneming ; dat het arrest, met bevesti
ging van het beroepen vonnis, het bedrag 
van het basisloon van eiser vaststelt 
met toepassing van artikel 3 7 van de 
arbeidsongevailenwet van 10 april 1971 
waarin wordt bepaald dat, wanneer de 
getroffene een rust- of overlevings
pensioen geniet dat slechts wordt uit
betaald op voorwaarde dat de wettelijk 
vastgestelde perken van toegelaten arbeid 
niet· worden overschreden, het basisloon 
wordt vastgesteld uitsluitend met in
achtneming van het loon dat verschuldigd 
is ingevolge het verrichten van de toe
gelaten arbeid ; 

Overwegende dat de wettelijke grand
slag van het koninklijk besluit van 
19 november 1970 betreffende het inva
liditeitspensioenstelsel voor de mijn
werkers te vinden is in de besluitwet van 
10 januari 1945 petreffende de maat
schappelijke zekerheid van de mijn
werkers en ermee gelijkgestelden; dat in 
de bepalingen van deze besluitwet en 
inzonderheid in artikel 1, 1° en 2°, een 
onderscheid wordt gemaakt tussen de 
rust-en overlevingspensioenen, enerzijds, 
en het invaliditeitspensioen voor mijn
werkers, anderzijds ; 

Dat dit onderscheid ook nog blijkt 
uit IJ,rtikel 1, § 3, van het koninklijk 
besluit van 19 .november 1970 volgens 
hetwelk het invaliditeitspensioen voor 
mijnwerkers niet verleend wordt of niet 
meer verschuldigd is wanneer de arbeider 
een rustpensioen geniet bij toepassing 
van het koninklijk besluit nr. 50 van 
24 oktober 1967 betreffende het rust- en 
overlevingspensioen voor werknemers of 
wanneer de arbeider 65 jaar oud is; 

Overwegende dat artikel 37 van de wet 
van 10 april 1971 aileen maar spreekt 
van de getroffenen van een arbeids
ongeval die een rust- of overlevings
pensioen genieten ; 

Dat aan de hand van de parlementaire 
voorbereiding niet kan worden gesteld 
dat de wetgever, wat de toepassing van 
deze wettelijke bepaling betreft, de 
gerechtigde op een invaliditeitspensioen 
voor mijnwerkers heeft wiilen gelijk
stellen met de gerechtigde op een rust
of overlevingspensioen ; 

Dat voormeld artikel 37, in het erin 
genoemde geval, de toepassing beperkt 
van de regels die. in de artikelen 34, 35 

en 36 voor de berekening van het basis
loon voorkomen ; dat de tekst afwijkt 
van deze artikelen en dus strikt moet 
worden uitgelegd en niet bij analogie 
kan worden toegepast ; 

Overwegende dat artikel 13, § 1, van 
het koninklijk besluit van 19 november 
1970, gewijzigd bij het koninklijk besluit 
van 11 augustus 1972, de wettelijke 
perken van de toegelaten arbeid van de 
mijnwerker met een invaliditeitspensioen 
vaststelt met verwijzing naar de bepa
lingen van artikel 64 van het koninklijk 
besluit van 21 december 1967 tot vast
stelling van het algemeen reglement 
betreffende het rust- en overlevings
pensioen voor werkneiners ; 

Dat uit deze verwijzing aileen niet 
kan worden afgeleid dat, voor de toe
passing van artikel 37 van de wet van 
10 april 1971, het invaliditeitspensioen 
voor mijnwerkers gelijkgesteld moet 
worden met een rust- of overlevings
pensioen; 

Overwegende dat, krachtens artikel 1, 
§ 4, van het koninklijk besluit van 19 no~ 
vember 1970, het invaliditeitspensioen 
voor mijnwerkers kan worden ontnomen 
wanneer de arbeidsongeschiktheid in de 
n~ijnondernemingen, om reden waarvan 
de arbeider het pensioen verkreeg, niet 
meer bewezen is ; dat het dus niet, zoals 
het rustpensioen, definitief van aard is ; 

Overwegende tenslotte dat de cumu
latie van het invaliditeitspensioen voor 
mijnwerkers met uitkeringen toegekend 
in uitvoering van de wetgeving betref
fende de schadeloosstelling voor arbeids
ongevailen geregeld wordt in artikel 23, 
§ 4, van genoemd koninklijk besluit 
van 19 november 1970; 

Overwegende dat het arrest, door de 
toepassing van artikel 37 van de wet 
van 10 april 1971 uit te breiden tot de 
gerechtigde op een invaliditeitspensioen 
voor mijnwerkers, de zin en de draag
wijdte van deze wettelijke bepaling 
heeft miskend ; 

Dat het middel gegrond is ; 
Overwegende dat verweerster krach

tens artikel 68 van de wet van 10 april 
1971 in de kosten moet worden verwezen; 

Om die redenen, vernietigt het bestre
den arrest aileen in zoverre dit het 
basisloon van eiser vaststelt voor de 
toepassing van de arbeidsongevailenwet ; 
beveelt dat van dit arrest melding zal 
worden gemaakt op de kant van de 
gedeeltelijk vernietigde beslissing ; ver
oordeelt verweerster in de kosten ; ver
wijst de aldus beperkte zaak naar het 
Arbeidshof te Brussel. 
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30 juni 1976; - 3e kamer. - Voor
z#ter,. de H. Polet, raadsheer waar
nemend voorzitter. - Verslaggeve1·, de 
H. Capelle. - Gelijkluidende conclusie, 
de H. Ballet, advocaat-generaal. 
Pleite1·s, de HH. Houtekier en A. De 
Bruyn. 

V AKANTIEKAMER.- 20 juli 1976. 

1° VERJARING. - STRAFZAKEN. -
STRAFVORDERING. - STUITING VAN 
DE VER.TARING. - DAAD VAN ONDER· 
ZOEK.- BEGRIP. 

2° VERJARING. - STRAFZAKEN. -
STRAFVORDERING. - AKTE GETEKEND 
DOOR EEN LID VAN DE RI.TKSWACHT, 
DAARTOE GEVORDERD DOOR HET OPEN· 
BAAR MINISTERIE, WAARIN WORDT 
VASTGESTELD DAT AAN. EEN GETUIGE 
EEN VERWITTIGING IS AFGEGEVEN. 
STUITING VAN DE VER.TARING. 

1° Een daad van onderzoek, waa~·door de 
verjaring van de strajv01·dering wordt 
gestuit, is elke daad van een daa~·toe 
bevoegde overheid om bewijzen te ver
zamelen of de .zaak in staat van wijzen 
te brengen (1). (Art. 22 wet van 17 april 
1878.,) 

2° Een daad van onderzoek, waa1·doo1' de 
ve1ja1'ing van de strajvordering wordt 
gestuit, is de alcte welke werd onde?'' 
tekend doo1· een daartoe door het openbaa1· 
ministerie gevorde~·d lid van de rijlcs
wacht,· waarin wo1·dt vastgesteld dat 
aan een getuige een ve1·wittiging is 
afgegeven (2). (Art. 22 wet van 17 april 
1878; art. 153 Sv.). 

(PROCUREUR DES KONINGS TE BERGEN, 
T. DURBECQ,) 

ARREST (vertaling). 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 27 april 1976 in hoger beroep 
gewezen door de Correctionele Rechtbank 
te Bergen; 

(1) Cass., 18 november 1975, supra, blz, S56. 
(2) Raadpl. cass., 26 mei 19q0 (Bull. en Pas., 

1930, l, 231) en 6 april 1976, supra, blz. 902. 

Over het middel afgeleid uit de scherr
ding van artikel 68 van het koninklijk 
besluit van 16 maart 1968 tot coiirdinatie 
van de wetten betreffende de politie 
over het wegverkeer, 

doo1·dat het vonnis verweerder ver
oordeelt wegens inbreuken op de arti
kelen 10, lid 4, en 27, lid 1, van het 
algemeen reglement op de politie van 
het wegverkeer en op artikel 6 van het 
koninklijk besluit van 31 december 1953 
houdende regeling nopens de inschrijving 
van voertuigen met eigen beweegkracht, 
feiten gepleegd op 4 mei 1974, 

terwijl de strafvordering verj aard was, 
daar het vonnis van de eerste rechter 
van 23 april 1975, waarbij de zaak werd 
verdaagd, de laatste daad van stuiting 
was: 

Overwegende dat uit de regelmatig aan 
het Hof voorgelegde stukken blijkt dat 
het openbaar ministerie bij de Politie
rechtbank te Roeulx, bij ondertekende 
apostillen die de datum 26 april 197 5 
dragen, gevorderd heeft dat aan twee 
leden van de rijkswacht, die ter zitting 
van . de politierechtbank als getuigen 
moesten verschijnen, een verwittiging 
zou overgemaakt worden en dat, zoals 
vastgesteld door twee akten onder
tekend door de eerste opperwachtmeester 
Colet, die verwittigingen op 30 april 197 5 
overgemaakt werden ; 

Overwegende dat die handelingen van 
een dien:aangaande bevoegde overheid 
en waardoor bewijzen worden verzameld 
of de zaak in staat van wijzen wordt 
gesteld, daden van onderzoek zijn die 
de . verjaring van de strafvordering 
stmten; 

Overwegende .dat die verjaring op de 
dag van het vonnis niet was ingetreden ; 

Dat het middel feitelijke grondslag 
mist; 

En · overwegende dat de substantiele 
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. 

20 juli 1976. - Vakantiekamer. -
Voorzitter, Ridder Rutsaert, eerste voor
zitter. - Ve~·slaggeveT, Mevr. Raymond. 
- Gelijlcluidende conclusie, de H. De
clercq, advocaat-generaal. 
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V AKANTIEKAMER. - 20 juli 1976. 

HOGER BEROEP. - STRAFZAKEN. -
EENSTEMMIGHEID.- BEROEPEN VON
NIB W AARBIJ DE STRAFVORDERING 
NIET ONTVANKELIJK WORDT VER
KLAARD.- GERECHT IN HOGER BEROEP 
DAT DE TELASTLEGGING BEWEZEN VER
KLAART EN EEN STRAF UITSPREEKT. -
EENSTEMMIGHEID VEREIST. 

W anneer de eerste 1·eohter de strajvordering 
niet ontvankelijk heejt verklaard, moet 
het gereoht in hoger beroep met een
stemmigheid beslissen, indien het de 
telastlegging bewezen ve1·klaart en een 
straf 7titsp?·eekt (1). (Art. 211bis Sv.) 

(PROCUREUR DES KONINGS TE VERVIERS• 
T. SCHOLL EN NAAMLOZE VENNOOTSCHAP 
« RIJN, SCHELDE l\'IONDIA " ; SCHOLL EN 
NAAMLOZE VENNOOTSCHAP << RIJN, 
SCHELDE l\'IONDIA )).) 

ARREST (vertaling). 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 1 april 1976 in hoger beroep 
gewezen door de Correctionele Rechtbank 
te V erviers ; 

Over het middel ambtshalve afgeleid 
uit de schending van artikel 211bis 
van het W etboek van Strafvordering : 

Overwegende dat de Politierechtbank 
van Aubel, bij vonnis van 18 juni 1975, 
de vervolgingen niet ontvankelijk had 
verklaard op grand dat de feiten van de 
telastlegging reeds definitief beslecht 
waren bij vonnis van 14 november 1974 
van de Correctionele Rechtbank te 
Verviers, uitspraak doende in hager 
beroep; 

Overwegende dat het bestreden vonnis, 
op het hager beroep van de procureur 
des Konings, de telastlegging bewezen 
heeft verklaard en een straf heeft 
uitgesproken, zonder de eenstemmigheid 
van de leden van de rechtbank vast te 
stellen; 

Dat het vorn1is derhalve artikel 211bis 
van het W etboek van Strafvordering 
heeft geschonden ; 

(1) Cass., 23 januari 1973 (A1·r. cass., 
1973, blz. 531). Er iS echter geen eenstemmig
heid van de rechters in hoger beroep vereist 
voor de wettelijkheid van het beschikkende 
gedeelte waarin de strafvordering ontvankelijk 

Om die redenen, en zonder acht te slaan 
op de middelen aangevoerd door eiser 
de procureur des Konings te Verviers, 
die tot geen vernietiging zonder ver
wijzing k=en leiden, vernietigt het 
bestreden vonnis ; beveelt dat van dit 
arrest melding zal worden gemaakt op 
de kant van de vernietigde beslissing ; 
laat de kosten ten laste van de Staat ; 
verwijst de zaak naar de Correctionele 
Rechtbank te Luik, zitting houdende 
in hager beroep. 

20 juli 1976. - Vakantiekamer. -
V oorzitter, Ridder Rutsaert, eerste voor
zitter. - Verslaggever, Mevr. Raymond. 
- Gelijkluidende oonolusie, de H. De
clercq. 

V AKANTIEKAMER. - 20 juli 1976. 

1° ONDERZOEK (IN STRAFZAKEN). 
- 0NDERZOEK NAAR DE PLAATS WAAR 
DE GESTOLEN VOORWE.RPEN ZIJN GE
HEELD.- 0NDERZOEK NA RET PLEGEN 
VAN RET l\'IISDRIJF <<HELING"· 
GEEN AANZETTING TOT RET 1\'IISDRIJF. 

2o SOEVEREINE BEOORDELING 
DOOR DE FEITENRECHTER. -
STRAFZAKEN. - EEN ENKEL STRAF
BAAR OPZET. - SOEVEREINE BEOOR
DELING IN FEITE. 

3° RECHTBANKEN.- STRAFZAKEN.
VONNISGERECHT DAT GEEN REKENING 
HOUDT MET DE DOOR RET ONDERZOEKS
GERECHT AANGENOMEN EENHEID VAN 
OPZET. - GEEN WIJZIGING VAN DE 
TELASTLEGGING OF VAN DE KWALI
FICATIE VAN DE FElTEN. 

1° Geen aanzetting tot een misd1·ijj 
<< heling " waanloor de veroordeling ge
brekkig is, is het onderzoek van de 
politie na de heling naar de plaats wam· 
de gestolen voorwmpen zijn geheeld (2). 

2° De jeitenrechte1· beom·deelt soeve1·ein 
in jeite of verscheidene jeiten wegens 
eenheid van opzet een enkel strajbaar 
jeit opleveren (3). (Art. 65 S.W.) 

.wordt verklaard, terwijl de eerste rechter 
deze niet ontvankelijk had verklaard. 

(2) Raadpl. cass., 3 februari 1941 (Bull. 
en Pas., 1941, I, 30) en de noot get. L. C.; 
8 januari 1945 (ibid., 1945, I, 81) en 23 april 
1956 (A1-r. vm•br., 1956, blz. 698). 

(3) Cass., 3 februari 1976, sup1·a, blz. 654. 
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3° De rechter die geen rekening houdt met 
de eenheid van misdrijj gegrond op de 
door het onderzoeksgm·echt aangenomen 

· eenheid van opzet veroordeelt niet wegens 
andere feiten dan die van de telastlegging 
en wijzigt de kwalificatie van deze 
feiten niet. 

(VAN DEN BERGHE.) 

ARREST (vertaling). 

HET HOF;- Gelet op het bestreden 
arrest, op 3 juni 1976 door het Hof van 
beroep te Brussel gewezen ; 

Over het zesde middel, afgeleid uit 
de nietigheid van de veroordelrng uit
·gesproken voor heling van de beelden 
van Obelwesel, 

doordat de beelUen van Oberwesel 
werden teruggevonden ingevolge een list 
van de 'politie bij het verhandelen van 
de gestolen waren, 

ter·wijl de uitlokking door de politie 
alle vaststellingen die daardoor mogelijk 
werden ongeldig maakt en het arrest 
dienaangaande de bewijskracht van eisers 
conclusie schendt en daarop niet regel
matig antwoordt: 

Overwegende dat het arr~st erop wijst 
dat de zogenaamde list in elk geval na 
de door Van den Berghe gepleegde he ling 
plaatsvond en « dat in elk geval, de 
uitlokking, om te kunnen aangenomen 
worden, moet bestaan alvorens het 
misdrijf wordt gepleegd, hetgeen ten 
deze niet het geval is » ; 

Overwegende dat, volgens het arrest, 
de zogenaamde list van de politie zou 
bestaan hebben in het optreden als 
koper om de plaats van de heling van de 
beelden te ontdekken ; dat dit een list 
is die geen uitlokking is van een misdrijf 
en, in de ·veronderstelling dat zij bewezen 
zou zijn, er geen grond zou zijn om de 
ingevolge die list gedane vaststellingen 
nietig te verklaren ; 

Overwegende dat het arrest aldus, 
zonder schending van de bewijskracht 
ervan, regelmatig antwoordt op eisers 
conclusie; 

Dat het middel niet kan aangenomen 
worden; 

Over het zevende middel, afgeleid uit 
de schending van de rechten van de 
verdediging, 

doordat het arrest twee afzonderlijke 
misdrijven ten laste van eiser in aan
merking heeft genomen, 

terwijl hij naar de feitenrechter was 
verwezen bij een beschikking die uit
drukkelijk preciseerde dat de feiten door 
hem gepleegd tussen 4 mei 1968 en 
7 maart 1975 « zonder onderbreking, 
gedurende drie j"aar de opeenvolgende 
en voortdurende uiting waren van het
zelfde misdadig opzet », en het laatste 
feit werd gepleegd op 7 maart 197 5, 
datum waarop werd vastgesteld dat 
eiser beeldjes van Oberwesel heelde : 

Overwegende dat de eenheid van 
misdadig opzet een element is dat geen 
verband heeft met de kwalificatie van 
de feiten van de telastleggingen, waarvan 
de rechter het bestaan en de omvang 
in feite beoordeelt ; 

Overwegende dat ten deze, door de 
aard van eisers strafbare activiteit te 
beoordelen op een andere wijze dan die 
voorgesteld door de onderzoeksrechts
macht en in de dagvaarding overgeno
men, het hof van beroep geen andere 
feiten dan die bedoeld in de dagvaarding 
bewezen heeft verklaard en deze niet 
anders heeft gekwalificeerd ; 

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; 

Om die redenen, en zonder acht te 
slaan op het stuk, op 16 juli 1976 ter 
griffie ontvangen, dat aan het openbaar 
ministerie minder dan acht dagen voor 
de zitting werd medegedeeld, verwerpt 
de voorziening ; veroordeelt eiser in 
de kosten. 

20 juli 1976. - Vakantiekamer. -
Voot·zittm·, Ridder Rutsaert, eerste voor
zitter.- Vet·slaggever, de H. Trousse.
GeliJklttidende conclusie, de H. Declercq, 
advocaat-generaal. - Pleiter, de H. 
.J. Chome (van de balie te Brussel). 
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VAKANTIEKAMER. - 20 juli 1976 .. 

VOORZIENING IN CASSATIE. 
PERSONEN BEVOEGD OM ZICH IN OAS
SATIE TE VOORZIEN.- STRAFZAKEN.
GEREOHT IN HOGER BEROEP DAT VAST
STELT DAT DE DOOR DE EERSTE 
REOHTER UITGESPROKEN VRIJSPRAAK 
DEFINITIEF GEWORDEN IS. - VooR
ZIENING VAN DE BEKLAAGDE.- NIET
ONTV ANKELIJKHEID. 

Niet ontvankelijk, wegens het ontb1·eken 
van be lang, is de vom·ziening van de 
beklaagde tegen een beslissing die vast
stelt dat, nu het apenbam· rninisterie 
geen hager be1·oep heeft ingesteld, de dam· 
de em·ste ?'echte?' ~titgesp1·alcen m·ijspraak 
definitiej geworden is ( l). 

(VANDENBROEOKE EN DUJVIONT, T. DUVI
NAGE, DUBOIS EN NATIONAAL VERBOND 
VAN SOOIALISTISOHE MUTUALITEITEN.') 

Met de notitie overeenstemmend 
arrest. 

20 juli 1976. - Vakantiekamer. 
Voarzitter, Ridder Rutsaert, eerste voor
zitter. - VeTslaggever, Mevr. Raymond. 
- Gelijkluidende concl~tsie, de H. De
clercq. 

VAKANTIEKAMER.- 20 juli 1976, 

VOORZIENING IN CASSATIE. 
VORM. - DIENSTPLICHTZAKEN. 
GEEN MIDDEL VOORGEDRAGEN. 
NIET-ONTVANKELIJKHEID. 

Niet ontvankelijk is de vom·ziening tegen 
een beslissing van de Hm·keu?'ingsraad 
waa?'in geen rniddel wo?'dt voargedra
gen (2). (Art. 51, §§ l en 4, gecoord. 
dienstplichtwetten.) 

(OARLIER.) 

Met de notitie overeenstemmend 
arrest. 

(1) Raadpl. cass., 8 december 1975, twee 
arresten, supra, blz. 438 en 439. 

(2) Cass., 18 februari 1976, supra, blz. 718. 

20 juli 1976; - Vakantiekamer .. -,
VooTzitte?' en VeTslaggeve?', Ridder Rut
saert, eerste voorzitter. - Gelijkluidende 
conclusie, de H. Declercq, adv0caat
generaal. 

VAKANTIEKAMER. - 17 augustus 1976. 

1° LIJFSDWANG. - STRAFZAKEN. -
BEKLAAGDE MINDERJARIG OP DE DAG 
VAN DE FElTEN. - VEROORDELING TOT 
LIJFSDWANG.- 0NWETTELIJKHEID. 

2o VERWIJZING NA CASSATIE. -
STRAFZAKEN. - LIJFSDWANG ONWET
TELIJK UITGESPROKEN. - GEDEEL
TELIJKE OASSATIE ZONDER VERTiTIJZ~NG. 

I 0 Lijjsdwang rnc;,g niet wo?'den. uitge
sproken tegen een veTom·deelde wegens 
misdTijven welke hij heejt gepleegd 
toen hij nog rninderjarig was (3). (Art, 6 
wet van 27 juli 1871.) · · 

2° De gedeeltelijke cassatie, die uitgesp?'oken 
wordt orndat de lijjsdu:ang onwettelijk 
is om de inning van de kosten van . d(5 
strajvm·dering tr; ve?·zeke?'en, geschiedt 
zondm· vm·wijzing (4). 

(DE WACHTER, 
T. NAAJVILOZE VENNOOTSOHAP • 

«ROYALE BELGE )),) 

ARREST. 

}[ET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 30 januari 1976 door het Hof 
van beroep te Antwerpen gewezen ; 

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

Over het middel ambtshalve afgeleid 
uit de schending van artikel 6 van de 
wet van 27 juli 1871 : 

Overwegende dat het arrest vaststelt : 
I o dat eiser geboren is op 30 juni 1955 ; 

(3) Cass., 27 september 1971 (Ar1·. cass., 
1972, blz. 100) en 2 april 1974 (ibid., 1974, 
blz. 851). 

(4) Cass., 27 september 1971, geciteerd in 
noot 1. 
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2° dat de te ZIJnen laste bewezen ver
klaarde feiten gepleegd werden tijdens 
de periode van 1 juli 1973 tot 5 augustus 
1973, dit is toen hij nog minderjarig was; 

Overwegende dat het arrest niettemin 
ter invordering van de kosten van de 
strafvordering die eiser ten laste worden 
gelegd, de lijfsdwang uitspreekt ; 

Overwegende dat de lijfsdwang niet 
kan worden toegepast op een veroor
deelde wegens de feiten die · hij heeft 
gepleegd toen hij nog minderjarig was ; 

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 ; 

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

Overwegende dat eiser geen bijzonder 
middel aanvoert; 

Om die redenen, vernietigt het bestre
den arrest in zoverre het ten laste van 
eiser de lijfsdwang uitspreekt; verwerpt 
de voorziening voor het overige ; beveelt 
dat van dit arrest melding zal worden 
gemaakt op de kant van de gedeeltelijk 
vernietigde beslissing ; veroordeelt eiser 
in vier vijfde van de kosten en laat een 
vijfde ten laste van de Staat ; zegt dat er 
geen aanleiding is tot verwijzing. 

17 augustus 1976. - Vakantiekamer. 
- Voo1·zitte1·, de H. Delahaye, voorzitter. 
- Ve1·slaggever, de H. Delva.- Gelijk-
luidende· conclusie, de H. Tillekaerts, 
advocaat-generaal. - Pleite1·, de H. 
D. Lauwers (van de balie te Antwerpen). 

V AKANTIEKAMER. - 17 augustUS 1976, 

1° STRAF. ~ WEGVERKEER. ~OVER
TREDING VAN HET WEGVERKEERS
REGLEMENT. 0VERTREDING DIE 
DOOR DE KONING SPECIAAL IS AANGE
WEZEN ALS ZWARE OVERTREDING. -
MINIMUJ\i VAN DE GELDBOETE. 

20 WEGVERKEER. - OvERTREDING 
VAN RET WEGVERKEERSREGLEMENT. ~ 
0VERTREDING DIE DOOR DE KONING 
SPECIAAL IS AANGEWEZEN ALS ZW ARE 
OVERTREDING. - STRAF. ~ MINIMUM 
VAN DE GELDBOETE. 

3° STRAF. ~ WANBEDRIJF. ~ POLITIE
STRAF UITGESPROKEN. ~ VoORWAAR
DEN VAN WETTELIJKHEID. 

4° STRAF. ~ WEGVERKEER. ~OVER
TREDING VAN HET WEGVERKEERS
REGLEMENT DIE DOOR DE KONING 
SPECIAAL IS AANGEWEZEN ALS ZWARE 
OVERTREDING. - POLITIEGELDBOETE 
UITGESPROKEN ZONDER VERZACHTENDE 
OMSTANDIGHEDEN AAN TE GEVEN. ~ 
ONWETTELIJKHEID. 

5° WEGVERKEER. - OVERTREDING 
VAN HET WEGVERKEERSREGLEMENT DIE 
pOOR DE KONING SPECIAAL IS AANGE
WEZEN ALS ZWARE OVERTREDING. 
~ POLITIEGELDBOETE UITGESPROKEN, 
ZONDER VERZACHTENDE OMSTANDIG
HEDEN AAN TE GEVEN. ~ 0NWETTE
LIJKHEID. 

1° en 2° Bij ontstentenis van verzachtende 
omstandigheden bedraagt het minimum 
van de geJdboete wegens een overtreding 
van het wegve1·keersreglement die door 
de Koning speciaal als zware overt1·eding 
is aangewezen, 50 fmnk. (Art. 29, lid 1 
en 3, van de wet betreffende de politie 
over het wegverkeer, gewijzigd bij de 
wet van 9 juni 1975; koninklijk besluit 
van 12 juni 1975 tot aanwijzing van de 
zware overtredingen van het algemeen 
reglement op de politie van het 
wegverkeer). 

3° De strajrechter bij wie een wanbedrijj 
aanhangig is gemaakt mag slechts een 
politiestmf uitsp1·eken indien voo1· dat 
wanbedriJf wettelijk ve~·zachtende om
standigheden kunnen aangenomen 
w01·den en hij bovendien verzachtende 
omstandigheden in zijn vonnis aan
geeft (1). (Art. I wet van 4 oktober 
1867.) 

4° en 5° Onwettelijk is de beslissing die, 
zonde~· verzachtende omstandigheden aan 
te geven, een beklaagde ve1·oordeelt tot 
een politiegeldboete wegens een doo1· de 
Koning speciaal als zware ove1·t1·eding 
aangewezen overtreding van het weg
ve1·kem·s1·eglement (2). (Art. 29, lid l en 
3, van de wet betreffende de politie 
ove1· het wegverkeer, gewijzigd bij de 
wet van 9 j1.mi 1975; koninldi.jk besluit 
van 12 j1.mi 1975 tot aanwijzing van de 
zware overtredingen van het algemeen 

(1) en (2) Raadpl. cass., 23 juni 1952 (An. 
cass., 1952, biz. 608) en 5 december 1960 
(ibid., 1961, biz. 316). 
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reglement op de politic van het weg
verkeer; art. I wet van 4 oktober I867.) 

(PROOUREUR DES KONINGS TE TONGEREN, 
T. SYMKENS.) 

ARREST. 

HET HOF;- Gelet op het bestreden 
vonnis, op 7 april I976 in hoger beroep 
gewezen door de Correctionele Rechtbank 
te Tongeren ; ' 

Overwegende dat de voorziening be
perkt is tot de beslissing waarbij ver
weerder veroordeeld wordt wegens de 
feiten van de telastlegging I ; 

Over het middel afgeleid uit de schen
ding van artikol 29 van de wet betref
fende de politic over het wegverkeer, 
zoals dit artikel werd vervangen bij 
artikeli van de wet van 9 juni I975, 

doo1'dat het vonnis, zonder verzach
tende omstandigheden aan te geven, 
verweerder tot een geldboete van 25 frank 
veroordeelt wegens een verkeersover
treding die speciaal door de Koning als 
een zware overtreding werd aangewezen, 
strafbaar met een geldboete van mini
mum 50 frank : 

Overwegende dat het vonnis verweer
der veroordeelt tot een geldboete van 
25 frank, gebracht op 1000 frank, of clrie 
dagen vervangende gevangenisstraf, om 
te Genk, op I6 augustus I975, in over
treding met artikel I7 van het weg
verkeersreglement, als bestuurder van 
een motorvoertuig op de openbare weg, 
die een maneuver uitvoerde, de andere 
bestuurders niet te hebben laten voor
gaan; 

Overwegende dat deze overtreding 
door artikel I, 2°, a, van het koninklijk 
besluit van 12 juni I975 wordt beschouwd 
als zware overtreding in de zin van 
artikel 29 van de wetten betreffende de 
politic over het wegverkeer, gecoi:irdi
neerd de l6e maart 1968 en gewijzigd bij 
de wet van 9 juni I975, welk artikel 29 
in zijn eerste lid bepaalt dat de speciaal 
door de Koning als zodanig aangewezen 
zware overtredingen worden gestraft met 
gevangenisstraf van acht dagen tot een 
maand en met geldboete van 50 frank 
tot 500 frank of met een van die straffen 
alleen; 

Overwegende dat, zo het derde lid 
van genoemd artikel 29 in de mogelijk
heid voorziet verzachtende omstandig
heden aan te nemen en de straf te 

verminderen in qe mate die het aanduidt, 
de rechter er niettemin toe verplicht is, 
wanneer hij oordeelt deze rnogelijkheid 
te moeten aanwenden, deze verzacl.tende 
omstandigheden aan te geven ; 

Overwegende dat het vonnis geen 
gewag maakt van verzachtende orn
stancligheden ; dat het middel gegrond is ; 

Om die redenen, vernietigt het bestre, 
den vonnis in zoverre het uitspraak doet 
nopens de telastlegging 1 en nopens de 
kosten ; beveelt dat van dit arrest 
melding zal worden gemaakt op de kant 
van de gedeeltelijk vernietigde beslissing ; 
laat de kosten ten laste van de Staat ; 
verwijst de aldus beperkte zaak naar de 
Correctionele Rechtbank te Ha~selt, 
zitting houdende in hoger beroep. 

I7 augustus I976. - Vakantiekamer. 
- Voo1·zitte1·, de H. Delahaye, voorzitter. 
- Ve1·slaggevm·, de H. Versee. - Gelijk-
luidende conclusie, de, H. Tillekaerts, 
advocaat-generaal. 

V AKANTIEKAMER. - 17 auguStUS 1976, 

I 0 BESCHERMING VAN DE MAAT
SCHAPPIJ (WET TOT).- COMMISSIE 
TOT BESOHERMING VAN DE MAAT
SOHAPPIJ DIE OORDEELT OVER DE 
WEDEROPNEMING VAN EEN OP PROEF 
IN VRIJHEID GESTELDE GEINTERNEERDE, 
EN OVER ZIJN INVRIJHEIDSTELLING. -
BEHANDELING VAN DE ZAAK EN UIT
SPRAAK MOETEN NIET IN OPENBARE 
TEREOHTZITTING GESOHIEDEN, 

2° INTERNATIONALE VERDRAGEN. 
- VERDRAG TOT BESOHERMING VAN 
DE REOHTEN VAN DE MENS EN DE 
FUNDAMENTELE VRIJHEDEN, ARTIKEL 6, 
§ l. - 0PENBARE BEHANDELING VAN 
DE ZAAK. - UITSPRAAK VAN DE VON
NISSEN IN OPENBARE TEREOHTZITTING. 
-BEPALING DIE NIET VAN TOEPASSING 
IS OP DE BEHANDELING VAN EEN ZAAK 

DOOR DE OOMMISSIE TOT BESO:jiERMING 
VAN DE MAATSOHAPPIJ EN OP"DE UIT
SPRAAK VAN DE BESLISSING VAN DIE 
OOMMISSIE. 

I 0 De commissie tot bescherming van de 
maatschappij die oordeelt over de wede1'
opneming van een op proef in V1'ijheid 
gestelde ge~nte1'neerde en over zijn 
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invrijheidstelling moet de zaak niet in 
openbm·e tereohtzitting behandelen noch 
haar beslissing in openba1·e tereohtzitting 
uitspreken (I). (Artt. I6, I8 en 20 
wet tot bescherming van de maat
schappij.) 

2° A1·tikel 6, § 1, van het Verdmg tot 
bescherming van de rechten van de mens 
en de jundamentele vrijheden is, in 
zover1•e het de openban behandeling 
van een zaak en de uitsp1•aak van de 
vonnissen in openbm·e teTechtzitting 
vom·schrijjt, niet van toepassing wanneer 
de oommissie tot besohe~·ming van de 
maatschappij om·deelt ove1· de weder
opneming van een op p1·oej in vrijheid 
gestelde ge~nternem·de en ove1' zijn 
invrijheidstelling ( 2). 

(RODTS.) 

ARREST. 

I 

HET HOF ; - Gelet op de bestreden 
beslissing, op I8 mei I976 gewezen door 
de Commissie tot bescherming van de 
maatschappij ingesteld bij de psychia
trische afdeling ' van de gevangenis te 
Gent; 

Overwegende dat de bestreden beslis
sing, na te hebben vastgesteld dat eiser, 
op proef in vrijheid gestelde . gei:nter
neerde, bij toepassing van artikel 20 
van de wet van 9 april I930, vervangen 
door de wet van I juli 1964, opnieuw 
in een psychiatrische afdeling werd 
opgenomen en te hebben geoordeeld dat 
eiser de hem opgelegde voorwaarden 
niet had nageleefd, zich plichtig had 
gemaakt aan nieuwe strafbare feiten 
en in zijn gedragingen een gevaar voor 
de maatschappij waarneembaar was, 
beslist dat eiser terecht wederopgenomen 
werd; dat ze verder, na te hebben 
vastgesteld dat de geestestoestand van 
eiser sedert zijn wederopneming niet 

. voldoende verbeterd is, het verzoek van 
eiser tot invrijheidstelling verwerpt en 
beslist dat de internering zal plaatshebben 
in de inrichting tot bescherming van de 
maatschappij te Merksplas; 

I. In zoverre de voorziening gericht is 
tegen de beslissing waarbij uitspraak 

(1) en (2) Cass., 9 september 1968 (Arr. 
cass., 1969, biz. 32), 20 april 1970 (ibid., 
1970, biz. 778) en 2 april 1973 (ibid., 1973, 
biz. 774); vgl. cass., 30 juni en 22 juli 1975 
(ibid., 1975, biz. 1174, en noot, en 1182). 

wordt gedaan over de wederopneming 
van eiser en over zijri verzoek tot 
invrijheidstelling : 

Over het vierde middel, afgeleid uit 
de schending van artikel 6, § I, van het 
Verdrag tot bescherming van de rechten 
van de mens en de fundamentele vrij
heden, 

doo1·dat de zaak niet behandeld werd in 
openbare terechtzitting en de beslissing 
niet in het openbaar gewezen werd, 

te1·wijl artikel 6, § I, van voornoemd 
Verclrag de rechten opsomt die elke 
rechtsonderhorig!3 heeft bij het vaststellen 
van zijn burgerlijke rechten en verplich, 
tingen ; de commissie tot bescherming 
van de maatschappij de rechten en 
verplichtingen van een gei:nterneerde 
vaststelt in de beslissing wa<J,rbij ze 
oordeelt of een ge!nterneerde al dan niet 
in voorlopige vrijheid n1oet gelaten 
worden ; de commissie in dat geval 
immers beslist of de persoonlijke vrij
heid van de gemterneerde al dan niet 
zal beperkt worden ; de ge!nterneerde 
bijgevolg bij toepassing van artikel 6, 
§ I, van het V erdrag tot bescherming 
van de rechten van de mens en de 
fundamentele vrijheden het recht heeft 
op een openbare behandeling van zijn 
zaak en de beslissing van de commissie 
in elk geval in het openbaar moet worden 
gewezen; artikel 6, § I, weliswaar limi
tatief de gevallen opsomt waarin de 
behandeling van de zaak met gesloten 
deuren mag gebeuren maar de uitspraak, 
overeenkomstig gezegd artikel 6,, § I, 
steeds in het openbaar moet plaats
hebben; de wet van I juli I964 tot 
bescherming van de maatschappij tegen 
abnormalen en gewoontemisdadigers 
welisvvaar bepaalt dat elke vordering 
van de procureur des Konings tot weder
opneming van een ge!nterneerde en elke 
vordering van de ge!nterneerde tot 
invrijheidstelling met gesloten deuren 
moeten worden behandeld ; een inter~ 
nationale rechtsregel met directe werking 
in het nationale recht, zoals gezegd 
artikel 6, § I, echter elke nationale 

. rechtsregel primeert zelfs warineer de 
nationale rechtsregel is uitgevaardigd 
na de wet die de internationale rechts
regel bekrachtigt ; de bestreden beslissing 
aan eiser de verplichting oplegt om in de 
psychiatrische afdeling van de gevangenis 
te Merksplas te verblijven en aldus zijn 
recht op persoonlijke vrijheid beknot ; 
ze dus zijn rechten en verplichtingen 
vaststelt zoals bedoeld in voormeld 
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artikel 6, § 1 ;· de behandeling van de 
zaak van eiser dus in het openbaar 
diende te gebeuren of de aangevoch
t~n uitspraak minstens in het openbaar 
d1ende gewezen te worden ; dit niet is 
gebeurd zoals trouwens vermeld wordt 
in de bestreden beslissing : 

Overwegende dat krachtens de arti
kelen 16, 18 en 20 van de wet tot bescher
ming van de maatschappif de debatten 
voor de commissie tot bescherming van 
de maatschappij plaatsvinden met ge
sloten deuren ; 

Overwegende dat artikel 6, § 1, van 
het Verdrag tot bescherming van de 
rechten van de mens en de fundamentele 
vrijheden de openbaarheid in strafzaken 
slechts oplegt met betrekking tot een 
strafvervolging en de beslissing welke 
over de gegrondheid ervan uitspraak 
doet ; dat de beoordeling van de weder
opneming van een op proef in vrijheid 
gestelde ge!nterneerde en van zijn ver
zoek tot invrijheidstelling geen straf
vervolging betreft en de desbetreffende 
beslissing niet het karakter heeft van een 
beslissing op een strafvervolging ; 

Dat het middel naar recht faalt; 
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 waarbij bevolen 
wordt dat de internering zal plaatshebben 
in de inrichting tot bescherming van de 
maatschappij te Merksplas : 

Overwegende dat geen cassatieberoep 
openstaat tegen een beslissing omtrent 
de uitvoeringsmaatregelen van een inter
nering; 

Dat de voorziening dienaangaande 
niet ontvankelijk is; 

Om die redenen, verwerpt de voor
ziening. 

17 augustus 1976.- Vakantiekamer. 
- Voorzitter, de H. Delahaye, voorzitter. 
- VeTslaggeve1·, Ridder de Schaetzen(-
Gelijlcltdclende conclttsie, de H. Tillekaerts, 
advocaat-generaal. -· Pleite1·s, de HH. 
Bouquillon en Van Damrn.e (van de balie 
te Gent). 

V AKANTIEKAM;ER. - 17 augustuS 1976. 

' 1° VOORZIENING IN CASSATIE. -
BESLISSINGEN WAARTEGEN EEN CAS· 
SATIEBEROEP KAN WORDEN INGESTELD. 
- STRAFZAKEN.- VOORLOPIGE HEOH
TENIS. - FEIT DAT DWANGARBEID VAN 
VIJFTIEN TOT TWINTIG JAAR OF EEN 
ZWAARDERE STRAF TEN GEVOLGE RAN 
HEBBEN. - BESCHIKKING VAN DE 
ONDERZOEKSREOHTER DIE DE VER· 
DAOHTE IN VRIJHEID LAAT ZONDER 
OVEREENKOM:STIG ADVIES VAN DE PRO· 
OUREUR DES KONINGS. - CASSATIE· 
BEROEP ONTVANKELIJK. 

2° VOORLOPIGE, HECHTENIS. 
FEIT DAT DWANGARBEID VAN VIJFTIEN 
TOT TWINTIG JAAR OF EEN ZWAARDERE 
STRAF TEN GEVOLGE KAN HEBBEN. -
BESOHIKKING VAN DE ONDERZOEKS
REOHTER DIE DE VERDAOHTE IN VRIJ
HElD LAAT ZONDER OVEREENKOM:STIG 
ADVIES VAN DE PROCUREUR DES 
KONINGS. - BESLISSING IN LAATSTE 
AANLEG GEWEZEN. - CASSATIEBEROEP. 

ONTVANKELIJK. 

3° VOORLOPIGE HECHTENIS. 
FEIT DAT DWANGARBEID VAN VIJFTIEN 
TOT TWINTIG JAAR OF EEN ZWAARDERE 
STRAF TEN GEVOLGE KAN HEBBEN. -
BESOHIKKING VAN DE ONDERZOEKS· 
REOHTER DIE DE VERDAOHTE IN VRIJ
HElD LAAT ZONDER OVEREENKOM:STIG 
ADVIES VAN DE PROOUREUR DES 
KONINGS. - 0NWETTELIJKE BESLIS
SING. 

4° VERWIJZING NA CASSATIE. -
STRAFZAKEN. - VERNIETIGING VAN 
DE BESOHIKKING VAN DE ONDERZOEKS
REOHTER DIE DE VERDAOHTE ONWETTIG 
IN VRIJHEID LAAT. - VERWIJZING 
NAAR EEN ANDERE ONDERZOEKSREOH
TER VAN HETZELFDE ARRONDISSEM:ENT 

1° en 2° De beschikking wam·bij de 
ondeTzoeksTechter- een verdachte, aan 
wie een jeit ten laste is gelegd dat 
dwanga1·beicl van vijjtien tot twintig 
jaa1· of een zwaanle?'e st1·aj ten gevolge 
kan hebben, in vr-iJ'heid laat zonde?' 
ovm·eenkomstig advies van de p?·octt?'e1.t1' 
des J(onings, is niet vatbaa?' voo·r hoge?' 
bm·oep maar wel vom· cassatiebemep (l). 
(Art. 416 Sv.; art. 1, lid 3, wet van 
20 april 1874 op de voorlopige hech-

(1) Cass., 22 maart 1976, s·up1·a, biz. 853. 
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tenis, gew. bij de wet van 13 maart ' 
1973.) 

3° Onwettelijk is de beschikking waa1·bij 
de onde1·zoeks1·echteT een veTdachte, aan 
wie een jeit ten laste is gelegcl clat 
clwangm·beid van vijjtien tot twintig jaaT 
of een zwaaTcle1·e stmj ten gevolge kan 
hebben, in vTijheid laat zoncle1' ove?·een
komstig advies van cle p1'0C1l1'e1W des 
Konings (l). (Art. l, lid 3, wet van 
20 april 1874 op de voorlopige hech
tenis, gew. bij de wet van 13 maart 
1973.) 

4° WanneeT het Hoj de beschikking vm·
nietigt waaTbij cle onde1·zoeks1'echte1' 
een vm·dachte onwettig in VTijheid laat, 
vm·wijst het de zaak naaT een ande1·e 
onde?·zoeks1•echte1' van hetzeljde an·ondis
sement (2). 

(PROCUREUR DES KONINGS TE GENT, 
T. SALL.) 

Met de notities overeenstemn1.end 
arrest. 

17 augustus 1976.- Vakantiekamer. 
- Voo1·zitteT, de H. Delahaye, voorzitter. 
- Ve1·slaggeve1·, de H. Soetaert.- Gelijk-
luidencle conclusie, de H. Tillekaerts, 
advocaat-generaal. 

VAKANTIEKAl\mR.- 17 augustus 1976. 

VOORLOPIGE HECHTENIS. - VER
WIJZING NAAR DE CORREUTIONELE 
RECHTBANK ONDER DE BANDEN VAN 
HET BEVEL TOT AANHOUDING. - VER
ZOEK OM INVRIJHEIDSTELLING. - GEL
DIGHEID VAN HET BEVEL TOT AAN-

(1) en (2) Cass., 22 maart 1U76, supra, 
blz. 853. 

(3) Cass., 15 september 1958 (A1'1', cass., 
1959, biz. 38); raadpl. cass., 10 juli 1916 
(B1tll. en Pas., 1917, I, 192); vgl. cass., 
5 oktober 1971 (A1'1'. cass., 1972, biz. 137). 

( 4) De rechter die h.et verzoek tot voorlopige 
invrijheidstelling verwerpt, is niet verpiicht, 
bij gebrek aan conclusie, in zijn beslissing 
uitdrukkelijk te vermelden dat de hechtenis 
nag vereist is door ernstige en uitzonderlijke 
mi1standighe<'\en die de openbare veiligheicl 

HOUDING KAN NIET J\'IEER WORDEN 
BETWIST. 

De beklaagde die onde1· de banclen van het 
bevel tot aanhouding naa1' cle co1'1'ec
tionele 1'echtbank wenl ve1·wezen, kan 
niet mee1· de geldigheicl van het bevel 
tot aanhmtding betwisten tijdens cle 
behandeling van een ve1·zoek om voo1·
lopige inm·ijheidstelling (3) (4). (Art. 7 
wet van 20 april 1874 op de voorlopige 
hechtenis.) 

(SABBE.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op ll juni 1976 door het Hof van 
beroep te Gent, kamer van inbeschuldi
gingstelling, gevvezen ; 

Over het eerste midclel, afgeleicl uit 
de schending van de artikelen 1 van de 
wet van 20 april 1874 en 7 van de 
Gronclwet, 

cloonlat het arrest het verzoek tot 
voorlopige invrijheidstelling verwerpt, 

te1·wijl het bevel tot aanhouding on
regelmatig werd verleend, daar eiser 
aangehouden werd op 6 december 197 5 
om 12 u. 15 door de rijkswacht te Brugge 
en slechts op 8 december om 20 uur voor 
de onderzoeksrechter werd gebracht : 

Overwegende dat uit de procedure
stukken blijkt dat eiser bij beschikking 
van de raadkamer van de Rechtbank 
van eerste aanleg te Brugge van 2 maart 
1976 voor de correctionele rechtbank 
aldaar verwezen werd " zijnde onder bevel 
tot aanhouding " ; 

Overwegencle dat door de verwijzing 
naar de correctionele rechtbank het bevel 
tot aanhoucling definitief geworden is, 
zoclat de regelmatigheicl ervan niet meer 
kan worden bet\vist ; 

Dat het middel niet ontvankelijk is ; 

raken ; het volstaat te vermelcle:1 clat er geen 
aanleiding is om de voorlopige invrijheid
stelling te gelasten (cass., 10 februari 1920, 
Bu.ll. en Pas., 1920, I, 59; 3 oktober 1955,An·. 
1>erb1·., 1056, blz. 58 ; raaclpl. caBs., 1 i januari 
Hl75, A1'1·. cass., 1975, blz. 537; R. HAYOIT 

DE TERJlliCOURT, « De la loi SUi' b uetention 
preventive ))' in Rev. dr. pt:n., 1024, nr. 24, 
blz. 394 en 395 ; Rep. p1·at. dr. belge, deel III, 
druk 1931, v 0 Detention p1·eventive, nr. 150, 
en Campi. II. druk 1966, zelfcle trefwoorcl en 
nummer). 
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En overwegende dat de substantiele 
of op straffe van nietigheid voorge
schreven rechtsvonnen worden nageleefd 
en dat de beslissing overeenkomstig 
de wet is; 

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

17 augustus 1976. - Vakantiekamer. 
- VooTzittet·, de H. Delahaye, voorzitter. 
- VeTslaggeve1·, Ridder de Schaetzen. --
Gelijklttidende conclusie, de H. Tillekaerts, 
advocaat-generaal. 

VAKANTIEKAi\IER.- 17 augustus 1976. 

VOORZIENING IN CASSATIE. 
TERJ\'IIJN. -- STRAFZAKEN.- ARREST 
DAT HET VERZOEK VAN DE BEKLAAGDE 
OM IN RAADKAMER VAN DE OPSOHOR
TING KENNIS TE NEJ\'IEN VERWERPT. -
GEEN GESOHIL INZAKE BEVOEGDHEID. 
- VOORZIENING VOOR DE EINDBESLIS
SING. - NIET ONTVANKELIJKE VOOR
ZIENING. 

Niet ontvankdUk, v66T (le einclbesliss·ing, 
is de voo1·ziening van cle beklaagde 
tegen een a1·rest clat, zoncle1· ·uitsp1·aak 
te doen oveT een geschil inzake bevoegd
heid, het verzoek van de beklctagcle om 
in 1'aaclkame1' van cle opschm·ting kennis 
te nemen ve1·werpt (1). (Art. 5 ·wet van 
29 juni 1964; art. 416 Sv.) 

(DEPAUW.) 

ARREST. 

RET HOF ; - Gelet op hot bestrcdcn 
arrest, op 31 mei 1976 gewezen door 
het Hof van bcroep te Brussel ; 

Overwegende dat hot arrest zich ertoe 
beperkt te beslissen " dat er geen aan
leiding bestaat tot belmndeling van de 
zaak in Raaclkamer, en dat de debatten 
in openbare zitting zullen geschiodcn"; 

(1) Raadpl. cass., 29 november 1965 (Bt<ll. 
en Pas., 1966, I, 422) en 4 mei 1976, 8'!hp1'a, 
blz. 991. 

Overwegende dat dit arrest geen 
eindbeslissing is in de zin van artikel 416 
van het W etboek van strafvordering 
en geen uitspraak doet over een goschil 
inzake bevoegclJ1eid ; 

Dat de voorziening dm·halve voorbarig 
en niet ontvankelijk is ; 

Om die rodenen, zoncler acht te slaan 
op het door eiscr aangcvocrde middel, 
dat gcen betrekking heeft op de ont
vankelijkheid van cle voorziening, ver
werpt de voorziening ; veroordeelt eiser 
in de kosten. 

17 augustus 1976. - Vakantiekamer. 
- Voo1'ZitteJ', de H. Delahaye, voorzitter. 
- Ve1·slaggeve1', de H. Versee.- Gelijlc-
lttidencle conclusie, de H. Tillekaerts, 
advocaat-generaal.- Pleite1·, de H. De leu 
(van de balie te Brussel). 

VAKANTIEKAJ\'IER. -- 17 augustus 1976. 

1° HOF VAN ASSISEN. -BETEKENING 
VAN DE LIJST VAN DE GEZWORENEN 
AAN DE BESOHULDIGDE. ARTI
KEL 241 GERECHTELIJK VVETBOEK. -
BETEKENING OP EEN VRIJDAG EN 
OPENING VAN DE DEBATTEN OP DE 
DAAROPVOLGENDE J\'lAANDAG. - TIJ
DIGE BE'L'EKENING. 

2° HOF VAN ASSISEN. -BETEKENING 
VAN DE LIJST VAN DE GETUIGEN AAN DE 
BESOHULDIGDE.- BETEKENING OP EEN 
VRIJDAG EN OPENING VAN DE DEBATTEN 
OP DE DAAROPVOLGENDE lVIAANDAG. -
TIJDIGE BETEKENING, 

l 0 De betekening van de lijst van cle ge
zwo1'enen oan de besch~ddigde, die 
kmchtens aJ·tikel241 van het GeTechtelijk 
T<Vetboelc moet geschieden ten minste 
achtenvee1·tig ·m·en v661· de ope·111ing van 
de debotten, geschiedt tijclig OJJ een 
m·ijclag wannee1' de opening van de 
de batten zctl JJlaotsvinclen op de claarop
volgende mctandag (2). (Art. 52 G:VV.) 

(2) Eaaclpl., wat lJeLreft het 1•egime onder 
het vroeger artikel 394 Sv. opgeheven bij 
artikel 32 van cle opheff'mgsbepalingen (art. 2) 
van de wet van 10 oktober 1067 houdencle 
·het Gerechtelijk VVBtboek, cass.,.lQ maart 1930 
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2o De betekening van de lijst van de 
getuigen aan de beschttldigde, die krach
tens aTtilcel 315 van het Wetboek van 
8t·rafvonlm·ing moet geschieden ten 
minste vie1·entwintig tt1'en v661· hun 
vedwo1·, geschiedt tijdig op een vrijdag 
wanneer de opening van de debatten 
zal plaatsvinclen op de claa1·opvolgencle 
maandag en het ve1·hoo1' van de getuigen 
cled~alve niet v661· die maanclag zal 
plaatshebben (1). (Art. 52 G.W.) 

(LOGGHE.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op de bestreden 
arresten, op 18 juni 1976 door het Hof 
van assisen van de provincie West
Vlaanderen gewezen ; 

I. In zoverre de voorziening gericht is 
tegen het arrest dat uitspraak cloet over 
de strafvordering : 

Over het micldel afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 2, 48, 49, 52, 53, 
241 van het Gerechtelijk Wetboek, 269, 
315 en 324 van het \Vetboek van Straf
vordering, en van het algemeen rechts
beginsel van de rechten van de ver
dediging, 

clo01·dat het bestreden arrest de telast
legging bewezen verklaart en eiser tot de 
doodstraf veroorcleelt, 

tenvijl, eerste onde?'cleel, de lijst van 
gezworenen die op de terechtzitting van 
maandag 14 juni 1976. van het hof van 
assisen zouden opgeroepen worden, aan 
eiser bij exploot van 11 juni 1976 
's middags betekend wercl, zoclat deze 
niet ten minste 48 uren v66r de terecht
zitting betekencl werd daar 12 en 13 juni 
respectievelijk een zaterclag en zondag 
waren en eiser daardoor in zijn recht tot 
wraking van de getuigen eh in zijn 
rechten van verdediging gehinderd werd 
(schending van de artike1en 2, 48, 49, 52, 
53, 241 van het Gerechtelijk Wetboek 
en van het hierboven vermelcl algemeen 
rechtsbeginsel) ; 

tweecle ondenleel, ook de lijst van de 
getuigen aan eiser bij hetzelfcle exploot 

(B1tll. en Pas., 1930, J, 156) en 20 oktober 1947 
(ibid., 1947, I, 425), alsook Les Novelles, 
Proc. pen., deel II-1, chuk 1948, yo Cmw 
d'assises, nrs. 379 tot 382, 385 en 386. 

(1) Raadpl. cass., 17 juli 1922 (Bull. en 

van ll juni 1976 betekend werd, en deze 
betokening evenmin tijdig, dit is 24 uren 
v66r de terechtzitting, plaatsgreep (soh en
cling van de artikelen 2, 48, 49, 53 van het 
Gerechtelijk \Vctboek, 269, 315 en 324 
van het V\Tetboek van Strafvorclering) : 

Overwegencle enerzijcls clat de lijst 
van gezworenen aan eiser betekencl wercl 
op vrijdag 11 juni 1976, clit is meer dan 
achtenveertig nren v66r de opening van 
de clebatten op 14 juni 1976; 

Overwegende anderzijds clat de namen, 
beroep en verblijfplaats van de getuigen 
aan eiser betekend werclen op vrijdag 
ll juni 1976, dit is meer clan vierentwintig 
uren v66r hun verhoor ; 

Over;vegende dat de bij de artikelen 241 
van het Gerechtelijk \Vetboek en 315 
van het W etboek van Strafvorclering 
bepaalde termijnen, op grand van arti
kel 52 van het Gerechtelijk Wetboek, 
alle dagen, ook de zaterdag, de zonclag 
en de wettelijke feestdagen omvatten ; 
dat de rechten van de verdediging niet 
werden geschonden ; 

Dat het midde1 niet kan aangenomen 
worden; 

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

II. In zovorre de voorziening gericht 
is tegen het arrest dat uitspraak doet 
over de civielrechtelijke vorcleringen : 

Overwegencle dat eiser geen bijzonder 
middel aanvoert; 

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

17 augustus 1976. - Vakantiekamer. 
- Voo1·zitte1·, de H. Delahaye, voorzitter. 
- Ve1'slaggeve1·, Ridder de Schaetzen.-
Gelijkhtidencle conclttsie, de H. Tillekaerts, 
advocaat-generaal. - Pleite1·, de H. 
Houtekier. 

Pas., 1922, I, 400) en 22 juni 1953 (A1-r. cass., 
1953, blz. 728), alsook Les Novclles, Proc. pen, 
deel II-1, druk 1948, yo Co1w d'assises, nrs. 898 
en 901 tot 909. 
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VAKANTIEKAMER. -- 17 augustUS 1976. 

VOORLOPIGE HECHTENIS.- HAND· 
HAVING VAN DE HECHTENIS.- ARREST 
DAT DE REDENEN OVERNEEMT WELKE 
DOOR DE PROCUREUR-GENERAAL IN 
ZIJN SCHRIFTELIJKE VORDERING ZIJN 
AANGEVOERD. - ARREST REGELlVIATIG 
MET REDENEN OMKLEED.- BEGRIP. 

Regelmatig met 1·eclenen omkleecl is het 
ar1·est van cle kame?' van inbeschuldiging
stelling clat, ~titsp1·aak doende oveT de 
hanclhaving van de voo?'lopige hechtenis, 
ve1'klaart de doo1· de Jl?'Octt?'eU?'-generaal 
in zijn sch?-ijtelijke vonle1·ing aange
voenle redenen aan te nemen, zonde1· 
dat cleze ~titcl?·~tkkelij k in de beslissing 
wm·den wee1·gegeven, als die 1·edenen van 

(1) Cass., 29 oktober 1974, twee arresten 
(A1'1', cass., 1975, biz. 274 en 277). 

die aa1·d zijn dat zij voo?'meld arrest 
?'egelmatig met reclenen omkleclen ( 1), 
(Art. 5 van de wet van 20 april 1874, 
gewijzigd bij art. 3 van de wet van 
13 rnaart 1973.) 

(VAN MOLHEM.) 

Met de notitie overeenstemmend 
arrest. 

17 augustus 1976. - Vakantiekamer. 
- T1oorzitte1·, de H. Delahaye, voorzitter. 
- T!erslaggever, de H. Versee.- Gelijk-
l~tidencle conclusie, de H. Tillekaerts, 
advocaat-generaal. - Pleite?', de H. 
L. J. Martens (van de balie te Gent). 
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