
recht «"La Lieutenante » en de aandelen 
van de Luxemburgse holding « N aamloze 
vennootschap Cogeli » en aldus een 
buitensporige prijs te hebben ontvangen 
van de personen vermeld in de 11 synop
tische lijst .. ~ », gevoegd bij het dossier; 
met welke person en de ten deze tussen
gekomen burgerlijke partijen e~ andere 
kopers van . aandelen of· fract1es . van 
aandeleii worden bedoeld ; 

- 4o telastlegging H : bijinbniuk op 
artikel '203 van de Vennootschappenwet, 
door welke niiddelen ookteweeggebracht 
te hebben of gepoogd te hebben teweeg 
te breugeii. het rijzen of da:len v_an ~e 
prijzen V!IJl de aandel~n, van de obhgat~es 
of van· de· andere t1tels van vennoot
schappen, ten deze : do~: listige , kurtst: 
grepen en leugens de prlJS van de ·aan
delen van. de maatschappiJ van· Frans 
recht La 'Lieutenante en van de Luxem
hurgse holding naamloze vennootschaJ? 
Cogeli in buitensporige mate te hebhen 
doen stijgen. ; ·... . , .. 

b) ver.zoeker op de civielrechtelijke 
vorderingen tot. schadeyergoedingen . aan 
een reeks hurgerlijke partijen en in de 
kosten werd veroordeeld ; 

Gelet op · het met redenen mnkleed 
glinstig advies · uitgebracht door drie 
advocaten 'bij het Hof van Beroep te 
Gent, die tieii jaar ingeschreven zijn op 
het tableau ; · · 

Gelet pp de aanmaningen tot tussen
komst aan de burgerlijke partijen gedaan 
bij regelmatige exploten ; 

Gelet op de verzoekschriften tot tussen~ 
komst, 0 p de griffie van dit · Hof 
neergelegd op 23 augustus 1976 door 
Mr. Van Ryn, namens zijn partijen, en 
op 6. augustus 1976 door Mr .. De G:ryse, 
Iiamens zijn par.tijen ; · 

Overwegend~ dat . het verzoek tot 
tussenkomst namens Delmeire, Devlies; 
Sidoine Lefebvre en Uyttenhove. niet 
ontvankelijk is, nu dezen geen partij 
meer waren bij het bestreden arrest ; 
dat zij dan ook, evenals Lefebvre 
Micheline en Laurent Andre en Lepez 
Armande, erfgenamen van Lefebvre 
Sidoine, ten onrechte zijn .a~ngemaand ; 

A. Over de grond van niet-ontvanke
lijkheid, door de partijen v'an 'Mr.· De 
Gryse afgeleid uit de schending va~ d~ 
grondbeginselen van de wet van 15 Jtllll 
1935 op het taalgebruik in gerechtszaken, 

'doordat het als ~ond. van· h~r:Ziening 
aangevoerde nieuwe f~it op bladz~jd(') .9 
van het verzoekschr\ft, w~arvan d1e 

vermelding een integrerend deel 
uitma~J,kt, gesteld is, in de Franse taal, 

terwijl de taal van de rechtspleging 
het N ederlands is ; een verzoekschrift 
waarin' een essentiele vermelding; die er 
een i:ntegrerend 'deel van uittnaakt, in 
een andere . taal is gesteld, als tweetalig 
rnoet worden · aangezien en mitsdien 
nietig is . :: 

Overwegend~ dat artikel 27 van de wet 
v~n 15 juni i 935 op het 'gebruik der talen 
in gerechts.zaken bepaalt : Indien de 
bestreden" beslissing in het N ederlands 
of in het Frans werd gewezen, wordt de 
rechtspleging voor het Hof van Cassatie 
gevoerd in. de taal van de beslissing ; . dat 
derhalve, :ilu: de bestreden beslissing in 
het N ederlands 'is' g~weztm, de aa:il vraag 
geheel in het .' N ed'erlands moet .zijn 
gesteld · ·.· · ' · 

Over&egende evehwel ,dat een akte 
moet worden:· geacht geheel in de taal 
van de rechtspleging te · zijn gesteld, 
wanneer aile vermeldingen vereist voor 
de processuele regelmatigheid van de 
akte in die taal zijn, gesteld ; dat de 
woordelijke aanhaling van een bewijs
stuk, dat in een andere taal is gesteld, 
aan de eent~lighei<;l van de akte in de zin 
van de wet niet · afdoet, wanneer de 
zakelijke inhoud ,van hetzelfde hewijs. 
stuk, voor zover die voor 'de regelmatig
heid van de ak:te veteist is, in de akte is 
weergegeven in de taal. van de rechts-
pleging; , 

, Overwegende dat. ' de aanvraag tot 
herzien:\ng te:n deie steunt op ee,n door 
J.P. Gernier:s in het Frans. geschreven 
brief, w~t&rwin · een fotocopie als bewijs
stuk ,bij. het verzoek13~hrift is gevoegd en. 
waarvan in pet ver,zoeksQhrift niet aileen 
de Franse tekst woordelijk is opgenoinen, 
maar aok de· zakelijke· inhoud, zijnde het 
tot .her~iening iJ,angevoerde nieuwe feit, 
in . ge · N ede:dands"1 ,tekst is uiteengezet ·; 

Dat de' exceptie. qitsdien. niet. kan 
worden aangenomen ·; 

B. Ov~r het aangev'oe~d~ nieuwe f~it : 
. . ' ': : ; ' . ~ . . 

Oyerw!)gende d.a,t de .. inhoud van de 
qrief, op ,12 jll\li 197.~, gericht a!ill .dl3 
prpcp,repr c;l\ls ,ltonings_ te Brussel door 
J.P. Ger.l).~ers, N!)rop heerkomt dat deze, 

' med\)l;J!)klaagde. va,n ,de.' aanvrager en .bij 
a£':;-;ond.er:Fik arrest,. wegeris de.zelfde .. en 
tevens Wegens ~J,nc;le:re feiten veroordeeld; 

. bepaa,lde' . ten'. processe . afgelegde ver
klarii.?-gen herro!)pp ~:r.i .. wijzigt in die ,?;in 
dat: · 

1~ hij de drie aandelen in de ~aat
schappij van,:E~ra~~ recht La Lieutenante, 
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welke aandelen door de ·consorten · Ger
niers in fri1eties van een duizeridste aan 
de ·burgi3rlijke partijeh .en anderen voor 
hoge prijzen werden verkocht, van 
verzoeker heeft gekocht voor de p.~;ijs 
van .3 X 34.050 Franse frank en niet voor 
3 X 7.898.410 Belgische frank, zoals [lij 
had verklaard en zoals werd-aangenomen; 

· 2o de· overige negen aandelen La 
Ll.eutenante door het 'huis Gerniers zijn 
gekocht van Bade, zonder enige bemidde~ 
ling van verzoeker, 

3° verzoeker niet is tussengekomen 
in ·err . :ti:iets te zien h:ad met de verdere 
verkoop van aandel~rr La Lieutenante 
aan de clienterr van het huis Gerniers; 
welke verklaring door verzoeker in . die 
zin: wotdt ge1nterpreteerd, dat hij nooi~ 
enig aandeel · Cogeli heeft verkocht ; 
welke vennootschap werd opgericht door 
inbreng vanaandelen en ·duizendsten van 
aandelen van La Lieuten~nte ; 

4o er geen verband ·is· tussen het 
faillissement (bij verschrijving 
« familie ") Gerniers en de ··opera tie 
La Lieutenante-Cogeli ; . 

W at 40 l;>etreft : 

Overwegende dat ·verzoeker bij arrest 
van 18 oktober 1972 van het Hof van 
Beroep te Gent, dat k'racht van_gewijsde 
heeft verkregen, vrijgesproken w:erd van 
de telastlegging · ·van· medeplichtigheid 
aan de bankbreuk Gerniers ; dat het arrest 
waarvan . herziening wordt gevraagd, 
besloot tot onbe'voegdheid yan de straf
rechter 'om kemiis £e nemen van de 
civielrec:htelljke Vorde:~ing ii:lgesteld door' 
de · curatoren ; dat dit laatste · arrest 
weliswaar op dat punt werd vernietigd 
bij ar:res~ va.1 dit Hof van3 juni 1975 (1); 
illaar verzoeker de herzieningniet vraagt 
van enige in kracht van gewij~de gegane 
beslissing geva:Ilen op de verwijzing; 

Dat het verzoekmitsdim~ op dit punt 
niet ontvankelijk is,; 

W at de overige pun ten betreft : 

Overwegende 'dat de int~ekking van 
een verkla:ring door e·en' vroegere ·mede
beklaagde eeri nieuw feit uitma.akt in de 
z1n vail artikel 443; 3°, vanhet Wetboek 
van Strafvordering, voo'r: ·zover. enig 
gegeveri · wordt bijgebracht · waaruit '9-e 
6prechtheid van de. ' ~ntrekking kan 
blijken; _dat J.P.- Gerriiers 'desaangaande 
in zijn brief stelt dat hij niet vroeger. :de 
waarheid heeft durven zeggen betreffende 
v:erzoe.ker, uit vrees dat hij de hem 

{1} Arr. cass., 1975, blz.1046.' 

opgelegde straf geheel · zou moeten uit·-
doen ;. · ·'~. ~ 

Overwegende dat de .middelen· van de 
bmgerlijke partijen ten betoge · dat • de 
veroordeling van verzoeker niet. uit
bluitend of zelfs niet hoofdzakelijk steunt 
op· de 'thans ingetrokken verklaring .van 
J.P. Gerniers, niet ontvankelijk zijn, nu 
zij het Hof zouden verplichten de waarde 
van het nieuwe feit voor' de beoordeling 
van . de schuld of ·de onschuld van 
v:erz6eker te onderzoeken ; dat ri~ blijke11s 
het arrest 'de veroordeling mede st~mnt' op 
de . thans, . ingetrokken verkla:ring 'van 
J.P. Gerriiers, de omstandigheid dat hij 
zijn verklaringen in de . loop van het 
onderz0ek of van het geding gewijzigd 
heeft, niet verhindert: . dat ·de · thans 
voorgehouden intrekking als een .nieuw 
feit voorkomt ;· 

Overwegende dat het .bewijs _ dat 
verzpeker onschuldig is, schijnt te. volgen 
e1l naar .zijn bewerfngen volgt uit he~ 
aangevoerde feit; 'dat zich heeft voor
gedaan sedeJ;t zijn veroordeling eri waar
vari ·. hij · het bestaan niet heeft kunnen 
aa_ntonen ten tijde van het geding; 

_Om die redenen,- gelet op · de arti
kelen 443, 444 en 445 van het, W 13tboek 
van Strafvordering, verklaart de aan
vraag .tot herziening ontv'ankelijk, be
halve in zoverre zij betrekking heeft op 
punt 4; ·, beveelt dat ·.de aanvraag zal 
worden onderzooht door het Hof van 
Beroep' te 'Ahtwerpen; · pel). eii:tde na te 
gaan· of het tot staving van de aanvraag 
aangevoerde feit . beslissend · genoeg is 
om.de zaak te herzien; houdt de beslis:;;ing 
over de kosten aan. 

·3 mei 197;7.-----' 2~ kamer.- Voorzitter, 
de H.· Wauters, raadsheer waarnemend 
voorzitter. Verslaggever, .. de H. 
Soetaer.t .. - Gelijkluidende conchtsie, de 
H. Lenaerts, advocaat-generaal. 
Pleiter.s,. de HH, Claeys Bo~Uaert, Van 
Ryn en :pe Gryse.. , ·. . 

2e RAMER. - 3 roei 1977. 

1 o CASSATIEMIDDE:U.EN. -- .-STRAF
. : ZA'LtEN·; Ml'DDEL DAT SLECHTS 

BETRERKING HEEFT·, OP 'DE .-REOHTS, 
PLE.GING VOOR DE EERSTE. REQHTER. '"'"-' 
MID DEL VREEMD-,AAN DE BEVOEGDHEID 
EN. NIET AAN DE\REOHTER IN·HOGER 
:s:Ei:RciEJ:i vooRGELEiGD':: .,i.... Nr'ET-ONT~ 
VANKELtJ:K MIDDEL. 
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2° VER.TARING. - STRAFZAKEN. -
STRAFVORDERING. ~ STUI'IJING. 
UITVOERING VAN EEN ONDERZOEKS· 

, VERRIOHTING DOOR Dll. PROCUREUR DES 
KONINGS NA DE OVERHANDIGING VAN 
DE DAGVAARDING AAN .DE BEKLAAGDE. 
~ DAAD VAN ONDERZOEK DIE DE 
V:iJJRj ARING ~lTUI'l'. 

3° VER<TARING. - STRAFZA~EN. 
'V~RS<;JHILLENDE, VEP,DACHTEN. -:- DA

DEJ.;f ;v.A:)"[ .ONDERZOEK EN VAN VERVOL.· 
,GING, .TEN LASTE YAN EE;N YAN DE 
VEltDACH;T]lJN. ,...-- STUITING VAN DE 
VERJARiNG. TEN OPZICHTE YAN DE 
ANDERE;N. ~ V'?ORWAARDEN, 

1° Niet ontvankelijk is het middel dat · 
slechts betrekking heeft op de rechts
pleging voor de er-rste rechte1·, vreemd 
is aan de bevoegdheid en niet aan de 
1·echter in hager be1·oep werd voor
gelegd (1) •. 

2° Een daad van onderzoek die de verjaring 
st'lfit, is de uitvoering door de burge
rneester van d.e onderzoeksverrichting, 
waarbij de procureur des Konings vraagt 
of het afschrift van de dagvaarding aan 
de beklaagde werd overhandigd (2). 
(Wet van 27 april 1878, art. 22.) 

. . 
3° Daden van onderza~ik of van vervolging 

ten laste van een van de verdachten 
stuiten de verjaring van de strafvordering 
ten opzichte van de anderen, wanneer het 
gaat orn hetzelfde fe-it of orn feiten die 

. onderling nauw verbonden zijn ·door 
intrinsieke sarnenhang (3). 

(VAN IMPE·, T. NATIONALE BOND 
DER LIBERALE MUTUALITEITSFEDERATIEN 

VAN BELGIE EN DE VULDER.) 

ARREST. 

RET HOF ; ~ Gelet op het bestreden 
arrest, op 14 januari 1977 door het HOf 
van Beroep te Gent ·gewezen ; 

I. In zoverre de voorziening is gericht 

(1) Cass., 26 oktober 1976, sttpra, blz. 243. 
(2) R.aadpl. cass., 5 juni 1950 (Bull. en Pas., 

1950, I, 694); raadpl. ook cass., 21 december 
1970 (Arr. cass., 1971, blz. 403), 5 februari 
1973 (ibid., 1973, blz .. 559), 10 januari 1977, 
supra, biz. 514. 

(3) Cass., 11 mei 1971 (Arr. cass., 1971, 
biz. 912); raadpi. cass., 5 feb1•uari 1973 
{'ibid., 1973, .biz. 559). 

tegen de beslissing ?P de tegen eiser 
· ingestelde strafvordermg : · · 

Over het · eerste 1niddel; hieruit afgeleid 
dat · · 

1 o ter terechtzitting van 30 jun'i 197 5, 
uitstel van de zaak. werd toegestaan · op 
(( inmenging )) . Em verzoek 'Van de . verze
keringsmaatschappij. de. naamloze. v~~~
nootschap Groep Veremgde Provm01en 
- The Ocean, bij .monde van haar raads
man Mr . .T.V.A., 

2o dezelfde maatschappij ter terecht
zitting van 27 oktober 1975, andermaal 
door tussenkomst van. haar voornoemde 
raadsman een scbriftelijke verklaring 
van verw~erder aan bet.dossier toevoegde, 
wa,arop de rechtbt~-nk een bijkomend() 
onderzoeksmaatregel aan ,het op~nb';tar 
ministerie suggereerde, en de rwhtmg 
van het strafrechtelijk onderzoek bier
door eenzijdig we;rd gewijzigd, 

3o de behahdeling· van de zaak ter 
terechtzitting van 9 februari 1976 nog
maals op verzoek v&n dezelfde raadsman 
werd verdaagd, · · 

terwijl meergenoemde verzekerings
maatschappij op voormel~e data nog 
geen partij in bet.. ge.dmg was en 
Mr . .T.V.A. op die tiJdstippen dus nog 
geen partij vertegen w?o~d1gde, ·maar dll:t 
zij eerst ter terechtz1ttmg van 5 april 
1976, datum waaroP o<?~ ?~ ~urgerlijke 
partijen zich stelden., vriJWilhg m de zaak 
tussenkwam : 

Overwege~de da.t het mi?del, dat 
vreemd is aan de bevoegdhe1d, slec~ts 
betrekking heeft op de .r~cht~plegmg 
voor de eerste recht;er ; . dat het met voor 
de rechter in hoger beroep werd opge-
worpen; . · 

Dat het middel p.iet ontvankelijk is ; 

Over het tweede :rniddel 
. ............ ,. 
Dat het middol feitelijke grondslag 

mist; 

Over het derde mid. del, hierttit afgeleid 
dat het hof van peroep ten onrechte 
beslist. dat de verj eri~g v&n de st~af
vo.rctering met. betrekkmg to~ het e1ser 
sub B. ten l~ste gt31(3gde fmt (vlucht
misdrijf) gestuit. we:r?. door de d';lg· 
vaarding van 8 jam.1;fl.rt 1976 ten aanz1e,n 
van Van Impe Phile:J'Pon, 

· terwijl de verjarin~ betreffend~ ~it fei~ 
ten aanzieri van eise:r" reeds op 15 Januart 
1975 was bereikt dfl-£tr te zijnen opziohte 
geen daad van 'stuiting werd . verrioht 
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en .. hijzelf pas •.bij ·. dagvaarding van 
20 maart 1976 inde:zaak betrokken werd: 

Overwegende dat. eiser ··en diens vader 
Van Impe Philemon, medebeklaagde 
ingevolge herdaging bij . exploo~ van 
20 Ii:Jaart 1976; VOQr cle eerste rechter en, 
respe¢tieveiijk, voor 'he£ hof van beroep 
samen wetden. 'veryolgd >fegims . het 
plegen van 'twee strafb~r13 feiten £e 
H;aaltert, op 19 jamif.l,rl 197.5, meer 
bepaald A) het onopzettelijk toebrengen 
van slagen of verwondingen, bij verkeers
otigeval, aan ver'Weerder eri ·B) vlucht
misdrijf; dat de 'verjaring van het 
onder B ten laste gelegde · ·misdrijf op 
15 januari 1976 :huttig werd gestuit door 
de uitvoering; ·op ·die datum,- van de 
o'nderzoeksverrichting, waarbij de pro
cureur des Konings aan de ·burgemeester 
vraagt of het afschrift van de ·dagvaarding 
aan Van 'lmpe Philemon· werd over-
handigd; · · 

Ove~·wegende , ·dat deze. daad ·van 
onderzoek ook de verjaring ten aanzien 
van eiser stuit; 

Dat immers de daden :van onderzoek 
of van v:ervolging ten a~m;ien van een 
van de beklaagden.de verjar:ing t?tuiten 
ten opzichte van · de ·andere:(!, ook al 
werden die 'eerst later. als l:ieklaagde i:h 
de, zaak betro:kken, wax,imi~r het gaat om 
hetzelfde fe.it of om f\)tten die onderling 
nauw · ve:i']:JOnderi zijn ·. uoor intririsieke 
samenhang ; d&:t .. 've~jarmgstllitende 
daden ·ten aanzien van· de feiten waarop 
ze betrekking hebben, hu'n uitwerking 
hebben. ten aanzien va,n eender :wie. in de 
uit het misdrijf ontstane strafyordering 
betrokken is, w,elke oek .. de .door· deze 
stuitingsdaden. bedoe!de personen mogen 
zijn; 

Dat het middel niet kan worden 
aangeuo~en.'; 

En overwegende','' dat de substantiele 
of op straffe viui · nietigheid voorge
sphr!Olveu re.chtsN"ormeu · in .acht. zijn 
genomen en de beslissing overeenkomstig 
de wet is.gewezen;_. 

" · .• , "l' _! .:.;.('. . . -

II. In· zoverre de ;v'oo:r;z.iening gericht is 
tegen de beslissingen op de teg-en eiser 
ingestelde civielrechteliJke. v,orderingen,·: 

.. ()v~;wegeude ii.~F ,het :;~rrest eis~t, t'ot 
betahng van p:ro,v.IslOIJ.ele. vergqecbng(/n 
met aanwas van de g\lreCht~lijke iiJ.trestel} 
aan de verweerderi;"ve}oordeelt, de zaak 
voor. :onbepaalde : tijd uitstelt ~..en de 
beslissing betreffende·•de 'V\'lrdere k{')sten 
aanhoudt · . ' •.: ;-, •··, ,., ,.. · 

. ·Dat · zo'da~-ige·u beslissing' gMnl' eind-

beslissing is in de zin van ·artikel 416 
van het W etboek :van Strafvordering 
en geen uitspraak doet over een geschil 
inzake bevoegdheid ; . 

. Dat de voorziening mitsdien voorbarig 
en niet ontvankelijk is ; 

. Om die redenen, verwerpt d~ yoorzie
ning ; veroordeelt eiser in de kosten. 

3 mei 1977.- 2e kamer.- Voorzitter, 
de H. Wauters, raadsheer waarnemend 
v<;>orzitter. _:_ VerslaggevM·, d~ H. Delva. 
· · Geli}kluidende conclusie, ' de H. 
Lenaerts, advocaat-generaal. __:__ Pleiter, 
de H. Verhofste (van de balie te Dender
monde). 

· .··, 2-" KA:MER; "-- 3 mei 1977. •. 

VOORZIENING .IN CASSATIE. 
'TERMI~JN.- STRAFZAKEN.- VEROOR

,D:mLIN~ BIJ VERSTEK.- Voo:RziENING 
VAN DE BEKI,AAGD,E .TIJDENS DE 
GEWONE VERZETTERMIJN. NIET

~N~YANKELIJKHEID, 

N iet ontvankelijlc is de voorziening door de 
.-beklaagde · tijdens de gewone verzet
term.ijn ingesteld tegen. .een · vonnis 
waambij hij bij verstek is veroordeeld (l). 
(Sv., art. 413.)., · .. · 

· (FENEULLE, T.· DE· BAERDEMAEKER 
:. • : EN LITISOONSORTEN .} 

Met de notitie overeenstemmend 
arrest. 

3 .mei 1977.-,- 2e kamer.- Voorzitter, 
dei tR. ·Wauters,· raadsheer waarnemend 
voorzitter.- Verslaggever, de H;:Versee. 

Gelijlcluidende conclusie, d~ H. 
LehaGrts', advocaat-generaa:L. 

!,; 

.·d. ' 

; .. ' 

.. /. 

L· ···:·,I 
'.t;; 

(1) Cn.ss., U:l januari 197:7, supraj'vblz. 55'1. 
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2e KAMER • .!..:.:...· 3 mei 1977;' 

VOORZIENING IN CASSATIE. 
TEii.M:r.i:N.- STRAFZAKEN.- VodRzr:E
NING TEGEN EEN EINDARREST OP 
TEGENSPiiAAk. 

Buiten het geval van artikel4b; vierde iid, 
van de wet van 15 juni 1935 en het geval 
van overmacht,. is te laat ingediend de 

. voorziening die in stmjzaken tegen een 
eindarfest ··op tegenspraak wordt in'(le

. steld na het verstrijken van 'de termijn 
· bepaald bij drtikel 373 van het Wetbdek 
van Strajvordering (I). '· · 

(KHOUDDAIR.) 

Met· de notitie overeenstemmend. · 
arrest. · 

3 m~i I977. ~ 2e kam~r. ~ Voo~zitter, 
de H;. Wauters,. rai.idsheer waar~em.end 
voorzitter:. ~. Verslaggever, d{l H.;D.e~va. 

Gelijkluidende conclusie, d~ H. 
Lenaerts. · · · · 

2e KAMER.- 3 mei 1977. 
(TWEE ARRESTEN.) 

I 0 ·WRAKING. - STRAFZAKEN • ....,... AltTE' 
VAN WRAKING NEERGELEGD "· TER 
GRIFFIR.;,.,- GEEN UITSPRAAK OVER· DE 
\VRAKING OVEREENKOMSTIG DE ·ARTI· 
KELEN 836 EN VOLGENDE VAN RET 
GEREOHTELIJK WETBOEK. :._ BESLIS
SING OVER DE TEGEN ElSER INGESTELDE 
VORDERINGEN. ONWETTIGE· BE· 
SLISSING. 

2° CASS.t\.'l.'IE. - OMVANG. __:__ . STRAF
ZAKEN. - NIET B1llPERKTE VOORZIE· 
:NING VAN DE BEKLAAGDE. - VERNlE
TIGING VAN DE B.ESLISSING OP DE 
STRAFVORDERING. _:__ BRENGT DE VER
NIETIGING MEDE VAN DE NIET DEFINI
TIEVE BESLISSING . OP DE TEGEN HEM 
INGESTELDE BURGERLIJKE REOHTSVOR-

(I) Cass., 28 oktober 1975 (Arr. cass., 1976, 
blz. 271)~ · 

(2) Wei mag hat gerecht, waarvan· de 
gewraakte ;rechter deel uitmaakt, de. wraking 
niet ontvankelijk verkiaren (cass., 22 juni 
1976, .An. cass., 1976, biz. 1192, met noot 
E.K., biz.-'1193); raadpi. cass., 2 jU.rii 1975 
(ibid., 1975, biz. 1043). 

DEiii:NG: .:.:..,.· HoEwEt' n:E vo(mziENrN'd 
TEGEN ' DEZE . BESLiSSi:NG . NIET ONT

VANKELIJK rs; 
~ ', 

3° CASSATJE. - BEVOEGDHEID. ---:
STR.AFZA'KEN.· ;,:___:· VERZOEK TOT ON' 
M:IDDELLIJKE INVRIJHEIDSTELL.ING. -

· HdF :NnriT Ii:Evo:mm( 

4° WRAKING, .,...,.'; VERZOEK TOT WRA-
. KING.-ONTVANKELIJKHEID.~ VooR

WAARDEN. 

5° VERWIJZING ·VAN EEN RECHT: 
BANK NAAR EEN ANDERE. -
STRAFZAKEN.' ·- {~·EWETTIGDE \VER
DENKING. '--'-'· VERZOEK WAARBlJ EEN 

· VERWIJT WORDT ' GERIOHT . TOT EEN 
. GEREOHT'WAARBIJ ·DE'ZAAK NIET M:EER 
'AANHANGIG ·:rs. ~ NrET-ONTVANKE-
LIJKHEID. · ·· 

6° e~ 7° 'cASSATIE •. ~ BEyOEGDIU;in. -
STRAFZAKJilN •. i.,--,.REOHTSTRE.E;KSE AAN
GIFTE VAN MISDADEN EN WANBE
DRIJVEN IN DE UITOEFENING. VAN HUN 
AMBT GEPLEEGb' 'bOOR LEDEN v' AN EEN 

. HOF VAN . BEROEP. _. IN'O!I)ENTELE 
AANGIFTE IN EEN ZAAK .DIE · BIJ RET 
HoF AANHANGlG IS. '-- BEGRI:P. 

. 1° W an~eer de · 'Qekladgde een akte. tot 
wrak,ing ter grijfie heejt neergelegd,. rriag 
~et hoj va~ .. .bero,e:p_ ~'Per de tegen ~~m 
~ngeste,Jde .strajvorder'tng en burgerl%Jke 
rechtsvordeting geen uitspraak doen 
zonder dat vooraf over de wraking is 
beslist overeenlcomstig de artikelen 836 
e.v. van het Gerechtelijlc Wetboek door 
een andere kamer, ,dan die waartoe .:de 
gewraakte r.ech,ter . behoort (2). (Eerste 
zaak.) 

2° Vernietiging, op·de tiiet beperkte voor
ziening van de bek,laagde, van de bealis
aing op de strajvordering brengt 
vernietiging mede van de niet deflnitieve 
beslissing op de tegen hem ingestelde 
burgerlijke rechtapordeting die het gevolg 
is van de eers~e, hoewel de voorziening 

.. tegen de beslissing op de burgerlijke 
reohtsvorderiiig vooralsnog . niet ont· 
vankelijk is (3). (Eerste za.ak.) 

3°· Het Hoj van Oassatie is niet bevoegd 
om de oniniddellijke invrijheidstelling 
van de bekl'aagde te bevelen (4). (Eerste 
en tweede zaak.) · 

(3) . Cass., 5 mei· .1975 (Arr. cass., 1975, 
biz. 972), . ·., ... 

( 4) Raadpi. :cass., 29. oktober 1973, red en en 
en beschikkende ged; (Arr. cass.,. 1974, 
biz. 241). · ' 
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4° N iet ontvankelij k is de wraking die niet 
wordt, voorgedragen bij een ter griffie 
neergelegde .akte (1). (G.W., art. 835.) 
(Eerste e:r;t tweede zaak.) 

5° Niet' ontvankelijk, we gens het ontbreken 
van bestaans1·eden, is het verzoek tot 
verwijzing van een rechtbank naar een 
andere, wegens gewettigde verdenking, 
als de zaak bij het bedoelde gerecht niet 
meer aanhangig is (2). (Sv., art. 542.) 
(Tweede zaak.) 

60 Het,Hof vqn. Oassatie ka'fl! lcennis nemen 
van de r~chtstreelese aangifte van mis
daden en wanbeif,rijven, die in de 
uitoejening van hun ambt zouden ge
]Jleegd zijn door ,leden van het hoj van 

' beroep, wanneer deze aangifte incidenteel 
wordt gedaan in eim verzoele tot 
VP-rwijzing van een rechtbank naar een 
andere op grand van geivettigde ver
denleing: (3). (Impliciete oplossing.) 
(Sv., art. '486.) (Tweede zaak.) 

7<> I!et_Boj van Od,s;atie lean geen leennis 
· _n,emen Vlf'IY .. , de rechtstre.ekse , ap,ngifte 
· van . rnisdaden C'/'1. wanbedr;ijven,, (lie 
ir~t de ui.toejeni'(tg van hun ambt· ~o'(l,den 
gepleegd. zijn door, leden van het hof 
van beroep, dan wanneer deze- qangiJte 
in9irienteel wordt. ge,dg,an in, eeri zcwle 
die :vaor h_et Hof tu;znh,angig is, d.w.z: 
wan:fl,eer zij :de in de. hq'(l,gende z,aale: te 
nem:en beslissing lean. be~!'l,ploeden (f). 
(Sv.; artt .. ~&5 en· 486.) ('I;weede zaak,.) 

. ''' . Eerste zaak. 

. (l\lllliRAS; f. JSAAMLO~E V]l:N:kooTsCHAP 
. ' (, ,GRqEP,J;OsJ ;! EN BERCO,VIC;) . , 

,.,_ j i_,' 

' .. ,,,.:, '· '.·· ''·! '·. l ,' .. \ . l 

., JIET liOF;,~-Gel~>t OP hetbestrederi 
arre!'lt, up 3 m;tart 1,977 doo:r; hetJfof v;tn 
:S!l~OE!p .te L\ntw~rp~n gewezen ; 

Ov13r pet eerste middel; afgel~id uit de 
~~heiJ;c'lW:g 'Va;~ 'de ;ar,tikelei:t ~31, .~??• 
eeriite htl, 838 e;r':t 845 van het GerechtehJk 
Wetl::\oek',' . · · · ·' ' · ·. · · 

',i: I• "'' 

(1) Raadpl. het in noot 2 van l>Iz. 905 ,;,an~ 
gehaalde-f1rrest van 22 juni.1976. ' 
. : (Z) ':Raad,p~. cass., io ricrv:enilier Hi75 (.4-rr. 

cass.; 1~76; i.>Iz. 327). . , , . . 
'(3) Eaa\lpl. cass., 18 s,eptember 1972 (A,rr, 

c:X.S~~. l973, bl1;; 68); 14 de~embe~ 1976 en 
4',jan.uad 1977, s~pril,, biz. 426 en 477. · . 
' <4) 'oass:,, 20 de~em1Jer i971 (An·. 'cd,ss:, 

1972, blri;. 393) en 4 januari 1977, suprq, 
biz. 477: ·' ' . · · · .· · · ·. . ·. ·· · . · ' . · .. 

doordat het Hof van Beroep te Ant
werpen op 3 maart 1977 uitspraak deed 
over de tegen eiser ingestelde · straf. 
vordering en civielrechtelijke vorde
ringen, hoewel deze op 10 febrU:ari 1977 
een akte had neergelegd tot wraking van 
twee magistraten van de kamer die 
uitspraak deed, , . 

. terwijl de be~rokken magistraten wisten 
dat er tegen hert een .red13n tot wraking 
bestond, zodat zij zich van 'de zaak 
dienden te. onthouden, alle vonni'ssen en 
verrichtingen worden geschorst vanaf de 
mededeling van de akte aan de gewraakte 
rechter, over de . wraking · niet · . werd 
beslist door Eien andere kamer van het 
hof van . beroep dan die waartde de 
gewr11-akte !'echters behporden; (m de 

· beslissing van · deze · kam~r niet w{ml 
betelqmd binnen de voorgeschre'Ven ter-
mijn,: · 

Overwegende dat eiser op 14 februari 
1977 till' griffievan het Hof'v'itri:Beroep 
te- Aritwerpen. een a:kte 'heef( rieergelegd 
tot wraking van de voorzitter en 'Eie~t lid 
van de kamer van dat 'hof;\ die het 
bi.lstreden arrest van 3 niaart 197'1'-heeft 
gewezen ; · · ·· ··· · · ' ·· 

Overwegende dat het arrest de wraking 
. die. eiser tegen «· ver.Schillende .in het 

onderzoel{ en de .beoordeling vari de zaak 
betrokken pe!'sonen. "· . had uitge}mwht, 
van de hand 'Wi~st als·' zijnde, beroofd 
"van iedere ernstige, grand·,,;- , 

Overwegende dat uit geen processtuk 
blijkt dat over de wraking werd beslist 
overeenkomstig de artikelen · 836,., en 
volgende van het .Gerechtelijk Wetboek 
door een andere. kamer, van· het ·hof van 
beroep dan die waartoe de gewraakte 
rechters behoorden ; 

Overwegende -dat het hof van beroep 
derhalve gei'm uitspraak mocht doen over 
de tegen eiser ingestelde strafvordering 
en .. civielrechtelijke vorderingen en de 
in he:t .. r.n,idqel i~geroe_pen wetsb,epalln~en 
sqherid~. ; . . . . , . · . .. . 

Dat_ het midde1 gegrohd is ; .··. .. 
bver'wegende dat het ~rre~t,-, bij be, 

vestiging van het beroepen · vonnis,. tliser 
verdordeelt tot betaling van een_.provi
sionele vergoeding a an· ' _elk : '¥!1-n de 
burgerlijke partijen, een- deskundige be" . 
noemt en de zaak naar de eerste rechter 
terugwijst voor verdere behandeli;rig van 
de civielrechtelijke 8,am!'flrt:1-k;E(n ;.~!1-t .de~e 
l;iesliss~pg 'gemi einqbeslissiiig, is ijl 4~ zin, 
van al'tikel 416. van. het. Wetbo({k van 
l:ltrafVordering ' eil . de . voorzi~lp.:r;tg_ te 
diEm qpzichte .derht:1-lV~ nie~. oritvil-:nkelijk 
is; · · · · 
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Dat de vernietiging, op de niet beperkte 
voorziening van eiser, beklaagde, van de 
beslissing' op de strafv.ordering evenwel 
de vernietiging meebrengt van de niet 
definitieve :beslissing op de· tegen eiser 
ingestelde civiel:rechtelijke v_orderingen, 
die het· gevolg ·zijn. van de eerste; ,. · 

Qverwegende dat het Hof niet bevoegd 
is om uitspraak te doen over het verzoek 
tot eisers, onmiddellijke invrijheidstelling 
met toepassrng 'van arti~el. 7 Vall de wet 
v¥J, 20 april 1874 '; . . .· .. · ' .. ,. · 

O'verwegende ctat, vo.or z.over de voc!'r
ziening gewag.:rpaakt yan c!e wraking van 
de voorzitt\)l,' en twee met n,ame gen9emde 
leden van ,de tweede kamer v11n het Hof 
van CaEJsatie, uit ·.de stukken waarop het 
Hof VEjrmag acht te slaan niet blijkt dat 
eiser· .. een akte·,. .va~ wraking heeft neer
gelegd o'vereenkpmstig artikel 835 yan 
het Gerec,htelijk .W etboek ; , . . ·· · 

Om die redenen, en zonder acht te 
slaan. op· de .overige middelen; die niet 
tot een ca8satie zonder verwijzi~g kunnen 
le:lden,. vernietigt .. het 'bestreden ,arrestl· 
beveelt dat van. dit arre~>t melding za 
worden gem11akt, op .de kart van, de 
vernietigde bel!lissing ;, verwijst de zaak 
naar bet· Hof van Beroep te • Bruf3sel. 

3 mei 1977 .. ~ 2e.kamer.--' Voorzitter, 
de· H. Wauters, ·raadsheer waarnemend 
voorzitter. ~ Verslaggever, de H. Delva: 

Gelijkluidende conchisie, de H; 
Lenaerts, advocaat-generaal. 

Tweede zaak. 

(MIERAS,) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op .het bestreden 
arrest, op 3 maart 1977 door het Hof 
van Beroep te Ant.Werpen, zevende 
kamer,- gewezen; 

Gelet op de door eiser op 3 maart 1977 
en 9 inaart 1977 ter gri:ffie van het Hof 
neergelegde verzoekschriften strekkende 
tot:· 

a) onttrekking van de zaak aan de 
kennisneming van de· zevende kamer van 
het Hof van · Beroep . te Antwerpen en 
verwijzing liaar een andere kamer. van 
dit hof of naar een ander hof van beroep, 
met toepassing van artikel 542 · van het 

Wetboek van Strafvordering, zaak betref
fende de tegen eiser. ingestelde straf· 
v0rdering en civielrechtelijke vorderingen 
waarover· door voornoemde 'kamer. van 
datzelfde hof van betoep bij ane13t van 
3 maart 1977 uitspraak :werd gedaan; 

b) r~chtstreekse aangifte bij . het .Hof 
van Cassa,tie, ll1et toepassi:ng van de 
artikelen 484, tweede lid, 487 en 488 van 
het Wetboek v:an Strafvordering,, van 
misdad,en en wanbedrijven .gepleegd. in 
de uitoefening van het all1bt en indi,vi
dueel ten laste gelegd van ·. de eerste 
voorzitter van · het F,I:of van' Beroep te 
Ailtwerpen, ·alsook ·. van een kamer
voorzitter en een rEiadsheer in datzelfde 
hof; ' 

c) onmiddellijke invrijheidstelling yan 
eiser in afwachting van de behandeling 
~enironde;. . . ·· · ,. ·· .. · 

bverwegende dat het verzoeli;schrift 
van 3 maart 1977 zonder bestaansreden 
is gewor(len, yoor zover ,het' de .ant
trekking van de zaak aan de zevende 
kamer van · het ·. Hdf vah · Beroep · te 
Antwerpen en de verwijzing naar ·een 
andere kallier •of eeh ander 'hof van 
beroep beoogt, nu dit rechtscollege op 
3 ·maart 1977 over de zaak uitspraak 
heeft gedaa:il ; · . · · 

· Overwegende dat de door eiser inge
stelde rechtstreekse aarigifte van mis
daden of wanbedrijven, die in· de uit
oefening vari hun ambt zouden gepleegd 
:lijn door de in ' de verzoekSchriften 
genoemde magistraten van het Hof van 
Beroep te Antwerpe:q, gebeurd is gelijk
tijdig en in samenhang met het verzoek 
tot onttrekking vf,tn . de zaak aan , , de 
zevende kamer . van dit hof van beroep 
wegens gewettigde verdenking ; dat, nu 
dit verzoek tot onttrekking niet ontvan
kelijk is, de aangifte de beslissing over 
dit · verzoek niet kan bei'nvloeden en 
derhalve niet incidenteel is l.n een z'aak 
die .voor het Hof aanhangig is, zoals 
bepaald in artikel 486 van het W etboek 
van Strafvordering ; . . 

. Dat de aangifte niet o~tvankelijk ,i>i ; 
Overwegende dat het Hof niet ,bevoegd 

is om uitspraak te doen over het verzoek 
tot eisers onmiddellijke invrijheidstellirig 
met toepassing van artikel 7 van de wet 
van 20 april 1874; '' · 

Overwegende dat, voor zover d~~.zelfde 
verzoekschrift melding. maakt' van' de 
wraking van de voorzitter en .twee met 
name genoemde leden van de ' tweede 
kamer van het Hof van Ca:;;satie, uit. de 
stukken waarop he~ Hof vermag a<> lit te 
slaan niet blijkt dat . eiser e~n ak~e ,van 
wraking heeft neergelegd overeenkorpstig 
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artikel 835 van het Gerechtelijk 
Wetboek; 

Overwegende dat de geschriften ·van 
14 maart, 4, 13 en 20 april 1977 geen 
andere verzoeken of middelen inhouden 
waarover het Hof uitspraak •moet doen ; 

Om die redenen, en · zonder. acht te 
slaan op het verzoekschrift neergelegd op 
2 mei 197-7, buiten de door al'tikel420bis, 
eerste lid, van het W etboek van Straf
vordering bepaalde termijn, gelet op de 
artikelen 485, 486, 542 tot .552 van het 
W etboek van Strafvordering, verwerpt 
de verzoekschriften ; , , veroordeelt eiser 
in de kosten. 

3 mei 1977. __:_, 2" kamer. ~ Voorzitter, 
de It. Wauters, raadshee'r· · waarnemerid 
voorzitter.- Verslaggever, de H. Delva, 

Gelijkluidende · cbnclusie1 de . H. 
Lenaerts; advocaat-generaal. .. _;, 

., ,l 

: ,·; . '!. l'" 

2e KAMER.- 3 mei 19717., ,, 

VOORZ!ENING' IN CASSAT1E. · 2_ 

T:m:Ri.nJN. 2 STRAFZAKE:N': 2- BEscli:rK
, ''KING vAN. bE RAADUMER 11N LAATSTE 

AANLEG GEWEZEN, 'WAARBI;i' DE Blll: 

.. · ~~~~:~KN~~~~:, '~!~~oz~~~~'~ 
Voo:azrihNINQ' v66R' · · 'D:I:V ~l:NI:I:B:msus. 
sr'N~. _::_• NIET (:m'I'VANK:iJJ:ilrJ'K. 

; ~. } ' ~ . I ' ' ' ; 

Niet-ontvankelijk is de ~~~~~~Je~mg die,v66r. 
-de eindbeslissing is· ingesteld tegen een 
in laatste aanleg gewezen ;beschikking 
van de raadka'mer, .waarbij de beklaagde 
naar de, con·ectionele.' rechtbank wordt 
·verwezen (1), ook ·in -'zoverre ·zij een 
weigering inhoudt ·de: ·.vettdachte te ver
wijzim naar ·de diohtstbij gelegen cot·rec
tionele. rechtbank ! die ·,'de door- ·hem 
gevraagde taal als:- voertaaZ:·heeft· (2)~ 

. (Sv:., art. 416~) ,, ,1 

··:·.i. 

' .. \ 

· (1) Cass., 22 'ma~rt 1~7~-, ~'Uprit, blz. 793. 
(2) 'De. raadkam~r is Diet bev'oegd om', 

overeenkomstig ,..~tik~l 23 ·. v~n . de wet van 
15 j~ni 1935, de beklaagae, naa, '({~ dichtstbij 
geleg_en correctionele' recbtba:tik vari een ander 
ta!l-lgebi,ed te verwijzen '(cass., '2 september 
~i)75,'At?:· cass;, 1976~blz. Ml~,' · · 

(CAUCHIES.) 

ARREST. 

·RET HOF ; - Gelet op de bestreden 
beschikking, op l april 1977 door de 
raadkamer van de Rechtbank van Eerste 
Aanieg te Gent gewezen, waarbij eiser 
naar de correctionele rechtbank wordt 
verwezen . wegens verschillende feiteri 
die strafbaar zijn, 'de ene rriet crirninele 
straffen, waaromtrent echter verzach
tende orristandigheden aarigenomen 
worden, de. ande~e met corteqtionele 
straffen; . . 

. Overw~gende dat die, besbhik].dng, 
di(3 geen uitspraak .doet over ee~ betWis
ting betreffende de bevoegdheid:van het 
onderzoeksgerecht, ;we1is,wa.~r. in laatste 
aanleg is gewezen ;_ d~t zij echt(3).'. t>lechts 
een voorbereidende beslissing of een 
beslissmg 'van onderzoek :is, ook • in 
zoverre zij · een weigering ihhoudt. de 
verdachte te_ verwijzen naar de -dichtstbij 
gelegen ·correctionele rechtbank die· de 
door . hem gevraagde taal als :. voertaal 
heeft; 

'Dat derhalve het cassatiebetoep', inge: 
steld v66r· de eindbeslissing; Ura'chtens 
artikel 416 van het Wetboek van Straf
vordering niet ontv(Ulkelijk is.; 

bw' ·d~e: feden~ti,· VEl~~erp•tr. ~le !v-oor: 
z{enin~ ; veroo:rdeelt . ei.Bt:Jr i_n, d,~, ,kosten. 

3 mei 1977.- 2e'ka'mer. -- Voorzitter, 
de H. Wauters, raadsheer waarnemend 
voorzitter. - Verslaggever, Ridder de 
Schaetzen. - Gelijkluidende conclHsie, 
de H. Lenaerts; · advoca!lt_ogeneraal. 

,~. 

!· .. ·. ,.. . . ..\ ' .. •, .j, ,. 

1° CASSATIEMIDDELEN. - Bu.aGER
LIJKE ZAKEN. - MIDDEL' WAARBIJ DE 
SCHENDING VAN EEN WETTELIJKE BEPA
LING 'WORDT AANGEVOERD, ZONDER DAT 
NADER WORDT BEPAALD·WA:ARIN DEZE 
SCHENDING BESTAAT.- NIET ONTVAN
KELJJK :MIDDEL. 

2b RECHTBANKEN·. ·:-:.:.-: BuR<iERLIJKE 
zA:K:E:i:.'. _:__ V:ERiloD OvER NiE:T GE
VORDERDE ZAKiiiN UiTSPRAAK TE' DOEN . 

. -BEORIP. . .. . 
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1° Niet ontvankelijk ·is het rwlddel waarbij 
de.schending van een wettelijke bepaling 
wordt aangevoerd, zonder dat nader 
wordt bepaald waarin deze schending 
bef!.taat (1). (G.W., art. 1080.) 

2o W anneer de door een onrechtmatige 
daad benadeelde pm'tij een bepaald 
bedrag, vermeerderd met de vergoedende 
en de gerechtelijke intresten, vordert, 
mag de rechter een hager bedrag dan het 
primair gevraagde zonder intrest toe
kenne,n, i'l'?£lien het toegekende . bedrag 
niet rp,eer bedraagt dan de som va.n het 
gevraapde bedrag en de .intresten (2). 

(NAAM;LO~I!l VENNOOTSCHAP (( IN~E1CJ,COM )) 
EN LITISCONSORTEN, T. VAN POPPEL.) 

ARREST, 

HET HOF'; ____:_ Gelet op het bestreden 
arrest, op 2· :f;'ebruari 1,976 door :het Hof 
van, Beroep te .Antwerpen gewezen ; 

Gelet op de beslissing vaJ;J. de Eerste. 
Voorzitter van het Hof van Cassatie 
van .5 apr111977, waarbij bevolen wordt 
dat de onderhavige zaak zal worden 
behandeld door de derde kamer ; 

' . Ove~ het ~iddel afgeleid uit .de sch~n
ding van de &rtikelen 1382, 1383 en 1384 
Y1lon het Burgerlijk W etboek en van het 
algemeen .rechtsbeginsel, neergelegd in 
artikel 1138, 2°, .van het· Gerechte1ijk 
Wetboek, volgens hetwelk de rechter 
geen uitspraak mag doen over niet 
gevorderde zaken · en· niet meer mag 
toekennen dan er· ·gevraagd is, 

doordat het itrr~s·t,. dat het beroepen 
vonnis op dit, punt wijzigt, het becir:ag 
van het. door verweerst~r geleden m
komstenv'erlies vah · 465.895 'frank ver-
hoogt tot 2.333.533 frank, · 

te1·wijl verwef;lr,ster,, · )Jij conclusie 
waarbij zij incidenteel beroep instelde, 
op grand van de stalling dat de sclmde 
client bepaald te wqrden op het ogenblik 
vari de ·uitspraak, als netto~inkomsten
vei-liEis, na .aftrekking'van de v'ergoeding 
voor 11rbeidsongeval, eEm bedrag vorderde 
van slechts 1.96{1;022 frank, zodat het 
~rrest ·aldus uitspraak . doet over niet 
gevorderde zaken ·en meer toekent dan 
er gev~aagd werd : · 

Overwegende dat het middel niet 

(1) Ca.ss., 18 februari 1977, supra, blz. 675 • 
. : (2) Raadpl. ca.Ss., 3 en 25 inaart 1975 (Arr. 
ciiss., 1975, biz; 747 en 830). · ' 

aanduidt waarin de schending van de 
artikelen 1382, 1383 en 1384 van ltet 
Burgerlijk W etboek zou bestaan ; dat in 
dit opzicht het middel niet ontvankelijk 
is; 

Overwegende dat het dodelijk ongev11l 
zich heeft voorgedaan op 5 december 
1969; dat de dagvaarding van 4 no
vember 1970 is ; dat de >vettelijke rente
voet vastgesteld is op 4,5 t.h. tot 30 juni 
1970, op 6,5 t.h. tot 30 oktober 1974 en 
op 8 t.h. vanaf I nov(;lmber 1974; 

Overwegende dat het beroepen vonnis 
aan verweerster, in eigen naam, voor· 
inkomstenverlies 465.895 frank heeft 
toegekend, « te vermeerderen met de 
vergoedende intresten vanaf 5 december 
1969. a 4,fi t.h .. tot 30 juni 1970 en a. 
6,5 t,h. vanaf 1juli 1970, en de gerechte
lijke intrest ,1) ; 

Ove;rwegende dat in haar .. twee.de 
concl)1sie in hager beroep. verweerster 
incidenteel .. beroep . instelde. en voor 
inkomstenverlies · 1.969.022 frank vor
derde, « te vermeerderen met de ver
goedende interest vanaf 5 december 
1969 )) en de gerechtelijke interest; 

Overwegende dat het arrest aan ver
weerster 2.333.533 frank toekent voor 
inkomstenverlies, maar voor de. bereke
ning van de interest een onderscheid 
maakt ; dat ener:zijds 465.895 ,frank 
toekornt aan v'erweerster met de interest 
zoa:ls die i:q. het beroepen vonnis. werd 
onischreven. en· door· ,verweerllter in. haar 
tweede conclusie in . hoger beroep werd 
gevorderd ; dat. vel'Weer:ster · anderdeels. 
nog 1.867.638 frank bekomt; niaar dat 
op deze som geen andere interest wordt 
toegestaan dan de gerechtelijke en ·dan 
nog pas vanaf de uitsp1'1iak van het arrest 
op 2 februari 1976; · · · · 

Overwegende dat nit "wat vooraJgaat 
blijkt dat ni.oet onderzocht worden .of, 
per 2 februari 1976, de door het hof van 
beroep toegekende 1.867 .638· · frank, 
zonder enige afzonderlijk toegestane 
interest tot die datum, meer vertegen
woordigt dan de door verweerster in haar 
conclusie gevraagde 1.969.022- 465.895 

1.503.127 frank, doch dit bedrag, 
overeenk6mstig · die conclusie, ver
meerderd met vergoedende interest vanaf 
het ongeval op 5 dE)cember 1969 en de 
gerechtelijke inter.EJSt berekend tot 2 fe
bruari 1976; 

Overwegende dat, nu verweerster ver
goe'dende en · gerechtelijke intE;~resten 
vroeg zonder de interestvoet te bepalEiri, 
zij noodzakelijk naar de · wettelijke 
in1;erestvoet verwees ; .. 

Dat nog maar tegeiJ, 6.5 t.h., de 
interest vanaf de . dagvaarding van 
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4 november 1970 tot 2 februari 1976, 
dus gedurende meer dan' vijf jaar, 
1.503.127 frank X 6,5 t.h. X 5 == 
488.516 frank overtreft; dat derhalve 
het gevorderde op dit punt meer 
bedraagt dan 1.503.127 + 488.516 = 
l.99L643 frank en dus rriimschoots 
de door het hof van beroep toegekende 
1.867.638 frank te boveri gaat ; 

Dat het middel, in zoverre het is 
afgeleid uit de sche'nding vari irtikel 1138, 
2°, van het Burgerlijk Wetboek, feitelijke 
grondslag mist ; · ' · 

Om die redenen, verwerpt de ~oorzie
ning ; veroordeelt, de .~isers in de kostim. 

4 mei 1977 .. ~ ae karner. - V~?r
zitter, de H.· Naulaerts, raadsheer waar
nemend voorzitter. - Verslaggever, de 
H. Janssens. - G~liJkluidendeconclusie, 
de H. Lenaert13,. advocaat-gener~tal.. -,
Pleiter$, de HH .. VanRyn en L. Sirno,nt. 

3e.KAMER.- 4 mei 1977. 

VOORZIENING IN. CASSATIE. 

VORM. ~ DIRECTE GEMEENTEBE:j:,AS" 
TINGEN. - BESLISSING, VAN DE BE· 
STENDIGE DEPUTATIE.--.- BETEKENIJ!;TG 
VAN DE VERKLARlNG vAN VOORZIENINQ, 
~ VEREIST. VORMVOORSCHRIFT. 

De voorziening in cassatie tegen de beslis· 
sing van de bestendige deputatie van een 
provincieraad over · een reclamatie van 
een belastingplichtige inzake directe 
gemeentebelastingen moet, op straffe 
van verval, binnen. tien dagen betekend 
worden aan de partij tegen wie zij is 
gericht (1). (Wet vari 22 januari 1849, 
art. 4; wet van 22 juni 1865, art. 2; 
wet van 22 juni 1877, art. 16.) 

(VAN OVERLOOP,. T. GEMEENTE EKEREN.) 

Met de notitie overeenstemmend 
arrest. 

4 mei 1977.- 3e kamer.-'-- Voorzitter 
en Verslaggever, de H. Naulaerts, raads-

(1) Cass., 26 januari 1977, supra, blz. 592; 
~aadpl. cass., 23 februari 1977, supra, blz. 688. 

heer waarnemend voorzitter .. - Gelijk
l·uidende conclusie, ·de H.· Lenael'ts, advo' 
oa:at.generaal. ' . 

3• KAMER.- 4 mei.1971, 
(TWEE ARRESTEN.) 

:(o VOORZIENING IN CASSATTE. 
Vo:RM. __:__:_ DIRECTE · GEMEENTEBELAS
TING. - VOORZIENING TEGEN BESLIS· 
SINGEN IN VERSOHILLEND.E ZA,KEN. -
VOORZIENING. DOOR EEJN ENKE'L:m ~TE. 
- VooRWAARPEN vAN GELI>IGmi:m, · 

2o GEMEENTE- EN PROVINCIE-
BELASTINGEN. DtaEoTE aE-
MEENTEBELAs±ING. · · BEzWAAR-
SOHRIFT BIJ DE BESTENDIGE.," DEPU • 
TATIE. - TERMIJN. - AANvANG. -
AFLEvERING VAN HET AANSLAGBILJET. 

'BETEKENlS VAN HET WOORD 
« AFLEvERING ll. 

3o GEMEENTE- EN PROVINCIE
BELASTINGEN. DIREOTE GE• 
MEENTEBELASTING. ~ BEZWAAR. -
BESTENDIGE DEPUTATIE VAN EEN PRO· 
VINCIERAAD. -· VERPLIOHTING DE 
B.ELASTINGPLIOHTIGE. IN DE MOGELIJK
HEID • TE STELLEN KENNIS TE. NEMEN 
vAN ·DE STUKKEN •. -:-. J;}RAAGWIJDTE 
VAN DE Vl!JRPLIOHTING\ 

4o RECHTEN VAN DE VEjR.DEDI
GING. - GEMEENTE- EN PROvi:NCIE
BELASTINGEN. - DIRECTE. GEMEENTE· 
BELASTING.. BEZWAAR. - BE: 
ST:i!JNDIGE DEPUTATIE , VAN EEN 
PROviNCIERAAD. - VERPLICHTiNG DE 
BELASTINGPLIOHTIGE IN DE MOGELIJK· 
HElD TE STELLEN KENNIS TE NEMEN 
VAN DE STUKKEN. - D'RAAGWIJDTE 
vAN· DE VERPLIOHTING. 

1 o I nzake. directe gemeentebelastingen kan 
een · partij c'assatieber9ep instellen door 
een enkele verklaring van . voorziening 
tegen eindbeslissingen in. v.erschillende 
zaken, wanneer die beslissingen op 
dezelfde dag, door hetzelfde rechtscoUege 
en tussen dezelfde partijen gewezen zijn 
en in dezelfde taal gesteld zijn (2). 
(Impliciete beslissing in de eerste zaak 
en tweede zaak.) 

(2) Raadpl. cas's,, 4 mei 1965 (Bull: en Pas., 
1965, I, 937) ; vgl. in strafzaken . : cass., 
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2° I;Je termijn om bij de bestendige deputatie 
een bezwaarschrijt in te dienen tegen 
een aanslag in een directe gemeente
belasting bedraagt drie maanden vanaj 
de aflevering van het aanslagbiljet, 
d.w.z. vanaf de overhandiging van dit 
biljet aan de belastingplichtige of de 
aanbieding ervan aan diens woning (I). 
(Wet van 5 juli 1871, art. 8). (Eerste 
zaak.). 

3o en 4~ Om de belastingplichtige in de 
mogelijkheid te stellen kennis te nemen 
van de stulcken waarop de beslissing 
steunt, mag de bestendige deputatie 
die uit8praak doet over een bezwaa1· 
inzake directe gemeentebelasting, hem 
geen inzage van die stitlclcen weigeren, 
fl'laar is zij er n,iet toe verplicht hem deze 
stukken .mede te delen (2). (Algeme~n 

' beginsel' van de eerbiediging van. de 
reol:iten van. de yerdediging.) (Eerste 
za!l.k.) · · 

Eet·ste zaak. 

(DE· :SOSQ~·OROli~B;EZ, 
T ... STAD NIEUW:):'OORT.). 

'ARREST, 

HET HOF ; - Gelet op de vijf bestre
den beslissingilh, op 18 'maart 1976 dbor 
de Bestendige Deputatie van de Pro'\iin
cieraad van West~ Vla~ndereri g10rwezen 
onder. de numrners 4c8.4.06/ 33894, .33900, 
33901, .3~9~2,, 33904; .. ' ·. . 

.·. bver 'het eer~t.e ~iddel, li,Ig~leid ·uit de 
sch«;mdh;tg y_a:ri. de artikelen 97 vail de 
Gro'ndwtil.t en 8 van de w~t van 5juli 18?1, 

do01'dat .. de beslissingen voorhouden. dat 
blijkens :. een. bewijs .· van aangetekende 
zending de .aanslagbiljetten aa:ngetekend 
zijn. opgestuurd naal'. het .domicilie ·van 
eiseres en dat dienvolgens de verzending 
regel:rnatig. is, · e!l :vervolgens .. Qonelucieren 
dat, nii l;iet bezwaanwhrift . nibet ·wor:den 
ingediend bin.nen · qe · · termijn v;an ilrie 
maariden te rek:enel1 :van (( de !lfleveril;lg )) 
van :ae a;ans,l~J,gbiljettt'm; de. be.zwaar-

22 juli >1955 · (A~. cass., 1955, biz. 957); 
inzake directe.beias.tingen: cass.; 11 juni 1966 
(Bull. en Pas., 1966, I, 1296). 

(1) Cass., 12 mei 1976 (Arr. cass., 1976, 
biz. 1013). · ' ···· · · · ·· 

· (2) Raadpi. cass., 20 'maart 1974. (Arr. cass., 
1974; biz. 803) en 24 o1<,tober 1975 (ibid., 
1976, biz. 254). 

sohriften laattijdig zl.jn, en aldus ervan 
laten blijken dat dool' « aflevering n de 
regelmatig~ verzending wordt bedoeld; 

terwijl de term « aflevering >> in artikel 8 
van de wet van 5 juli 1871, « de ont
vangst >> of << overhandiging >> of « aanbie-

. ding aan de' woonst >> betekent en de 
beslissingen niet de regelmatige vel'
zending hadden moeten · oonstateren, 
maar de ontvangst of overhandiging aan 
reolamante of een bevoegd persoon, of de 
aanbieding aan de woonst : 

Overwegende dat arti:kel 8 van de wet 
van 5 juli 1871 bepaalt dat de reola
maties «worden gezonden aan de besten
dige afvaardiging binnen de.drie maanden 
van. de dagtekening . van de aflevering 

, van het wa,arsohuwing-uittreksel uit de 
rol )) ; . ' . . . 

Overwegende dat ·. het woord .« aBeve
, ring » in zijn . gebruikeFjke zin betekenj;. 

{( overhandig:lng aan )) ' of (( aanbieding 
aan de woonst »•van de belanghebbende; · 

Overwegende dat de' bestreden beslis
, singen de reolamatietermijn niet doen 
· !open vanaf de datu:tn van verzending 

van de aanslagbiljetten; dat zij vast--· 
stellen, aan dt? ha:p_d van. de bewijzen 

· van aangetekende verzeriding; dat deze 
.: biljetten respeotievelijk op 16 juli 1974, 

16 juii 1915 en 26 augustus' i975 per 
· aangetekende zending·regelmatig ·-werden 
verstuurd aan het. adl'es van eiseres ; 

Ovei'wegende dat de<bestendige depu
tatie· aldus antwoordt · op de grief van 

. eiseres dat het bewijs ·niet was 'geleverd 
dat de aanslagbiljetten aan haar domi<iilie · 
waren verzon,den-; 

.. · 0:\r!}rwegen.de dat; IW e~se:re.s ntet heeft 
aa,ng(lyoe:rd dat. zij de. aanslagbiljetten. 

· niet · heeft . ontvangen, .. de . bestendige 
deputatie. niet. diende v~st te stellen.,op 
welke datum de biljetten . aau eiseres 
werden overhandigd of aan haar. woonst. 
wer.den.aangeboden; . . 

. Dal;.. het middel niet kari worden 
. aangenomen ; 

Over het tweede middel, met betrek
king tot de beslissing 484.06/ 33901, 
afgeleid ·nit de sehending van de arti
kelen 93, 97, 107 van de Grondwet, 8 en 
13 van .de wet van 5 juli 1871, vari het 
algemeen reohtsbeginsel van de eerbiedi
ging van de reohten van de verdediging, 
e11 van de artikelen 736 e11 volge:o.de van 
het Gerechtelijk Wetboek, 

doofdat, wat betreft de beslissing 
nr. 33901, de bestendige deputatie aan 
eiseres geen inzage heeft verleend . van 
de aarigiwoerde bewijsstukken, met 11ame 
« de stukken waarop ons· c·ollege vermag 
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acht te slaan,. inzonderheid het afschrift 
van het bewijs van aangetekende ver
zending " en verder '' de· stukken, meer 
bepaald een uittrek:sel, uit het bevolkings
register van de Gemeente Sint-Pieters-
Woluwe "• · ' 

terwijl eiseres. hiervan om inzage had 
verzocht bij haar bezwaarschrift, met 
volgende woorden : " mocht .de gemeente 
hiertegen . elementen en stukken voor
brengen, dan moeten del'le worden mede
gedeeld aan de belastingplichtige op 
straffe van schending van de rechten 
van de verdediging ,; : 

Overwegende dat · eiseres in haar 
bezwaarschrift om " mededeling " ver
zocht :van de stukken welke de gemeente 
zou overleggen met betrekking .tot de 
verzending van de aanslagbiljetten ; 

Overwegende dat geen enkele wets
bepaling de. ·bestendige deputatie ertoe 
verplicht. de stukken van het adminis
tratief dossier aan de belanghebbende 
mede te delen ; dat, om de rechten van de 
verdediging te vrijwaren, het volstaat 
dat zij aan de belanghebbende " inzage " 
zou verlenen van deze. stukken·; 

· Overwegende dat uit het dossier. niet 
blijkt dat de bestendige deputatie zo· 
danige inzage ten deze zou hebben 
geweigerd; 

Dat het middel niet kan aangenornen 
worden; 

En overwegende dat uit de regelmatig 
aan het Hof voorgelegde stukken niet. 
blijkt dat een middel, hetwelk de 
openbare orde raakt, ambtshalve moet 
worden opgeworpen ; 

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

4. mei 1977.----'- 3e kamer.- VoM·zitter 
.en Verslaggever, de ·H. Naulaerts, raads
heer waarnemend voorzitter. - Gelijk
luidende conclusie, de H. Lenaerts, 
.advocaat:generaal. - Pleiter, de H. 
Delafontaine (van de Balie te Kortrijk). 

Tweede zaak. 

(FERON·CROMBEZ, T. STAD NIEUWPOORT.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op de vier bestre
den beslissingen, op 18 en 25 maart 1976 

door de Bestendige Deputatie· van de· 
Provincieraad van W.est-Vlaanderen. ge
wezen onder de nummers 484.06/ 33897, 
3389~ 3389~ 33905; 

Overwegende dat eiseres. zich bij een 
zelfde akte heeft voorzien ·tegen vier 
beslissingfln van de Bestendige Deputatie 
van de Provincieraad van West-Vlaan-

. deren, gewezen respectievelijk op. 18 
en 25 maart 1976; 

Overwegende dat, nu de beslissingen 
eindbeslissingen zijn die niet op dezelfde 
datum werden gewezen, de voorziening 
er tegen bij een en dezelfde . akte . niet 
ontvankelijk is ; · 

Om die redenen; verwerpt de vborzie
ning ;. veroordeelt eiseres. in.· de· kosten. 

4 mei 1977.- 3e kamer:- Voorzitter 
en Verslaggever, de H. Nauhi.erts, .raads
heer waarnemend voor2itter. - Gelijk
luidende conclusie, de H. L€maerts, 
advocaat-generaal. - Pleiter, de H. 
Delafontaine (van de balie te Kortrijk). 

1e KAMER.- 5 mei 1977. 

CASSATIEMIDDELEN. Bu~i:mR-. 
LIJKE ZAKEN. - MIDDEL. WAARBIJ 
WORDT AANGEVOERD DAT pE .BEWIJS-, 
KRACHT VAN BEPAALDE AKTEN, IS 
MISKEND, OMDAT DE BESTREDEN BE· 
SLISSING ANDERE V ASTSTELLINGEN .ER· 
AAN TOESCHRijFT, DAN .DIE . WELKE 
DE ElSER BIJ CONCLUSIE ERAAN TOE~ 
KENDE. - NIET-ONTVANKELIJKHEID. 

Niet ontvarikelijk is het middel dat is 
. ajgeleid uit miskenning van de bewijs
kracht van de processen-verbaal van de 
getui'genverhoren en enkel- doet gelden 
dat de bestreden beslissing · aan de 
getuigen verklaringen heeft toege
schreven, die verschillen van die wellce 
volgens eisers conclusie door dezelfde 
getuigen werden · afgelegd. 

(ROBERT,T.HENET,VANDEPUT 
EN VINCKEN.) 

·Met de notitie overeenstemmend · 
arrest. 

5 mei 1977. - 1e kamer. - Voor-
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zitter, Baron. Richard,· raadsheer waar· 
nemend voorzitter.· - Ve1·slaggever, de 
H; Capelle .. ~ Gelijkluidende conclusie, 
de H;. Dumbn, eerste advocaat-generaal. 
- Pleiters, de HH. A. De Bruyn en 
L. Simont.· 

I• ,KAME.R • ....:___ 5 niei 1977. 

1° INKOMSTENBELASTINGEN. 
VAN I!E GEZAMENLIJKE NETTO-INKOM
·STEN AFTREKBARE LASTEN. ~ W:ET
BOEK VAN I>:E INKOMST:ENBELASTINGEN, 
ARTIKEL 71, § l,. 3D. - RENTEN OF' 
KAPITALEN WELKE OVEREENKOMSTIG 
DE IN ·RET BURGERLIJK WETBOEK 
BEPAALDE VERPLIOHTINGEN GESTORT 
ZIJN . AAN PERSONEN DIE GEEN, DEEL 
UITMAKEN VAN HET GEZIN, - DEEL 
UI'I'MAKEN· VAN HET GEZIN. - BE GRIP, 

2° · INKOMSTENBEL'ASTINGEN. 
'VAN DE GEZAMENLIJKE NETTO-INKOM
STEN AFTR:EKBARE LASTEN. - WET
HOEK VAN I>E INKOMSTENBELASTINGEN, 
ARTI'KEL 71, § 1, 3D, __:_ REGELING VAN 
v66RDE WET VAN 3 NOVEMBER 1976.-,
BEDRAGEN WELKE EEN VA:OER AAN. EEN 
INSTELLING HEEFT G:ESTORT VOOR DE 
VERZORGING EN B:EWAKlNG WELKE DE 
LIOHAAMS- EN ·GEESTESTOESTAND VAN 
EEN :imm)EFTIG MEERDERJARIG KIND 
VEREIST • .:___ AFTREKBARE LAST. 

3° AFSTAMMING. BEHOEFTlGE; 
MEERDERJARIGE WETTIGE KINDEREN. 
- VERPLIOHTIN:G VAN DE OUDERS,
BURGERLIJK WETBOEK, ARTIKEL 203. 
EN 205.- BEGRIP. 

1 o Daar h,et be grip « deel uitmaken van 
het gezin », als bepaald in artikel 71, § 1, 
3°, van het Wetboek 'l!an de Inkomsten
belastingen, in de wet niet is omschreven, 
noch v66r, noch na de wijziging bij de 

(1) Raadpl. cass., 3 juli 1956 (B'Ifll. en ~as., 
1956, I; 1230) en 5 november 1957 (ibid., 
1958, I, 933). 

(2) Onder de regeling van artikel 71,. § 1, 3•, 
zoals het is gewijzigd bij de wet van 3 no
vember 1976, zijn dergelijke stortingen ook 
een aftrekbare last ; dit artikel bepaalt immers 
titans dat :Worden afgetrokken : « de tachtig 
honderdsten van de renten of de kapitalen 
die de belastingplichtige regelmatig heeft 
betaaJ.d: of. toegekend ·aan personen die geen 

wet van 3 · november 1976, moet dit 
begrip in zijn gewone, betelcenis worden 
verstaan en w1jst het dus op.eenfeitelijlce 
toestand die gelcenmerkt wo1•dt door een 
huiseliJk samerileven en -wonen, zonder 
tijdelijke onderbrekingen · uit · ·. · te. 
sluiten ( l). 

2° Onder de regeling van het Wetboek van 
de I nlcomstenbelastingen · · van· v66r ·de 
inwerkingtreding van de wet van 3 no
vember 1976 · waren;· overeenkomstig 
artikel 71, § 1, 3°, van ·ge.no·emd wetboek, 
een van de gezamenlijke belastbare 
inkomsten ajt1·elcbare last'· (2), 'de be
dragen, welke een vader aan een· inrich
ting, waar hij zijn behoeftige meerder' 
jarige zoon had doen opnemen ---' onge
acht of deze zijn woonplaats bij zijn 
ouders bleef behouden,• · in' de zin van. 
het tweede lid van a1·tilcel 36 van het 
Ge1'echtelijk Wetboek ~, betaalde voor 

.. bestendige geneeslcundige verzo'f'ging en 
bewaking, door de lichaams- en geestes

, toestand van zijn zoon vereist; .' · 

3D In de onderstelling dat' de 'bedragen, 
. welke een vader , aan e.en, .verplegings
inrichting start voor de ver.zorging. welke 
de lichaams- ·en geestestoe.stand .van z'ij?i, 
beh(Jejtige meerderjarige,, zoon ,yer,eist, 
konden beschouwd worden a~s . de u#r 
voering van de hem bij :artillel 203 van 
het Burgerlijk Wetboek opgelegde .'1/er-. 
plichting, hebben. deze stortingen niet
temin, .althans ten dele, het. kenmerk .van 
een. uitkering tot onderhm.id, ala bedoeld 
in artikel 205 van hetzeljde wetboek (3). 

(D:E PRETER-MABILLE, 
T. BELGISOHE STAA'J?,. 

MINISTER VAN FINANOIEN.) 

ARREST (vertaling) . . 

HET HOF;- Gelet op het bestreden 
arrest, op 28 juni 1976 door het Hof van 
Beroep te Brussel gewezen ; . · 

Over het middel afgeleid uit de 
! 

deel uitmaken van zijn geziii, wanneer die 
renten of die kapitalen hen werden betaald 
of toegekend ter uitvoering van een verplich-· 
ting op grond van de artikelen 203, 205; 
207, 212, 218, 221; 301, 303, 306 .... van het 
Burgerlijk W etboek ». 

(3) Men raadplege de conclusie· van het 
openbaar ministerie yoor oass., 24 .februari 
1977 (Bull. en Pas., 1977, biz. 666), inz., 
biz. 6.69, alsmede de noten· 11, lZ ,en 13•; 
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schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 71, inzonderheid § 1, 3°, van 
het Wetboek van de Inkomstenbelastin
gen (koninklijk besluit van 26 februari 
1964), 102, 203, 205, 207 en 488 van het 
Burgerlijk W etboek, 

doordat het arrest, na te hebben vast
gesteld dat eisers meerderjarige zoon 
sinds 27 februari 1967 niet meer bij zijn 
ouders woont, omdat zijn gezondheids
toestand een thans definitieve hospitali
satie noodzakelijk maakt, beslist dat de 
bedragen die eiser van 1969 tot 1971 
betaald he.eft om te voorzien in d~ 
behoeften van zijn .zoon niet beschouwd 
kunnen worden als uitkeringen tot 
onderhoud in de zin van artikel .71 van 
het W etboek van de Inkomstenbelas
tingen eri op grond daarvan afgetrokken 
van eisers inkomsten, en deze beE\lissing 
ver.imtwoordt door . de redenen «. dat de 
fysieke afwezigheid van een kind, zelfs 
meerderj.arig, van de· woonplaats van 
zijn ouders niet noodzakelijk betekent 
dat. het fiscaal gezien niet meer tot hun 
gezin. behoort, dat voor elk . gev~;~.l ·de 
oinstandigheden moeten worden na
gegaan om tot de werkelijke situatie te 
komen in .het licht van de' litigieuze 
wettekst,'dat uit de uitleg van verzoeker 
(thans eiser) en uit . de verschillende 
gegevens die hij aanbrengt volgt dat het 
vertrek van zijn zoon Guy uit de gemeen
schappelijke woonplaats zijn · oorzaak 
vindt, :· enerzijds, in zij:h" 'gezondheids
toestand -en, anderzijds, in de'verzorging 
die'deze vereist en die eiser meende heni 
te · 'moeten verstrekken, dat uit de 
aangebrachte gegeveris eveneens volgt 
dat de zoon ·Guy, wegeris zijn geestes
toestand, praktisch geen eigen wil meer 
be:~;at- om een eigen verblijfplaats te 
kiezen en .zijn eigen leven te leiden, dat 
in .. deze omstandigheden kan worden 
aangenomen dat de zoo.n het gezin van 
zijn .. vader niet . proprio .·. -motu heeft 
V<'lrlaten, om :~;ich afzonderlijk te. vestigen 
doch dat · zijn ouders·. voor hem hebben 
gezorgd en in zijn plaats beslissingen 
hebben genomen, omdat ze zijn ziekte 
zo goed mogelijk wilden laten behandelen, 
met de hoop dat zijn toestand zou 
verbeteren, dat er ook nog moet op 
gewezen worden dat de bedragen die 
uitkeringen tot onderhoud worden ge
noemd · niet aan de lijfrentetrekker 
uitbetaald werden cirri hem in staat te 
stellen . in zijn noden te voorzien, doch 
aan . derden; instellingen of institriten, 
die heni moesteri verzorgen en bewaken, 
dat, hoewel het begi'ip « behOefte " 
afhankelijk is van de mogelijkheden van 

de schuldenaar en van de toestand vaJ:I 
de schuldeiser, blijkt dat ten deze de 
litigieuze uitgaven eerder overeenJ 
stemmen met de ruimere verplichting· van 
artikel 203 van het Burgerlijk Wetboek 
dan met de meer beperkte verplichting· 
van de artikelen 205 en 207 van hetzelfde 
wetboek "• 

terwijl een meerderjarig kind, dat naar 
luid van artikel 488 van het Burgei'lijk 
Wetboek bekwaam is tot alle handelingen 
van het burgerlijk leven, niet langer zijn 
woonplaats bij zijn ouders heeft in de zih' 
van· artikel 102 van het Burgerlijk 

, W etboek en niet langer deel uitmaakt' 
van hun gezin in de zin van artikel 7'11 

van· het W etboek van de Inkomsten
belastii:tgen zodra het hun · woonplaats 
effectief verlaat en origeacht ·de redenen 

' van dit vertrek en ·zelfs indien het niet 
uit eigen beweging heeft gehandeld, op 
voorwaarde dat dit vertrek n:iet· tijdelijk 
is, wat door het arrest niet wordt-vast-· 
gesteld doch integendeel uitgesloten, 

terwiJt de omstandigh~id dat' de' .be-
. dragen tot 6nderhoud van eiser;s' ,zoon 

en diens geneeskundige ver,zorging recht
stre(lks aan darden· werderi betaald, aan 
de instellingen en instituten die ,hein 
verzorgden, ·. geen invloed ·had 6p de 

. aftrekbaarheid~ va'n . deze :uitkeringeil 
krachtens artikel '71 vari het W l:)tboelc 
van ·de· Inkom.stenbelastingen, 

. ·. eft terwijl .. de Yerplichtingen va~ arti~ 
kel 203 van· het Burgerlijk, Wetboek: 
enkel bestaan ten · aanzien yai1 ,de 
minderja;rige kinderl:)Ii en· voor. de. rileer
derj arige kinderen, zoals · eis_ers , zomr,· 
de betaling van de. bedragen die n'cidig 
zijn v6or hun ofiderhoud en yoor de 
geneesk.undigy zorgeri die hun toesta,nd 
vereist; volgt uit de verplichting vari de 
artikelen 205 en 207 van het Butgerlijk 
Wetboek, · . . ·:·· · · 

zodat geer1 enkele rederi vari hei; ar~'est 
de beslissing tot weigering van d¢: door 
eiser gevraag~le aftrek wettelijk verant-
woordt: · · ·· · ··· 

Overwegend~ dat het arrest erop wijfjt, 
dat. de aanslagen in de. personynbelasting 
en iJ). de gemeentebelasting : ·vo9r ·de 
dienstjaren 19.70, 1971 en 1972 die ,te;O. 
laste van . eiser .werden gevesti~d 'door 
hem worden bekritiseerd ·in ·zoverre· de 
adniinistratie geweigerd l1eeft de a#relc 
van verschillende bedragen aan te nemeri 
als uitkeringen tot: oriderhoud die eiser 
betaald heeft voot de behoefteri van iijn 
meerderjarige zoori Guy; 

Dat het arrest·· vaststelt dat 'laatst
genoemde, die geboren werd · op 26 no-
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vember 1942, omsj;reeks de leeftijd van 
twintig jaar. geestesziek werd en dat zijn 
toestand verergerde « zodat .. een. hospi: 
talisatie nodig bleek. welke thans de:fitti
tief lijkt .» ; dat hij .sinds 27 febru,ari 196.7 
uiet meer bij zijn ouders heeft gewoond 
alhoew.el · hij in de. bev9lkingsr.egisters 
op hm1 adres bleef irigeschreven tot 
23 december 1972, op welke datum hij 
~pgesc.hreve:q. we~d op, het adres van het 
ipstitp,ut w~ar hij wo;rdt yerzorgd; 

O;ver';Vegende dat krachtens artikel 71, 
§ J, 3°, van het Wetboek van de ;rn
kpmstenbelastingen, volgens .de ,ten deze 
tq>epasselijke tekst v66r de wijziging door 
de wet van 3 november 1Q76, .van de 
gezamenl~jke netto-inkomst.en van de 
verschillende in artikel 6 bedoelde cate
gqrieen . wordep afgetrokken, voor zover 
zij niet ko.nden worden afgetrokken voor 
de vaststelling van .,die netto-inkomsten, 
de uitkeringen .tot onderhoud die de 
belas~ingpliehtige regelmatig heeft gestort 
a~n .. personen aan wie hjj onderhoud 
verschuldigd is overeenkomstig de in het 
Burgerlijk. Wetboek bepaalde verplich-' 
tingen en die geen deel uitmaken van 
zijn geZin ; · 

, Overwe.gen'de dat uit de in het middel 
weergegeven redenen .van . het arrest 
volgt dat het hof van beroep beschouwd 
heeft, enerzijd~;~, .dat eisers zoon .niet had 
oP.gehouden te behoren tot het ge~in van 
z1jn vader en, ariderzijds, dat cj.e bedragen 
waarvan de aftrek werd gevraagd geen 
uitkeringen tot onderhoud waren 'in 'de 
zin van voornoemd artikel 71 ; 
·. Over~egende dat de wet het. begrip 
gezin in . de zin van genoemd artikel niet 
be.paalt ; dat deze term bijgevolg .in zijn 
gewone betekenis moej; worden v,erstaan 
()ri wijst · op een feitelijke . toestand die 
gekenmerkt wordt door een. hui~;~elijk 
s~tn:ienleven en -wonen, zonder tijdelijke 
onderbrekingen uit te slu,iten ; 

Overwegende dat het arrest . vaststelt 
dat eisers zoon, dilOl op 26 november 1942 
Wl;lrd geboren, sinds 1967 niet meer bij 
zijn ouders heeft gewoond en dat zijn 
hospitalisatie wegens geestesziekte thans 
definitief lijkt ; 

Overwegende dat de omstandigheid 
dat eisers zoon niet meer in staat zou 
zijn geweest om zelf te beslissen over zijn 
verblijfP,laats~ geen invloed heeft .op de 
door. het arrest vastgestelde feitelijke 
t6estancj.; 

Qverwegende dat het arrest. bijgevolg 
niet wettelijk kon beslissen , op grond 
van zijn vaststellingen en van de in het 
.middel weergegeven redenen, dat eisers 

zoon niet had opgehouden tot diens 
gezin te behoren ; . 

Overwegende dat het arrest, om te 
beslissen dat de hedragen waarvan eiser 
de aftrek vroeg geen uitkeringen tot 
onderhoud waren, erop wijst dat ze. niet 
aan eisers zoon werden, .uitbetaald. doch 
aan derden die hem moesten verzorgen 
en bewaken; 

· Overwegtmde dat deze omstandigheid 
niet volstaat om te zeggen dat deze 
bedragen geen uitkeringen tot onderhoud 
wareiJ,; 

. Overwegende dat. het. a:vrest ook nog 
zegt dat « hoewel het begrip behoefte 
afhankelijk is van de mogelijkheden van 
de schuldenaat en van de toestand van 
de schuldeiser, ten deze blijkt dat de 
litigieuze uitgaven eerder overeen
stemmen met de ruimere verplichting van 
artikel 203 van het Burgerlijk Wetboek 
dan met de meer beperkte verplichting 
van de artikelen 205 en 207 van hetzelfde 
wetboek)); 

Overwegende dat, zelfs al was arti
kel 203· van het Burgerlijk Wetboek ten 
deze toepasselijk en al waren de bedragen 
waarvan de aftrek werd gevraagd hoger 
dan die welke als uitkeringen tot onder~ 
houd in de zin van voornoemd artikel 71 
in aanmerking konden genomen worden, 
het hof van beroep er het karaktei: .van 
uitkering tot onderhoud voor hun totaal 
bedrag niet wettelijk kon aan ontzeggen ·; 

Dat het middel gegrond is ; · 

Om die redenen, ver~ietigt het hestre
den arrest ; beveelt dat van dit arre11t 
melding wordt gemaakt op de kant van 
de vernietigde beslissing ; veroordeelt 
yerweerder in de kosten ; verwijst de zaak 
naar het Hof van Beroep te Bergen. 

5 mei 1977.- 1e kamer.-'--- Voorzitter, 
Baron Richard, raadsheer waarnemend 
voorzitter.- Verslaggever, de H. Meeus. 
- Gelijkluidende conclusie, de H. Dumon, 
eerste advocaat-generaal. - Pleiters, de 
HH. Wilmart en Baltus (van de balie te 
Brussel) en Fally. · 

}e KAMER.- 6 mei 1977, 

}0 KOOP. ~ VERBORGEN GEBRER; VAN 
DE VERKOCHTE ZAAK. - VERKOPER 
FABRIKANT OF GESPEOIALISEERD vER· 
KOPER.- KENNIS VAN RET GEBREK . ..,..,-
DRAAGWIJDTE. . 
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20 TUSSENKOMST. - BURGERLIJKE 
ZAKEN. - 0ASSATIEGEDING. - VoRDE
RING TOT VERBINDENDVERKLARING VAN 
RET ARREST DOOR DE ElSER TOT 
CASSATIE INGESTELD.- VERWERPING 
VAN DE VOORZIENING. --'- VORDERING 
ZONDER- BELANG; 

1o De verlcoper, fabrikant of gespeciali· 
seerde verkoper van zaken zoals die welke 
hij heeft verkocht, is verplicht de zaak 
zonder gebrek te leveren en moet daa'rtoe 
alle nuttige maatregelen nemen om alle 
mogelijke gebreken op te sporen, zodat, 
indien he,t bestaan van een gebrek wordt 
aangetoond, hij de door de koper onder
. gane' sc/Uide moet ve1·goeden, tenzij hij 
de absoluut onnaspeu1·lijke aard van 
het · gebrek bewijst ·(1). (Artt. 1341 en 
1345 .B.W;) · · · . 

2° ·De verwerping van d~ voorziening ont
nee.mt. alle, be lang aan de vordering tot 
verbindendverklaring welke de .eiser tot 
ca~satie heejt ingesteld (2). 

' '···ARREST. 

· -HET HOF; ~ Gelet op het·bestreden 
arrest, op 17 november 197 5 door het 
Hof van Beroep te' Antwerpen gewezen ; 

I. In zover~e d~ ~o'o~zi~ning tegen 
tweede verweerder is gericht ; 

Ove~w{;gende dat, nu voor de feiten
;rechter .-tusseri eiser en deze verweerder 
geen gedi;ng, w,erd, gey:oerd, en tegen _eiser 
geen veroord!'lli:p.g :werd uitgesproken ten 
gunste van deze verweerder, de voor
ziening, in zoverrt;J ,zij tegen tweede 
verweerder is gEiricht, enkel geldt ::tls 
oproeping 'tot verbiri.dendverklaring van 
he~ B::t;rest ,; ' - · · · · 

II. in zoverre de voorzieriing tegen 
eerste verweerder -is gericht : 

(1) Raadpl. cass., 13 november .1959 (Bull. 
en Pas., 1960, I, 313) en 6 oktober 1961 (ibid., 
1962, I, 152), alsmede, met betrekking tot het 
laatstvermeld arrest, de conclusie van Eerste 
Advocaat-G!lneraal Dumon, toen advocaat
generaal, 'in' R.W.; '1961-1962, koL 785 en vlg., 
en de noot LAGASSE in Rev. crit. jur. belge, 
1963, -blz. · -5, inzonderheid nrs. 17 tot 19. 
Raadpl; ca8s., 4 mei 1939 ·(Bull. en Pas., 1939, 
I, 223),- 12 'december 1958 en 3 april 1959 
(ibid.,_ 1959, I, 383 en 773, eri Rev. crit. jur. 
belge, 1960, 204, met noot: VAN HEOKE, 

Over het middel afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 1134, 1135, 1146, 
1147, 131~ 132~ 1322,1603, 160~160~ 
1625,1641,1642,1643, 164~ 1645,164~ 
1647, 1787, 1791 van het Burgerlijk 
W etboek en 97 van de Grondwet, 

doordat het arrest eiser veroordeelt om 
aan eerste verweerder een schadever~ 
goeding te betalen van 35.408 frank en 
tweede verweerder buiten zake stelt om 
de redenen dat de ware oorzaak v'an de 
op 10 januari 1972 ontstane brand 
gelegen is in de verkeerde plaatsing van 
de benzine-afsluiter juist boven de 
stroomverdeler ; dat immers de gerechte
lijke deskundige tot het besluit korht dat 
de brand veroorzaakt werd door . een 
benzinelek aan de benzine-afsluiter of 
aan de leiding die komt van·de benzine
pomp naar· de -benzine-afsluiter, leiding 
die steeds onder -dh!k staat ; dat tenge
volge van de verkeerde plaatsing van 
de benzine-afsluiter elk lek dat zich in 
de afsluiter of de leiding voordoet het 
gevaar inhoridt dat -de • benzine op de 
stroomverdeler terecht km:rlt en ·,brand 
doet ontstaan ; dat geen gebreken werden 
ontwaard die. de ramp kunnen uitleggen-, 

terwijl, eerste onderdeel, eiser"op ·15 ok
tober 1971 in het voertuig··van eerste 
verweerder ee1i. « L.P.G. '' gasinstallatie 
geplaatst hi:td . · en . deze . 'gt!du~ende 
maanden, tqt de . dag van het · ongeval, 
nornu1al heeft gefunctioneerd en . geen 
aanleiding tot 'klachten heeft gegeyen 
zodat eiser door deze levering. aan zijn 
verplichting van installateur,leverancier 
had voldaan -(schending van· de -aHi
kelen 1603, 1604, 1606 en· 1791 van het 
Burgerlijk Wetboek) 1 

tweede onderdeel, ·de plaatsing vim de 
benzine-afsluiter hoven de · stroomver
deler geenszins tot brand· kon aiinieiding 
geven zonder een iii deze afsluiter of 'in 
de leiding ontstarie lek; dat eiser echter 
een installatie ZOlider lek heeft ·geleverd 
en in alle geval . het tegendeel' niet 

irizotiderheid' nrs. 2, 3 en 9) j HERBOTS, 
« Overzicht van rechtspraak (1961~1969) -
Bijzoridere ovei·eenkomsten ,;, 'in T.P.K, 1973, 
blz. 195 en vlg., inzonderheid rirs. 18 en '23; 
GEVERB en D:E GAVRE, « Examen de ju~ispru
dence (1960 a 1965) - Contrats- speciaux ,;, 
in Rev. crit, jur. belge,- 1965, rirs: 11, blz. 181, 
en 12, blz. 182; Rep. prat. dr. belge; d. :X:VI, 
druk 1961, tw. Vente, nrs. 378 ·en 381 ; 
DE PAGE, d. IV, druk 1972, nrs. 177, 4°, 179, 
185, 191, 870, 871 en· 873a.. _ 

(2) Cass., 2-september 1976, supra; blz. 7. 
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bewezen werd; dat derhalve eiser geens
zin~ aansprakelijk is voor een later 
ontstane lek, te meer. daar hij niet gelast 
w!ts met het onderhoud van de geleverde 
installatie of· van de ·auto (schending 
van de artikelen 1134, 1135, ll46, 1147, 
1625, 1641, 1642, 164~ •. 1644, 1645, 1646, 
1647 en 1787 van het Burgerlijk 
Wetboek); 

derde onderdeel, eiser' in ·zijn conclusie 
staande hield dat· ·het geenszins uitge
sloten was dat de door tweede verweerder 
gedane herstellingen de oorzaak van de 
brand uitmaakten; dat het' deskuridigen
verslag er trouwens · op wijst dat een lek 
de oorzaak van de brand · is en deze 
mogelijkheid dus geenszins uitsluit ; dat 
het arrest onvoldoend~.op deze conclusie 
antwoordt en de bewHskracht van .. het 
deskundigenverslag miskent (schending 
van de artikelen 97' van: ·de Grondwet, 
1319, 1320 en 1322 van: het· Burgerlijk 
Wetboek): 

Wat het eerste onderdeel betrett : · 

Overwegende dat de, y0rkqp~;r, w~mneef 
hij · een. fabrikant ·<;>f. een gespeci,lj.liseerde 
verkoper is., v:erplicht .. ~s .. de .zaak,zonder 
gebrek te levere1;1 .en daartoe l).)le nuttige 
ma!ttregele.!l I;p,oet.nemen .ql;Il,·l;l.lle .. llloge
lijke gebreken op te ,spqrefi,zqdat, in.c}.ien 
het. besta!l<n . va:n. e!\l;£1 , gebrek · wqrdt 
aangetoond, hU de cloor, 'M koper orider
gane echad\3 ID,ciet v'erg9eg,im; · tenzij h'ij 
de absoltiut onnaspeilrlijke. aard' :van' het 
gebrek bewijst ;' '·.. ·.; :. " ' ' ' 

· Overwegende. d.at' li~t, .8.:r;rest, Vl;l.sts.telt 
d~t de bran(i te wijten i13 .aan cJ0 yer~eerde 
plaatsing van de benzine-af~?lQ.iter, t'P 
yveten juist .hoven .de ,e,¥rqomverdeler, en 
eiser de. <~ ,installate1,1r. , yan 9,B gas
insta~l\'ttie. » ;was, ; : ' , ,., .. , 

Overwegende dat het arres.t blijkbaar 
aanneemt, zonder .op dit· punt te ·wo:uden 
bekr.itis.eerd,. dat de ver~e@rde plaa.tsing 
van. de. benzine-afsluiter· ~en gebrek was 
van de geleverde gasins.tallatie· en verder 
impliciet . oordeelt dat :. eiser, . die : als 
gespecialis.eerde verkoper. gehouden was 
een zaak zonder gebreken te leveren, de 
onnaspeurlijke aard vaa het· gebrek niet 
bewijst; . ' 

Dat het hof · van beroep . derluilve 
wettelijk heeft klinrten beslissen: dat eiser 
voor de schadelijke' · ge'V'olgen van de 
onoordeelklmdige . 'plaatsing van de 
benzine,afsluiter, en dienvolgens van de 
brand, aansprakelijk is. ; 
. :, Dat h<;~t orid0rdee} ri.iiar reoht faalt ; . ' ' .. ' ' ~· . . . ; . . . 

W at het tweede onderdeel betreft :. 

Dat het onderdeel, dat op een verkeerde 
uitlegging van het arrest berust, feitelijke 
grondslag mist ; 

W at het derde onderdeel betreft : 

Dat het onderdeel feitelijke grondslag 
mist; · 

En overwegende dat de verwerping 
van de voorziening elk belang ontneemt 
aan de eis tot verbindendverklaring 
gericht tegen tweede verwee;rder ; . 

Om die redenen, verwerpt de .voorzie
ning en de vordering tot verbindend
verklaring ;-veroordeelt eiser in de kosten. 

'6 mei 1'977. - 1•kamer. - Vooi~ 
zitte1·, de H .. de Vreese, raadsheer waar
nemeiid voorzitter. -----" Verslaggever, ¢I.e 
H. Van Leckwijck. -· Gelijkluidende 
conclusie, de H. 'l'illekaerts, advocaat
generaal. - Pleiter, de H. Houtekier. 

1• KA:I.'lE,R. ~ 6 mei 1977; 

i° KOOP. ,.:'--. NI~TIGvERKLARING WE

GE,Ns : E'm~ AA,N: DE VER.Koi.>EII. TE 
. WIJTEN:,,,R}ilDEN:. - VoRDERI;N'G TOT 
SCHADEVERGOEDIN:G VAN: DE KOPER.
.Doo;R 'DE · YElRKOPE.lR ;IHJ .OON:CLUSIE 

.. yooR'*ESTEt~m RAl\ITN:GSWiiJ'ZE vAN. DE 
'SCJHA~I]J.' ,....:.. RAMI;NG yAN: DE .SCHADE 

.• (( EX,AEQ:UO ET B!)N:O ll.-,... WETTELIJK-
':H:Fim. ~ VoORWAARDEN. · · 

2° 'REDENEN VAN. DE VONNISSEN 
·EN · ARRESTEN:- - Bu:RGERLIJKE 
ZAKEN: . ....:..0· BESLISSING WAARi:IIJ .EEN 

· '\'ORDERING WORDT TOEGEWE:ZEN. -
REGELMATiG VOORGEDRAGEN . VER

···WEER; .:__:.,GEJEN ANTwoo:an.·-'- GEEN 
GEMOTJVEERDE l!ESLiSSING. ' : 

.,, ', 

1 o wanneer een verko~f> ni~tig' wordt 
verklaard wegens een aan de verkoper 
te wijten reden en de koper een vordering 
tot . -schadevergoeding. instelt, ... kan' 'de 
rechter slechts van een raming ex aeqbo 
et bono· toepassing maken alB hij de 
redenen aangeeft waarom,. enerzijds, 
de door de· verkoper bij conclusie voor
gestelde ramingswijze moet worden:. ver-
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UI01:plln en, anderzijds, de raming slechtq 
ex aequo et bono kan geschieden (1). 
(Artt, 1149, · 1151 B.W. en 97 
Grondwet.) 

2° Niet gemotiveerd is de beslissing.wam·bij 
een vordering wqrdt toegewezen zonder 
. te. antwoorden op een door de tegenpartij 
regelmatig bij conclusie; voorgedragen 
verweer (2). (Art. 97 Grondwet.) 

(DE BRUYN, T. LAMOT.) 

Met de notities overeenstemmend 
arrest. 

6. mei· 1977. - 1e kamer. - Voor
zitter, de H. de Vreese, raadsheer wa·ar
nemend voorzitter. - Verslaggever, de 
H. Gerniers. - Gelijkluidende conclusie, 
de H .. Tillekaerts, advocaat-genera!)-1. 
Pleiter, de H. A. De Bruyn. · · 

2e KAMER. --;- 9 mei 1977, 

BESCHERMING VAN DE. MAAT
SCHAPPiJ (WET TOT),- INTERNE· 
RING. - RAADKAMER DIE WEIGERT DE 
iNT])RNERING UIT TE SPREKEN EN 
BEVEELT DAT :DE STUKKEN NAAR DE 
.PROCURJ!lUR·GENERAAL . WORI>EN GE· 
ZONDEN;- GEEN HOGER BEROEP VAN 
HET•OPENBAAR MIIDSTERIE.- KAMER 
VAN INBESCHULDICUNGSTELLING NIET· 

. TEMIN BEVOEGD . OM . DE INTERNERING 
VAN DE BEKLAAGDE UIT 'TE SPREKEN. 

Het hof van beroep, kamer van inbeschuldi• 
gingstelling, waarbij de feiten regelmatig 
aanhangig waren gemaakt door het 
toesturen van de stukken door de raad
kamer overeenkomstig artikel 133 van 
het Wetboek van Strafvordering, kan, 
zelfs bij ontstentenis van hager beroep 
van het openbaar ministerie tegen de 
beslissing van de raadkamer waarbij 

(1) Raadpl. cass., 15 mei 1975 (.Arr. cass., 
1975, blz. 996) en Les Novelles, Droit civil, 
d. V, vol .. II, druk 1962, nrs. 4230 tot 4235; 
zie, inzake aansprakelijkheid buiten: overeen· 
komst, cass., 12 april' 1976 (.Arr. cass., 1976, 
blz. 928) en 11 m,aart.19.77, supra, blz. 759. 

· de internering van de beklaagde wordt 
geweigerd, diens inU:rne1'ing beve~en (3). 

(WUIWOT.) 

ARREST (ve1'taling) . 

HET HOF;- Gelet op het beskeden 
arr:est, op 15Jebruari 1977 door dekam.er 
van inbeschuldigingstellmg vaJ;l het B;of 
van Beroep ,te Bergen gf?wezen; 

I. In. zoverre de voorzien!n~fgericht is 
tegen de beslissing tot buitenvervolgiilg
stelling betrekkelijk de telastlegging 
moord: ·· · ··' · · · 

Overwegeride dat eiser afstand heeft 
gedaan van zijn voorziening ; . 

II. In zoverre de ~~orzie~ing g~ri9ht 
if! tegen de beslissing tot internering : 

Over het middel afgeleid uit • de 
schending van de· artikelen 4 van de wet 
van 17 'april 1878 hortdende de vooraf
gaande ·titel· van · het W etbOek van 
Strafvordering; 133, 134, 203, · 205, 235 
van liet W etboek van Strafvordering, 
7 .en 8 van de Wet tot bescherming van 
de maatscliappij" tegen, de abnortnalen 
en de gewOontemisdadigers, 

· do~rdat, • enerzijds, mi te hebbe~ vast
gesteld · dat de schriftelijke en gemoti
veerde ,vord~Jring van 3 november 197.6 
van de Procureur des Konings te Doornik 
strekte tot internering van eiser, dat de 
beschikking van 17 november 1976 van 
de i:aa.dkanier va:n de Rechtbank van 
Eer!;lte Aanleg te Doornik, in strijd met d~? 
vorderingen Val). het openbaar ministerie, 
beval <iat de overtuigingsstukken en het 
proces-verbaa~ waarbij ,P.et bestaan ·van 
het misd;rijf wordt Vltstgesteld. aan de 
Procureur-generaal bij het .Hof van 
Beroep te Bergen to~;Jgestuurd zouden 
worden en dat eis~;Jr Z0'1 gevange:q.
genomen worden, en, anderzijds, zonder 
te betwisten dat, zoals eiser aanvoe'rde 
voor de kamer van · inbeschuldiging
stelling, het ·· openbaar ministerie geen 
gebruik had gemaakt van het recht om 
krachtens artikel 8 van de voornoemde 
wet hoger beroep in te stollen, het !).rrest 
het middel verwerpt waarbij. eiser b,e
toogde dat de beschikking van . de 
raadkamer van 17 november 1976 defini-

(2) Oass., 7 januari 1977, supra, biz. 492. 
(3) Raadpl. cass., 27 februari 1922 (Bull. 

en .Pas;, 1922, I, 176). 
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tief was g~worden en dat de vorderingen 
van de procureur-generaal mn eiser te 
doen interneren door de kamer van 
inbeschuldigingstelling niet ontvankelijk 
waren, de telastleggingen 2a en 2b jegens 
eiser bewezen verklaiut en · zijn interne
ring gelast, om de reden dat de beslissing 
waarl)ij de internering geweigerd werd 
geen kracht van gewijsde had verkregen 
ten aanzien van het openbaar ministerie, 
vermits de prcicureur-generaal, nu het 
dossier hem overeE)nkomstig artikel 133 
vatl het Wetboek van Strafvordering 
werd 'toegestuurd, van rechtswege derge
Iijke vorderingen moest instellen, en de 
kamer van inbeschuldigingstelling over
eenkomstig artike1 235 van het Wetboek 
van Strafvordering, . over .. een · volheid 
van rechtsmacht beschikt ongeacht of de 
zaak 'bij haar als · .onderzoeksgerecht of 
als vonnisgerecht aarihangig' is gemaiakt, 

terwijl, wanneer de_.zaak op vordering 
van het, openbaar. min.isterie strekkende 
tot in1{ernering van.de, beklaagde; bij _de 
raa.dkamer Jtanhangig. is- niet _enket als 
onderzoeksgerecht qochdaarenbo;ve_n ook 
als .. v.<;>nnisge:r;echt. , :overeenkor.ns1{ig · arti
kel. 7- yan de voorno,erp.de wet, en zij, bij 
de ' unspraak : op 'tegensp:r;aak -.qp de 
vorderingen van lj.E')t oper1ha,ar r,n~nisterie, 
beveelt dat het dossier aan de pr()CUreur
ge:rieraal nroet ' worcien toegestuurd en 
dat de heklaagde gevangengel10men moet 
worden overeenkomstig de 'ar~ikqlen 133 
en 134 van het Wetboek van Straf
vbrdering,' en - het openbaat Jl1iiiisteriil 
nalaat hoger beroep in te stelleh o-\1-ereen, 
kqrilstig at_tikei 8 van- de v<:)'ornciemde 
wet en binn{m .de termijri~n als bepaald 
bij d.e art1ke1E)ri 2,03 en.· 215'·vEin l'iet 
yvetboek, van . StrafVorqering, -de !ilaitk 
btj . de karner van. inb¢schrildigirigstelling 
nog ehkel aahh!tngig kan worden geniaakt 
a;ls oncferz.oeksgerecht en_ niet :nieer '.als 
vonnisgerecht; ' de 'volheid van rechts
macht waardver zl.j krachtens artikel 235 
vari liet . · Wet'b6(;;k van' . Strafvor9-er1ng 
beschikt enkel beperkt is tot qe bevoegd
heden . }vS:arciver een. o.riderzoeksgerecht 
J;>eschiJi:~,' ?ri_ bi~gM'?l~ 'de, v<:)rderingen 
V{tri het opertb{tar m1mster1e • om de aan 
b(:jkl.dagde ·ten Jas't~ gelegde.: fe!ten f>e
we:Zeii tt!J ve:r;klaren en zijn ipt,ernermg te 
gelasten niet o'ntya,i}l{elij-!<: · zij~ : -- · · 

•Overwegende dat het hof -van beroep; 
kamer van inbeschtildigingstelling, waar
bij de feiten regelmatig aanhangig waren 
gemaakt ·door . het toest\lren van- ·-de 
stc'ikken··door .. de raadkamer· overeen
komstig artikel 133 van ·het Wetboek 
van· Strafvordering, zelfs bij oritstentenis 
van hoger beroep van het openbaar 

ministerie tegen de beslissing van de 
raadkamer waarbij de internering van de 
beklaagde wordt geweigerd, diens inter
nering kan bevelen ; 

Overwegende dat de kamer van inbe
schuldigingstelling immers de macht 
heeft overeenkomstig de bepalingen van 
hoofdstuk I van titel II van hoek II van 
het Wetboek van Strafvordering, om 
uitspraak te doen over hetgeen hoort te 
gebeuren zolang zij niet heeft beslist of 
de inbeschuldigingstelling dient te worden 
uitgesproken ; · 

Overwegende dat.artikel 8, tweede lid, 
van de Wet tot bescherming van de 
maatschappij, dat aan het openbaar 
ministerie _ en de verdachte_ of zijn 
advocaat de macht verleent voor de 
kamer v:an inbeschuldigingstelling hoge:r; 
beroep _in_ te . stellen tegen de beslissipg 
van de raadkamer waarbij de internering 
wordt gelast of geweigerd, de besl~~sings
macht van de kamer van inbeschuldi
gingstelling niet kan beperken bij wie de 
zaak op een andere wijze regelmatig 
aanhangig is gemaakt ; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

En o~erwegende dat ' de' substantiele 
of op straffe van nietigheid voorge
s<ih'reven rechtsv()l'ni.en in 'acht zijn • ge; 
nomen en ·de beslissing·- overeenkomstig 

·de wet·is gewezen·; • 

Om die J,'edenen,, decreteert de 11-fs~a,.nd 
vau de voorziening in zoverre 2;ij be
trekking . heeft op . de beslissing . tot 

· buij;envervolgip.gste1Iing ; . verwerp.t. , de 
voorzien!ng yoor h~t overige. , · · 

9 tnei- 1977. -. 2e kaimer. -4- .Vo·or· 
zitter, de -H. Trousse, raadsheer wa,.ar
nemend :vom;zjtter. ~ Verslaggever,. de 
J;L. Serevens. __ ~ Gelijkl11-idende cqnelus_ie, 
de H._ ·Charles,, advoqaat-gen.eraal. -
Pleitf!?·, de H. Bay~,tr.t. · · 

2e KAMER. - 9 mei' 1977' 

lO STRAF. VERVANGENDE GE-
VANGENISSTRAE •. '-"--- 'MISDRUF WAAROP 
-HET. 'W:ri:GVERKEERSRE.GLEMENT. S'JJRAE 
'sTELT. - ·BEsLISSING, WAA.RBiJ' GJUEN 
VERVANGENDE GEVANGENISSTRAF 'VOOR 
DE GELDBOETE WORDT UITGESPROK'li:N. 
- 0NWETTELIJKHEID. 
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2° OASSATIE. ~ OMVANG .. _;_ STRAF· 
ZAKEJ"f, - BESLISSING. WAARIN. GEEN 
VERVANGENDE GEVANGENISSTRAF'VOOR 
DE GELDBOETE WORDT UITGESPROKEN; 
--'-> VE.RNIETIGING EN VERW!JZING HIER· 
TOE BEPERKT. 

1° Onwettelijk is de beslissi'lig waarbij 
een geldboete wordt · opgelegd voor een 

· misdriJJ waarop het Wegverkeersregle
ment · stmj stelt, zonder terzeljde1·tijd 
een vervangende gevangenisst?·af uit te 
sp1·eken (1). (Artt. 40 en 100 S.W.) · 

2° w£inneer, een veroordelende beslissing 
vernietigd wordt omdat de rec)fter on. 
ivettelijk heeft nagelaten eeri vervarr-gende 
gevangenisstraf uit te sprelfen . voor de 
opgelegde geldboete, zijn de vernietigi~g 
en de verwijzing hiertoe beperkt (2). · 

(PROCUREUR DES KONINGS TI!J V:ERVtlms, 
T~ LANGER PH, EN, E.)' 

ARREST (vertaling). 

HET HOF ; - Gelet op het. bestreden 
vonnis, op 7 februari 1977 in hoger 
beroep )Sewezen door de Oorrectionele 
Rechtbankte Verviers; · · 

I. In zoverre· de voorziening gericht is 
tegen Philippe Langer, beklaagde : 

Over het middel afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 40 en ·100 van het 
Strafwetboek, 

doardat het bestreden vonnis verw'eer: 
der met name· veroordeelt tot een geld
boete van 25 frank wegens overtreding 
van artikel 42, § 1, 1, b, van· het 
Wegverkeersreglement (gecoordineerd op 
14 maart 1968), zonder een vervangende 
gevangenisstraf uit te spreken ·: 

Overwegende dat . het. · vonnis ver
weerder veroordeelt zoals in het middel 
wordt aangegeven ; 

Overwegende dat, bij het ontbreken 
van een bepaling in de toegepaste 
bijzondere wetten die afwijkt van arti
kel 40 van het Strafwetboek, de ver
vangende gevangenisstraf, krachtens ar
tikel 100 van dit VVetboek, moest worden 
toegepast; 

Dat het middel gegrond is ; 
En overwegende dat, voor het overige, 

de substantiele of op straffe van nietig-

. (1) en (2) Vgl. cass., 27 februari 1973 (Arr. 
casB., 1973, blz. 637). 

. heid voorgeschreven rechtsvormen in 
acht · zijn · · ge'nomen en de beslissing 
overeenkomstig de wet is gewezen ; 

II. In zo~erre. de voorziening gericht 
is teg13n Englebert L\llnger, civielrechtelijk 
aansprakelijke partij 

' Overwegende dat eiser geen rhiddel 
aanvoert ; ' · · · · 

Om die redenen, vernietigt het bestre· 
den vonnis in · zoverre het mi.laat 
een vervangende · gevangenisstraf uit te 
spreken ; ·verwerpt de voorziening voor 
het overige ; beveelt·· dat van dit arrest 
melding wbrdt •gerruiakt op de kant van 
de gedeeltelijk• vernietigde beslissing; 
laat de kosten 'ten laste van de Staat ; 
verwijst de aldus beperkte zaak naar de 
Oorrectionele Rechtbank te Luik, zitting 
houdend in· hoger beroep. 

9 mei 1977. :.:.__ ·2e kainer. - Voor
zitter, de H. Trousse, raadsheer waar
nemend v~orzitter. ·~ V erslaiJ!Jever, de 
H. Legros;· _.:.; · · Gelijkluidende conclusie, 
de H. Duchatelet, advocaat-generaal. 

··~ 

, 26 kAMER. :.L 9 inei 1977. 

1 o VOQRZIE~ING IN OASSATIE. 
PERSONEN BEVOEGD OM ZICH IN CAS· 
sATIE' TE vooRZ!EN .. -,- . VooRziENiNG 
VAN, DE BURGERLIJKE PARTIJ. 
VOORZIENING .. 'l'EGEJ!,T . DE BESLISSING 
Op DE . I;ITRAFVORDERING. , - 0NT· 
VANKELIJKHEIJ:l.BEPERKT TOT DEVER· 
OORDELING VAN, DE BURGERLIJKE 
PARTIJ ,IN DE DOOR HET OpENBAAR 
MINISTERIE GEMAAKTE VERVOLGINGS· 
KOSTEN., 

2° VONNISSEN. EN 'ARRESTEN. -
STRAFZAKEN. '·.:.____ DATUM VAN BET 
ARREST MET EEN NIET GOEDGEKEURDE 
TOEVOEGING. - VERMELDING VAJ"f 
DEZE DATUM IN BET PROCES·VERBAAL 
VAN I>E TER:i!JCHTZITTING W AAROP HET 
ARREST WERD tJITGESPROKEN. ' 
DATUM BEVESTIGD DOOR HET PROCES· 
VERBAAL VAN DE TERECHTZITTING 
WAAROP DE· ZAAK VOOR UITSPRAAK 
WERD UITGESTELD. - ElSER DIE 
ZICH IN , , CAS SA TIE HEEFT VOORZIEN 
TEGEN DE BESLISSING DIE DEZELFDE 
DATUM .VERMELDT. - BELANGEN VAN 
DE ElSER NIET GESCHAAD DOOR HET 
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, FElT DAT DE TOEVOEGJNG · NlET WERD 
GOEDGEKEURD. 

3o OASSATIEMIDDELEN, - STRAF
ZAK:ElN. ~ MIDDEL .HlERUlT AFGELEID 
DAT_ OP DE BESLlS,SING;· EEN DATUM 

, VOORKOMT MET · EE.N , TOEVOECUNG 
ZONDER DAT · DEZE : WER:P. GOEDGE· 

.KEURD. - BELANGEN v:AN DE ElSER 
NlET GESCHAAP DOOR JiET FElT ,DAT 
DE TOEVOEGING NJET · WEJ;tD _GOED· 
GEKEURD. NIET-ONTVANKELJ;JK
HEID. 

1° De voorziening van de burgerlijke 
partij tegen de beslissing op de straj
vordering is slechts ontvm•kelijk in 
zoverre zij betrekking heeft op de veroor
deling van deze partij in de door het 
oP,enbaar minist~rie gema.alcte kosten (I). 

2° . W anneer de datum ·van !vet arrest blij kt 
· uit een niet goedgekeifrde toevoeging; 

maar deze datum· vermeld wordt, als 
zijnde de datum . v9or qe. 'l.(,itspraak, in 
het proces-verbaal . van 'de terech~zitting 
waarop de zaak in beriuid iverq gehouden, 
in het proces-verbaalvari de te1·echtzitting 
waarop .het arrest . werd ' uiigeQproken, 
alsmede in eisers voorzi'ening, werden 
eisers . belan{jen nie.t ' geschadd door het 

jeit dat .de toevoeging. niet' ,werd goed-
. gelceurd (2). (Art. 78 Sv'.) ' 

3° Niet ontvankelijk, wegens het ontbreken 
van belang, is het middel hieru~t afgeleid 
dat de datum van.het.ar1·est blijkt uit een 
niet goedgekeurde toilvoeging als deze 
datum, ve,rmeld : wordt,, aZs zijnde . de 
datum voor de uitspraalc,. in het proces, 
verbaal van. ·de terephtzitting waarop 
de zaalc in beraad werd gehouden, .in het 
proces-ve1·baal vcm de .terechtzitting waar

, op het ar1·est. werd uitgespr.oken,, als'm;ede 
in eisers voorziening,, 

. (Q ... , T. W~ .. ) 
ARREST (v~rtali~g)., 

HET I:IOF; -----:' Gel~t-~p 'het bestrede:rl: 
arresli, op I3 januari I977 door het Hof 
van Bero!;lp te · BrU:ssE)~ gewezen ; . .· 

Gelet op het arrest. van het Hof , van 
8 decembe.r I975 ,(3) ;, 

(1) Cass., 16 mei 1972 (Arr. cass., 1972, 
biz. 858). 

(2) Raadpi. CliSB., 22· m~art 1977, supra, 
biz. 789 : antikel 78 Sy. is. ,toepas~elijk op all1;1, 
akten inzake strafreohtelijkl;l proc.,dure. 
.. : (!!) ;i.~J:; cass., i~7t!,. Ql\0,; ,441; 

Overwegende dat de voorziening, in 
zoverre zij gericht is tegen de beslissing 
op d~ strafvordering tegen verweerder, 
enkel · 6ntvankelijk is in zoverre zij 
betrE)kking heeft op de veroordeling van 
eiseres, burgerlijke partij' in de kosten 
van de. strafy?r1ering ; 

· Over het middel afgeleid uit de schen
ding van de artikelen I 0 van de wet van 
I mei I849 op de rechtbanken van 
eenvoudige en vah correctioneie politie, 
78 van het Wetboek van Strafvorciering 
en: 780 'van het Gerechtelijk Wetboek, 

doordat op het arrest . een onleesbare 
datum voorkomt of· ;althans een datum 
met een niet goedgekeurde toevoeging 
en op het proces-verbaal van de terecht
zitting waarop · het bestreden arrest 
werd uitgesproken, een .datum voorkomt 
met een niet goedgekeurde toevoeging, 

terwijl krachten~ ·_· artikel 78 'van het 
\Vethoek van Strafvordering een niet 
goedgekeurde toevoeging · als niet · be
staande wordt beschouwd ; hieruit v6Igt 
dat ten deze de datum van de uitspraak 
van: het arrest. niet regelmatig .. werd 
vermeld op het proces-verbaal van de 
terechtzitting als bepaald bij art.ikel IO 
v:an de voornoemde wet van I rnei 1849, 
en evenrnin in het arrest als vereist. bij 
artikel 780 van het. Gereehtelijk Wet
hoek: 

Overwegende dat hElt pr'oces-verbaal 
van de terechtzitting tijdens welke het 
arrest werd. uitgesproken duidelijk de 
datum I3 januari I977. verrneldt; dat 
deze datum eveneens wordt verrneld ·.in 
het arrest en bevestigd wordt door het 
proces-vE)rbaal van de terechtzittirig van 
6 jariuari I977" waarbij de zaak voor 
uitspraak wordt uitgesteld op I3 januar.i 
1977 i 
Overwegend~ dat eiseres ·in haar 

voorziening en in haar verzoekschrift 
preciseert dat de· vo6rzie:t;J.ing gericht is 
tegen het arrest van I3 januari 1977; 

Dat de · door eis~res aangeklaQ.gde 
onregelmatigheid h~ar belangen niet heeft 
geschaad en dat het. middel bijgevolg 
niet ontvankelijk is ; · · 

. bm. die redenen', 'verwerpt de vciorzie
ni~g ; v:eroordeelt eiseres in, de kosten. 

9 mei I977, ...,...,- 2~ kamer .. -.-.. Voor~ 
zitter, de H. Trousse, raadsheer waar
nernend voorzitter. ~ Verslaggever, de 
J:'L Serevens.·----- Gelijkluidende concluQie, 
de H. Duchatelei;, advocaat-generaal. ~ 
Pleit.er, de H, Bay~rt.. · 
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2e KAMER.- 10 mei 1977, 

10 VERJARING. - STRAFZAKEN, 
STRAFVORDERING. 0VERTREDING 
VAN DE WET VAN 24 JULI 1973 TOT 
INSTELLING VAN EEN VERPLICUTE 
AVONDSLUITING IN HANDEL, AMBACHT 
EN DIENSTVERLENING. - VERJARING. 
-- TERJ\1IJN. 

2o KOOPHANDEL-KOOPMAN-
0VERTREDING VAN DE WET VAN 24 JULI 
1973 TOT INSTELLING VAN EEN VER· 
PLICHTE AVONDSLUITING IN HANDEL, 
AMBACHT EN DIENSTVERLENING. 
VERJARING. - TERMIJN. 

30 VERJARING .. - STRAFZAKEN. 
STRAFVORDERING.- VONNIS WAARBIJ 
DE ZAAK IN BERAAD WORDT GEHOUDEN 
EN· DE UITSPRAAK TOT EEN J"ATERE 
DATUM WORDT UITGESTELD.- VONNIS 
VERLEEND BINNEN DE EERSTE TERMIJN 
VAN VERJARING VAN DE STRAFVORDE· 
RING.- STUITING VAN DE VERJARING 
VAN DE STRAFVORDERING. 

4° KOOPHANDEL-KOOPMAN. ~WET 
VAN 24 JULI 1973 TOT INSTELLING VAN 
EEN VERPLICHTE A VONDSLUITING IN 
HANDEL, AMBACHT EN DIENSTVER· 
LENING, - 0VERTREDING Ol\iSCHREVEN 
BIJ DE ARTIKELEN 1, 2 EN 11.- UIT· 
ZONDERINGEN BEPAALD BIJ ARTIKEL 4, 
§ 1, a. - BEGRIP. . 

l o en 2o De uit een overtreding van de wet 
van 24 fuli 1973 tot instelling van een 
verplichte avondsluiting in handel, am
bacht en dienstve1·lening volgende straf
vordering verjaart, wanneer er geen 
oorzaak van schor·sing van de verjar·ing 
bestaat, door verloop van zes maanden, 
te rekenen van de laatste daad van 
onderzpek of van vM·volging verricht 
binnen zes. maanden vanaf de dag 
waG,rop het misdrijf is gepleegd. 
(Artt. 21, 22, 23, 25 wet van 17 april 
1878 en art. 11 wet van 24 juli 1973.) 
(Impliciete oplossing.) 

3° De verjaring van de strGfvorclM·ing 
wordt gestuit door het binnen de eerste 
termijn van ve1-jaring van de straf
vordering verleende vonm:s waarb~i de 
zaak in beraad wordt. gehouden en de 
uitspraak van het vonnis. tot een later·e 
dattbm wordt uitgesteld (1). (Artt. 21, 

(1) Cass., 8 december 1969 (Arr. cass., 
1970, blz. 339); raadpl. cass., 21 februari en 
29 mei 1972 (ibid., 1972, biz. 578 en 912). 

22, 23, 25 wet van 17 april 1878 en 
art. 11 wet van 24 juli 1973.) 

4o De bij artikel 4, § 1, a, van de wet van 
24 juli 1973 bepaalde uitzonderingen op 
de bij de artikelen ·J en 2 van deze wet 
opgelegde verplichte avondsluiting gelden 
slechts voor specifieke beroepsbezigheden 
en zijn derhalve niet· van toepassing 
op een handel van verscheiden soorten 
produkten · waaronder d·ie welke · wor·den 
verkocht in de bij artikel 4, § 1, ·a, 
vernoemde specifieke bedrijven (2). 

(HEYVAERT.) 

ARREST. 

RET HOF ; ~ Gelet op het bestreden 
vonnis, op 13 januari 1977 in hoger 
beroep gewezen. door de Correctionele 
Rechtbank te Ailtwerpen ; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 21, 22, 23, 25, 
28 van de wet van 17 april1878 houdende 
de voorafgaande titel van het W etboek 
van Strafvordering, 1, 2, ll van de wet 
van 24 juli 1973 tot instelling van een 
verplichte avondsluiting in handel, am
bacht en dienstverlening, en 97 van de 
Grondwet, · 

doordat het vonhis, na te hebben vast
gesteld dat het laatste . feit waarvoo~ 
eiser vervolgd werd gE)sChiedde op 6 mel 
1976, aanneemt dat de verjaring van de 
strafvordering op nuttige wijze gestuit 
werd door het proces-verbaal van de 
open bare terechtzitting van ·de Politie
rechtbank te Antwerpen van 5 november 
1976, zitting waarop de zaak in beraad 
werd genomen na samenvoeging van de 
twee zaken, en aldus het middel van 
eiser verwerpt, volgens hetwelk de 
kwestieuze strafvorderingen als verjaard 
dienden beschouwd te .worden, 

ter·wijl, em·ste onderdeel, de inbreuken 
op de wet van 24 juli 1973 tot instelling 
van een verplichte avondsluiting . in 
handel, ambacht en dienstverlening als 
overtredingen dienen beschouwd te · 
worden,· waarvoor de strafvordering ver
j aiut door verloop van zes n:iaanden, 
welke verjaring slechts gestuit wordt 
door daden van onderzoek of vervolging, 

(2) Raadpl. Parl. Bescheiden, Senaat, 
zitting 1971-1972, nr. 159, Voorstel van wet 
tot instelling van een verpliohte avondsluiting 
in handel, ambacht en dienstverlening, biz. 3. 
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verricht biimen voormelde termijn van 
zes maanden; en het proces·verbaal van 
de opeRbare terechtzittiJ:lg,. waarop de 
zaak · in beraad werd genomen, niet als 
een daad, van onderzoek, noch als . een 
daad · van . vervolging kan beschouwd 
w.orden. (schending van de artikelen 21, 
22, 23, 25, 28 van de wet van 17 april 1878 
houdeU:de: de voorafgaande titel van het 
Wetboek van Strafvordering, 1, 2 en 11 
van de wet :van 24 juli 1973 .. tot installing 
van een verplichte avondsluiting .in 
handel, ambacht en dienstverlening)•; 

tweede onderdeel; eiser in zijn coU:clusie 
had gesteld dat de kwestieuze straf
vorderingen als verjaard dienden be
schouwd te worden, daar de verjarings
ter.mijn van zes maanden voor over
tredingen slechts gestuit werd door de 
dagvaardingen respectievelijk van' I juni 
en 5 juli I976, zqdat deze vorderingen 
definitief verjaarden respectievelijk op 
30 november 1976 en 4 januari I977; en 
het vonnis nalaat de handelingen aan te 
duiden die de verjaring hebben gestuit; 
nu het proces-verbaal van· de openbare 
terechtzitting, waarop de zaak in beraad 
werd genomen, niet· kan beschouvvd 
worden'als een· handeling die de vei:jaring 
stuit, waaruit volgt dat het bestreden 
vonnis niet regelmatig met redene:ri 
omkleed is (schen([ing van artikel 97. van 
de Grondwet) : 

W at het eerste onderdeel betreft : 

Overwegende dat het voll)'iis erop 
wijst dat de verjaring van de• straf
vor<iering nuttig gestuit werd door het 
proces-verbaal van de terechtzitting. van· 
de politierechtbank van 5 november I976, 
zitting waarop de zaak in beraad · werd 
genomen na sanienv9eging van. de twee 
zaken; · 

Dat. zodanig proces,verbaal, waardoor 
ten deze de rechtbank verklaart· de zaak 
in beraad te nemen en uit te. stellen op 
een latere da~um voor uitspraak van het 
Vonnis, een Claad is van .een daartoe 
bevoegde overheid om de zaak in .staat 
van wijzen te.b;rengen; d,at het derhalve 
een daad, va,n ond,erzoek is waardoor. de 
verjaring . van, de .stra.fvorderii;tg' wordt 
gl)stuit ; . . , . . 

Dat .het onderdeel f&alt naar .recht; 

. W at het tweede onderdeel betreft : 

.Overwegende dat uit het antwoord:op 
het eer.ste onderdeel blijkt dat het Vonnis 
de. i:p. het .. mid del · bedoelde . conclusie 
heantwoordt; .. ,., · 

Dat het onderdeel feitelijke grondslag 
mist; 

Over het derde middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen I, 2,. 4 en II 
van de wet van 24 juli I973 tot installing 
van een · 'verplicihte avondsluiting ·in 
handel, ambacht en dienstverlening, 

doorilat het. vonnis beslist dat onder 
gemengd · bedrijf . dient verstaan · te 
worden, · een · grootwarenhuis met eeri 
restaurant, en dat een. kruidenier geen 
gemengd bedrijf is doch een ldeinhandel 
die een zeer verscheiden soort produkten 
verkoopt, ~n het middel van . eiser 
verwerpt, volgens hetwelkartike14, §.1, a, 
van de wet van.24 juli I973 uitdrukkelijk 
drankslijterijen en tabakswinkels uit haar 
toepassingsgebied uitsluit en uit de 
padementaire voorbereiding van de. wet 
blijkt dat de wetgever ook bedoelde de 
uitgesloten artikelen te laten verkopen 
in gemengde bedrijven en zulks zonder 
nadere voorwaarden, tenzij uitvoeriags
besluiten van de wet deze zouden 
opleggen, wat niet blijkt geschied te 
zijn, noch in het koninklijk besluit :va.n 
27 januari 1974, noch in dit van 12 de
ceinber 1974, 

· tenvijl uit artikel 4 . van de wet· van 
24 juli 1973 blijkt dat in deze, wets
bepaling een uikoJJ.dering voorzien wordt 
op de algeinene regel van de verplichte 
avondsluiting, zoals geformuleercl in 

· artikel r van voornoemde wet, ·en · dit 
. naar gelang van de aard van de verkochte 
produkten en· niet in functie van het 
uitgeoefende beroep ; · nu de handel 
van eiser dient beschouwd te ''vorden als 
een drankslijterij en· · een tabakswi:t;J.kel 
en n:u nit geen enkele van de processen
verbaal blijkt dat v66r 5 imr en n:a 20 uur 
andere produkten werden verkocht dan 
die welke normaal in een · drankslijterij 
worden verkocht, hieruit dient afgeleid 
te· worden clat .eiser, in tegenstelling tot 

. wat het vonn:is beslist, · zich wei degelijk 
konberoepen op artikel 4, § I, a, van de 

. wet van 24 juli I973, waarin op de 
verplichte avondsluiting eenuitzondel'ing 
voorzien wordt voor tabakswinkels en 
draukslijterijen : 

· Overwegende dat, in zoverre het middel 
het Hof zou verplichten feitelijke ge
gevens nate gaan, het niet ontvarikelijk 
is·· · 

Overwegende dat, voor het overige, 
uit artikel 4, § I,van de wet van.·24 juli 
I973 blijkt dat, in strijcl met wat het 
middel voorhoudt, gezegde wetsbepaling 
uitzonderingen stelt, niet aileen volgens 
de aard van de verkochte· produkten 

·maar vooral· volgens de aard van· ·de 
uitgeoefende ·: · bedrijven of onderne, 
mingen; 
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Dat het middel niet kan aangenomen 
·worden; 

Over het tweede .middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 1, 2, 4, 11 
van de wet van 24 juli 1973 tot instelling 
van 'een verplichte avondsluitirig. in 
handel, ambacht en dienstverlening, 
1319, 1320 en 1322 van het BurgerlijJ>: 
"\Yetboek, · 

doordat . het . vonnis beslist dat be
klaagde,- eiser, zich niet kan beroepen op 
artikel 4 van de wet van 24 juli 1973, 
waarin een uitzondering voorzien wordt 
voor tabakswinkels en drankslijterijen, 
zulks om de redenen dat het feit dat be
klaagde ook tabak en likeur verkoopt 
vanzelfsprekend niet medebrengt. dat 
zijn kruidenierszaak een tabakswirtkel of 
een drankslijterij zou zijn ; dat, wat 
betreft de bepaling « drankslijterij "• client 
verwezen te worden naar artikel 17 van 
de wet van 3 april 1953 waar als slijter 
wordt aangemerkt al wie, al 'vare het 
slechts eenmaal, gegiste drankenverkoopt 
om ter plaatse te worden gebruikt; dat 
uit geen enkel stuk blijkt ,dat gegiste 
dranken ter plaatse .w<;>rden .gebruikt; 
dat ]Jeklaagde ook niet bewijst dat hij 
een openingsbelasting. in de zin van 
artikel 8 van de wet van 3 april 195~ 
betaalde ; dat. de stukken uitgaande. yan 
het kantoor van ac.cijn,zen, yoorgelegd 
door bekla;:tgde; betrekking hebben op 
de jaarlijkse belasting die moet betaald 
worden door kleinhandelaars die verkoop 
van geestrijke dranken als .hoofdbedrijf 
of bijbedrijf uitoefenen en dat hieruit 
eens te meer blijkt dat. beklaagde een 
ldeinhandelaar is en zich bezighoudt met 
de rechtstreekse verkoop aan .de ver~ 
bruil~er, 

terwijl, eerste onderdeel, luidens arti
kel 4 van de wet 'van· 24 juli 1973 tot 
installing van eeri verplichte avond~ 
sluiting in handel, ambacht en dienst
verlening, de verplichte avortdsluiting 
voor de ondernemingen die · zich bezig
houden met de rechtstreekse verkoop 
van produkten of het ve,rlenen, van 
diensten aan de ve;rb;ruiker, waarvoor 
kontakt met de klanten vereist is, zoals 
voorzien. is in artikel 1 van voornoemde 
wet, _niet toepasselijk, is op. diem~t.en 
verleend door dranksiijterije,n, alsmede 
op tahakswinkels, z,onder dat hierin 
bepaald wordt datvoor de be,palingyan 
.<< drankslijterij " . client ver'\ve~en ·te, 
worden naar artikel 17 van de wet. van 
3 april l953 ,of dat hiertoe verei.st is ~at 
een openingsbelasting. betaald werd ,in de 
zin van artikel 8 van de wet van 3 april 

1953, zo.dat. het .yonnis, door dergelijke 
vereisten, ter zake., te stellen e'n aan 
beklaagde . op te leggen, aan artikel 4, 
§ 1, a, van voornoemde wet van. 24 juli 
197 3 voorwaarden . toevoegt welke er 
niet in. -vervat. zijn (schending van de 
artikelen 1, 2, 4 en. ll van de wet van 
24 juli .1973 tot instelling van. •een ver
plichte avondsluiting in handel, ambacht 
en dienstverlening).; 

tiveede onde1·deel, :. de beroepsaangiften 
van 28 december 1961 en 31 december 
1959, · gevalideerd door het bestuur van 
de, douane, en ,accijnzen, welke stukken 
door eiser v.oorgelegd:worden, vermelden : 
« Heyvaert Paul, zaakvoerder van Reva, 
personenvennoo¥schap met beperkte aan
sprakelijkheid, A.Iltwerpen, De Keyser
lei 35, verklaart .het beroep uit te oefenen 
van handela!'Lr .in pf slijter van alcohol 
en geestrijke dranken van twee tot zes 
liter en meer, 8!)., gefabriceerde .tabak ,, 
waaruit blijkt <Jat, :t;Qals eiser in conclusie 
stelde, de handfll :die door hem wordt 
t~itgebaat eell :regelmat!ge handel is in 
taba)_{ e:t;t slijterij val} .. dranken, zodat het 
vonnis, .door .te beschouwen dat de door 
beklaagde .· overgelegde stukken betrek
king hebben op ,de jaarlijkse belasting 
die moet betaald worden door klein
handelaars. die '~erlwop van geestrijke 
dranken als hoofdl)edrijf of bijbedrijf 
uitoefenen, aan deze stukken een inter
pretatie geeft die onverenigbaar is met de 
bewoordingen ervan, ·waardoor de bewijs
kracht van deze. documenten miskend 
wordt (s,chending van de artikelen 1319, 
1320 en l322'vanhetBurgerlijk Wetboek) 
en waaruit eveneens. volgt dat het vonnis 
ten . o:O:rechte' voorhoudt dat eiser zich 
:niet kan beroep'en 'op artikel 4, § 1, a, 
van de wet van 24 juli 1973, waarin een 
ui't:Zonderiri.g op' 'de verplichte avond
sl~itil}g . vqorzien ~<_>rd~. voor taba~s
wmkels el} · qrankshJtenJen (schendmg 
van de artilielen 1,·2, 4 en 11 van de wet 
va:t;t 24 juli 19_73 tot iristelling van. een 
verplichte. avori.dslu~#ng in handel, ain
l;iacht en ~ie:nsty,erle'ning) .: 

Overwegende: dat het von:his vaststelt 
dat de handel van· ·eiser- een kruideniers
zaak betreft . waar. ·, .hij i een hele reeks 
produkten verkoopt, onder meer deli
catessen, :hoter; :marga:rine, tabak en 
likeur; . . , 

Dat · zod'a:nigi3 'handel vari zee:i- ver
:;;cheiden , ,:?Rm;t!'ln . , produ)_{ten uiteraard 
ni~t, ~an, ;g~lijkgflf$~eld worden. met een 
in artikfll 4, §.1; .a,, van. voornoemde wet 
bedoelde " drankslijterij " of " tabaks
win.kel, ''• 'zijnde ~!'J]'18«(ifieke b,ei:oepsbezig-
heden; · ·· · 
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Dat het vonnis zijn beslissing dat eiser 
zich niet :hiag beroepen op de uit
zonderingsbepalingen van gezegd arti
kel 4, § 1,' a, wettelijk rechtvaardigt ; 

Dat het middel, hetwelk: opkomt tegen 
overbodige motieven van het vonnis, 
niet ontvankelijk is wegens bet ontbreken 
van belang ; . 

En overwegende dat de substantiele 
of op straffe van nietigheid voorge
schreven rechtsvormen in acht zijn 
genom en en de beslissing overeenkomstig 
de wet is gewezen ; 

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

10 mei 1977.- 2e·kamer.- Voorzitter 
en Verslaggever, Ridder de Schaetzen, 
raadsheer waarnernend voorzitter. -
Gelijkluidende conclusie, de H. Tillekaerts, 
advocaat-generaal. - Pleiter, de H. 
De Baeck. 

2• KAMER. - 10 mei 1977. 

l\HSDRIJF. - REOHTVAARDIGINGS· 
, GROND. - ZEDELIJKE DWANG. -
BESTANDDELEN. 

Wettelijk gerechtvaardigd is de beslissing 
die de· door de beklaagde ingeroepen 
zedelijke dwang verwerpt door vast te 
stellen dat noch de vrije wil van de 
beklaagde werd uitgescha,keld noch voor 

. hem tegenover een ernstig en dreigend 
gevaar geen andere weg openstond ter 
beveiliging van de belangen die hij, 
met· voorrang boven alle ande1·e, verplicht 
en gerechtigd ·was te beveiligen (1). 
(Art. 71 S.W.) 

(BERRENS, ~. LEFRERE.) 

Met .de .ndtitie overe(mstemtnend 
arrest. 

(1} Cass., 8 oktober 1973 (A?'r. cass., 1974, 
blz: 152} en i7 november 1975 (ibid., 1976, 
blz. 341}. 

(2} Raadpl. cass., 20 november 1967 (Arr. 
cass., 1968, blz. 402} en 24 april. 1970 (ibid., 
1970; blz; 789} .. ,Raadpl. wat het begrip van 
beschikkende gedeelte van een vonnis of een 

10 mei.l977.- 2" kamer.-'-'- Voorzitter 
en Verslaggever, Ridder' de Schaetzen, 
raadsheer waarnemend voorzitter.· -
Gelijlcluidende conclusie, de H. Tillekaerts, 
advocaat-generaal. - Pleiter, de H. 
Landers (van de balie te Leuven). 

2" KAMER,- 10 mei 1977. 

1° VONNISSEN EN ARRESTEN. 
UITLEGGING DOOR DE REOliTER. 
VOORWAARD:E. ' ' ' 

2° VONNISSEN EN ARRESTEN. 
UITLEGGING DOOR DE REOHTER. 
GRENZEN. 

3° VONNISSEN EN ARRESTEN. 
STRAFZAKEN.- BURGERLIJKE REOliTS· 
VORDERING. - UITLEGGING VAN DE 
BESLISSING DOOR . DE REbHTER' -
VERBOD DE DAARIN BEV:ESTIGDE REOH· 
TEN TE WIJZIGEN.- GEVOLG. 

4° RECHTERLIJK GEWIJSDE. -
STRAFZAKEN. - BU:RjGERLIJKE RECHTS· 
VORDERING. - UITLEGGING. VAN DE 
BESLISSING DOOR DE RECHTER. -
VERBOD DE DAARIN BEVESTIGDE RECH· 
TEN TE WIJZIGEN.- GEVOLG, 

1° Opdat er voor .de rechter aanleiding zou 
zijn tot ttitlegging van zijn vroegere 
beslissing, is ve1·eist dflt het beschikkende 
gedeelte erv'an onduidelijk of dubbel
zinnig zou zijn (2). (Art. 793, G.W.) 

2° De rechter die een o.nduidelijke of dubbel
zinnige beslissing heeft' gewezen,· kan die 
uitleggen, zonder evenwe,l de daarin 
bevestigde 1'echten uit te breiden, te 
beperken oj te. wijzi'gen (3). (Art. 793 
G.W.) . . . 

3° en 4° De strafrfphter di~.. bij de uitleg· 
ging .van zijn vroegere beslissing op. de 
burgerlijlce rechtsvordm·ing, de daa1·in 
bevestigde rechten wijzigt in strijq. met 
artikel 793 van het Gerechtelijk Wetboek, 

arrest betreft; cass., 1 oktobel'l974, 5 februari 
en 28 april 1975 (ibid., 1975, blz. 145, 637 
en 945). 

(3} Cass., 3 december 1970 (A?'r; cass., 1971, 
blz. 325) ;. raadpl. cas~;, 29, januari. 1976 
(Arr. cass:, 1976, blz. 627).' 
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·. miskent het gezag van het strafreohtelijk 
gewijsde op de burgerlijke reohtsvorde
ring (1). (Art. 4 wet van 17 april1878.) 

(NAAMLOZE VENNOOTSCHAP 
« ETABLISSEMENTEN MOORKENS >>, 

T. HUYGEN.) 

Met de notities overeenstemmend 
arrest. 

10 mei 1977. - 2e kamer. -'- Voor
zitter, de H. Wauters, raadsheer waar
nemend voorzitter. - V erslaggever, de 
H. Versee. - Gelijkluidende oonolusie, 
de H. Tillekaerts, advocaat-generaal. 
Pleiter, de H. Houtekier. · 

2e KAMER.- 10 mei 1977. 

1° VOORLOPIGE HECHTENIS. 
BESCHIKKING WAARBIJ DE RAADKAMER 
BESLIST OVER DE HANDHAVING VAN DE 

, HECHTENIS.- HOGER BEROEP VAN HET 
OPENBAAR MINISTERIE. - TERMIJN, -
ARTIKEL 20 VAN DE WET VAN 20APRIL 
1874~ 

2o HOGER BEROEP. - VooRLOPIGE 
:a:ECHTENIS. - BESCHIKKING WAARBIJ 
DE RAADKAMER BESLIST OVER DE HAND
.HAVING YAN DE HEOHTENIS. ~HOGER 
BEROEP VAN HET OPENEMR MINIS.
TERIE. - TERMIJN. - AR·riKEL 20 
VAN D:E WET VAN 20 APRIL 1874. 

go HOGER BEROEP. __: STRA:FZAKEN. 
.,- TERMIJN. :____ TERMIJN DIE EINDIGT 
OP E.EN ZATERDAG, OP EEN ZONDAG O:F 
EEN ANDERE WETTELIJKE ]'EESTDAG. ·~ 
VERLENGING TOT DE EERSTVOLGENDE 
WERKDAG. 

4° VOORLOPIGE. HECHTENIS. 
.BESCHIKKiNG VAN .DE RAADKAMER 
W AARBIJ .. WORDT BESLIST OVER DE 
HANDHA VING VAN. DE VOORLOPIGE 
IIEOHTENIS;. ;_,... HoGER. BEROEP VAN 

(1) Raadpl. cass.; 25 maart 197G (Arr. oass;,' 
1976, bl2;. 861). 

(2) TIMMERMANS; Etude SUI" la detention· 
preventive, druk 1S78, nr. 452; Les· Not•elles, 
Procedure penale, d. I, vol. I, druk ·1946; 
« Les mandats - La detention preventive -

RET OPENBAAR MINISTERIE.· - J{Al\IER 
.VAN INBESCHULDIG!NGSTELLING DIE 
DE BESOHIKKING T:BJNIET DOET .OMDAT 
DE VOORGESCIIREVEN VORMEN ·· VQOR 
DE RAADKAMER NIET WERDEN NA
GEKOMEN1 VASTSTELT DAT DE. VOOR DE 
PROCEDURE IN HOGER BEROEP VOORGE· 
SCHREVEN VORMEN WEL WERDEN N,A
GEKOMEN EN BESLIST OVER DE HAND· 
HAVING VAN DE HEOHTENIS.- WETTE
LIJKHEID. 

5° HOGER BEROEP. - VoORLOPIGE 
HEOHTENIS. - BESCHIKKING VAN DE 
RAADKAMER W AARBIJ WORDT BESLIST 
OvER. DE ·HANDHAVING VAN DE VOOR
LOPIGE HEOHTENIS;- Ho'GER BEROEP 
VAN HET OPENBAAR MINISTERIE. -
KAMER VAN INBESOHULDIGINGSTEL
LING DIE DE BESOHIKKING TENIET DOET 
OMDAT DE VOORGESCHREVEN VORMl'JN 
VOOR DE RAADKAMER NIET WEitDEN 
NAGEKOMEN, VASTSTELT DAT DE VOOR 
DE PROCE'JDURE IN HOGER BEROEP 
VOORGESOHREVEN VORMEN WEL WER
DEN NAGEKOMEN EN BESLIST OVER DE 
HANDHAVING VAN DE liECHTENIS. -
WETTELIJKHEiD; 

1° en 2° De bij artikel 20 van de wet van 
20 ap1·il1874 op de voo1·lopige liechtenis 
bepaalde termijn om hager beroep in te 
stellen tegen de besohikking van ·de 
raadkamer waMbij. wordt beslist over de 
handhaving van de voorlopige heohtenis, 
loopt, ten aanzien van het openbaar 
ministe?'ie, van de dag van de besohiklcing 
en staat n,og oj>en ·op de dag na die 
wap,rop de besohikking werd Hitge
sproken (2). 

go · W annee1· in stmf;/aken de term~1n om 
hager be1'0ep in te stellen eindigt op een 
'>zaterdag, op een zondag of een andere 

· wettelijke jeestdag, w01·dt hij verlmgd .tot 
. de ee?·stvolgende werkdag (3). (Art. ·644 
Sv~ · 

4o en 5° W ettelijk is het arrest van de 
kamer. van . inbesohuldigingstelling dat, 
op het hager beroep van het openbaar 
ministerie tege,n de beschikking van de 
raadkamer waarbij w01·dt beslist ove1' 
de handhaving van de voorlopige heoh
tenis, de besohikking teniet dqet omdat 
de voorgeschreven vormen voor de. raad-

La liberM individuelle "• nr. 370 ; HoEFFLElR; 
Traite ezementaire de· l'instruction weparatoire 
en matiere penale, druk 1956, nr. 139. 

,(3} Cass., 23 oktober 1973 .(Arr. cass.; l974, 
blz: 220). 
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kamer niet werden nagekomen, vaststelt 
.dat der voor de procedure in hoger beroep 

· , voorgeschreven vormen wel werden nage
komen :en·, overeenkomstig artikel 215 
van het. Wetboek van Stmfvordering, 
beslist over de handhaving van de 
voorlopige hechtenis (1). (Artt. 5 en 20 
wet van 20 april1874 op de voorlopige 

·. hechtenis.) 

(VAN DAMME.) 

ARREST. 

HET B:OF ; - Gelet op het bestredi:m 
arrest, op 29. maart 1977 door de kamer 
van inbeschuldigingstelling van het Hof 
van Beroep t('l Antwerpen gewezen ; 

,Ov,erhet eer!jte middel, afgeleid uit de 
schending van artikel 20 van de wet van 
20 ,april 1874 op de 'voorlopige hechtenis, 

doordat het arrest de beroepen · be
schikking van de.· raadkamer van de 
Rechtbank van Eerste Aanleg te Ant
werpen van 18 maart 1977, waarbij de 
voorlopige hechtenis van eiser niet word 
gehandhaafd, teniet doet en de hand
having van de hechtenis beveelt op hot 
hoger beroep ingesteld door de procureur 
des Konings op 21 maart 1977, 

tm·wijl hot genoemde wetsartikel be
paalt dat hot hoger beroep tegen zodanige 
beschikking moot worden , ingesteld 
binnen vierentwintig uren en dat die 
termijn . ten aanzien van. hot openbaar 
ministerie loopt to rekenen van de dag 
van de besehikking, zodat ·or goon tijdig 
hoger beroep was ingesteld en eiser in 
vrijhoid had moeten worden gesteld : 

Ovenvegende dat hot hager beroep van 
het openbaar ministerie tegen eon be
schikking vart do raadkamor betreffende 
de handhaving van de voprlopige hech
tenis moot worden ingesteld tor griffie 
binnen vierentwintig uren te rekenen 
van de dag. van de beschikking ; dat 
evEmwel, wanneer doze termijn eindigt op 

(1) Raadpl. cass., 2() niaart 1944 (Bull. en 
Pas., 1944, I, 266) en 19 oktober 1953 (ib·id., 
1954, I, 118); R. HAYOrt' DE TERMICOURT, 

«'De la .loi· sur la detention preventive "• 
Rev. dr. pen., 1924, biz. 285 tot 312 en 389 
tot 416, nrs. 45 tot 48; Les Novelles, Procedure 
penale,·d. I, vol. I, « Les mandats- La deten
tion preventive - La liberte individuelle "• 
nrs. 385 en 386. 

· W anneer de bescbikking van de raadkarner 

eon zaterdag, op een zondag of eon 
wettelijke feestdag, hij krachtens arti
kol 644, eerste lid, van hot W etboek van 
Strafvordering . verlengd wordt tot de 
eerstvolgonde werkdag : 

Overwegende dat de beschikking ter
zake, zoals hot arrest vaststelt, gewezen 
is op vrijdag 18 maart, waaruit volgt dat, 
nu de termijn van hager beroep ten 
aanzien van het openbaar ministerio nog 
openstond op zaterdag 19 maart, het 
hager beroep op geldige wijze is ingesteld 
op maandag 21 maart, zodat de stand 
van zaken wat de voorlopige hechtenis 
betreft krachtens artikel 20 van de wet 
van 20 april 1874 ongewijzigd bleef; 

Dat hot middel Jaalt naar recl?-t ; 

Over hot tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 5 en 20 
van de wet van 20 april 1874 op de 
voorlopige heehtenis en van de rechten 
van de verdediging, 

doordat hot arrest oordeelt dat, nu 
eiser afstand had gedaan van de termijnen 
betreffende de procedure voor de kamer 
van inbeschuldigingstelling en nu de 
substantiele of op straffe van nietigheid 
voorgeschreven rechtsvormen voor dat 
gerecht waren nageleefd, de rechten van 
de verdediging waren hersteld en dat de 
kamer v&n inbeschuldigingstelling zich 
niet verder behoefde in to laton met de 
grieven van eiser, geput uit het niet
naleven in eerste aanleg van de vormen 
voorgeschreven door artikel 5 van de 
genoemde wet, 

terwijl voor de raadkamer de strikt 
voorgeschreven maatregelen, zoals ver
wittiging van de raadsman voor de 
bepaalde zitting en terbeschikkingstel
ling van hot dossier, niet waren nage
leefd ; doze voorschriften van dwingende 
openbare orde zijn en het volgen van 
de redenering van hot hof van beroep 
ertoe zou· leiden dat in eerste aanleg geen 
enkele vorm meer zou moeten nagekomen 
worden, vermits elk verzuim, ook het 
zwaarste, toch zou kunnen rechtgezet 
worden in hoger beroep : 

. waarbij de voorlopige becbtenis wordt ge
bandbaafd, nietig is wegens niet-naleving van 
de voorgescbreven vormen, kan de nietigbeid 
door de kamer van inbeschuldigingstelling 
worden bersteld, zelfs op bet enkel boger 
beroep van de verdacbte : zie de biervoren 
aangebaalde recbtsleer en cass., 17 juli 1937 
(Bull. en Pas., 1937, I, 230), 13 december 1943 
(ibid;, 1944, I, 108) en 1 apl'il 1946, ('ibid., 
1946, I, 124). 
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Overwegende dat de kamer ·van in be• 
schuldigrngstelling, na te hebben vast
gesteld · dat ;de voorgeschreven vormen 
voor de 'raadkamer. niet :wa~en na~e~ 
komen, de beroepen besch1kkmg temet 
doet eRyaststelt dat de,vcior de procedure 
in hoger bero.ep voorgeschreven yormen 
wel zijn nagekomen .en, o.vereenkomstig 
artikel .215. van het Wetboek van Straf
vordering, zelf beslist over .de redeJ;J.en 
m;n de :v;oorlopige· hechtenis te . }).and. 
haven ; Q_at het arrest ,aldus aan de in het 
middel vermelde . y.retsbepalingen ·· een 
juiste toepassing , geeft en de rechten 
van d,e verdediging niet mis:kent,. maar 
herstelt .; . · . 

Dat het middeUaalt naar recht ; . . 
En overwegende dat de sub'ltantiele 

of op straffe .· van nietigheid · voorge
schreven rechtsvormen in ·. acht zijn 
genomen en de beslissing overeenkomstig 
de wet· is gewezen; 

Om· die redenen, verwerpt Q_e voorzie
:riing·; veroordeelt eiser ih de kosten. 

' ::! ' ' ' ' ; 

10 ... mei 1977. ---,- 2e 'kamer. _._ Voor
zitter ,' de ·H. Wauters, raadsheer waar
nemend,voor~itter.- V13rslaggever, de ;a. 
Soetaert .. --:- GelijkluidenC{.e eonqlu.sie,, de 
H: . . 'I)llekaert.s, .advocaat:generaal. c

Pleiter,, d(l .. H. ,W,ag(;lmans (van de. balie 
te .1\ntwerpen). · · 

'I< I 

,,. 

,Se KAMEB:,,-:-,1imej. 1977 .. 

1~ ARBEIDSONGEVAL. -'----' ONGEYAL 
OP Dlil·WEG·NAAR'EN VAN HET·WERK.
BEGRII\ 

2~ ARB:Emso'Na:Ev A!~ .. -, ONG:E;V,i\.L 
OF PE· WEG NAAR EN VAN HET WERIL ·-

. ONDEitBR,:E;KING vAN. HET ~RAJEKT DIE 
NI·ET BELANGRIJK , IS. - GERECHT
VAARDIGD DOOR EEN WETTIGE BoEDEN. 
- N ORMAAL TRAJEKT. 

1~ Onder·de weg naar en van het werk ivordt 
verstaan het normale trajekt · · dat. de 

·werknemer moet· ajleggen om zich van 
zijn · verblijfplaats te begeven naar de 
plaats · waar hij • werkt, en· omgekeerd; 
(Art/ 8, § 1, tweede lid, Arbeids: 
ongevallenwet van 10 apri1·197l.) 

2~ ]jJ,e~. 'trr;t,J~kt~, kan als . . nor.maal · worde~, 
beschouwd, in de zin van artikel 8 vp,n 

de arbeidsongevallenivet ~an 10 · april 
1971; waimeer de onderbreking waarvan 
de duur niet belangrijk, is door een 
wettige reden wordt (ferechtvaardigd ( 1). 

(NAAMLOZE VENNOO'l'SOHAP 
«ROYALE BELGE llj T. Sil\fAEYS.) 

ARREST (vertaling). 

RET HOF ; ~ .Gelet 'op het bestreden 
arrest, op , 22 december 197 5 door het 
Arbeidshof te Bergen gewezen ; 

· .......... •, ... • ... •. • .... ,• . 
Over het eerste middel, afgeleid uit de 

schending .van de artikelen 1' van de bij 
koninklijk besluit van: 28 september 1931 
gecoordineerde. wet ten· betreffende de 
vergoeding der schade · voortspruitende 
uit arbeidsongevallen~ 1, 2 ·· yan de 
besluitwet van 13 december 1945 betref
fende de vergoedihg . der schade .. voort
spruitende uit ongevallen die zich op de 
weg naar of van het werk voordoen, 1, 7, 
8; 9 van de arbeidsongevallenwet van 
10 april 1971 en 97 van de Grond·wet, 

doordat het arrest beslist ,, dat appel
lante die zich op de abnorrriaal lange 
onderbreking beroept, deze tEm onrechte 
wil gelijkstellen met een · belangrijke 

· omweg; dat het begrip « omweg ". dat 
betrekking heeft op de factor « afgelegde 
weg " en het begrip « onderbrelcing " dat 
slaat op de factor « tijd " niet gelijk• 
gesteld kunnen. worden ; · dat, zo een 
omweg, a priori, terzake verdacht is; 
dit komt omdat hij de werknemer een 
risico doet lopen. dat. niet meer het 
risico is hetwelk onafscheidelijk ver
bonden is met het normale trajekt dat, 
in beginsel, samenvalt met het· gebruike
lijke trajekt, zodat hij niet in aanmerkirig 
komt wannee'r hij · wordt gem'a.akt om: 
een reden van persoonlijke aard, met 
dien verstande . dat hij kan gerecht' 
v'aardigd worden hetzij door een wettige 
oo:rzaak, hetzij door overmacht ; dat een 
onderbreking daarentegen, verinits ze.het 
risico niet noodzakelijk verhoogt ..,.-- het 
trajekt blijft immers hetzelfde -, pas 

· verdacht wordt, enerzijds, wan:ri!Jer · ze 
plaatsheeft' in omstandighedeh die hele' 
maal niets te maken hebben 'met het 
Iiormale karakter van, het 'trajekt en die 

l' . . . ., 

'. . :·.. .• ·.·· ·",' 

(1) R,aa,dpl. de·verwij:lingen in d,e .conclusie 
van het openbaar ministerie, versc.henen in. 
Bu,ll. eP. J'as .. , lll'l'7, . ..J,., 91,& •. , ; ..... · · 



derhalve het risico te veel verhogen, nu 
dit trajekt in beginsel binnen de meest 
aannemelijke tijd moet worden afgelegd, 
of, anderzijds, wanneer de onderbreking 
abnormaal lang duurt, in well{ geval ze 
gerechtvaardigd moet worden hetzij 
door een wettige oorzaak, hetzij door 
overmacht "• en doordat het arrest op 
basis van die gronden ook beslist dat de 
door verweerder aangevoerde wettige 
oorzaak, namelijk dat hij inkopen had 
gedaan, de zelfs abnormaal lange onder
breking van het trajekt rechtens genoeg
zaam rechtvaardigt, en dat dit trajekt 
normaal is gebleven zonder dat over
macht moet worden bewezen, 

terwijl, em·ste onderdeel, het feit dat de 
onderbreking of de omweg door een 
wettige oorzaak worden gerechtvaardigd 
niet voldoende is om het trajekt van de 
getroffene normaal te doen zijn in de zin 
van de wettelijke bepalingen betreffende 
de schadevergoeding voor ongevallen 
die zich op de weg naar en van het werk 
hebben voorgedaan, daar een trajekt 
niet meer normaal is wanneer een 
belangrijke omweg of onderbreking niet 
door overmacht gerechtvaardigd worden, 
waaruit volgt dat het arrest het begrip 
normaal trajekt miskent en, bijgevolg, 
de in het middel vermelde wettelijke 
bepalingen schendt ; 

tweede onderdeel, het arrest niet 
passend, en in elk geval enkel tegen
strijdig, of althans dubbelzinnig ant
woordt op het middel waarin eiseres in 
haar laatste conclusie van hoger beroep 
betoogde " dat ge'intimeerde immers 
zonder rechtvaardiging gedurende ten 
minste een uur het normale trajekt om 
naar huis terug te keren heeft onder
broken ; dat hij, naar hij zelf bekende, 
zijn werk te Anderlues iets v66r 18 uur 
heeft verlaten om naar zijn woning te 
La Bouverie te gaan ; dat het verkeers
ongeval waarbij ge'intimeerde betrokken 
was zich om 19 uur 45' te Asquillies op 
de weg naar Paturages heeft voorgedaan ; 
dat ge'intimeerde derhalve in twee uur 
25 kilometer had afgelegd ; dat de tijd die 
nodig is om een dergelijke afstand af te 
leggen op een vrijdagavond na 18 uur 
(op welk uur het verkeer duidelijk minder 
druk wordt) in geen geval meer mag 
bedragen dan 45 minuten ; dat het door 
gei:ntimeerde afgelegde trajekt dan ook 
abnormaal lang, ongeveer 1 uur 15', 
werd onderbroken in vergelijking met de 
tijd die nodig is voor het afleggen van 
het volledige trajekt om naar huis terug 
te keren, dat is ten hoogste drie kwartier ; 
dat die abnormaal langdurige onder-

CASSATIE, 1977, - 30 

breking door overmacht moet worden 
gerechtvaardigd ; dat de ten minste 
een uur durende onderbreking van het 
normale trajekt door ge'intimeerde om in 
de winkel Gro te Binche enkele inkopen 
te doen, zelfs indien ze heeft plaatsgehad 
met een wettig doel, niet wordt gerecht
vaardigd ten aanzien van de duur ervan 
en vooral niet door overmacht " ; het 
arrest er immers eerst op wijst " dat het 
begrip " omweg >> en het begrip 
"onderbreking >> niet gelijkgesteld kun
nen worden '' en ze vervolgens gelijk
stelt wat hun gevolgen op het normale 
karakter van het trajekt betreft door te 
verklaren " dat een omweg wegens een 
reden van persoonlijke aard kan worden 
gerechtvaardigd hetzij door een wettige 
oorzaak, hetzij door overmacht en dat 
een abnormaal lange onderbreking moet 
worden gerechtvaardigd hetzij door een 
wettige oorzaak, hetzij door over
macht '' ; deze overwegingen tegenstrij
dig en althans dubbelzinnig zijn voor 
zover aan de hand ervan niet kan 
worden uitgemaakt in welk opzicht de 
begrippen omweg en onderbreking niet 
kunnen worden gelijkgesteld, en deze 
overwegingen dan ook niet passend 
antwoorden op het in het middel voorge
dragen verweer ; waaruit volgt dat het 
arrest, zowel wegens dit gebrek aan 
passend antwoord als uit hoofde van deze 
tegenstrijdigheid of, althans, van deze 
dubbelzinnigheid in de motivering, niet 
regelmatig met redenen is omkleed 
(schending van de in het middel ver
melde bepalingen en inzonderheid van 
artikel 97 van de Grondwet) : 

Ten aanzien van de beide onderdelen 
samen: 

Overwegende dat, naar luid van arti
kel 8, § 1, tweede lid, van de Arbeids
ongevallenwet van 10 april 1971, onder 
de weg naar en van het werk wordt 
verstaan het normale trajekt dat de 
werknemer moet afleggen om zich van 
zijn verblijfplaats te begeven naar de 
plaats waar hij werkt, en omgekeerd ; 

Overwegende dat de onderbreking van 
het door een werknemer afgelegde trajekt 
kan worden gerechtvaardigd ; 

Dat zulks met name het geval is 
wanneer de oorzaak van de onderbreking 
wettig is en de duur ervan niet belangrijk 
is ; dat in dat geval het trajekt normaal 
blijft in de zin van voormeld artikel 8 
van de wet van 10 april 1971; 

Overwegende dat het arrest en het 
vonnis van eerste aanleg, waarnaar het 
verwijst, vaststellen : a) dat het ongeval 
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dat verweerder is overkomen zich op 
vrijdag 1 december 1972 rond 19 u. 45' 
te Asquillies heeft voorgedaan toen hij 
ongeveer 25 kilometer met de auto had 
afgelegd ; dat hij de plaats waar hij 
werkt te Anderlues rond 18 uur had 
verlaten; b) dat het trajekt dat hij de dag 
van het ongeval had genomen het 
gebruikelijke trajekt was dat hij na zijn 
arbeid aflegde; c) dat verweerder te 
Binche was gestopt om inkopen te doen ; 
d) dat de winkel waar hij goederen had 
gekocht een supermarkt was waar er veel 
volk aanwezig was; e) dat het druk was 
op de door verweerder afgelegde weg ; 

Overwegende dat het arrest, op basis 
van die vaststellingen, enerzij ds beslist 
dat de onderbreking een wettige oorzaak 
had en anderzijds impliciet doch ze~er 
aanneemt dat, gelet op de omstandig
heden die het aangeeft, de duur van de 
onderbreking niet belangrijk was ; 

Overwegende dat het arrest aldus 
zonder dubbelzinnigheid of tegenstlijdig
heid antwoordt op de conclusie van 
eiseres en zijn beslissing wettelijk ver
antwoordt; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen ; 

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

ll mei 1977. - 3e kamer. - Voor
zitter, de H. Polet, voorzitter.- Verslag
gever, de H. Closon. - Gelijkluidende 
conclusie, de H. Velu, advocaat-generaal. 
- Pleiters, de HH. L. Simont en Kirk
patrick. 

3e KAMER. - 11 mei 1977. 

1o HOGER BEROEP.- BuRGERLIJKE 
ZAKElN. - BESLISSINGEN VAN DE 
ARBEIDSRECHTBANKEN.- RECHT VAN 
DE PROCUREUR-GENERAAL EN VAN DE 
ARBEIDSAUDITEUR OM HOGER BEROEP 
IN TE STELLEN. - GERECHTELIJK 
WETBOEK, ARTIKEL 1052.- DIT RECHT 
GELDT NIET VOOR DE BESLISSINGEN IN
ZAKE ARBEIDSONGEVALLEN EN ONGE
VALLEN OP DE WEG NAAR EN VAN RET 
WERK. 

2o OPENBAAR MINISTERIE. - BuR
GERLIJKE ZAKEN.- AMBTSHALVE OP
TREDEN. - GEVALLEN WAARIN RET 
OPENBAAR MINISTERIE AMBTSHAL VE 
MAG OPTREDEN, 

3° OPENBAAR MINISTERIE. -BUR
GERLIJKE ZAKEN.- AMBTSHALVE OP
TREDEN BUITEN DE BIJ DE WET BE
PAALDE GEVALLEN. - VOORWAARDE. 

1° Artikel1052 van het Gereohtelijk Wet
boek staat noch aan de procureur-gene
raal noch aan de a1·beidsauditeur toe 
hager beroep aan te tekenen tegen de 
beslissingen van de arbM:dsrechtbanken 
inzake arbeidsongevallen en ongevallen 
op de weg naar en van het werk (1). 
(Artt. 579 en 1052 G.W.) 

2° In burgerlijke zaken t1·eedt het openbaar 
ministerie ambtshalve op in de bij de 
wet bepaalde gevallen en bovendien tel
kens als de openbare orde zijn tussen
komst vergt (2). (Art. 138 G.W.) 

3° Opdat het openbaar ministerie in bwr
gerlijke zaken ambtshalve mag opm·eden 
buiten de gevallen bij de wet bepaald, 
is het niet voldoende dat een wettelijke 
bepaling van openbare 01·de of die de 
openbrn-e orde raakt geschonden werd; 
bovendien moet deze schending een toe
stand in het leven roepen warn-door de 
openbare o1·de in gevaar wordt gebracht 
en die dus niet kan gehandhaajd wor
den (3). (Art. 138 G.W.) 

(cc BELGISCHE NATIONALE ASSURANTIEKAS 
TEGEN ARBEIDSONGEVALLEN - ASSU
BEL », T. PROCUREUR-GENERAAL BIJ 
RET HOF VAN BEROEP TE BERGEN, 
PIRET EN VAN NOTEN.) 

ARREST (ve1·taling). 

HET HOF;- Gelet op het bestreden 
arrest, op 24 november 197 5 door het 
Arbeidshof te Bergen gewezen ; 

Over het midde1 afgeleid uit de schen
ding van artikel 138, tweede lid, van het 
Gerechtelijk W etboek, 

doordat de eerste rechter had beslist dat 
het basisloon op grond waarvan de 
vergoedingen moeten worden vastgesteld 
die verschuldigd zijn aan de zoon van de 
verweerders, die door een arbeidsongeval 
werd getroffen, niet de tegenwaarde 
omvat van de werkkledij die hem door 

(1) (2) en (3) Cass., 12 februari 1975 (.tb·r. 
cass., 1975, blz. 656) en de noten 1 en 2. 

Zie ook cass., 3 september en 1 oktober 1975 
(Ar!', cass., 1976, biz. 20 en 141). 
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zijn werkgever ter beschikking wordt 
gesteld, en het arrest het hager beroep 
van de arbeidsauditeur ontvankelijk 
verklaart hoofdzakelijk op grand dat 
het basisloon omschreven wordt in 
bepalingen van openbare orde, dat de 
rechten van een minderjarige in het 
geding zijn en dat, als de arbeidsauditeur 
ervan overtuigd is dat de wet niet in acht 
werd genomen en dat die toestand kan 
leiden tot een sociale disharmonie, waar
door de openbare orde kan worden 
verstoord, hem het recht moet worden 
toegekend om ambtshalve hoger beroep 
in te stellen, 

terwijl het niet voldoende is dat een 
wettelijke bepaling die van openbare 
orde is of de open bare orde raakt miskend 
werd om het openbaar ministerie, in 
burgerlijke zaken en buiten de in de wet 
bepaalde gevallen, het recht te geven 
ambtshalve op te treden zoals in arti
kel 138, tweede lid, van het Gerechtelijk 
Wetboek is bepaald, doch ook vereist 
wordt dat deze schending een toestand 
doet ontstaan die de openbare orde 
in gevaar brengt en die dan ook niet 
mag blijven bestaan; een dergelijke 
toestand geenszins wordt teweeggebracht 
door een vonnis dat beslist, zij het ten 
onrechte, en zelfs indien de getroffene 
van een arbeidsongeval minderjarig is, 
dat de tegenwaarde van de door de 
werkgever verstrekte werkkledij geen 
bestanddeel is van het basisloon, zodat 
het arrest het hoger beroep van de 
arbeidsauditeur tegen deze beslissing 
niet ontvankelijk mocht verldaren en ook 
niet ten grande uitspraak mocht doen 
over dit hager beroep : 

Overwegende dat de rechtsvordering 
van de tweede en de derde verweerder 
er met name toe strekte, ter berekening 
van de aan hun minderjarige zoon 
toekomende vergoedingen ter zake van 
een arbeidsongeval, het bedrag van zijn 
basisloon op 200.020 frank te doen 
vaststellen waarin zij de tegenwaarde 
hadden meegerekend van de werkkledij 
die de werkgever krachtens een bij 
koninklijk besluit verbindend verklaarde 
collectieve arbeidsovereenkomst te zijner 
beschilddng moest stellen ; 

Dat de eerste rechter dit laatste had 
afgewezen en het bedrag van het basis
loon op 198.540 frank had vastgesteld; 

Overwegende dat aileen de arbeids
auditeur tegen die beslissing hager beroep 
heeft ingesteld ten einde het basisloon 
te doen vaststellen overeenkomstig de 
vordering van de tweede en de derde 
verweerder ; 

Overwegende dat het arrest dit hager 
beroep ontvankelijk en gegrond ver
klaart; 

Overwegende dat, naar luid van 
artikel 1052 van het Gerechtelijk Wet
hoek, gewijzigd bij artikel 27 van de 
wet van 30 juni 1971, onverminderd 
het vorderingsrecht van het openbaar 
ministerie, zoals het geregeld is door dit 
wetboek of door bijzondere wetten, de 
procureur-generaal en de arbeidsauditeur 
hoger beroep kunnen aantekenen tegen 
beslissingen van de arbeidsrechtbanken 
in aangelegenheden als bedoeld in de 
artikelen 578, 7°, 580, 581, 582, 1° en 2°, 
en 583 van dit wetboek ; 

Overwegende dat artikel 579 van 
hetzelfde wetboek, dat onder meer 
betrekking heeft op de vorderingen 
betreffende de vergoeding van schade 
voortkomende uit arbeidsongevallen en 
uit ongevallen op de weg van en naar het 
werk, niet voorkomt in de opsomming 
van artikel 1052; 

Overwegende dat artikel 138, tweede 
lid, van het Gerechtelijk W etboek onder 
meer bepaalt dat het openbaar ministerie 
ambtshalve optreedt telkens als de 
openbare orde zijn tussenkomst vergt, 
doch dat uit dit artikel niet voortvloeit 
dat het openbaar ministerie ambtshalve 
mag optreden telkens als een bepaling 
die van openbare orde is of de openbare 
orde raakt geschonden werd ; 

Dat de vereisten van de openbare orde 
die, in de zin van dit artikel, zulk een 
optreden kunnen rechtvaardigen, impli
ceren dat de openbare orde in gevaar 
wordt gebracht door een toestand die 
dient verholpen te worden ; 

Overwegende dat uit de omstandigheid 
alleen dat de rechter voor de vaststelling 
van het bedrag van het basisloon, zoals 
dit in de arbeidsongevallenwet is om
schreven, in het loon van de werknemer, 
zelfs al gaat het om een minderjarige, 
niet de tegenwaarde heeft opgenomen van 
de werkkledij die de werkgever te zijner 
beschikking moest stellen, niet volgt dat 
de openbare orde in gevaar is gebracht 
door een toestand die dient verholpen 
te worden en evenmin dat de ambtshalve 
tussenkomst van het openbaar ministerie 
gerechtvaardigd is ; 

Dat het middel gegrond is ; 
Overwegende dat ingevolge artikel 68 

van de arbeidsongevallenwet van 10 april 
1971 de kosten ten laste moeten komen 
van eiseres ; 

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

11 mei 1977. - 3e kamer. - Voor
zitter, de H. Polet, voorzitter.- Ve?·slag
gever, de H. Meeus. - Gelijkluidende 
conclusie, de H. Velu, advocaat-generaal. 
- Pleiter, de H. Fally. 

3° KAMER. - 11 mei 1977, 

ARBEIDSOVEREENKOMST. - STA
TUUT VAN DE HANDELSVERTEGEN· 
WOORDIGER.- VVET VAN 30 JULI 1963, 
ARTIKEL 2, TWEEDE LID. - VER· 
MOEDEN <<JURIS TANTUM n VAN HET 
BESTAAN VAN EEN ARBEIDSOVEREEN· 
KOMST VOOR BEDIENDEN. - BEWIJS 
VAN HET NIET·BESTAAN VAN EEN 
DERGELIJKE OVEREENKOMST. - BE
GRIP. 

De rechter die erop wijst dat de tussen
persoon die tegenove1· zijn opdrachtgever 
ve1·bonden is dom· een ove1·eenkomst waar
in hij een ze~fstandig ve1·tegenwom·dige1' 
wordt genoemd, full-time voor een ander 
werkt, geen gewaa1·borgd loon ontvangt, 
niet vM·plicht is een minim~~m omzet
cijfer te maken en zijn WM'kzaamheid 
blijkbaar beperkt tot het ove1·dmgen 
van bestellingen en dat dus uit de 
uitvoe1·ing van de overeenkomst blijkt 
dat deze tussenpersoon niet onder
wo?pen is aan het gezag van de opdracht
geve?', kan wettelijk eruit afleiden dat het 
vermoeden, dat er tussen de partijen 
een a1·beidsovereenkomst vom· bedienden 
bestaat, is omgekeerd (1). (Art. 2, eerste 
en tweede lid, wet van 30 juli 1963.) 

(CHANTEUR, T. PERSONENVENNOOTSCHAP 
MET BEPERKTE AANSPRA:KELIJKHEID 
« BROUWERIJ MOUTERIJ HEYVA:ERT >>.) 

Met de notitie overeenstemmend 
arrest. 

(1) Raadpl. cass., 6 januari 1971 (An·. cass., 
1971, blz. 432); 13 februari 1974 (ibid., 
1974, blz. 653) en 15 okrober 1975, twee 
arresten (ibid., 1976, blz. 207 en 210); 

11 mei 1977. - 3e kamer. - Voor
zitter, de H. Polet, voorzitter.- Verslag
gever, de H. Meeus. - Gelijkluidende 
conclusie, de H. Velu, advocaat-generaal. 
- Pleiters, de HR. FaJly en Biitzler. 

3° KAMER. - 11 mei 1977, 

1 o REDENEN VAN DE VONNISSEN 
EN ARRESTEN. - BURGERLIJKE 
ZA:KEN. - ARREST WAARIN TEGEN
STRIJDIGE BESCHIKKINGEN VOORKO· 
MEN. - BEGRIP. 

2° OASSATIE.- OMVANG.- BURGER· 
LIJKE ZAKEN. - VERNIETIGING GE
GROND OP DE TEGENSTRIJDIGHEID 
TUSSEN TWEE BESLISSINGEN VAN EEN 
ARREST. - VERNIETIGING SLAAT OP 

BEIDE BESLISSINGEN. 

1° W egens tegenstrijdigheid wordt a?·ti
kel 97 van de Grondwet geschonden door 
het ar1·est dat, enerzijds, een partij, 
ingevolge een contract, veroordeelt om 
aan de andere pa1·tij commissielonen te 
betalen en, ande·rzijds, beslist dat bij 
gebrek aan welbepaald akkoo1·d over 
de verschuldigde commissielonen de niet
uitvoering van het cont?·act en derhalve 
de verb1·eking ervan te wijten waren aan 
de beide partijen (2). (Art. 97 Grand
wet.) 

2° W anneer een ar1·est vernietigd wordt 
omdat twee dam·in voo1·komende beslis
singen tegenst1·ijdig zijn, slaat de ver
nietiging op beide beslissingen (3). 

(CLAVIER, T. NAAMLOZE VENNOOTSCHAP 
« NETOX >>.) 

ARREST (vertaling). 

HET HOF;- Gelet op het bestreden 

TAQUET en WANTIEZ, « Les indices de l'autorite 
en matiere de representation commerciale », 

J.T.T., 1971, blz. 193. 
(2) Vgl. cass., 10 september 1974 (A?'?', cass., 

1975, blz. 33). 
(3) Vgl. cass., 13 maart 1972 (A1·r. cass., 

1972, blz. 655 ). 
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arrest, op 18 februari 1976 door het 
Arbeidshof te Brussel gewezen; 

Over het middel afgeleid uit de schen
ding van de artikelen llOl, ll02, ll04, 
1106, 1108, 1134, 1184, 1234, 1315, 1708, 
1710, 1779, 1780 van het Burgerlijk 
Wetboek, 870 van het Gerechtelijk 
Wetboek:.l, 4~is, ~· 14, 1~, 20, 35, § 2, 
van de biJ komnkliJk beslmt van 20 juli 
1955 gecoordineerde wetten betreffende 
het bediendencontract, gewijzigd bij de 
wetten van 5 december 1968 en van 
21 november 1969, l tot 8, 11, 13, 15, 17 
van de wet van 30 juli 1963 tot installing 
van het statuut der handelsverteaen
woordigers en 97 van de Grondwet, "' 

~oo1•dat, na de vaststelling dat eiser bij 
bnef van 5 juni 1972 bij verweerster 
had. g~protesteerd tegen haar eenzijdige 
beshss!n~ tot vermindering van zijn 
commiSSielonen en dat, daar eiser bleef 
bij zijn aanspraak op een commissieloon 
yan I? procent op de zaken van De Kegel 
m mei en verweerster bij haar beslissing 
slechts 2 procent te betalen, hij haar bij 
brief van 13 juni 1972 had te kennen 
gegeven dat het contract was verbroken, 
het arrest, nate hebben gezegd dat " alles 
erop neerkomt te weten of de vennoot
schap het voordien toegekende com
missieloon eenzijdig mocht afschaffen , 
enerzijds, beslist « dat het commissieloo~ 
op de zaken De Kegel verschuldigd is 
voor. c!-e m~:;t-nd mei ; dat, aangezien de 
ople1dmg biJna ten einde was vanaf de 
eerste maand en de commissielonen nog 
werden betaald voor de twee daarop
volgende maanden, gei:ntimeerde (ver
weerster), hoe uitstekend haar redenen 
ook mochten zijn, het recht niet had ze 
plots~l0-g;, eenzijdig en zonder enige 
verw1ttig1ng aan haar vertegenwoordiger 
te scl~orsen », en, anderzijds, afwijzend 
besch1kt op het overige van eisers 
oorspr~nkelijke vordering tot betaling 
van diverse vergoedingen wegens on
regelmatige verbreking van zijn contract 
door v:erweerster alsmede op de tegen
vordermg van verweerster tot betaling 
van .een compenserende opzeggingsver
goedmg wegens onregelmatige verbreking 
van het ?ontra?t door eiser, op grond dat, 
sedert Januari 1971, eiser op bijna 
constante en identieke wijze een com
missieloon van l 0 pro cent werd toegekend 
op het totale omzetcijfer van de nieuwe 
vertegenwoordigers, dat verweerster 
nadat zij eiser in februari, maart e~ 
april 1972 10 procent had betaald op 
alle zaken van De Kegel, eenzijdig 
besliste dat stelsel niet meer toe te 
passen vanaf mei 1972 en weer de voor-

waarden van de indienstnemino·sbrief 
te late~ ge~den, hoewel het vorige ~telsel, 
waarbiJ e1ser een commissieloon van 
l 0 procen.t werd toegekend op de zaken 
van de meuwe vertegenwoordigers, was 
toegepast met de goedkeuring van eiser, 
doch dat « het loon een essentieel 
bestanddeel van het contract is en 
daarover geen welbepaald aklword werd 
gesloten in de bedoelde toestand, het 
opdragen V::;t-n andere taken aan appellant, 
zodat partiJen het eens dienden te worden 
om hun latere betrekkingen te regelen >> 

« dat de niet-uitvoering van het contract 
dan oo~ te wijten is aan de beide partijen, 
dat w1l zeggen aan hun gebrek aan 
overeenstemming inzake een essentieel 
bestanddeel, het bedrag van het loon 
en dat de verbreking niet mag worde~ 
toegeschreven aan de ene of aan de 
andere partij, doch ten laste moet komen 
van beide partijen », 

.~e~w.ijl, eerste onderdeel, elke eenzijdige 
WIJZigmg van het contract door de 
werkgever in verband met het loon, dat 
daarvan een essentieel bestanddeel is, 
een onge~orloofde verbreking van het 
contract mtmaakt ; het arrest niet tegelijk 
kon vaststellen dat met het akkoord 
van de partijen, vanaf januari 1971, aan 
eiser een commissieloon van l 0 procent 
was toegekend op de zaken van de 
nieuwe vertegenwoordigers, ook op die 
van De Ke~el voor een periode van drie 
maanden dl6 langer was dan zijn oplei
ding, en, bijgevolg, gelet op dat akkoord, 
verweerster veroordelen tot betaling van 
dat commissieloon op de zaken van 
De Kegel in mei 1972, en daardoor geen 
gev<?lg. toe te kennen aan de eenzijdige 
beshssmg van verweerster dat commissie
loon te schorsen, en aan de andere kant 
niet kon beslissen dat er over het bedrag 
van eisers loon geen akkoord was 
geweest ; het arrest derhalve niet 
wettelijk kon beslissen dat verweerster 
de ver&oedingen wegens onregelmatige 
verbrekmg van het contract niet 
versch~ldigd ":as e~, dientengevolge, 
evenmm aan 6lser ziJn rechtsvordering 
kon o~tzeggen (schending van alle in 
~et m1ddel vermelde wettelijke bepa
lmgen); door de tegenstrijdigheid tussen 
voormelde gronden van het arrest boven
dien artikel 97 van de Grondwet wordt 
geschonden ; 

tweede ondm·deel, de verbreking van 
een wederkerig contract niet ten nadele 
V?-n de respectieve partijen kan worden 
mtgesproken ; het bovendien althans ook 
tegenstrijdig is te beslissen dat de 
partijen het niet eens zijn geworden 
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over een essentieel bestanddeel van het 
contract, en dus het bestaan zelf van dat 
contract te ontkennen, en vast te stellen 
dat de niet-uitvoering en verbreking 
van dat contract te wijten is aan de beide 
partijen (schending van alle in het middel 
vermelde wettelijke bepalingen) : 

Ten aanzien van het eerste onderdeel : 

Overwegende dat, enerzijds, het arrest 
erop wijst dat verweerster door een 
eenzijdige beslissing, in mei 1972, be
paalde commissielonen niet Ineer aan 
eiser betaalde ; 

Dat het dienaangaande overweegt 
<< dat, wegens de wijziging van de 
oorspronkelijke voorwaarden, appellant 
(thans eiser) recht had op een compen
satie '' en, bijgevolg, verweerster ver
oordeelt om hem die commissielonen 
over de maand mei 1972 te betalen; 

Overwegende dat, anderzijds, het arrest 
erop wijst dat, aangezien de partijen over 
eisers loon geen bepaald akkoord hadden 
gesloten, zij hun latere betrekkingen 
dienden te regelen en dat, daar zij dit 
niet hadden gedaan, de niet-uitvoering 
van het contract te wijten is aan de beide 
partijen; dat het dan ook afwijzend 
beschikt op de vordering van elke partij 
strekkende tot vergoeding wegens verbre
king van het contract ; 

Overwegende dat het arrest niet, 
zonder tegenstrijdigheid, enerzijds, ver
weerster kon veroordelen o1n eiser, 
ingevolge het contract, commissielonen 
over de maand mei 1972 te betalen, en, 
anderzijds, beslissen dat bij gebrek aan 
een welbepaald akkoord over de aan eiser 
verschuldigde commissielonen de niet
uitvoering van het contract, en derhalve 
de verbreking ervan, te wijten waren aan 
de beide partijen; 

Dat dit onderdeel van het middel, in 
zoverre het zich beroept op de schending 
van artikel 97 van de Grondwet, gegrond 
is; 

En overwegende dat cassatie uit 
hoofde van de tegenstrijdigheid tussen 
twee beslissingen van eenzelfde arrest 
zowel op de ene als op de andere beslissing 
slaat; 

Om die redenen, vernietigt het bestre
den arrest; beveelt dat van dit arrest 
melding zal worden gemaakt op de kant 
van de vernietigde beslissing ; houdt 
de kosten aan opdat hierover door de 
feitenrechter wordt beslist ; verwijst 
de zaak naar het Arbeidshof te Bergen. 

ll mei 1977. - 36 kamer. - Voo1·-

zitter, de H. Polet, voorzitter.- Verslag
gever, de H. Closon. - Gelijkluidende 
conclusie, de H. Duchatelet, advocaat
generaal. - Pleiter, de H. Dassesse. 

1 e KAMER. - 12 mei 1977. 

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN. - BuRGERLIJKE ZAKEN. 
- BESLISSING WAARBIJ EEN VORDE
RING WORDT TOEGEWEZEN.- REGEL
MATIG VOORGEDRAGEN VERWEER. -
GEEN ANTWOORD. - GEEN MET RE
DENEN OMKLEDE BESLISSING. 

Niet regelmatig met 1·edenen omkleed is de 
beslissing waarbij een vorde1·ing wordt 
toegewezen zonder dat wordt geantwoord 
op een doo1· de tegenpartij 1·egelmatig bij 
conclusie voo1·ged1·agen venvee1· ( l). 
(Art. 97 Grondwet.) 

(FRIQUET, T. PRUME.) 

ARREST (vertaling). 

HET HOF;- Gelet op het bestreden 
arrest, op 18 mei 1976 door het Hof van 
Beroep te Brussel gewezen ; 

Over het middel afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 97 van de Grand
wet, 203, 208, 212, 1537 van het Burger
lijk W etboek en 1280 van het Gerechtelijk 
Wetboek, 

doordat het bestreden arrest de beslis
sing van de eerste rechter bevestigd heeft 
waarbij eisers bijdrage in de onderhouds
kosten van het gemeenschappelijk kind 
op 1.500 frank per maand wordt vast
gesteld, en de uitkering tot levensonder
houd van eiser aan verweerster op 
3.500 frank per maand, om de redenen 
dat << de bedragen van de bijdrage en de 
uitkering tot levensonderhoud door de 
eerste rechter oordeelkundig werden 
vastgesteld ; dat hij rekening heeft 
gehouden met de toestand van de 
partijen, met hun inkomsten en hun 
respectievelijke behoeften; dat de in
komsten van ge'intimeerde (thans ver-

(1) Cass., 7 januari en 6 mei 1977, supm, 
blz. 492 en 917. 
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weerster) als werkvrouw haar niet in 
staat stellen volledig te voorzien in de 
behoeften van haarzelf en van haar 
zoon », 

terwijl deze motieven niet antwoorden 
op het omstandig verweer van eiser in 
zijn verzoekschrift van hoger beroep en 
in zijn hoofd- en bijkomende conclusie, 
ten betoge dat de beslissing van de eerste 
rechter genomen werd "op grond van 
een inkomen dat willekeurig op 
16.500 frank per maand werd vastgesteld 
hetgeen beduidend meer was dan (zijn) 
werkelijk inkomen )), " dat hij sinds 
augustus 1975 (de beslissing van de 
eerste rechter dateert van 12 september 
1975) wegens de verandering van stelsel 
(RIZIV(werkloosheid) als vervangings
inkomsten een werkloosheidsuitkering 
van 463 frank per dag ontvangt (stelsel : 
bediende, gemiddeld 24 dagen per 
maand), dus ongeveer 11.000 frank per 
maand; dat hij bovendien een jaarlijkse 
rente van 15.467 frank ontvangt van 
de Dienst voor toelagen aan de ge
handicapten, zodat zijn maandelijkse 
inkomsten (11.000 frank + 1.290 frank) 
12.290 frank bedragen ... , dat er (ook) 
moet op gewezen worden dat (hij) tot 
28 augustus 197 5 als gehandicapte 
vanwege het RIZIV de integrale terug
betaling genoot van zijn geneeskundige 
en farmaceutische kosten ... , dat (ver
weerster) intussen tot de voorlopige 
tenuitvoerlegging van de beroepen be
schikking heeft doen overgaan en dat 
(hij) verplicht werd een beroep te doen 
op de Commissie van Openbare Onder
stand van de gemeente Etterbeek die 
hem benevens kosteloze geneesmiddelen 
en geneeskundige verzorging, een 
maandelijkse terugbetaalbare hulp ten 
belope van 4.100 frank verleent; dat deze 
commissie aan (zijn) raadsman op ll fe
bruari 1976 geschreven heeft dat de 
afhoudingen op zijn werkloosheidsuit, 
keringen ten voordele van zijn echtgenote 
zijn inkomsten dermate beperken dat hij 
zich de geneesrniddelen niet kan aan
schaffen die door zijn gezondheids
toestand worden vereist en dat hij het 
gemeubeld appartement dat hij te Etter
beek bewoont niet kan betalen )) ; de 
beslissing die eiser veroordeelt om ver
weerster maandelijks 3.500 frank voor 
haar eigen onderhoud en 1.500 frank voor 
het onderhoud van het kind te betalen, 
op grond van de respectievelijke toestand 
en de inkomsten van de partijen, zoals 
ze door de eerste rechter oordeelkundig 
vastgesteld werden, dus niet regelmatig 
met redenen is omkleed (schending van 

artikel 97 van de Grondwet) en evenmin 
wettelijk verantwoord is in zoverre ze de 
genoemde bedragen in aanmerking heeft 
genomen zonder rekening te houden met 
eisers werkelijke mogelijkheden (schen
ding van al de in de aanhef van het 
middel aangeduide wettelijke bepa
lingen) : 

Overwegende dat eiser in zijn verzoek
schrift van hoger beroep en in zijn hoofd
en bijkomende conclusie voor het hof 
van beroep nauwkeurig de wijzigingen 
had aangegeven die zijn inkomsten sinds 
de maand augustus 1975 hadden onder
gaan wegens een verandering van stelsel, 
nu hij van het stelsel van de ziekte- en 
invaliditeitsverzekering overgegaan was 
naar het stelsel van de werkloosheids
uitkeringen, waardoor hij zich in een 
andere toestand bevond dan die welke 
door de eerste rechter gekend was ; 

Overwegende dat het arrest, ter verant
woording van zijn beslissing, enkel 
verwijst naar de bedragen <<die oordeel
kundig door de eerste rechter werden 
vastgesteld ))' zonder te antwoorden op 

, het in hoger beroep voorgestelde verweer ; 
Dat het arrest aldus niet regelmatig 

met redenen is omldeed zoals door 
artikel 97 van de Grondwet wordt 
vereist; 

Dat het middel gegrond is ; 

Om die redenen, vernietigt het bestre
den arrest in zoverre het de beroepen 
beschikking bevestigt betrekkelijk eisers 
aandeel in de kosten van onderhoud en 
opvoeding van het kind, en het aan 
verweerster toegekende onderhoudsgeld, 
en in zoverre het uitspraak doet over de 
kosten ; beveelt dat van dit arrest 
melding wordt gemaakt op de kaht 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. 

12 mei 1977. - 1e kamer. - Voor
zitter, Ridder Rutsaert, eerste voorzitter. 

Verslaggeve1·, de H. Trousse. -
Gelijkluidende conclusie, de H. Delange, 
procureur-generaal. - Pleite1·, de H. 
A. DeBruyn. 



- 936 

1 e KAMER. - 12 mei 1977, 

1° BRIEVEN. - BRIEFGEHEIM. 
BRIEFWISSillLING MET EEN GillDETI
NEERDE. - ToillZIOHT VAN DE DIREC
TEUR VAN Dill GillVANGENIS. - EillN 
UITZONDERING WORDT GEMAAKT VOOR 
DE BRIEFWISSillLING TUSSillN IllillN ADVO
CAAT EN EEN GEDETINEERDE BillTREK
KELIJK DIENS VERDEDIGING. - GE

WETTIGDill TWIJFillL VAN Dill DIRECTEUR 
VAN DE GEVANGENIS. - GEEN AAN
WIJZINGEN VOOR EEN STRAFRECHTE· 
LIJK MISDRIJF. - OvillRZillNDING AAN 
DE STAFHOUDER VAN DE 0RDE VAN 
ADVOCATEN. - WETTELIJKHilliD. 

2° ADVOCAAT. - BRIIllFWISSELING MET 
EEN GEDETINEERDE.- GEEN TOillZICHT 
VAN Dill DIRECTEUR VAN Dill GEVAN

GENIS. - Qp VOORWAARDill DAT DE 
BRIIllFWISSELING BETREKKING HEEFT 
OP Dill VERDEDIGING VAN DE GEDillTI
NEERDE.- GEWETTIGDill TWIJFillL VAN 
DE DIRECTEUR VAN DE GillVANGENIS. 
- GillEN AANWIJZINGEN VOOR EillN 
STRAFRECHTELIJK MISDRIJF, - 0VER
ZENDING AAN DE STAFHOUDER VAN DE 
0RDE VAN ADVOCATEN.- WETTillLIJK

HEID. 

3° BEROEPSGEHEIM. - ADVOCAAT. 
- GEillN VERPLIOHTING TOT GEHEIM
HOUDING T.O.V. DE TUCHTOVERHillDillN 
VAN DE BALlE. 

4° BEROEPSGEHEIM.- ADvocAAT.
VIllRSCHIJNING VOOR Dill TUCHTRAAD 
VAN BillROillP. - 0PENBAARHEID VAN 
Dill DillBATTEN GEVRAAGD.- ADVOCAAT 
NIET VRIJGESTillLD VAN ZIJN VERPLICH
TING TOT IllERLIJKHEID EN LOYAUTEIT 
WAARDOOR HIJ DE GEHEIMEN WAARVAN 
HIJ KENNIS DRAAGT MOillT KENBAAR 
MAKEN.- DOOR BEROEPSGERilliM GE
DEKTE STUKKEN NIET UIT DE DEBATTEN 
GEWillERD. 

5° ADVOCAAT.- BEROEPSGillHilliM.
VERSCHIJNING VOOR DE TUCHTRAAD 
VAN BEROEP. - 0PillNBAARHEID VAN 
DE DEBATTEN GEVRAAGD.- ADVOCAAT 
NIET VRIJGillSTELD VAN ZIJN VERPLICH
TING TOT IllERLIJKHEID EN LOYAUTilliT 
WAARDOOR HIJ DE GEHilliMI!lN WAARVAN 
HIJ KENNIS DRAAGT M:OillT KillNBAAR 
MAKEN. -DOOR BI!lROEPSGillHEIM: GE· 
DillKTE STUKKEN NIET IDT Dill DEBATTEN 
GEWEERD. 

1° en 2° H oewel de briefwisseling tussen 
een advocaat en een gedetineeTde betrek
kelijk diens ve1·dediging niet onde1'W01'pen 

is aan het toezicht van de directen1• van 
de ,g_evangenis kan deze, zo eT gewettigde 
twtffel bestaat oveT de hoedanigheid van 
advocaat van de afzendeT of oveT de 
inhond van een bTiej aan een gedeti
nee~·de, zondeT dat e~· aanwijzingen zijn 
vooT een stmjTechtelijk misdrijj, deze 
bTief aan de stafhondeT van de 0Tde van 
Advocaten oveTzenden vooT onde1•zoek. 
(Art. 22 Grondwet; art. 8 Verc1rao· tot 
Bescherming van de Rechten va~ de 
Mens en de fundamentele Vrijheden, 
ondertekend te Rome op 4 november 
1950 en goedgekeurd bij de wet van 
13 mei 1955; artt. 18, 20, 22 en 24, 
§§ 2 en 3, K.B. van 21 mei 1965 
houdende algemeen reglement van de 
strafinrichtingen.) 

3° Hoewel de advocaat, die bij de 'Uit
oefening van zijn beToep in VM'tTouwen 
wo1·dt genomen dom· zijn client, in de 
Tegel, het hem toevertTouwde geheim 
moet eeTbiedigen, kan een deTgelijke 
verplichting niet bestaan t.o.v. de tucht
oveTheid aan wie de advocaat eedijkheid 
en loyauteit is veTschnldigd kmchtens 
de plichtenleeT van het be1·oep ( l). 
(Art. 458 S.W.) 

4° en 5° De advocaat, die gevraagd heejt 
dat de debatten van de tuchtTaad van 
be1·oep. w_aarvooT hij ve1·schijnt in open
baTe zttttng woTden gehouden, mag zich 
Of deze openbaa1·heid niet be1·oepen om 
zwh te onttTekken aan zijn verplichting 
tot eerlijkheid en loyauteit waa1·doo1' hij 
de hem bij de nitoefening van zijn 
beToep toeveTtTonwde geheime1~ moet 
kenbaaT maken, en evenmin om te 
vragen dat doo1· het be1·oepsgeheim 
gedekte stukken uit de debatten woTden 
gewee1·d. (Art. 458 S.W. ; art. 476 G.W.) 

(X ... , T. PROCUREUR-GENERAAL 
BIJ HET HOF VAN BEROEP TE BRUSSEL.) 

ARREST (VM'taling). 

I-~E?' HOF; - Gelet op de bestreden 
beshssmg, op 26 augustus 1976 gewezen 
door de tuchtraad van beroep van de 
balies van het rechtsgebied van het Hof 
van Beroep te Brussel ; 

Over het eerste middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 22, 67, 78 
van de Grondwet, 1382 van het Burgerlijk 

(1) Cass., 3 juni 1976 (Ar?', cass., 1976, 
blz. 1105), 
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vVetboek, 18, 20, 22, 24, inzonderheid 
§§ 2 en 3, van het koninklijk besluit van 
21 mei 1965 houdende algemeen regle
ment van de strafinrichtingen, 87, 88 van 
het Wetboek van Strafvordering, en, 
voor zover als nodig, 8 van het Verdrag 
tot Bescherming van de Rechten van de 
I\1ens en de fundamentele Vrijheden, 
ondertekend te Rome op 4 november 
1950 en goedgekeurd door de Belgische 
wet van 13 mei 1955, 

doo1·dat de tuchtraad van beroep, op de 
conclusie waarin eiser betoogde dat de 
tegen hem gerichte tuchtrechtsvordering 
« steunde op het onderscheppen van zijn 
briefwisseling door het bestuur der 
strafinrichting "• dat « geen enkele wette
lijke bepaling of zelfs verordening het 
onderscheppen toestaat van de brief
wisseling van een advocaat zonder een 
beroep op de gerechtelijke procedure die 
een huiszoekingsbevel van de onderzoeks
rechter vereist "en bijgevolg de tuchtraad 
van beroep verzocht voor « recht te 
zeggen dat de feiten niet wettelijk 
bewezen zijn "• dit verweermiddel heeft 
verworpen om twee soorten redenen, 
met name : I 0 dat artikel 22 van de 
Grondwet, dat het individu moet be
schermen tegen de willekeur van de 
uitvoerende macht, « hem geen bescher
ming mag bieden tegen de rechterlijke 
macht "• welk beginsel « aan de basis ligt 
van de artikelen 87 en 88 van het 
W etboek van Strafvordering "• « en, naar 
analogie, tegen de tuchtoverheid die moet 
waken over de eerbiediging van de 
traditionele plichtenleer van de balie >> ; 
2o dat de directeur van de gevangenis 
te Leuven de twee brieven met eisers 
naam en zijn titel van advocaat, die 
gericht waren aan twee gedetineerden 
waarvan hij de raadsman was, aan de 
stafhouder had doorgezonden omdat hij 
« had willen nagaan of deze brieven wel 
degelijk (van eiser) zelf uitgingen en om 
te vermijden dat derden die geen uit
staans hebben met de Orde van Advo
caten op bedrieglijke wijze gebruik 
zouden maken van een verzending die 
niet met de werkelijkheid overeenstemt >> 
en dat deze ambtenaar << enerzijds, (eiser) 
wilde beschermen tegen andermans be
driegerij en, voor zover als nodig, de 
tuchtoverheid wilde laten beslissen over 
de houding die moest worden aangenomen 
bij een mogelijke inbreuk >>van eiser op de 
regel van de plichtenleer volgens welke 
« een advocaat met zijn client enkel brief
wisseling voert die nodig is voor diens 
verweer "• uit welke vaststellingen de 
hestreden beslissing afleidt « dat het 

bestuur der strafinrichting de brief
wisseling niet foutief heeft onderschept 
en evenmin het briefgeheim heeft ge
schonden >>, 

terwijl, krachtens de artikelen 67 en 78 
van de Grondwet, het bestuur geen andere 
machten heeft dan die welke de Grand
wet, de wetten en de ter uitvoering van 
deze wetten genomen besluiten eraan 
toekennen ; inzonderheid de macht van 
het bestuur der strafinrichtingen betrek
kelijk de briefwisseling van de gedeti
neerden, die afwijkt van de onschend
baarheid van het briefgeheim die 
gewaarborgd wordt door artikel 22 van 
de Grondwet, strikt wordt beperkt door 
de bepalingen van hoofdstuk III, afde
ling I, van het koninklijk besluit van 
21 mei 1965 houdende algemeen regle
ment van de strafinrichtingen ; naar luid 
van deze bepalingen, enerzijds, de brieven 
die de gedetineerden ontvangen v66r 
hun overhandiging onderworpen kunnen 
worden aan de controle van de directeur 
of zijn gemachtigde (artikel 20), die 
beslist over de overhandiging van elke 
brief en, indien hij beslist dat de over
handiging niet kan gebeuren, de brief aan 
de afzender terugstuurt (artikel 22), en, 
anderzijds, correspondentie tussen de 
gedetineerde en de advocaat van zijn 
keuze te allen tijde geoorloofd is zonder 
enige controle van de directeur of zijn 
gemachtigde, behalve indien het verbod 
van vrij verkeer is uitgevaardigd (arti
kel 24, §§ 2 en 3) ; nu, zoals de beslissing 
vaststelt, de strafinrichting ten deze 
twijfelde of de brieven wel degelijk 
afkomstig waren van de advocaat wiens 
naam op de omslagen voorkwam, ze deze 
brieven gewis niet aan hun bestemme
lingen mocht overhandigen doch ze, in dit 
geval, moest terugsturen aan hun af
zender krachtens artikel 22 van voor
noemd koninklijk besluit van 21 mei 
1965; geen enkele bepaling van het 
algemeen reglement van de strafinrich
tingen haar toestond deze brieven af te 
geven aan een andere persoon dan hun 
afzender of hun bestemmelingen be
houdens de hier niet ter zake dienende 
gevallen bedoeld bij artikel 18 van het 
genoemd reglement ; de door de bestreden 
beslissing aangevoerde artikelen 87 en 88 
van het Wetboek van Strafvordering de 
directeur van een strafinrichting natuur
lijk niet in staat stellen zich de 
onderzoeksmachten toe te eigenen die 
enkel aan de onderzoeksrechter toebe
horen ; ten deze bijgevolg het doorzenden 
door de directeur van de gevangenis 
van de twee brieven aan de stafhouder 
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van zijnentwege een schending was van 
het briefgeheim dat wordt gewaarborgd 
door artikel 22 van de Grondwet en door 
artikel 8 van het V erdr ag tot Bescherming 
van de Rechten van de Mens en de 
fundamentele Vr·ijheden, of althans een 
schending van de voornoemde bepalingen 
van het koninklijk besluit van 21 mei 
1965 en, bijgevolg, een fout in de zin van 
artikel1382 van het Burgerlijk Wetboek; 
door te beslissen « dat het administratief 
bestuur de briefwisseling niet op een 
foutieve manier heeft onderschept en 
evenmin het briefgeheim heeft geschon
den " en door aan te nemen dat de aan 
eiser ten laste gelegde feiten op een 
regelmatige wijze werden bewezen, de 
beslissing al de in het middel bedoelde 
bepalingen heeft geschonden : 

Overwegende dat de beslissing tegen 
eiser een tuchtstraf uitspreekt omdat hij 
aan twee veroordeelde en opgesloten 
clien·ben, op gTond van het voorrecht 
van geheim en vrije briefwisseling waarop 
een advocaat aanspraak kan maken 
krachtens de artikelen 20 en 24 van het 
koninklijk besluit van 21 mei 1965 
houdende algemeen reglement van de 
strafinrichtingen, documenten heeft laten 
geworden die geen verband hielden met 
de noodwendigheden van hun verdedi
ging; 

Overwegende dat het middel enkel 
betoogt dat geen enkele bepaling van het 
koninklijk besluit van 21 mei 1965, 
buiten artikel 18 dat hier niet ter zake 
dienend is, de directeur van de gevangenis 
toestaat de aan de veroordeelde gedeti
neerden gestuurde brieven met op de 
omslag de naam van een advocaat, terug 
te sturen aan een andere persoon dan de 
afzender, en dat de directeur van de 
gevangenis bijgevolg, door dergelijke 
brieven door te zenden aan de stafhouder 
van de Orde van Advocaten, het brief
geheim dat gewaarborgd wordt door 
artikel 22 van de Grondwet en door 
artikel 8 van het Verdrag tot Bescherming 
van de Rechten van de Mens en de 
fundamentele Vrijheden, of, althans, de 
in het middel bedoelde bepalingen van het 
koninklijk besluit van 21 mei 1965 heeft 
geschonden en bij gevolg een fout heeft 
begaan in de zin van artikel 1382 van het 
Burgerlijk Wetboek; 

Overwegende dat de beslissing vast
stelt dat de directeur van de centrale 
gevangenis te Leuven twee brieven 
onderschept heeft die aan gedetineerden 
waren gericht met op de omslag eisers 
naam en de kwali:ficatie advocaat, en ze 
doorgezonden heeft aan de stafhouder 

van de Orde van Advocaten ; dat eiser 
deze brieven in aanwezigheid van de 
stafhouder en op diens verzoek geopend 
heeft; 

Dat de beslissing erop wijst dat de als 
getuige gehoorde directeur van de gevan
genis verklaard heeft dat hij van oordeel 
was geweest dat de twee brieven andere 
zaken konden bevatten dan de brief
wisseling van een advocaat met zijn 
clienten ; dat hij had willen nagaan of 
deze brieven inderdaad van eiser zelf 
afkomstig waren en vermijden dat derden 
die niets te maken hebben met de Orde 
van Advocaten op bedrieglijke wijze 
gebruik zouden kunnen maken van een 
verzending die niet met de werkelijkl1eid 
overeenstemt ; dat zijn vermoedens hem 
des te gegronder leken daar, na raad
pleging van het tableau van de Orde van 
Advocaten en de lijst van de stagiairs, 
bleek dat eisers adres dat daarop voor
kwam niet overeenstemde met het adres 
op de brieven die aan de gedetineerden 
waren gericht ; 

Overwegende dat de wettelijke bepa
lingen die bepaalde misdrijven met 
vrijheidsberoving bestraffen steunen op 
de noodwendigheden van de openbare 
veiligheid en de voorkoming van mis
drijven; 

Dat de uitvoering van deze straffen, 
wegens hun aard en hun doel, een 
toezicht en een controle vereist, niet 
enkel met betrekking tot de persoon van 
de gedetineerden, doch ook betrekkelijk 
hun briefwisseling ; 

Overwegende dat krachtens artikel 20 
van het koninklijk besluit van 21 mei 
1965, genomen ter uitvoering inet name 
van de wettelijke bepalingen tot vast
stelling van vrijheidsberovende straffen, 
de brieven die de gedetineerden, met 
uitzondering van de gegijzelden, schrijven 
of ontvangen aan de controle van de 
directeur kunnen worden onderworpen ; 
dat, volgens artikel 22, de directeur 
beslist over de overhandiging of de 
verzending van de brieven en dat de 
brieven die niet konden verzonclen of 
overhandigd worden ofwel aan de af
zencler teruggestuurd ofwel aan de 
gecletineerden terugbezorgd worden; 

Overwegende dat krachtens artikel 24, 
§ 3, artikel 20 niet van toepassing is op 
de corresponclentie tussen de gedetineerde 
en de advocaat die hij gekozen heeft ; dat 
deze uitzondering, die ingegeven worclt 
door de eerbied voor het beroepsgeheim 
en de rechten van de verdediging, niet 
uitgebreid mag worden tot brieven die 
niets uitstaande hebben met de ver
dediging van de gedetineerde ; 
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Overwegende, enerzijds, dat artikel 22, 
tot regeling van de toepassing van 
artikel 20, de correspondentie tussen de 
gedetineerde en de advocaat niet kan 
regelen aangezien artikel 20 hierop niet 
van toepassing is ; 

Overwegende, anderzijds, dat, hoewel 
de controle van de directeur van de 
gevangenis niet kan gebeuren in het geval 
als bepaald bij artikel 24, § 3, de openbare 
veiligheid vereist dat in geval van 
gewettigde twijfel, de toepassingsvoor
waarden van de in deze bepaling vast
gestelde afwijking nagegaan zouden 
worden; 

Dat, in geval geen aanwijzing van een 
strafrechtelijk misdrijf bestaat en dus 
geen strafrechtelijk onderzoek kan 
worden ingesteld, deze controle, die het 
beroepsgeheim van de advocaat en het 
recht van verdediging van de gedeti
neerde raakt, enkel verricht kan worden 
door de stafhouder die, krachtens de wet 
en de traditionele regels van de balie, 
het hoofd is van de Orde van Advocaten 
en tot taak heeft de eer van de Orde op 
te houden en de beginselen van waardig
heid, rechtschapenheid en kiesheid van 
het beroep te handhaven ; 

Dat de directeur van de gevangenis 
door onder de in de beslissing vast
gestelde voorwaarden de voornoemde 
brieven door te zenden aan de stafhouder 
van de Orde van Advocaten, de bepa
lingen van het algemeen reglement van 
de strafinrichtingen niet heeft geschonden 
doch ze integendeel juist heeft toegepast ; 
dat hij binnen de perken van zijn 
bevoegdheden is opgetreden en dus de in 
het middel bedoelde bepalingen niet 
heeft geschonden ; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen ; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 97 van 
de Grondwet, 468, 472, 476 van het 
Gerechtelijk W etboek en 458 van het 
Strafwetboek en van het algemeen 
rechtsbeginsel dat aan de advocaat de 
verplichting van openbare orde oplegt 
met betrekking tot zijn relaties met zijn 
client geheimhouding in acht te nemen, 

doordat de tuchtraad van beroep 
geweigerd heeft in te gaan op eisers 
vordering die ertoe strekte cc de processen
verbaal van het dossier uit de de batten te 
verwijderen in zoverre zij verklaringen 
bevatten (van eiser) aan de stafhouder, 
aan het lid-verslaggever van de raad van 
de Orde en voor de raad van de Orde op 
de zitting van 30 maart 1976 "• nu deze 
processen-verbaal volgens eiser cc ver-

klaringen bevatten die natuurlijk door 
het beroepsgeheim worden gedekt en die 
met name bepaalde personen in het 
gedrang brengen die niets uitstaande 
hebben met de balie, clienten (van eiser}, 
die zich enkel onder geheimhouding tot 
hem hebben gewend », en deze beslissing 
heeft gesteund op de reden dat de 
verplichting van de advocaat het beroeps
geheim te eerbiedigen niet bestaat ten 
overstaan van de tuchtoverheid in het 
algemeen en van de tuchtraad van beroep 
in het bijzonder, 

terwijl uit het proces-verbaal van de 
zitting van 15 juni 1976 van de tuchtraad 
van beroep (waarnaar de bestreden 
beslissing verwijst) blijkt dat de 
debatten overeenkomstig artikel 476 
van het Gerechtelijk Wetboek in open
bare zitting werden gehouden ; hoewel 
de verklaringen van een advocaat voor 
de tuchtraad van beroep die zitting 
houdt met gesloten deuren zeker geen 
aantasting kunnen vormen van de ver
plichting van de advocaat het beroeps
geheim te eerbiedigen, zulks niet geldt 
voor de verldaringen van een advocaat 
voor de tuchtraad van beroep wanneer 
de debatten in openbare zitting worden 
gehouden; de beslissing bijgevolg door 
de door eiser bedoelde processen-verbaal 
in de openbare debatten te brengen 
zonder na te gaan of eisers verklaringen 
die in de genoemde processen-verbaal 
voorkomen al dan niet gedekt waren 
door het beroepsgeheim waartoe eiser 
jegens zijn clienten was gehouden, de 
artikelen 468, 472, 476 van het Gerech
telijk W etboek en 458 van het Straf
wetboek, en het in het middel bedoelde 
algemeen rechtsbeginsel heeft geschonden 
en althans niet regelmatig met redenen 
is omkleed volgens de vereiste van 
artikel 97 van de Grondwet : 

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, een dergelijke 
verplichting niet kan bestaan ten over
staan van de tuchtoverheid aan wie de 
advocaat eerlijkheid en loyaliteit is 
verschuldigd krachtens de plichtenleer 
van het beroep ; 

Overwegende dat krachtens artikel 458 
van het Strafwetboek de personen die 
uit hoofde van hun staat of beroep 
kennis dragen van geheimen die hun zijn 
toevertrouwd, en deze bekendmaken 
buiten het geval dat zij geroepen worden 
om in rechte getuigenis af te leggen en 
buiten het geval dat de wet hen verplicht 
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die geheimen bekend te maken, gestraft 
worden met de in dit artikel bepaalde 
straffen; 

Overwegende dat in de zin van deze 
bepaling de advocaat die verschijnt 
voor de tuchtoverheden van de Orde, in 
de mate waarin hij gehouden is door zijn 
plicht tot eerlijkheid en loyaliteit, zich 
bevindt in een geval waar de wet hem 
verplicht de geheimen waarvan hij 
kennis draagt kenbaar te maken ; 

Overwegende dat artikel 476 van het 
Gerechtelijk W etboek de advocaat het 
recht verleent te vragen dat de debatten 
van de tuchtraad van beroep waarvoor 
hij verschijnt in openbare zitting zouden 
gehouden worden ; 

Overwegende dat uit het onderling 
verband tussen deze bepalingen volgt 
dat, enerzijds, de advocaat geen inbreuk 
pleegt op artikel 458 van het Strafwet
boek wanneer hij, zelfs tijdens een 
openbare zitting, aan de tuchtoverheden 
waarvoor hij verschijnt de geheimen 
waarvan hij kennis draagt kenbaar 
maakt en dat, anderzijds, de advocaat die 
de openbaarheid van de debatten heeft 
gevraagd zich hierop niet kan beroepen 
om zich te onttrekken aan zijn verplich
tingen tot eerlijkheid en loyaliteit ten 
overstaan van de tuchtoverheden en 
evenmin om te vragen dat documenten 
die door het beroepsgeheim worden 
gedekt buiten de de batten zouden worden 
gehouden; 

Dat het middel naar recht faalt ; 

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

12 mei 1977. ~ 1e kamer. ~ Voo1·
zitte1·, Ridder Rutsaert, eerste voorzitter. 
- Verslaggeve1·, de H. Meeus. ~ Gelijk
luidende conclusie (1), de H. Delange, 
procureur-generaal. ~ Pleiter, de H. 
Kirkpatrick. 

(1) Raadpl. de conclusie van de Procureur
Generaal Delange verschenen in Bull. en Pas., 
1976, I, biz. 930. 

(2) Cass., 22 juli 1969 (A1·r. cass., 1969, 
blz. 1085). 

1e KAMER.~ 12 mei 1977. 

1 o INKOMSTENBELASTINGEN. 
WETBOEK VAN DE lNKOMST:ENBELAS
TING:EN. - PERSONENBELASTING. ~ 
BEDRIJFSINKOMSTEN. ~ BEZOLDIGIN
GEN, PENSIOENEN :EN GELIJKAARDIGE 
INKOMSTEN. ~ ARTIKEL 26, 2°, VAN 
DIT WETBO:EK, VOOR ZIJN VERVANGING 
BIJ ARTIKEL 17 VAN DE WET VAN 
5 JANUARI 1976. - DRAAGWIJDT:E. 

2o AANSPRAKELIJKHEID (BUITEN 
OVEREENKOMST). ~ BEAlVIBTE BIJ 
DE NATIONALE MAATSOHAPPIJ DER 
BELGISOH:E SPOORWEGEN. ~ ARBEIDS
ONG:ESOHIKTH:EID TEN GEVOLGE VAN 
EEN ONGEVAL TE WIJTEN AAN DE FOUT 
VAN E:EN DERD:E. ~ PERSONEELS
STATUUT VAN DEZE MAATSOHAPPIJ. -
BEPALING VAN HET STATUUT VOLGENS 
WELKE DE MAATSOHAPPIJ DE VOLLE 
WEDD:E ZAL BETAL:EN, ALS VOORSOHOT 
EN MET SUBROGATIE.- RECHT VAN DE 
MAATSOHAPPIJ VAN DE DERDE AAN
SPRAKELIJKE TERUGBETALING VAN DE 
BETAALD:E VOORSOHOTTEN TE VOR
DEREN. - GRENZEN. 

1° Onder de gelding van artikel 26, 2°, 
van het W etboek van de Inkomsten
belastingen v66r· zijn wijziging bij 
artikel17 van de wet van 5 januari 1976 
war·en de renten of pensioenen en andere 
gelijkaardige toelagen, die het volledig 
of gedeeltelijk herstel van een de1·ving 
van winsten, baten of bezoldigingen 
uitmaken, in de bezoldiging van de 
pe1·sonen bedoeld bij a1·tikel 20, 2°, 
van het 1¥ etboek van de Inkomsten
belastingen enkel beg1'epen, wannee1' de 
derving die zij vergoedden bestendig 
was (2). 

2° De Nationale Maatschappij cler Bel
gische Spoonvegen die ove?'eenkomstig 
de bepalingen van haar pe1'soneelsstattHtt 
aan een beambte, clie a1·beidsongesch1;kt 
is ten gevolge van een ongeval te wijten 
aan de fout van een derde, zijn wedde 
betaalt pltts, als voorschot en met 
sub1·ogatie in de ?'echten van deze 
beambte tegen de aansprakelijke clerde, 
kan van laatstgenoernde te?'ttgbetaling 
van de vom·geschoten bed1·agen vo?·de
?'en, in zovern de bearnbte deze zelf had 
rnogen eisen (3). (Artt. 1249 tot 1252 
en 1382 B.W.) 

(3} Raadpl. cass., 6 september 1965 (Bull. 
en Pas., 1966, I, 14), 26 april1974 (Au. cass., 
1974, biz. 926) en 17 november 1975 (ibid., 
1976, blz. 349). 
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(NAAMLOZE VENNOOTSOHAP 
<<JULIEN PRAET EN co», 

T. NATIONALE MAATSOHAPPIJ 
DER BELGISOHE SPOORWEGEN.) 

ARREST (vertaling). 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 5 december I975 in hoger 
beroep gewezen door de Rechtbank van 
Eerste Aanleg te Brussel ; 

Over het middel afgeleid uit de schen
ding van de artikelen Ill9, II65, I249 
tot I252, I382, I383, 20II tot 20I3 van 
het Burgerlijk W etboek, I van de wet 
van II juni I874 houdende de titels X en 
XI, boek I, van het Wetboek van 
Koophandel, 6 van de wet van I juli I956 
betreffende de verplichte aansprakelijk
heidsverzekering inzake motorrijtuigen 
en 97 van de Grondwet, 

doo1·dat het bestreden vonnis, bij 
bevestiging van het vonnis van de eerste 
rechter, ingaat op de rechtsvordering van 
verweerster en eiseres veroordeelt om 
aan verweerster, die optreedt als gesub
rogeerde van haar aangestelde die ge
troffen werd door een ongeval waarvoor 
hij voor de helft en E ... L ... , verzekerde 
van eiseres, voor de andere helft aan
sprakelijk was, 6.380 frank te betalen 
zijnde het equivalent van de helft van het 
bruto-loon of vergoedingen voor loon
derving die verweerster aan haar aan
gestelde heeft betaald tijdens de periode 
gedurende welke hij arbeidsongeschikt 
was wegens dit ongeval, om de redenen : 
dat de vergoeding die verschuldigd is 
door de verzekeraar van de burger
rechtelijke aansprakelijkheid van de 
persoon die een ongeval heeft veroorzaakt 
aan een werkgever die met subrogatie 
aan zijn aangestelde, getroffene door het 
ongeval, een bedrag heeft betaald dat 
gelijk is aan het loon, het bruto- of netto
loon is, naargelang deze vergoeding al 
dan niet vatbaar is voor belasting en 
afhoudingen ; dat de bedragen die als 
lonen of daarmee gelijkgesteld door 
verweerster werden uitbetaald aan haar 
personeelsleden die getroffen worden door 
een ongeval onderworpen zijn aan afhou
dingen en belastingen met toepassing 
van het speciaal statuut dat de verplich
tingen regelt van verweerster ten over
staan van haar personeel, met name 
van artikel 23 van dit statuut dat een 
vergoeding bepaalt die gelijk is aan 
IOO pet. van het gehele loon, wat de 
afhoudingen voor sociale lasten en de 
belastingen impliceert ; dat de oplossing 

van het geschil tussen de partijen niet 
moet ge~ocht wo~de~, zoals appellante 
(thans e1seres) wil, m een onderscheid 
tussen l?on en vergoeding, doch in de 
vaststellmg van het fiscaal regime dat 
toepasselijk is op het bedrag dat door 
verweerster aan haar personeel moet 
worden uitbetaald bij toepassing van het 
personeelsstatuut, ongeacht de kwalifi
catie welke overigens aan deze starting 
moet worden gegeven ; dat dit fiscaal en 
sociaal stelsel het stelsel is van de 
belasting en de afhoudingen, 

terwijl, eerste onde1•deel, verweerster, 
optredende als gesubrogeerde van haar 
aangestelde die getroffen werd door een 
ongeval dat deels te wijten was aan de 
fout van een derde, ten overstaan van 
laatstgenoemde of van de verzekeraar 
va~ zijn burgerrechtelijke aansprakelijk
hmd geen andere rechten kan uitoefenen 
dan degene die door het ongeval werd 
getroffen; hieruit volgt dat de feiten
rechters om regelmatig uitspraak te 
doen over de subrogatoire rechtsvordering 
van verweerster moesten nagaan welke 
de aard en de omvang waren van de 
schade die de getroffene door het ongeval 
werkelijk . had gel eden en, bijgevolg, 
het vonms dat zonder zich verder 
over dit geschilpunt uit te spreken eiseres 
veroordeelt om aan verweerster alles 
terug te betalen wat zij heeft uitbetaald 
i~gevolge ?et statuut en de reglementen 
die haar Jegens haar personeel binden, 
als lonen of vergoedingen voor loon
derving voor de periode van arbeids
?ngeschiktheid van haar aangestelde 
mgevolge het ongeval, zowel de wettelijke 
regels van de subrogatie (schending 
van de artikelen I249 tot I252 en 20ll 
tot 20I3 van het Burgerlijk Wetboek), 
als het beginsel van de billijke en passende 
vergoeding die verschuldigd is door hem 
wiens fout aan een ander schade heeft 
berokkend (schending van de arti
kelen I382, I383 van het Burgerlijk 
Wetboek, I van de voornoemde wet van 
II juni I874 en 6 van de voornoemde wet 
van I juli I956), en als het beginsel dat 
de overeenkomsten slechts verbindend 
zijn voor de partijen die ze hebben 
aaugegaan (schending van de arti
kelen III9 en II65 van het Burgerlijk 
Wetboek) miskent, en aldus de bestreden 
beslissing steunt op redenen die ze 
niet wettelijk verantwoorden (schending 
van artikel 97 van de Grondwet) ; 

tweede onderdeel, 

Overwegende dat uit de stukken die 
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aan het Hof werden voorgelegd blijkt 
dat verweerster, die optreedt als gesub
rogeerde in de rechten van een van haar 
aangestelden, die getroffen werd door 
een verkeersongeval waarvoor de ver
zekerde van eiseres voor de helft aan
sprakelijk werd gesteld, vanwege eiseres 
de terugbetaling heeft gei:iist, tot beloop 
van het verschuldigde, van de genees
kundige kosten die de toestand van haar 
aangestelde nodig had gemaakt en van 
de vergoedingen die zij hem had uit
betaald ingevolge zijn tijdelijke arbeids
ongeschiktheid ; dat deze vergoedingen 
krachtens het statuut tussen verweerster 
en haar personeel berekend werden op 
basis van het brutoloon dat de getroffene 
hadn'weten ontvangen tijdens de periode 
van tijdelijke ongeschiktheid; dat het 
bestreden vonnis, hoewel eiseres in 
conclusie had betoogd dat de vergoeding 
die de getroffene van haar verzekerde 
had kunnen eisen niet onderworpen was 
aan belasting of sociale lasten, hetgeen 
verweerster in conclusie erkende, en dat 
de derde aansprakelijke bijgevolg aan de 
getroffene enkel vergoedingen was ver
schuldigd die met het nettoloon overeen
stemden, het beroepen vonnis bevestigt 
dat eiseres had veroordeeld om aan 
verweerster, benevens de helft van de 
geneeskundige kosten, ook de helft terug 
te betalen van de vergoedingen wegens 
loonderving berekend op basis van het 
brutoloon; 

Overwegende, enerzijds, dat krachtens 
artikel 26, 2°, van het Wetboek van de 
Inkomstenbelastingen, zoals het ten deze 
toepasselijk was, de vergoedingen voor 
de derving van bezoldigingen voor een 
loontrekkende slechts belastbaar waren 
wanneer ze de vergoeding vormden voor 
een bestendige arbeidsongeschiktheid; 

Dat, anderzijds, de werkgever die 
gesubrogeerd is in de rechten van de 
getroffene die door hem vergoed werd 
voor de schadelijke gevolgen van een 
feit dat aan een derde te wijten is, tegen 
deze geen andere rechten kan uitoefenen 
dan die welke de getroffene zelf kon 
uitoefenen ; 

Overwegende dat het ten deze niet ter 
zake dienend is dat verweerster, 
krachtens een statuut waar eiseres en 
haar verzekerde niets mee uit te staan 
hebben en dat hen derhalve niet tegen
stelbaar is, aan haar aangestelde vergoe
dingen heeft betaald die overeenstemmen 
met het verloren brutoloon ; 

Dat de aangestelde van verweerster 
bij ontstentenis van dit statuut van de 
derde aansprakelijke enkel vergoedingen 
mocht eisen die overeenstemden met de 

werkelijk toegebrachte schade, dus be
rekend op basis van het verloren netto
loon; 

Dat hieruit volgt dat het vonnis, door 
:rijn tegengestelde beslissing te steunen 
op de vaststelling dat de door verweerster 
aan haar aangestelde uitbetaalde vergoe
dingen, krachtens het statuut dat hen 
verbindt, gelijk zijn aan 100 pet. van het 
totale loon, zijn beslissing niet wettelijk 
verantwoord heeft ; 

Dat het eerste onderdeel van het 
middel gegrond is ; 

Om die redenen, zonder acht te slaan 
op het tweede onderdeel van het middel, 
dat tot geen ruimere cassatie kan leiden, 
vernietigt het bestreden vonnis behalve 
in zoverre het, bij bevestiging van het 
beroepen vonnis, eiseres veroordeelt tot 
terugbetaling van de helft van de 
geneeskundige kosten die verweerster 
voor rekening van haar aangestelde 
heeft betaald ; beveelt dat van dit arrest 
melding wordt gemaakt op de kant van 
de gedeeltelijk vernietigde beslissing ; 
houdt de kosten aan opdat hierover door 
de feitenrechter wordt beslist; verwijst 
de aldus beperkte zaak naar de Recht
bank van Eerste Aanleg te Nijvel, 
zitting houdend in hoger beroep. 

12 mei 1977. ~ 1e kamer. ~ Voo1'
zitter, Ridder Rutsaert, eerste voorzitter. 
~ Verslaggever, de H. Capelle.~ Gelijk
l!uidende conclusie, de H. Delange, procu
reur-generaal. ~ Pleiter, de H. A. 
DeBruyn. 

1e KAMER.~ 13 mei 1977. 

1o VONNISSEN EN ARRESTEN. 
BURGERLIJKE ZAKEN. - 0PENBAAR
HEID VAN DE TEREOHTZITTINGEN. ~ 
V ASTSTELLING. 

2o CASSATIEMIDDELEN. ~ BURGER
LIJKE ZAKEN. ~ MIDDEL TEN BETOGE 
DAT DE TEREOHTZITTINGEN WAAROP 
DE ZAAK WERD BEHANDELD NIET 
OPENBAAR WAREN. ~ TEREOHTZIT
TINGSBLADEN NIET VOORGELEGD. 
NIET-ONTV ANKELIJKHEID. 

1 o en 2o De processen-verbaal welke dienen 
opgesteld te worden met toepassing van 
artikel 721, 3°, van het Gerechtelijk 



-943-

liV etboek om bij het dossier van de 
rechtspleging te worden gevoegd, hebben 
niet tot doel de openbaarheid van de 
ter,echtzittingen vast te stellen ; niet 
ontvankelijk is derhalve het middel ten 
betoge dat de terechtzittingen waarop 
de zaak werd behandeld, niet openbaar 
waren, als de eise1' enkel van deze 
processen-verbaal gewag maakt en geen 
gelijkvormig ajsch1·ijt voo1'legt van de 
terechtzittingsbladen waarvan sprake in 
artikel 783 van het Gerechtelijk liVet
boek (1). 

(SCHOOFS, T. HELLINGS.) 

ARREST. 

RET HOF; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 8 december 1975 in hoger 
beroep gewezen door de Rechtbank van 
Eerste Aanleg te Hasselt ; 

Over het middel afgeleid uit de 
schending van de artikelen 721, in het 
bijzonder go, 757, 73g van het Gerech
telijk Wetboek, 96 en 97 van de Grand
wet, 

doordat noch de processen-verbaal van 
de terechtzittingen van 21 april 1974 
en van 10 november 1975 van de eerste 
kamer van de Rechtbank van Eerste 
Aanleg te Hasselt noch enig ander 
procedurestuk vaststellen dat de terecht
zittingen openbaar waren of dat de 
rechtbank op regelmatige wijze bevolen 
had dat de zaak met gesloten deuren 
zou behandeld worden, 

terwijl, behoudens de bij de wet be
paalde uitzonderingen, waarvan het be-

(1) Raadpl. cass., 5 november 1976, supm, 
blz. 272. 

De proceduredossiers waarvan sprake in de 
artikelen 720 en vlg. van het Gerechtelijk 
W etboek worden samengesteld door de 
griftler. 

De Koninklijke Commissaris voor de 
Gerechtelijke Hervorming wijst erop dat 
de stukken welke in het dossier van de rechts
pleging moeten voorkomen tot doel hebben, 
enerzijds, inlichtingen te verstrekken over 
het verloop van de zaak vanaf de inleiding 
van de zaak tot de eindbeslissing en, ander
zijds, aan de partijen de verplichting te 
besparen om, bij een voorziening, tal van 
uitgiften, afschriften of uittreksels voor te 
leggen (zie 0H. VAN REEPINGHEN, Verslag 
over de Gerechtelijlce Hervormi11g, commentaar 
op de artikelen 720 tot 725 G.vV.). De pro-

staan in onderhavig geval niet werd 
vastgesteld, de terechtzittingen van de 
rechtbanken, de pleidooien en verslagen 
openbaar zijn : 

Overwegende dat de processen-verbaal, 
welke dienen opgesteld te worden met 
toepassing van artikel 721, go, van het 
Gerechtelijk Wetboek om bij het dossier 
van de rechtspleging te worden gevoegd, 
niet tot doel hebben de openbaarheid 
van de terechtzittingen vast te stellen ; 

Overwegende dat eiser de zittings
bladen, welke de proceshandelingen 
moeten vermelden, niet overlegt ; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen ; 

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

1g mei 1977. - 1e kamer. - Voor
zitte1', de H. de Vreese, raadsheer waar
nemend voorzitter. - V erslaggever, de 
H. Van Leckwijck. - Gelijkluidende 
conclusie, de H. Colard, advocaat-gene
raal. - Pleiters, de HH. L. Simont en 
De Baeck. 

1e KAMER.- 13 mei 1977. 

1° CASSATIEMIDDELEN.- BURGER
LIJKE ZAKEN.- VERMELDING VAN EEN 
GESCHONDEN WETTELIJKE BEPALING. 
- SCHENDING VAN DEZE BEPALING KAN 
LEIDEN TOT VERNIETIGING VAN HET 
BESOHIKKENDE GEDEELTE. - DEZE 
VERMELDING VOLSTAAT. 

cessen-verbaal, welke het dossier van de 
rechtspleging bevat, hebben dus niet tot doel 
de openbaarheid van de terechtzitting vast 
te stellen. 

De regelmatigheid van de rechtspleging 
op de terechtzitting moet worden vastgesteld 
in de terechtzittingsbladen waarvan sprake 
in de artikelen 783 en vlg. van het Gerechtelijk 
Wetboek; dit zijn authentieke stukken die 
worden ondertekend door de voorzitter van 
de rechtbank en door de griftler waarbij de 
minuten van de vonnissen moeten gevoegd 
worden en waarin moet worden gezegd hetgeen 
op de terechtzitting is gebeUl'd. 

De terechtzittingsbladen worden per jaar 
in een register verzameld en bewaard op de 
griffie. Er mogen afschriften of voor eens
luidend verklaarde afschriften ervan voor
gelegd worden. 
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2° HOGER BEROEP.- BURGERLIJ:KE 
ZA:KEN. - BESLISSING TOT NIETIG· 
VER:KLARING VAN RET HOGER BEROEP 
INGESTELD BIJ EEN VERZOE:KSOHRIFT 
'VAARIN DE PLAATS, DE DAGEN RET UUR 
VAN DE VERSOHIJNING WORDEN VER· 
MELD DOOH NIET D]; GRIEvEN. - BE
SLISSING WAARIN IMPLIOIET WORDT 
OVERWOGEN DAT DIT VERZUIM NADEEL 
HEEFT BERO:K:KEND AAN DE PARTIJ DIE 
DE NIETIGHEID HEEFT AANGEVOERD.
WETTELIJ:KE BESLISSING. 

1° A an a1'tikel 1080 van het Ge1'echtelij k 
W etboek voldoet, in zove1'1'e dit de 
vennelding, in de voo1·ziening, van de 
wettelijke bepalingen voo1·sch1'ijjt, waa?·
van de schending wm·dt aangevoenl, 
het middel afgeleid nit de schending 
van een wetteliJke bepaling wellce, zo het 
middel geg1·ond is, kan leiden tot ve1'
nietiging van het best1'eden beschikkende 
gedeelte ( 1). 

2° W etteliJk is de beslissing waarbij een 
doo1' de ve1'weer·de?' in hager be1'oep 
opgewo?·pen exceptie van nietigheid wo1'dt 
aangenomen en nietig ve1·klaa1'd het 
hoge1' be1'oep ingesteld biJ een ve?·zoek
sch1'ijt waa1'in de plaats, de dag en het 
ntt1' van de ve1·schijn'ing wo1·den veT
meld, maa1· zonde1' opgave van de 
grieven, op g1'ond van de impliciete 
ove1·weging dat dit ve1'zuim nadeel 
heeft be1'okkend aan de verwee1'de?' in 
hoge1' be1·oep, aangezien de eise1' in hoge1' 
be1'oep dit punt niet heeft betwist (2). 
(Artt. 861, 862, 1057, 7°, en 1063 G.W.) 

(EOHTGENOTEN JANSSENS-VANDEREET, 
T. MEYER.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 25 november 1975 in hoger 
beroep gewezen door de Rechtbank van 
Eerste Aanleg te Brussel ; 

Over het middel afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 861, 862, 863, 
1056, 1057 van het Gerechtelijk Wet
hoek, 1319, 1320, 1322 van het Burgerlijk 
Wetboek en 97 van de Grondwet, 

doo1·dat het vonnis het hoger beroep 
van eiseres niet toelaatbaar verklaart 

(1) Cass., 9 september 1976, supm, blz. 32. 
(2) Raadpl. cass., 23 mei 1975 (A?"!', cass., 

1975, blz. 1011). 

en haar tot de kosten veroordeelt, op 
grond van de overwegingen « dat ge
intimeerde, thans verweerder, terecht in 
conclusie doet gelden dat het ingestelde 
rechtsmidde1 nietig is « wegens niet
opgave van de grieven " ; dat het hier
boven geciteerde deel van het verzoek
schrift tot hoger beroep (3) inderdaad 
niet kan worden beschouwd als een, weze 
het summiere, opgave van de grieven ; 
dat het slechts een stijlformule is vermits 
het in om het even welke zaak kan worden 
vermeld van zodra appellant voor de 
eerste rechter conclusie heeft genomen ; 
dat zulke stijlclausules zeker niet beant
woorden aan de vereisten gesteld door 
artikel 1057, 7°, van het Gerechtelijk 
W etboek, voorwaarden die op straffe 
van nietigheid zijn voorgeschreven n, en, 
in antwoord op een aanvoering van de 
conclusie van eiseres, e1· aan toevoegt 
dat verweerders conclusie aantoont 
waarom de nietigheid van de akte van 
hager beroep werd ingeroepen, 

te1·wijl, eer·ste onde1·deel, indien de 
verwijzing naar de voor de eerste rechter 
genomen conclusie niet als de opgave 
van de grieven becloeld in het artikell057, 
7o, van het Gerechtelijk vVetboek kan 
worden beschouwd, de nietigheicl die 
daaruit, luidens dezelfde wetsbepaling, 
voortspruit niet kan worden uitgesproken 
inclien het aangeklaagde verzuim de 
belangen niet heeft geschaad van degene 
die het inroept ; ten deze, noch in de 
beslissing, noch in de conclusie van 
verweerder is aangeduid op welke wijze 
diens belangen zouden zijn geschaad, 
zodat het vonnis, door toepassing te 
maken van voormeld artikel 1057, 7°, 
van het Gerechtelijk Wetboek, zonder 
na te gaan of noch te motiveren dat aan 
het vereiste van artikel 861 van hetzelfde 
wetboek is voldaan, deze wetsbepalingen, 
alsmede, voor zoveel als nodig, artikel 97 
van de Grondwet schendt ; 

tweede onde1'deel, 

derde onde1'deel, de aangehaalde moti
vering van het vonnis, of enige andere, 
in elk geval het Hof niet in de mogelijk
heid stelt zijn toezicht over de wette
lijkheid ervan uit te oefenen, vermits 
niet kan worden uitgemaakt of de feiten
rechter de toepassing van artikel 1057, 7°, 

(3) Ret verzoekschrift verweea naar de 
conclusie v66r de eerste rechter en beperkte 
zich tot de aanvoering van « alle middelen 
die te gelegener tijd moesten worden voor
gedragen "· 
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van, het Gerechtelijk W etboek heeft 
getoetst aan de voorwaarde van arti
kel 861 van hetzelfde wetboek, waaruit 
de schending volgt van artikel 97 van 
de Grondwet : 

Over de grond van niet-ontvankelijk
heid door verweerder tegen het middel 
opgeworpen en hieruit afgeleid dat het de 
schending aanvoert van artikel 1057 van 
het Gerechtelijk W etboek zonder tegelijk 
die van artikel 1063, inzonderheid 7°, 
van hetzelfde wetboek in te roepen : 

Overwegende dat voornoemd arti
kel I057, 7°, de opgave van de grieven 
in het verzoekschrift tot hoger beroep op 
straffe van nietigheid voorschrijft wan
neer dit verzoekschrift de plaats, de dag 
en het uur van de verschijning vermeldt ; 

Dat artikel I063 de gevallen opsomt 
waarin dergelijke akte de zoeven aan
geduide vermeldingen moet bevatten ; 

Dat aan de vereisten van artikel I080 
van het Gerechtelijk ·w etboek voldoet 
het middel afgeleid uit de schending 
van artikel I057, nu de schending van 
dit artikel volstaat om de vernietiging 
van de beslissing met zich te brengen ; 

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

Over het middel : 

W at het eerste en het derde onderdeel 
betreft : 

Overwegende dat de eisers hoger 
beroep hadden ingesteld bij verzoek
schrift en onder vermelding van plaats, 
dag en uur van de verschijning ; 

Overwegende dat verweerder tegen 
dit rechtsmiddel een exceptie van nietig
heid had ingeroepen, met name dat de 
eisers hadden verzuimd in hun akte van 
hoger beroep hun grieven op te geven ; 

Overwegende dat de eisers in hun 
antwoord op voormelde exceptie niet 
hebben betwist dat, zo het verzuim zou 
bestaan, het de belangen van verweerder 
zou hebben geschaad ; 

Overwegende dat het vonnis door in 
die omstandigheden op de door ver
weerder voorgedragen exceptie van 
nietigheid in te gaan en deswege het 
rechtsmiddel van de eisers << niet toe
laatbaar » te verklaren, impliciet maar 
zeker oordeelt dat het verzuim de 
grieven op te geven, verweerders be
langen heeft geschaad ; 

'iV at het tweede onderdeel betreft : 

Dat het middel feitelijke grondslag 
mist; 

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

I3 mei I977. - Ie kamer. - Voor
zitter, de H. de Vreese, raadsheer waar
nemend voorzitter. - Verslaggever, de 
H. Van Leckwijck. - Gelijkluidende 
conclusie, de H. Colard, advocaat-gene
raal. - Pleite1·s, de HH. Biitzler en 
Houtekier. 

2e KAMER.- 16 mei 1977. 

I 0 RECHTBANKEN.- STRAFZAKEN.
BURGERLIJKE REORTSVORDERING. -
VORDERING GEGROND OP DE ART!· 
KELEN I382 EN I383 VAN RET BURGER· 
LIJK WETBOEK. - BESLISSING WAAR· 
BIJ DE AANSPRAKELIJKREID TUSSEN 
DE BEKLAAGDE EN RET SLAORTOFFER 
WORDT VERDEELD EN AAN RET SLAORT· 
OFFER OF AAN DIENS VERZEKERAAR 
AKTE WORDT VERLEEND VAN RET 
VOOR DE TOEKOMST GEMAAKTE VOOR· 
BEROUD. - GEEN UITSPRAAK OVER 
NIET GEVORDERDE ZAKEN. -DE GE· 
VOLGEN VAN DEZE BESLISSING TOT 
VERDELING VAN DE AANSPRAKELIJK· 
REID STREKKEN ZIOR NOODZAKELIJK 
UIT TOT DE TOEKOMSTIGE UITGA VEN 
VAN RET SLAORTOFFER OF VAN DIENS 
VERZEKERAAR. 

2° AANSPRAKELIJKHEID (BUITEN 
OVEREENKOMST). - VoRDERING 
GEGROND OP DE ARTIKELEN I382 EN 
I383 VAN RET BURGERLIJK WETBOEK. 
- BESLISSING W AARBIJ DE AANSPRAKE· 
LIJKREID TUSSEN DE BEKLAAGDE EN 
RET SLAORTOFFER WORDT VERDEELD 
EN AAN RET SLAORTOFFER OF AAN 
DIENS VERZEKERAAR AKTE WORDT 
VERLEEND VAN RET VOOR DE TOEKOMST 
GEMAAKTE VOORBEROUD. GEEN 
UITSPRAAK OVER NIET GEVORDERDE 
ZAKEN. - DE GEVOLGEN VAN DEZE 
BESLISSING TOT VERDELING VAN DE 
AANSPRAKELIJKHEID STREKKEN ZIOR 
NOODZAKELIJK UIT TOT DE TOEKOM· 
STIGE UITGA VEN VAN RET SLAORTOFFER 
OF VAN DIENS VERZEKERAAR. 

I o en 2° De rechter die op een op de a?·ti
kelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk 
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W etboek gesteunde vm·dering in alge
mene bewoo1·dingen beslist dat de aan
spmkel~fkheid verdeeld woTdt tussen de 
beklaagde en het slachtojje1' en aan het 
slachtojje1• of aan diens verzekeraaT akte 
veTleent van het voor de toelwmst gemaalc
te voorbehoud, doet geen uitspraak over 
niet gevorderde zaken; de gevolgen van 
de beslissing tot verdeling van de aan
sprakelijkheid st1·ekken zich noodzakelijk 
uit tot de toekomstige nitgaven van het 
slachtoffeT of van diens verzekemar (1). 
(Art. 1138, 2° G.W.). 

(NAAMLOZE VENNOOTSCHAP « ZURICH l>, 

T, MENNESSON.) 

ARREST (vertaling). 

HET HOF;- Gelet op het bestreden 
arrest, op 28 december 1976 door het 
Hof van Beroep te Brussel gewezen ; 

Overwegende dat de voorziening enkel 
gericht is tegen de civielrechtelijke 
beschikkingen van het arrest ; 

Over het middel afgeleid uit de schen
ding van artikel 1138, 2°, van het 
Gerechtelijk W etboek, 

doordat in verband met de civiel
rechtelijke vordering waarbij eiseres 
vroeg dat verweerder zou worden ver
oordeeld tot betaling van een bedrag 
van 457.239 frank, dat is het totaal van 
haar uitbetalingen als verzekeraar-ar
beidsongevallen aan het slachtoffer, het 
bestreden arrest beslist dat ten aanzien 
van eiseres het slachtoffer voor drie vierde 
voor het ongeval aansprakelijk is, ver
weerder veroordeelt tot betaling van het 
bedrag van 114.310 frank plus de 
compenserende intresten sedert de dag 
van de uitbetalingen, de gerechtelijke 
intresten en de kosten van eerste aanleg, 
en aan eiseres akte verleent van haar 
voorbehoud betreffende haar eventuele 
uitgaven in de toekomst, 

teTwijl, door te beslissen in algemene 
bewoordingen die, wegens hun algemeen
heid, zowel van toepassing zijn op de 
gedane uitbetalingen waarvan eiseres de 
terugbetaling vorderde als op de toe
komstige uitbetalingen waarvoor geen 
enkele vordering werd :i:ngesteld, " dat 
ten aanzien van deze burgerlijke partij 
het slachtoffer Devillez voor drie vierde 
voor het ongeval aansprakelijk is "• het 

(1) Raadpl. cass., 10 oktober 1974 (A1'1', 
cass., 1975, blz. 186). 

bestreden arrest uitspraak heeft gedaan 
over een niet gevorderde zaak en, 
bijgevolg, het in het middel vermelde 
artikel 1138, 2°, van het Gerechtelijk 
W etboek heeft miskend : 

Overwegende dat de burgerlijke partij, 
thans eiseres, voor het hof van beroep 
betoogde dat de gehele aansprakelijkheid 
voor het ongeval dat haar verzekerde 
Devillez was overkomen op de beklaagde, 
thans verweerder, rustte; dat zij vroeg 
dat laatstgenoemde zou worden veroor
deelcl tot betaling van al haar uitbe
talingen en verzocht dat haar akte zou 
worden verleend van het voorbehoud 
dat zij maakte voor haar eventuele 
uitgaven in de toekomst; 

Overwegende dat het arrest uitspraak 
doet over het beginsel van de aansprake
lijkheid voor het ongeval en beslist dat 
ten aanzien van eiseres het slachtoffer 
Devillez voor drie vierde aansprakelijk 
is; dat de gevolgen van die beslissing 
zich noodzakelijk uitstrekken tot de 
toekomstige uitgaven van eiseres aan 
haar verzekerde ; 

Overwegende dat het arrest, door over 
de aansprakelijkheid te beslissen in 
algemene bewoordingen welke op die 
uitgaven van toepassing zijn, derhalve 
geen uitspraak doet over niet gevorderde 
zaken en artikel 1138, 2°, van het 
Gerechtelijk Wetboek niet schendt; 

Dat het middel naar recht faalt ; 

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

16 mei 1977. - 2e kamer. - TToor
zitter, de H. Trousse, raadsheer waar
nemend voorzitter. - TTeTslaggeve1·, de 
H. Mahillon. - Gelijkluidende conclusie, 
de H. Colard, advocaat-generaal. 
Pleiter, de H. VanRyn. 

2e KAMER.- 16 mei 1977. 

HOGER BEROEP.- STRAFZAKEN. 
EENSTElVIMIGHEID. STRAFVORDE
RING. - TERUGGAVE NIET DOOR DE 
EERSTE RECHTER, MAAR WEL DOOR DE 
RECHTER IN HOGER BEROEP BEVOLEN. 
- GEEN EENSTEMMIGHEID VEREIST. 

Geen eenstemmigheid van de TechteTs woTdt 
vereist als het hof van be~·oep, bij de 
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beslissing op de strafvordering, een door 
de correctionele rechtbank niet voo1'ge
schreven teruggave wil bevelen (1). 
(Art. 2llbis Sv.) 

(DECOOK, T. LEMEUR.) 

ARREST (vertaling). 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 31 december 1976 door het Hof 
van Beroep te Bergen gewezen ; 

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

Overwegende dat de voorziening, bij 
gebrek aan belang, niet ontvankelijk is 
voor zover het arrest eiser vrijspreekt 
van de telastlegging I ; 

Wat het overige betreft : 

Over het middel afgeleid uit de scherr
ding van artikel 2llbis van het Wetboek 
van Strafvordering, 

do01·dat het arrest beveelt dat de 
originelen en de afschriften van vier 
overeenkomsten aan hun wettige eigenaar 
zouden worden teruggegeven, 

terwijl de eerste rechter die teruggave 
niet had bevolen en het arrest niet heeft 
vastgesteld dat het hof van beroep 
daarover met eenparigheid van stemmen 
uitspraak heeft gedaan : 

Overwegende dat uit de bewoordingen 
van artikel 44 van het Strafwetboek 
blijkt dat de door een strafgerecht be
volen teruggave geen straf is; dat 
eenstemmigheid van de !eden van het 
hof van beroep dus niet vereist is voor 
het bevelen van een teruggave die de 
eerste rechter niet had voorgeschreven ; 

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

op straffe van nietigheid voorgeschreven 
rechtsvormen in acht zijn genomen en de 
beslissing overeenkomstig de wet is 
gewezen; 

II. In zoverre de voorziening gericht 
is tegen de beslissing op de civielrechte
lijke vordering van verweerster tegen 
eiser : 

Overwegende dat eiser geen bijzonder 
middel aanvoert ; 

(1) Cass., 10 oktober 1972 (A1'J•. cass., 1973, 
blz. 150). 

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

16 mei 1977. - 2e kamer. - Voor
zitter, de H. Trousse, raadsheer waar
nemend voorzitter. - Ve1·slaggeve1·, de 
H. Mahillon. - Gelijkluidende conclusie, 
de H. Colard, advocaat-generaal. -
Pleiter, de H. Mayence (van de balie 
te Charleroi). 

2e KAMER.- 16 mei 1977, 

BEWIJS. - STRAFZAKEN. - BESLISSING 
WAARBIJ WORDT VASTGESTELD DAT DE 
BEWERINGEN VAN DE BEKLAAGDE NIET 
GELOOFWAARDIG ZIJN EN DAT HET 
BEWIJS VAN DE TEN LASTE GELEGDE 
FElTEN IS GELEVERD DOOR HET OPEN
BAAR MINISTERIE EN DOOR DE BURGER
LIJKE PARTIJ.- GEEN OMKERING VAN 
DE BEWIJSLAST. 

De 1'egel van de bewijslast in st1•ajzaken 
wordt niet miskend door de beslissing 
waarbij wordt vastgesteld dat de bewe
ringen van de beklaagde niet geloof
waardig zijn en dat het bewijs van de ten 
laste gelegde jeiten is gelevm·d door het 
openbaar ministerie en door de burger
lijke partij (2). (Algemeen beginsel van 
de bewijslast in strafzaken.) 

(OAVILLOT, T. GODON.) 

Met de notitie overeenstemmend 
arrest. 

16 mei 1977. - 2e kamer. - Voor
zitter, de H. Trousse, raadsheer waar
nemend voorzitter.- Verslaggever, Mevr. 
Raymond-Decharneux.- Gelijkluidende 
conclusie, de H. Colard, advocaat-gene
raal. - Pleiters, de HR. Jacquemin
Tulkens en Risopoulos (heiden van de 
balie te Brussel). 

(2) Raadpl. cass., 29 april en 9 juni 1975 
(Ar1·. cass., 1975, blz. 947 en 1072), 22 de
cember 1975 (ibid., 1976, blz. 497) en 31 ja
nuari 1077, supra, blz. 602. 
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2e KAMER.- 16 mei 1977. 

1° VONNISSEN EN ARRESTEN. 
STRAFZAKEN. - POLITIERECHTBANK 
RECHTDOENDE ZONDER DAT DE ZAAK 
REGELMATIG BIJ HAAR AANHANGIG 
WERD GEMAAKT. - VEROORDELEND 
VONNIS.- ONWETTELIJKHEID. 

2° CASSATIE. - VooRZIENING OP 
BEVEL VAN DE MINISTER VAN JUS TIT IE. 
- V ONNIS VAN DE POLITIERECHTBANK 
WAARBIJ DE BEKLAAGDE WERD VER
OORDEELD ZONDER DAT DE ZAAK 
REGELMATIG VOOR DE RECHTBANK 
WERD GEBRACHT. - VERNIETIGING 
ZONDER VERWIJZING. 

1° Onwettelijk is het vonnis van de politie-
1'echtbank waa1·bij de beklaagde wordt 
vero01·deeld zonder dat de zaak regel
matig bij de rechtbank aanhangig we1•d 
gemaakt door een beslissing tot verwij
zing van een onde1·zoeksge1·echt gevolgd 
van een dagvaarding, door een dagvaar
ding of doo1· de m·ijwillige Ve?'schijning 
van de beklaagde (1). (Artt. 145 en 
147 Sv.) 

2° Op de voorziening van de P1·oc~we~w
Generaal, ingesteld op bevel van de 
Ministe1· van J~tstitie, vemietigt het 
Hof het vonnis waarbij de politie1'echt
bank de beklaagde ve1'oo1'deelt zonde1' dat 
de zaak 1·egelmatig bij de 1'echtbank aan
hangig we1'd gemaakt do01' een beslissing 
tot ve1·wijzing van een onde1·zoeksge1'echt 
gevolgd van een dagvaa1·ding, doo1' een 
dagvaarding of door de m·ijwillige 
Ve?'schijning van de beklaagde (2). 
(Art. 41 Sv.) 

(PROCUREUR-GENERAAL 
IN RET HOF VAN OASSATIE, 

IN ZAKE VINCENT.) 

ARREST (ve1·taling). 

RET HOF ; - Gelet op de hierna vol
gende vordering van de Procureur
Generaal in het Hof van Cassatie : 

« Aan de tweede kamer van het Hof 
van Cassatie. 

" De ondergetekende procureur-gene
raal heeft de eer hierbij uiteen te zetten 
dat de Minister van Justitie hem bij 

(1) en (2) Cass., 5 oktober 1976, twee arres
ten, SU1J1'a, biz. 144. 

sohrijven van 21 februari 1977, Bestuur 
der Wetgeving, nr. 7/130.836/345 AP/ 
Div.-LV/AV, bevel heeft gegeven, over
eenkomstig artikel 441 van het Wetboek 
van Strafvordering, bij het Hof aangifte 
te doen van het in kracht van gewijsde 
gegaan verstekvonnis van 24 maart 197 6 
van de Politierechtbank te Merbes-le
Chateau waarbij Vincent Maggy, wnder 
beroep, geboren te Charleroi op 16 juli 
194 7, woonaohtig te Boussoit, rue de Bray 
nr. 41, wordt veroordeeld tot geldboeten 
en tot vervallenverklaring van het recht 
tot sturen wegens het besturen van een 
voertuig ondanks een vervallenverklaring 
van het recht tot sturen, wegens dronken
sohap aohter het stuur en weigering zioh 
te onderwerpen aan de ademtest of aan 
de bloedproef, welke feiten op 10 juli 
197 5 te Solre-sur-Sambre werden ge
pleegd. 

" Uit de gedingstukken blijkt dat dit 
vonnis werd uitgesproken zonder dat 
de zaak door een regelmatige dagvaarding 
of door de vrijvvillige verschijning van 
de beklaagde bij de politiereohtbank 
aanhangig werd gemaakt en zonder dat 
beklaagde in staat is geweest zioh te 
verdedigen. 

" Ret vonnis sohendt derhalve de 
bepalingen van de artikelen 145 en 14 7 
van het W etboek van Strafvordering 
alsmede het algemeen beginsel inzake de 
eerbiediging van de reohten van de 
verdediging. 

" Om die redenen, vordert de onder
getekende prooureur-generaal dat het 
den Hove behage het aangegeven vonnis 
te vernietigen, te bevelen dat van zijn 
arrest melding zal worden gemaakt op de 
kant van de vernietigde beslissing en te 
besohikken dat er geen grond is tot 
verwijzing. 

'' Brussel, 23 februari 1977. 
" V oor de procureur-generaal, 

" De advooaat-generaal, 
" (get.) Colard "; 

Gelet op artikel 441 van het Wetboek 
van Strafvordering, met aanneming van 
de gronden van deze vordering, vernietigt 
voormeld vonnis van de Politierechtbank 
te Merbes-le-Chateau; beveelt dat van 
dit arrest melding zal worden gemaakt 
op de kant van de vernietigde beslissing ; 
beschikt dat er geen grond is tot ver
wijzing. 

16 mei 1977. - 2e kamer. - Voo1'
zitter, de H. Trousse, raadsheer waar
nemend voorzitter. - Ve1'slaggeveT, de 
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H. Mahillon. - Gelijkluidende conclusie, 
de H. Oolard, advocaat-generaal. 

2e KAMER.- 16 mei 1977. 

10 BEROEPSGEHEIM. - PERSONEN 
DIE UIT HOOFDE VAN HUN STAAT OF 
BEROEP KENNIS DRAGEN VAN GEHEIMEN 
DIE HUN ZIJN TOEVERTROUWD. -
BEGRIP. 

2° BEROEPSGEHEIM. - PERSONEN 
DIE UIT HOOFDE VAN HUN STAAT OF 
BEROEP KENNIS DRAGEN VAN GEHEIMEN 
DIE HUN ZIJN TOEVERTROUWD. -
ZAKENLUI EN BOEKHOUDKUNDIGEN. -
DEZE ZIJN NIET ERIN BEGREPEN. 

1° en 2° A1·tikel 458 van het Stmfwetboek 
kan niet worden toegepast op degenen 
die alleen maar tot discretie verplicht 
zijn; noch de aard van de werkzaam
heden van de zakenlui en de boekhow1-
kundigen, noch enige wettelijlce bepaling 
kennen hun voor de uitoefening van hun 
werkzaamheden, de hoedanigheid toe 
van pe1·sonen die uit hoofde van hun 
staat of beroep verplicht zijn tot geheim
houding, in de zin van deze bepaling (1). 

(PROOUREUR-GENERAAL 
BIJ RET HOF VAN BEROEP TE BERGEN, 

T. BUYSMANS EN POIGNilll.) 

ARREST (vertaling). 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 22 februari 1977 gewezen door 
het Hof van Beroep te Bergen waarnaar 
de zaak werd verwezen ; 

Gelet op het arrest van het Hof van 
24 mei 1976 (2); 

(1) Raadpl. cass., 26 september 1966 (A1'1', 
cass., 1967, blz. 95); cass. fr., ch. crim., 
14 januari 1933 (Recueil hebdornadai1·e, 1933, 
blz. 133). Zie ook : GARRAUD, Droit penal, 
d. VI, nr. 2351, blz. 80; PERRAUD-CHAR~fEN
TIER, Le secret professionnel, ses lirnites, ses 
abus, blz. 109, 296 en 300; DE BUSSOHERE, 

Quelques rnots su1· le secret professionnel, nr. 24, 
blz. 29 en Ylg.; MARCHAL en JASPAR, Droit 
m·irninel, d. I, nr. 1339; FLORIOT en CoM-

Over het middel afgeleid uit de schen
ding van artikel 458 van het Straf
wetboek, 

doordat het bestreden arrest de ver
weerders vrijspreekt die vervolgd werden, 
de eerste (Buysmans) wegens overtrading 
van de artikelen 240, 246, lid 2, en 458 
van het Strafwetboek, de tweede 
(Poignie) wegens overtrading van arti
kel 252 van dit Wetboek, op grond dat 
de tegen hen ingestelde vervolgingen 
steunen op bewijsgronden die verkregen 
werden omdat de " getuigen " Brose, 
Deton en Dumoulin het beroepsgeheim 
hadden geschonden, en dus van in het 
begin onwettig en derhalve nietig zijn, 

terwijl noch Brose, die beheerder was 
van een kantoor voor fiscale zaken en 
boekhouding, noch Deton of Dumoulin, 
die voor hem werkten en tot taak hadden 
te zorgen voor de boekhouding en de 
fiscale belangen van de verweerder 
Poignie, tot geheimhouding verplicht 
waren: 

Overwegende dat uit het arrest blijkt 
dat de vervolgingen ten laste van de 
verweerders waren ingesteld na ont
hullingen door Brose, Deton en Dumoulin 
die zich beroepshalve bezighielden met 
de boekhouding en de fiscale belangen 
van de verweerder Poignie, en dat deze 
hun de bekendgemaakte feiten had 
toevertrouwd uit hoofde van hun beroep 
respectievelijk van beheerder en accoun
tants van een kantoor voor boekhouding 
en fiscale zaken ; 

Overwegende dat artilml 458 van het 
Strafwetboek van toepassing is op allen 
die uit hoofde van hun staat of beroep 
kennis dragen van geheimen die hun 
zijn toevertrouwd ; dat de toepassing 
ervan niet kan worden uitgebreid tot 
degenen die aileen maar tot discretie 
verplicht zijn ; 

Overwegende dat noch de aard van de 
werkzaamheden van Brose, Deton en 
Dumoulin, noch enige wettelijke bepaling 
hun de hoedanigheid toekennen van 
personen die verplicht zijn tot geheim-

BALDIEU, Le secret p1•ojessionnel, blz. 24 ; 
Pandectes belges, vo Secret professionnel, 
nr. 150; Rep. pmt. dr. belge, yo Secret profes
sionnel, nrs. 7 en 85 ; Encyclopedie Dalloz, 
Droit criminel, d. II, Y0 Sem·et ptofessionnel, 
nr. 57. Cont1·a : GoEDSEELS, Le Code penal 
belge, d. II, nr. 2713; MUTEAU, Dtt secl'ei 
p1•ojessionnel, 3• deel, nr. 7, blz. 482. 

(2) Arr. cass., 1976, blz. 1050. 
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houding in de zin van artikel 458 van het 
Strafwetboek ; 

Dat hun onthullingen dus niet gedaan 
werden in strijd met de verplichting 
waarvan de niet-nakoming in deze wets
bepaling wordt gestraft ; 

Dat het middel gegrond is ; 

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

16 mei 1977. - 2e kamer. - Voor
zitte?', de H. Trousse, raadsheer waar
nemend voorzitter. - V erslaggever, de 
H. Legros. - Gelijkluidende conclusie, 
de H. Colard, advocaat-generaal. -
Pleiter, de H. Debbaut (van de balie te 
Brussel). 

2e KAMER.- 16 mei 1977. 

1° BESCHERMING VAN DE MAAT
SCHAPPIJ (WET TOT). - HoGE 
COMMISSIE TOT BESCHERMING VAN DE 
MAATSCHAPPIJ. - VERZOEK TOT IN
VRIJHEIDSTELLING VAN EEN GEINTER· 
NEERDE.- VERPLICHTING DE GEINTER
NEERDE TE HOREN. - AANWEZIGHEID 
VAN DE GEINTERNEERDE OP ALLE VER
GADERINGEN WELKE AAN DE BEHANDE
LING VAN ZIJN VERZOEK ZIJN GEWIJD. 
- GEEN VEREISTE. 

2° BERSCHERMING VAN DE MAAT
SCHAPPIJ (WET TOT). - VERZOEK 
VAN DE GEINTERNEERDE OF VAN ZIJN 
ADVOCAAT OM DE GEINTERNEERDE IN 
EEN ANDERE INRICHTING OVER TE 
BRENGEN OF HEM IN VRIJHEID TE 
STELLEN. - HERNIEUWING VAN DIT 
VERZOEK. - DIT VERZOEK KAN SLECHTS 
HERNIEUWD WORDEN NA HET VER
STRIJKEN VAN EEN TERMIJN VAN ZES 
MAANDEN. 

3° CASSATIEMIDDELEN. - STRAF
ZAKEN. - BESCHERMING VAN DE 
MAATSCHAPPIJ. - VOORZIENING IN 
CAS SA TIE TEGEN EEN BESLISSING VAN 
DE HOGE 00MMISSIE TOT BESCHERMING 
VAN DE MAATSCHAPPIJ TOT VERWER
PING VAN EEN VERZOEK OM INVRIJHEID
STELLING. - MIDDEL DAT OP DE 
BESTREDEN BESLISSING GEEN BETREK-

KING HEEFT. - NIET·ONTVANKELIJK
HEID. 

4° BESCHERMING VAN DE MAAT
SCHAPPIJ (WET TOT). - VER· 
BETERING VAN DE GEESTESTOESTAND 
EN VERVULLING VAN DE VOORWAARDEN 
VOOR RECLASSERING. - BEOORDELING 
DOOR DE HOGE 00MMISSIE TOT BE
SCHERMING VAN DE MAATSCHAPPIJ. 

5° CASSATIEMIDDELEN. - STRAF
zAKEN.- MIDDEL GEGROND OP BEWE
RINGEN WELKE IN STRIJD ZIJN MET DE 
AUTHENTIEKE VASTSTELLINGEN VAN DE 
BESTREDEN BESLISSING. - GEEN BE
TICHTING VAN VALSHEID. - NIET
ONTVANKELIJKHEID. 

6° CASSATIEMIDDELEN. - STRAF
ZAKEN. - MIDDEL DAT ENKEL BETREK
KING HE EFT OP DE KENNISGEVING VAN 
DE BESTREDEN BESLISSING. - NIET· 
ONTVANKELIJKHEID. 

1° Al moet de Hoge Oommissie tot bescher
ming van de maatschappij waa;rbij zijn 
verzoek tot invrijheidstelling aanhangig 
is de ge~nterneerde horen, toch schrijft 
geen enkele wetsbepaling voor dat hij 
aanwezig moet zijn op alle vergaderingen 
van de commissie gewijd aan de behan
deling van dit verzoek (1). (Artt. 16 en 
19, vierde lid, wet tot bescherming van 
de maatschappij.) 

2° De ge~nterneerde of zijn advocaat kunnen 
een verzoek om de ge~nterneerde in een 
andere inrichting over te brengen of hem 
in vrijheid te stellen slechts hernieuwen 
na het verstrijken van een termijn van 
zes maanden (2). (Artt. 15 en 18 wet 
tot bescherming van de maatschappij.) 

3° Niet ontvankelijk is het middel dat ge
richt is tegen een beslissing van de Hoge 
Oommissie tot bescherming van de maat
schappij, waarbij de invrijheidstelling 
wordt geweigerd, en dat op die beslissing 
geen betrekking heeft (3). 

4° De Hoge Oommissie tot bescherming van 
de maatschappij beoordeelt onaantast
baar, infeite, of de geestestoestand van de 
ge~nterneerde voldoende verbeterd is en 

(1) Cass., 1 maart 1976 (A11', cass., 1976, 
biz. 748). 

(2) Raadpl. cass., 20 juli 1973 (A1·r. cass., 
1973, biz. 1078). 

(3) Raadpl. cass., 16 september 1975 (A.tr. 
cass., 1976, biz. 78). 
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of de voorwaarden voor zijn reclasseri'(bg 
vervuld zijn (1). (Art. 18, eerste hd, 
Wet tot bescherming van de maat
schappij.) 

5o Niet ontvankelijk is het middel gegrond 
op beweringen welke in strijd zijn met de 
authentieke vaststellingen van de bestre
den beslissing, als de eiser deze vast
stellingen niet van valsheid heeft be
ticht (2). 

60 Niet ontvankelijk is het middel dat enkel 
betrekking heeft op de kennisgeving van 
de bestreden beslissing (3). 

(BOLLEN.) 

ARREST (ve?·taling). 

RET HOF ; - Gelet op de bestreden 
beslissing, op 30 maart 1977 gewezen 
door de Hoge Commissie tot bescherming 
van de maatschappij ; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van artikel 19, vierde lid, 
van de Wet tot bescherming van de 
maatschappij en van het Europees 
Verdrag tot bescherming van de rechten 
van de mens, 

doordat eiser pas op het einde van de 
vergadering en maar gedurende enkele 
minuten werd gehoord, 

te1·wijl de debatten over de zaak zelf 
en over het strafdossier meer dan een uur 
hebben geduurd en aileen de advocaat 
van eiser aanwezig was : 

Overwegende dat, volgens artikel .19, 
vierde lid, van de wet tot beschermmg 
van de maatschappij, het bepaalde in 
artikel 16 van die wet van toepassing is 
voor de Hoge Commissie tot bescherming 
van de maatschappij ; 

Overwegende dat dit artikel weliswaar 
bepaalt dat een ge'interneerde moet 
worden gehoord, doch niet wordt voor
geschreven dat hij aanwezig zou zijn in 
elke fase van de procedure in verband 
met het onderzoek tot invrijheidstelling ; 

Overwegende dat de beslissing vast
stelt dat eiser gehoord werd ; 

(1) Oass., 8 juni 1976 (An·. cass., 1976, 
biz. 1126). 

(2) Raadpl. cass., 16 september 1975 (An·. 
cass., 1976, biz. 78). 

(3) Oass., 4 januari 1974 (A1'1', cass., 1974, 
biz. 495), 

Dat het middel niet kan worden aan
genomen; 

Over het tweede middel, afgeleid uit de 
schending van artikel 15, tweede lid, 
van de Wet tot bescherming van de 
maatschappij, 

doordat eiser, niettegenstaande hij en 
zijn raadsman talrijke verzoeken hadden 
ingediend om voor de Commissie tot 
bescherming van de maatschappij te 
Luik te verschijnen, sedert 4 februari 
1975 niet meer voor de commissie tot 
bescherming van de maatschappij is 
verschenen, 

te1·wijl de wet · voorziet in de verschij
ning van de ge'interneerden na een 
termijn van zes maanden : 

Overwegende dat artikel 15, tweede 
lid, van de Wet tot bescherming van de 
maatschappij aileen bepaalt dat het 
verzoek van de ge'interneerde of zijn 
advocaat slechts kan worden hernieuwd 
na het verstrijken van een termijn van 
zes maanden ; 

Dat het middel naar recht faalt ; 

Over het derde middel, afgeleid uit de 
schending van de Wet tot bescherming 
van de maatschappij, 

doo1·dat de raadsman van eiser van de 
Minister van J ustitie gedaan kreeg dat 
eisers dossier van de Commissie tot 
bescherming van de maatschappij bij de 
psychiatrische afdeling van de gevangenis 
te Luik naar de Commissie bij de psy
chiatrische afdeling van de gevangenis 
te V orst zou worden gezonden en dat, 
daar de commissie van Luik had ge
weigerd het dossier uit handen te geven, 
de commissie van Vorst geen uitspraak 
kon doen en eiser onder twee commissies 
ressorteerde ; dat de Minister van J ustitie 
op 26 oktober 1976 de terugzending van 
het dossier naar de commissie van Luik 
beval: 

Overwegende dat de grief, die geen 
betrekking heeft op de bestreden beslis
sing, niet ontvankelijk is ; 

Over het vierde middel, 

Dat het middel feitelijke grondslag 
mist; 

Over het vijfde middel, hieruit afgeleid 
dat het medisch verslag van dokter 
Valkeniers, dat dateert van 1975, te oud 
werd geacht en dat het medisch verslag 
van dokter Bomboir, dat ook dateert van 
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1975, niet in aanmerking kan worden 
genomen, 

zodat de commissie alvorens uitspraak 
te doen een deskundige moest aanstellen : 

Overwegende dat de Hoge Commissie 
tot bescherming van de maatschappij 
soeverein in feite beoordeelt of de geestes
toestand van de gei:nterneerde genoeg
zaaln verbeterd is en of de voorwaarden 
voor zijn reclassering vervuld zijn ; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen ; 

Over het zesde middel, hieruit afgeleid 
dat de bestreden beslissing vermeldt dat 
het dossier van de betrokkene gedurende 
meer dan vier dagen ter beschikking 
van de advocaat van de gei'nterneerde 
werd gesteld, 

terwijl deze vermelding vals is, daar 
de raadsman van eiser verschillende 
dagen vruchteloos het dossier aan de 
griffie van de gevangenis heeft gevraagd : 

Overwegende dat de beslissing, die 
een authentieke akte is, bewijs oplevert 
van de vermeldingen die erin voorkomen ; 
dat het middel, bij gebrek aan betichting 
van valsheid, niet ontvankelijk is ; 

Over het zevende en het achtste middel 
sam en, 

Overwegende dat de middelen, die 
geen betrekking hebben op de bestreden 
beslissing, niet ontvankelijk zijn; 

Over het negende middel, hientit 
afgeleid dat eiser eerst op 30 april 1977 
afschrift heeft ontvangen van de beslis
sing van 30 maart 1977 van de Hoge 
Commissie tot bescherming van de 
maatschappij : 

Overwegende dat de grief, die uit
sluitend betrekking heeft op de kennis
geving van de bestreden beslissing, niets 
te maken heeft met deze beslissing ; 

Dat het middel bijgevolg niet ont
vankelijk is ; 

En overwegende dat de substantiele 
of op straffe van nietigheid voorge
schreven rechtsvormen in acht zijn 
genomen en de beslissing overeenkomstig 
de wet is gewezen ; 

Om die redenen, verwerpt de voor
ziening. 

16 mei 1977. - 2e kamer. - Voor
zitter, de H. Trousse, raadsheer waar
nemend voorzitter. - Verslaggever, de 

H. Screvens. - Gelijkhtidende conclusie, 
de H. Colard, advocaat-generaal. 

2e KAMER.- 16 mei 1977. 

1° CASSATIE.- VooRZIENING oP BEVEL 
VAN DE MINISTER VAN JUSTITIE. -
STRAFZAKEN. VONNIS VAN DE 
POLITIERECRTBANK, WAARBIJ DEZE EEN 
MINDERJARIGE VAN MINDER DAN ZES
TIEN JAAR OP RET OGENBLIK VAN DE 
FElTEN \VEGENS OVERTREDINGEN VAN 
RET WEGVERKEERSREGLEJ\IENT VER
OORDEELT EN DE MOEDER BURGER
RECRTELIJK AANSPRAKELIJK VER
KLAART VOOR DE GELDBOETE EN DE 
KOSTEN, - VERNIETIGING. 

2° VERWIJZING NA CASSATIE. 
STRAFZAKEN. VooRziENING op 
BEVEL VAN DE MINISTER VAN JUSTITIE. 
- VERNIETIGING VAN EEN VONNIS 
VAN DE POLITIERECRTBANK WAARBIJ 
DEZE EEN MINDERJARIGE VAN 1\fiNDER 
DAN ZESTIEN JAAR OP RET OGENBLIK 
VAN DE FElTEN WEGENS OVERTREDIN
GEN VAN RET WEGVERKEERSREGLE
MENT WORDT VEROORDEELD. - VER
WIJZING NAAR DE PROCUREUR DES 
KONINGS. 

1° Op de voorziening van de Procureur
Generaal, ingesteld op bevel van de 
Minister van Justitie, vernietigt het Hof 
het vonnis van de politierechtbank, 
waarbij deze een minderja1·ige van 
minder dan zestien jaar op het ogenblik 
van de .feiten wegens overtredingen van 
het W egverkee1·s1·eglement veroordeelt en 
de moeder burgerrechtelijk aansprakelijk 
verklaart voor de geldboete en de 
kosten (1). (Art. 441 Sv.; artt. 36, 4°, 
en 36bis Sv.) 

2° Wanneer, op de voorziening van de 
Procureur- Generaal, ingesteld op bevel 
van de Minister van Justitie, het Hof 
een vonnis van de politierechtbank 
vernietigt waarbij deze een minde~jarige 
van minder dan zestien jaar wegens 
overtredingen van het vVegverkeers
reglement veroo1·deelt, verwijst het de 
zaak naar de P1·ocureur des Konings van 

(1) en (2) Raadpl. cass., 17 oktober 1972 
(A1'r. cass., 1973, blz. 174); vgl. cass., 11 maart 
1975 (ibid., 1975, blz. 776). 
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de woonplaats van de ouders, voogden 
of andere personen die de bewaring over 
de minderjarige hebben (1). (Art. 441 
Sv. ; artt. 36, 4°, 36bis en 44 wet van 
8 april 1965.) 

(PROOUREUR-GENERAAL 
IN HET HOF VAN OASSATIE, 

IN ZAKE DEVLIEGER EN DELOOURT.) 

ARREST (ver•taling). 

HET HOF ; - Gelet op de hierna 
volgende vordering van de Procureur
Generaal in het Hof van Cassatie : 

<< Aan de tweede kamer van het Hof 
van Cassatie. 

» De ondergetekende procureur-gene
raal heeft de eer hierbij uiteen te zetten 
dat de Minister van J ustitie hem bij 
schrijven van 29 maart 1977, Bestuur 
de Wetgeving, nr. 7/130.836/342 AP/ 
Div.-CD/CP, bevel heeft gegeven, over
eenkomstig artikel 441 van het Wetboek 
van Strafvordering, bij het Hof aangifte 
te doen van het in kracht van gewijsde 
gegaan vonnis van 22 november 1976 
van de Politierechtbank te Charleroi, 
voor zover dat vonnis Jean Gaston 
Devlieger, leerling, geboren te Montignies
sur-Sambre op 21 juli 1960, aldaar 
wonende, rue Quinon, nr. 14, tot twee 
geldboeten van 40 frank veroordeelt 
wegens overtreding van artikel 7-2 
van het "\Vegverkeersreglement (telast
legging A) en van artikel ll, 4°, van het
zelfde reglement, gewijzigd bij artikel 4 
van het besluit van 13 oktober 1971 
(telastlegging 0), welke feiten op 18 april 
1976 te Anderlues werden gepleegd, en 
voor zover dat vonnis Yvette Paulette 
Delcourt, moeder van voornoemde, ge
boren te Montignies-sur-Sambre op 11 fe
bruari 1931, aldaar wonende rue Quinon, 
nr. 14, civielrechtelijk aansprakelijk ver
klaart voor die geldboeten en kosten. 

» Devlieger had op de dag dat de 
overtredingen werden gepleegd de leeftijd 
van zestien jaar niet bereikt, zodat het 
aangegeven vonnis is gewezen met 
schending van artikel 36 van de Wet 
betreffende de jeugdbescherming. 

» Om die redenen, vordert de onder
getekende procureur-generaal dat het 
den Hove behage het aangegeven vonnis 
te vernietigen, voor zover het Jean 

(1) Zie vorenstaande noot. 

Gaston Devlieger veroordeelt en Yvette 
Paulette Delcourt civielrechtelijk aan
sprakelijk verklaart voor die veroor
delingen, te bevelen dat van zijn arrest 
melding zal worden gemaakt op de kant 
van de gedeeltelijk vernietigde beslissing 
en de aldus beperkte zaak naar de 
Procureur des Konings te Charleroi te 
verwijzen. 

» Brussel, 7 april 1977. 
» Voor de procureur-generaal, 

>> De advocaat-generaal, 
>> (get.) Colard >>; 

Gelet op artikel 441 van het Wetboek 
van Strafvordering, met aanneming van 
de gronden van deze vordering, vernietigt 
het aangegeven vonnis van 22 november 
1976 van de Politierechtbank te Charleroi, 
voor zover het Jean Gaston Devlieger 
veroordeelt en Yvette Paulette Delcourt 
civielrechtelijk aansprakelijk verklaart 
voor die veroordelingen ; beveelt dat van 
dit arrest melding zal worden gemaakt 
op de kant van de gedeeltelijk vernietigde 
beslissing; verwijst de aldus beperkte 
zaak naar de Procureur des Konings te 
Charleroi. 

16 mei 1977. - 2e kamer. - Voor
zitter, de H. Trousse, raadsheer waar
nemend voorzitter. - Verslaggever·, de 
H. Mahillon. - Gelijkluidende conclusie, 
de H. Colard, advocaat-generaal. 

2e KAMER. - 17 mei 1977, 

DOUANE EN ACCIJNZEN. - INVOER 
VAN VERVOERMIDDELEN.- VRIJSTEL
LING VAN INVOERREOHTEN. - VooR
WAARDEN. 

Vrijstelling van het invoerr·echt u·ordt 
ver·leend voor ver·voer·middelen welke 
worden ingevoer"d om, na slechts korte 
tijd in Belgie, Luxembur·g of Neder·land 
te zijn verbleven, weder· te W01'den 
uitgevoer·d, voor zover zij worden inge
voer·d, onder· meer, dom· natuur·lijke 
personen die hun nor·male ver·blijfplaats 
in het buitenland hebben en die de 
ver·voer·middelen bezigen voor h'un per·
soonlijk gebr·uik, in de zin van artikel 25, 
§§ 1 en 3, van het ministerieel besluit van 
17 febr·uar·i 1960, gewijzigd bij het 
ministerieel besluit van 27 jamtari 1964. 
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(MIRZA EN DE LOENEN, 
T. BELGISCHE STAAT, 

MINISTER VAN FINANCIEN.) 

ARREST. 

HET HOF;- Gelet op het bestreden 
arrest, op 5 november 1976 gewezen door 
het Hof van Beroep te Antwerpen ; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van artikel 25, § 3, a, van het 
ministerieel besluit van 17 februari 1960, 

doordat het arrest op grond van een 
enkele vaststelling van de douane, op de 
dag van het aanvankelijk proces-verbaal, 
dat met de kwestige wagen textielwaren 
voor de firma van eiser in het Antwerpse 
vervoerd werden en op grond van het feit 
dat eiser bedoelde wagen doorheen 
Europa gebruikte om zakenrelaties te 
ontmoeten, besloot dat bedoelde wagen 
aangewend werd voor « het bedrijfsmatig 
vervoer van goederen ofhet beclrijfsmatig 
verrichten van andere diensten » en om 
deze reden de vrijstelling van aangifte 
van invoer ten opzichte van bedoelde 
wagen uitsloot, 

tM·wijl het << bedrijfsmatig >> vervoer van 
goederen in de zin van artikel 25, § 3, a, 
van het ministerieel besluit van 17 fe
bruari 1960 het geregeld gebruik van de 
wagen voor een dergelijk vervoer onder
stelt en een enkele vaststelling omtrent 
het vervoer van goederen met kwestige 
wagen niet aantoont dat deze wagen 
geregeld voor dit doel gebruikt werd ; 

en tM·wijl het louter onderhouden van 
zakenrelaties niet kan gekwalificeerd 
worden als « het bedrijfsmatig verrichten 
van diensten » : 

Overwegende dat naar luid van arti
kel 25, §§ 1 en 3, van het ministerieel 
besluit van 17 februari 1960, de 1aatste 
paragraaf gewijzigd bij het enig artikel 
van het ministerieel besluit van 27 ja
nuari 1964, algehele vrijstelling van het 
invoerrecht wordt verleend voor vervoer
middelen welke worden ingevoerd om, 
na slechts korte tijd in Belgii:i, Luxem
burg of Nederland te zijn verbleven, 
weder te worden uitgevoerd, voor zover 
zij worden ingevoerd, onder meer, door 
natuurlijke personen die hem normale 
verblijfplaats in het buitenland hebben 
en die de vervoermiddelen bezigen voor 
hun persoonlijk gebruik, te weten voor 
andere doeleinden dan het vervoer van 
personen tegen betaling, beloning of 
ander materieel voordeel, het bedrijfs
matig vervoer van goederen of het 

bedrijfsmatig verrichten van andere 
diensten; 

Overwegende dat het arrest op onaan
tastbare wijze in feite vaststelt dat het 
voertuig werd aangehouden toen eiseres 
textielwaren vervoerde voor de firma 
van eiser en dat eiser het voertuig zelf 
gebruikte voor reisdoeleinden doorheen 
Europa om zakenrelaties te ontmoeten ; 

Overwegende dat het hof van beroep 
de veroordeling aldus niet steunt op het 
enkele feit dat met het voertuig een 
enkele maal textiel was vervoerd voor 
de firma van eiser; dat het uit de vast
stellingen waarop het steunt wettig heeft 
kunnen a:fleiden dat het betrokken 
voertuig niet voldeed aan een van de 
twee vereisten voor vrijstelling, zijnde 
persoonlijk gebruik, met uitsluiting van 
vervoer en van het verrichten van 
diensten voor handel of nijverheid ; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen ; 

Over het tweede middel, 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen ; 

En overwegende, wat de strafvordering 
betreft, dat de substantii:ile of op straffe 
van nietigheid voorgeschreven rechts
vormen in acht zijn genomen en de 
beslissing overeenkomstig de wet is 
gewezen; 

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

17 mei 1977. - 2e kamer. - Voor
zitter, de H. Wauters, raadsheer waar
nemend voorzitter. - VM·slaggever, de 
H. Soetaert. - Gelijkhtidende conclusie, 
de H. Declercq, advocaat-generaal. 
Pleite1·, de H. De Baeck. 

2e KAMER.- 17 mei 1977. 

1° HOGER BEROEP. - STRAFZAKEN. 
- VONNIS TOT VEROORDELING BIJ 
VERSTEK. - VERZET VAN DE BE
KLAAGDE EN HOGER BEROEP VAN HET 
OPENBAAR MINISTERIE. VERZET 
ONTVANKELIJK VERKLAARD.- HOGER 
BEROEP DOELLOOS. 

2° CASSATIE. - OMVANG. - STRAF-
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ZAKEN. - NIET BEPERKTE VOORZIE
NING VAN DE BEKLAAGDE.- VERNIETI
GING VAN DE BESLISSING OP DE 
STRAFVORDERING. VERNIETIGING 
DIENTENGEVOLGlll VAN DE NIET DEFI
NITIEVE BESLISSING OP DE BURGER
LIJKE RECHTSVORDERING WELKE TEGEN 
HEM IS INGESTELD. - ZELFS INDIEN 
DE VOORZIENING TEGEN DEZE BESLIS
SING NIET ONTVANKELIJK IS. 

1° Het hager beroep van het openbaar 
ministerie tegen een vonnis waarbij 
de beklaagde bij verstek wordt veroor
deeld verli~st zi}n bestaansreden als het 
verzet van de beklaagde tegen ditzelfde 
vonnis ontvankelijk is verklaard (1). 
(Artt. 151, 187 en 208 Sv.) 

2° Vernietiging, op de niet beperkte voor
ziening van de beklaagde, van de 
beslissing op de strafvm·dering brengt 
vernietiging mede van de niet definitieve 
beslissing op de tegen hem ingestelde 
burge~·lijke 1'echtsvorde1'ing, die het gevolg 
is van de eerste, hoewel de voorziening 
tegen de beslissing op de btwgerlijke 
rechtsvordering vooralsnog niet ont
vankelijk is (2). 

(HAIGOUNA, T. PERSONENVENNOOTSCHAP 
MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID 

(( JEAN STORE ll,) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 28 februari 1977 door het Hof 
van Beroep te Gent gewezen ; 

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

Over het middel ambtshalve afgeleid 
uit de schending van de artikelen 151, 
187 en 208 van het Wetboek van Straf
vordering: 

1 Overwegende dat het arrest verklaart 
kennis te nemen van het hoger beroep 
door het openbaar ministerie en door een 
medebeklaagde ingesteld tegen een ver
oordelend vonnis, dat op 22 december 
1976 door de Correctionele Rechtbank 
te Gent ten aanzien van eiser bij verstek 

(1) Oass., 22 maart 1965 (Bull. en Pas., 
1965, I, 771) en noot 1; raadpi. cass., 19 de
cember 1972 (A1'1', cass., 1973, biz. 411) en 
9 november 1976, supra, biz. 287. 

(2) Oass., 3 mei 1977, supra, biz. 905. 

werd uitgesproken, en voorts vermeld 
vonnis te bevestigen onder wijziging 
van de opgelegde gevangenisstraf ; 

Overwegende dat uit de stukken 
waarop het Hof vermag acht te slaan 
blijkt dat eiser op 1 februari 1977 verzet 
heeft gedaan, op strafrechtelijk gebied, 
tegen het verstekvonnis van 22 december 
1976 en dat dit verzet ontvankelijk 
werd verklaard bij vonnis van 16 februari 
1977, waarbij de correctionele rechtbank 
tevens opnieuw uitspraak deed over de 
grond van de zaak ; 

Overwegende dat het bestreden arrest 
aldus een vonnis bevestigt dat na het 
ontvankelijk verklaard verzet voor niet 
bestaande moest gehouden worden en 
uitspraak doet over een hoger beroep 
dat doelloos was geworden ; dat het 
derhalve in strijd met de aangehaalde 
wetsbepalingen werd gewezen en dient 
te worden vernietigd ; 

Overwegende dat uit het bestreden 
arrest ook niet blijkt dat reeds uitspraak 
werd gedaan over het hoger beroep door 
het openbaar ministerie en door eiser op 
18 februari 1977 ingesteld tegen het 
voornoemd vonnis van de correctionele 
rechtbank van 16 februari 1977; 

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

Overwegende dat het arrest verklaart 
op civielrechtelijk gebied het beroepen 
vonnis te bevestigen, dat aan de burger
lijke partij een provisionele schade
vergoeding van 1 frank toekende en de 
zaak onbepaald uitstelde voor verdere 
behandeling; dat de beslissing aldus 
geen eindbeslissing is in de zin van 
artikel 416 van het Wetboek van Straf
vordering en geen uitspraak doet over 
een geschil inzake bevoegdheid ; 

Overwegende dat de vernietiging van 
de beslissing op de strafvordering de 
vernietiging medebrengt van de beslissing 
op de civielrechtelijke vordering die er 
het gevolg van is, ook al is de voorziening 
hiertegen wegens het niet-definitief 
karakter van die beslissing thans niet 
ontvankelijk ; 

Om die redenen, en zonder acht te 
slaan op de memorie door eiser ingediend 
en in het Frans gesteld, terwijl de 
bestreden beslissing in het N ederlands 
werd uitgesproken, vernietigt het bestre
den arrest in zoverre het ten aanzien 
van eiser uitspraak doet ; beveelt dat 
van dit arrest melding zal worden ge
maakt op de kant van de gedeeltelijk 
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vernietigde beslissing ; laat de kosten ten 
laste van de Staat ; zegt dat er geen 
aanleiding is tot verwijzing. 

17 mei 1977. - 2e kamer. - Voor
zitter, de H. Wauters, raadsheer waar
nemend voorzitter. - Verslaggever, de 
H. V ersee. - Gelij klttidende conchtsie, 
de H. Declercq, advocaat-generaal. 

2e KAMER. - 17 mei 1977, 

1° WEGVERKEER. - OVERTREDING. 
- PROOESSEN·VERBAAL MET BEWIJS· 
KRACHT TOT ZOLANG RET TEGENDEEL 
NIET IS BEWEZEN. - GRENZEN VAN 
DEZE BEWIJSKRAOHT. 

2° WEGVERKEER. - OVERTREDING. 
- PROOESSEN-VERBAAL MET BEWIJS
KRAOHT TOT ZOLANG RET TEGENDEEL 
NIET IS BEWEZEN.- VEREISTEN. 

1° Hoewel zeke1·e processen-verbaal tot 
vaststelling van een overtreding van de 
wetten en reglementen bet1·ejJende de 
politie over het wegverkeer bewijskracht 
hebben tot bewijs van het tegendeel, 
slaat deze bewijskracht enkel op de 
materiele vaststellingen van de ver
balisanten (1). (Art. 62 Wet betreffende 
de politie over het wegverkeer.) (Impli
ciete oplossing.) 

2e Zeke1·e p1•ocessen-verbaal tot vaststelling 
van een overtreding van de wetten en 
reglementen bet?·effende de politie over 
het wegverkeer hebben slechts bewids
kmcht tot zolang het tegendeel niet is 

(1) Raadpl. cass., 4 september 1956 (Bull. 
en Pas., 1956, I, 1306), 17 oktober 1962 
(ibid., 1963, I, 216), en 8 december 1970 
(A?'?'. cass., 1971, blz. 354). 

Ten deze kon de bewijskracht tot bewijs 
van het tegendeel slechts betrekking hebben 
op het feit, dat een wagen waarvan de eigenaar 
en de bestuurder bij een later onderzoek 
gefdentificeerd werden, door het rood licht 
was gereden. Had de rechtbank deze vast· 
stelling ter zijde gelaten, dan had zij wellicht 
moeten vermelden op welke wijze het tegen
bewijs was geleverd (cass., 25 februari 1884, 
Bull. en Pas., 1884, I, 79 ; 19 oktober 1914, 
ibid., 1915-1916, I, 110; raadpl. ook cass., 
26 april 1926, ibid., 1926, I, 350). Zoals de 

bewezen, als een afsch?'ift van het proces
verbaal binnen een termijn van acht 
dagen na de vaststelling van de over
treding aan de OVM'treder wordt ge
zonden (2). (Art. 62 Wet betreffende 
de politie over het wegverkeer.) (Impli
ciete oplossing.) 

(PROOUREUR DES KONINGS TE BRUGGE, 
T. DELAFONTAINE.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 3 februari 1977 in hoger beroep 
gewezen door de Correctionele Rechtbank 
te Brugge; 

Over het middel afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 97 van de Grondwet 
en 62, lid 1, van de wet van 16 maart 1968 
betreffende de politie over het weg
verkeer, 

doordat, ee1·ste onderdeel, de correc
tionele rechtbank het vonnis niet heeft 
gemotiveerd, en dit ondanks wat hierna 
volgt (schending van artikel 97 van de 
Grondwet); 

tweede onde1·deel, de ten laste gelegde 
verkeersovertreding werd vastgesteld 
door twee rijkswachters, in hun proces
verbaal nr. 1359 van 8 september 1976; 
blijkens artikel 3, lid 1, 1°, van het 
koninklijk besluit van 1 december 197 5 
de leden van het personeel van de rijks
wacht bevoegd zijn om toezicht uit te 
oefenen op de naleving van de wetten 
betreffende de politie van het weg
verkeer en de ten uitvoering daarvan 
genomen reglementen ; hun processen
verbaal blijkens artikel 62, lid 1, van de 
Wegverkeerswet bewijs opleveren, zolang 

vrijspraak echter was gemotiveerd, steunde 
zij niet hierop dat er geen overtreding was 
begaan, maar hierop dat het bewijs niet was 
geleverd dat de verweerder ze had begaan. 
De latere identificering van de overtreder 
was niet gedekt door de bijzondere bewijs· 
kracht van artike1 62 van de wet betreffende 
de politie over het wegverkeer. Er bestond 
geen tegenstrijdigheid tussen de redenen van 
de beslissing en de materiele vaststellingen 
van de verbalisanten (raadpl. hierover cass., 
6 juni 1966, Bull. en Pas., 1966, I, 1269). 

(2) Raadpl. cass., 17 maart 1952 (Bull. en 
Pas., 1952, I, 439) en de conclusie van de 
Procureur-Generaal Hayoit de Termicourt, 
toen Eerste Advocaat-Generaal. 
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het tegendeel niet bewezen is, van de 
materiele vaststellingen binnen de perken 
van hun bevoegdheid gedaan ; de verbali
santen ten deze de verkeersovertreding 
persoonlijk hebben vastgesteld en zij 
derhalve dienen te worden geloofd, te 
meer daar het tegendeel helemaal niet 
bewezen wordt; het proces-verbaal op 
zichzelf reeds voldoende bewijskracht 
heeft van de materiele vaststelling, 
vermits het bewijs van het tegendeel 
niet geleverd wordt ; de verbalisant 
bovendien ter terechtzitting van 3 fe
bruari 1977 van de correctionele recht
bank 2.ijn vaststelling onder eed is 
komen bevestigen, element dat de 
rechters eveneens zonder enige motive
ring naast zich hebben neergelegd (schen
ding van artikel 62, lid I, van de Weg
verkeerswet) : 

Overwegende dat, in verband met de in 
het middel aangevoerde schending van 
artikel 62, lid I, van de Wegverkeerswet, 
het Hof een aantal omstandigheden van 
feitelijke aard zou moeten onderzoeken, 
en onder meer zou moeten nagaan of uit 
het proces-verbaal, dat werd opgesteld 
ten laste van de niet ter plaatse gei'denti
ficeerde bestuurder van een wagen, 
waarvan de nummerplaat werd geno
teerd, blijkt dat de besproken verkeers
overtreding door verweerder werd ge
pleegd en, met betrekking tot de aan het 
proces-verbaal beweerde verbonden be
wijskracht, of een afschrift ervan overeen
komstig de wet aan verweerder werd 
gezonden; 

Dat het tweede onderdeel feit en recht 
vermengt en derhalve niet ontvankelijk 
is; 

Overwegende dat het vonnis beschouwt 
dat " uit de behandeling en de debatten 
van de zaak niet ten genoege van recht 
gebleken is dat de gedaagde de feiten 
gepleegd heeft die hem worden ten laste 
gelegd, zoals de eerste rechter terecht 
oordeelde " ; dat bij ontstentenis van 
enige conclusie de rechters hun beslissing 
niet nader behoefden te motiveren en 
onder meer ook de redenen niet dienden 
op te geven waarom zij het tijdens de 
debatten afgelegde getuigenis niet in 
acht nemen; 

Dat het eerste onderdeel feitelijke 
grondslag mist ; 

Om die redenen, verwerpt de voorzie
ning ; laat de kosten ten laste van de 
Staat. 

17 mei 1977. - 2e kamer. - Vaar
zitter, de H. Wauters, raadsheer waar-

nemend voorzitter. - Verslaggever, de 
H. Versee. - Gelijlcluidende cancl1tsie, 
de H. Declercq, advocaat-generaal. 

26 KAMER. - 17 mei 1977. 

DRUKPERS (POLITIE OVER). 
REORT TOT ANTWOORD. - INLASSING 
GEWEIGERD. - WEIGERING RIEROP 
QEQROND DAT ZIJ ZONDER NOODZAKE
LIJKREID DERDEN IN DE ZAAK BETREKT. 
- BESLISSINQ WAARBIJ WORDT VAST
GESTELD DAT RET « IN-DE-ZAAK-BE
TREKKEN >>VAN DE DERDE IN ONMID
DELLIJK VERBAND STOND MET DE 
BESTREDEN TEKST. - BESLISSING DIE 
NIET INSLUIT DAT RET IN-DE-ZAAK
BETREKKEN VAN DE DERDE ZONDER 
NOODZAKELIJKREID IS GESORIED. 

Om de weige?·ing een antwaard in te lassen 
te verantwaarden ap grand dat het zander 
naadzalcelijlcheid derden in de zaalc be
trelct, is het niet valdaende dat de 
1·echter vaststelt dat het in-de-zaalc
betrelclcen van de1·den anmiddellijlc in 
ve?·band stand met de bestreden tekst; 
een dergelijke vaststelling implicee?·t 
niet dat het in-de-zaak-betrekken zander 
naadzakelijkheid is geschied. (Art. 3, 
1° en 3o, wet van 23 juni 1961 betref
fende het recht tot antwoord.) 

(MEERTS, T. BRUYLANDTS.) 

ARREST. 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 30 december 1976 door het 
Hof van Beroep te Antwerpen gewezen ; 

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

Over het vierde middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 3, meer 
bepaald 3°, 4, 5 van de wet van 23 juni 
1961 betreffende het recht tot antwoord 
en 97 van de Grondwet, 

dam·dat het arrest eiser veroordeelt 
wegens inbreuk op de artikelen 4 en 5 
van voormelde wet van 23 juni 1961 en 
het middel verwerpt door eiser afgeleid 



- 958 

uit het feit dat in het litigieuze antwoord 
de rechtstreeks dagende partij een ganse 
uiteenzetting had gegeven waarbij de 
inrichtende macht van de onderwijs
inrichting, waaraan de rechtstreeks da
gende voorheen verbonden was, werd 
aangevallen - zulks op grond van 
beschouwingen waaruit bleek dat de 
vermelding van gezegde inrichtende 
macht in onmiddellijk verband stond met 
het persartikel waarop werd geantwoord 
en op grond van de beschouwing dat die 
vermelding derhalve niet zonder nood
zakelijkheid gebeurde, 

te?·wijl het verweermiddel van eiser 
er niet alleen in bestond te laten gelden 
dat voormelde inrichtende macht werd 
vermeld, maar dat zij in het antwoord 
van de rechtstreeks dagende partij werd 
aangevallen, waaruit volgt dat het arrest 
geen passend antwoord heeft verstrekt 
op het verweermiddel van eiser, hetgeen 
gelijk staat met een gebrek aan de door 
artikel 97 van de Grondwet vereiste 
motivering; 

en terwijl, in het door de artikelen 4 en 5 
van voormelde wet van 23 juni 1961 
bedoeld antwoord, derden dan pas 
kunnen worden betrokken en meer 
bepaald kum1.en worden aangevallen 
indien dit betrekken van derden, over
eenkomstig artikel 3, meer bepaald 3°, 
van gezegde wet, noodzakelijk is, het
geen niet gelijk te stellen is met het feit 
dat het betrekken van een derde over
eenkomstig het 1° van gezegd artikel 3 
een rechtstreeks verband houdt met de 
door het antwoord bedoelde gepubll
ceerde tekst : 

Overwegende dat het arrest, in ant
woord op de in het middel bedoelde 
conclusie, oordeelt dat « de vermelding 
van derden, namelijk de inrichtende 
macht van de onderwijsinstelling, in 
onmiddellijk verband stond met het 
artikel waarop werd geantwoord en dus 
niet zonder noodzakelijkheid gebe1.rrde >> ; 

Overwegende dat om de toepassing van 
artikel 3, 3°, van de wet van 23 juni 1961, 
luidens hetwelk de inlassing kan worden 
geweigerd van elk antwoord dat zonder 
noodzakelijkheid derden in de zaak 
betrekt, te verwerpen het niet volstaat 
vast te stellen dat de vermelding van 
derden in onmiddellijk verband stond 
met de bestreden tekst ; dat zodanige 
vaststelling alleen slaa t op artikel 3, l 0 , 

van dezelfde wet en een miskenning van 
het begrip « noodzakelijkheid » in de zin 
van artikel 3, 3°, uitmaakt; 

Dat het arrest derhalve zijn beslissing 
niet wettelijk rechtvaardigt ; 

Dat het middel gegrond is; 

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

Overwegende dat vernietiging van de 
beslissing op de strafvordering de ver
nietiging meebrengt van de beslissing op 
de civielrechtelijke vordering, welke het 
gevolg ervan is ; 

Om die redenen, en zonder acht te 
slaan op de andere middelen, welke geen 
vernietiging zonder verwijzing zouden 
k=en meebrengen, vernietigt het 
bestreden arrest ; beveelt dat melding 
van dit arrest zal worden gemaakt op de 
kant van de vernietigde beslissing ; 
veroordeelt verweerder in de kosten ; 
verwijst de zaak naar het Hof van 
Beroep te Brussel. 

17 mei 1977.- 2e kamer.- Voorzitter, 
de H. Wauters, raadsheer waarnemend 
voorzitter. - Verslaggever, Ridder de 
Schaetzen. - Gelijkluidende conclusie, 
de H. Declercq, advocaat-generaal. 
Pleiter, de H. Bayart. 

2e KAMER.- 17 mei 1977. 

BEWIJS. - STRAFZAKEN. - BEKLAAG
DE DIE EEN REOHTVAARDIGINGSGROND 
AANVOERT. - STELLING DIE ENIG 
GELOOFWAARDIG GEGEVEN BEVAT. -
BEWIJS VAN DE ONJUISTHEID ERVAN 
RUST OP RET OPENBAAR MINISTERIE, 
OP DE VERVOLGENDE PARTIJ OF OP DE 
BURGERLIJKE PARTIJ. 

W anneer de beklaagde een ?'echtvaa?·di
gingsgrond aanvoert en zijn bewering 
enig geloofwaardig gegeven bevat, moet 
het openbaar ministerie, de ve?"Volgende 
partij of de burge?'lijke par·tij de on
j~tistheid er·van bewijzen (1). (Algemeen 
beginsel inzake het bewijs in straf
zaken.) 

(1) Cass., 9 juni 1975 (Ar-r. cass., 1975, 
blz. 1072). 
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(VANJVIOERKERKE EN NAAMLOZE VENNOOT· 
SCHAP « WEST BELGIAN COACH C0 

VOYAGE SUN REIZEN - HORIZON 
REIZEN ».) 

Met de notitie overeenstemmend 
arrest. 

17 mei 1977. - 28 kamer. - Voor
zitte1·, de H. Wauters, raadshee1· waar
nemend voorzitter. - Verslaggever, de 
H. Soetaert. - Gelijkluidende conclusie, 
de H. Declercq, advocaat-generaal. 
Pleiter, de H. L. Simont. 

38 KAMER.- 18 mei 1977. 

INKOMSTENBELASTINGEN.- WET
BOEK VAN DE lNKOMSTENBELASTINGEN. 
- PERSONENBELASTING. - DIVERSE 
INKOMSTEN. - WINSTEN UIT VER· 
RICHTINGEN OF SPECULATIES DIE HET 
NORMAAL BEHEER VAN EEN PRIVAAT 
VERMOGEN UITSLUITEN. - BEGRIP. 

Het an·est dat vaststelt dat bouwgronden 
aangekocht zijn met als enig doel ze 
tamelijk spoedig met winst opnieuw 
te verkopen en dat deze gronden effectief 
in deze omstandigheden verkocht werden, 
leidt hieruit wettelijk af dat deze kopen 
en ve1·kopen geen ve1·richtingen van 
normaal beheer van een privaat vermogen 
zijn en dat de daaruit voortvloeiende 
winsten als diverse inkomsten belastbaar 
zijn, krachtens artikel 67, 1°, van het 
Wetboek van de Inkomstenbelas
tingen (1). 

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

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 28 april 1976, op verwijzing 
door het Hof van Beroep te Brussel 
gewezen; 

Gelet op het arrest van het Hof van 
1 april 1971 (2); 

(J) Raadpl. cass., 17 januari 1975 (Arr. cass., 
1975, blz. 549). 

(2) A1•r. cass., 1971, blz. 729. 

Over het middel afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 97 van de Grondwet 
en 67, 1°, van het Wetboek van de 
Inkomstenbelastingen, 

doordat het arrest beslist dat, nu een 
verkaveld goed, groot 1 ha. 09 a. 41 ca., 
werd aangekocht voor 400.000 frank en 
"derhalve de aankoop zelfhet vermoeden 
inhield dat het aangekochte goed bestemd 
was om tamelijk spoedig (ten deze was 
in drie jaar 86 pet. verkocht), bij percelen 
verkocht te worden, volgens een door 
Stedebouw reeds goedgekeurd verkave
lingsplan », het niet kan gaan om het 
gewoon beheer van een privaat patri
monium, vermits dit impliceert dat op 
duurzame wijze wordt belegd en de 
aangekochte gronden jaren lang in 
handen van de aankoper zouden blijven, 

terwijl het gewoon beheer van een 
privaat patrimonium niet de kortlopende 
belegging uitsluit, en aldus niet de 
belegging in een verkaveld stuk grond 
uitsluit, vermits een goed huisvader zijn 
beleggingen zal diversifieren in lang
lopende en kortlopende beleggingen, en 
het arrest verder niet de criteria onder
zoekt die uitmaken of het al dan niet gaat 
om het gewoon beheer van een privaat 
vermogen, met name, belang offrequentie 
van de aankopen en verkopen, speciale 
competentie en organisatie die de ver
richtingen vergen, belang der aangegane 
ontleningen, verband tussen beroep en 
verrichtingen, ook al voerde de conclusie 
van eiser deze criteria aan en paste 
dezelfde ten deze toe, en, als deze werden 
onderzocht, in het voordeel van eiser 
uitvielen, maar dat zij zonder betekenis 
werden geacht omdat er speculatief 
opzet zou bestaan (wat evenwel niet 
relevant is, omdat ook de bonus pater 
familias zodanig opzet heeft), zodat het 
arrest ofwel een verkeerd begrip heeft 
van het begrip " gewoon beheer van een 
privaat patrimonium ,, ofwel niet de 
nodige vaststellingen in feite maakt, of 
niet op logische wijze redeneert, ofwel 
niet op adequate wijze antwoordt op de 
conclusie: 

Overwegende dat het hof van beroep 
zijn beslissing grondt, niet aileen op de 
door het middel becritiseerde reden, maar 
op een geheel van omstandigheden 
welke door het middel niet worden 
becritiseerd en waaruit het arrest afieidt 
dat de winsten of baten, waarop de aan
slagen zijn gevestigd, voortvloeien uit 
speculatie, in de zin van artikel 67, 1°, 
van het Wetboek van de Inkomsten
belastingen, en niet uit normale ver-
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richtingen van beheer van een privaat 
vermogen bestaande uit onroerende 
goederen; 

Overwegende dat het arrest in feite 
vaststelt : dat eiser op 20 oktober 1961 
een stuk bouwgrond heeft aangekocht ; 
dat de omstandigheden van de aankoop 
reeds het vermoeden inhielden dat het 
goed bestemd was om tamelijk spoedig 
bij percelen te worden verkocht volgens 
een door Stedebouw reeds goedgekeurd 
verkavelingsplan, en dat dit vermoedelijk 
speculatief opzet werd verwezenlijkt, nu 
eiser reeds op 30 januari 1962, amper drie 
maanden na het verlijden van de 
aankoopakte, een eerste perceel heeft 
verkocht en vervolgens, tot op 12 jm<i 
1964, nog zeven percelen heeft ver
handeld, zodat in een periode van slechts 
drie jaren reeds 86 pet. van de aange
kochte grond opnieuw van de hand was 
gedaan; 

Overwegende dat tijdens de parlemen
taire voorbereiding aangestipt werd dat 
het aankopen van gronden met het 
voornemen ze op een korte termijn met 
winst te verkopen, principieel geen 
handeling van beheer van het privaat 
patrimonium in de zin van artikel 67, 1°, 
uitmaakt (1); 

Overwegende dat het arrest vaststelt 
dat het voornemen van eiser de aange
kochte gronden tamelijk spoedig te 
verkopen, dat het afieidt uit het effectief 
verkopen ervan in een korte periode na 
de aankoop, bevestigd wordt door de 
omstandigheid dat de redenen welke hij 
ingeroepen had om te pogen aan te tonen 
dat hij verplicht was geweest v66r juni 
1964 te verkopen hetgeen hij in oktober 
1961 had aangekocht, geen steek houden; 

Overwegende dat het arrest ook aan
stipt dat, vermits, zoals eiser zelf voorop
stelt, hij « zijn rollend fonds heeft 
moeten aanspreken . . . bezwaarlijk zou 
kunnen volgehouden worden dat hij die 
wist dat hij onmiddellijk dat rollend 
fonds opnieuw diende samen te stellen, 
niet ook direct het inzicht had hiertoe de 
aangekochte gronden geheel of gedeelte
lijk terug te verkopen ten einde in de 
normale behoeften van zijn handel te 
voorzien )) ; 

Dat het arrest hieruit wettelijk heeft 
kunnen afieiden dat « in dat geval, 
evenals in het geval van aankoop met 
prive geld, het speculatief inzicht vol-

(1) Raadpl. de verklaring van Senator 
Van Houtte, Pa1·l. Hand., Senaat, vergadering 
van 11 oktober 1962, blz. 1844. 

doende en van bij de aanvang aanwezig 
is, zodat de meerwaarde belastbaar is 
overeenkomstig artikel 67, 1°, van het 
Wetboek van de Inkomstenbelastingen "; 

Overwegende dat, nu het arrest op de 
feitelijke omstandigheden gewezen heeft 
waaruit het afieidde dat ten deze geen 
sprake kan zijn van een normaal beheer 
van het privaat patrimonium in de zin 
van bedoeld artikel 67, 1°, het niet nader 
hoefde te antwoorden op de conclusie 
van eiser in zoverre zij andere feiten of 
criteria aanvoerde, en die ten gevolge 
van de vaststellingen van het arrest 
niet meer dienend waren ; 

Dat het middel niet kan aangenomen 
worden; 

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

18 mei 1977. - 3e kamer. - Voo1'
zitter en Verslaggever, de H. Naulaerts, 
raadsheer waarnemend voorzitter. -
Gelijkluidende conclusie, de H. Dumon, 
eerste advocaat-generaal. - Pleite~·s, 
de HR. Delafontaine (van de balie te 
Kortrijk) en Claeys Bouuaert. 

3e KAMER.- 18 mei 1977, 

BEWIJS. -BEWIJS DOOR GESCHRIFT.
BEWIJSKRACHT VAN DE AKTEN, -
DIRECTE GEMEENTEBELASTINGEN. -
SCHRIFTELIJK ADVIES VAN EEN COL
LEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPE
NEN OVER WERKEN MET HET OOG OP 
CONSTRUCTIES OP BEPAALDE PERCELEN. 
- MISKENNING VAN DE BEWIJSKRACHT 
VAN DEZE AKTE. - BEGRIP. 

Het sch1·ijtelijk advies van een college van 
burgemeeste1· en schepenen volgens het
welk in de loop van het jaar 1976 op 
bepaalde pe1·celen we1·ken met het oog op 
const1·ucties we1·den uitgevoe1·d, wordt 
miskend door de 1'echte1' die, zonde1· enige 
motive1·ing, zegt dat uit dit advies blijkt 
dat deze werken reeds in de loop van het 
jaar 1975 aan de gang waren. (Art. 1322 
B.W.) 

(DE KLERCK, T. STAD BLANKENBERGE.) 

ARREST. 

RET HOF;- Gelet op de bestreden 
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beslissing, op 18 november 1976 gewezen 
door de Bestendige Deputatie van de 
Provincieraad van West-Vlaanderen ; 

Over het middel afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 97 van de Grand
wet, 1317 tot 1324 van het Burgerlijk 
W etboek, en van het belastingreglement 
van de stad Blankenberge van 24 februari 
1975 inzake belasting op de niet
gebouwde percelen in een niet vervallen 
verkaveling, 

doordat de beslissing, met verwijzing 
naar het advies van het College van 
burgemeester en schepenen van Blanken
berge, verklaart « dat uit het gemeentelijk 
advies, dat als formeel dient aangezien 
te worden, blijkt dat in 197 5 ophogings
werken, die onder meer bestaan in het 
aanvoeren van aarde, werden uitgevoerd 
op de belaste percelen; dat in 1975 reeds 
de bouwwerken werden aangevat ; dat 
uit deze feitelijke toestand dient afgeleid 
te worden dat in 1975 de bedoelde 
percelen niet meer voor land- en tuinbouw 
konden gebruikt worden n, 

terwijl het genoemd advies van 16 fe
bruari 1976 voorhoudt dat <<de percelen 
niet werkelijk voor land- of tuinbouw 
worden gebruikt '' en « dat momenteel 
tevens ophogingswerken aan de gang 
zijn op bedoelde percelen n ; dat zulks 
betekent dat op 16 februari 1976, datum 
waarop het college advies gaf, « momen
teel n, dit is op dat ogenblik, ophogings
werken aan de gang waren, wat uitsluit 
dat dit in 1975 zou zijn gebeurd; dat de 
beslissing derhalve aan het advies van 
het college een interpretatie geeft die er 
niet mee verenigbaar is, en alzo de 
bewijskracht van genoemd ad vies schendt 
(schending van de artikelen 1317 tot en 
met 1324 van het Burgerlijk Wetboek) : 

Overwegende dat, om het bezwaar van 
eiser af te wijzen, de beslissing, door de 
redenen in het middel aangehaald, 
beschouwt dat uit het op 16 februari 1976 
door het College van burgemeester en 
schepenen van Blankenberge uitgebracht 
advies zou blijken dat reeds in 1975 op 
de belaste percelen ophogingswerken 
werden uitgevoerd en bouwwerken aan
gevat; 

Overwegende dat aldus de beslissing 
aan dit advies een betekenis toeschrijft 
die, gelet op de erin vermelde datum van 
16 februari 1976, met de bewoordingen 
ervan, weergegeven in het middel, niet 
te verzoenen is ; 

Overwegende dat, weliswaar, op het 
uittreksel van voormeld advies, dat 

CASSATIE, 1977. - 31 

getypt is, ook met potlood geschreven en 
onleesbaar ondertekende aantekeningen 
voorkomen, waaruit zou kunnen worden 
afgeleid dat de ophogingswerken in 1975 
aanvang hebben genomen, maar dat uit 
de stukken waarop het Hof vermag acht 
te slaan niet blijkt dat die aantekeningen 
deel uitmaken van het advies of dat ze 
van het schepencollege uitgaan ; 

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 ; veroordeelt 
verweerster in de kosten ; verwijst de 
zaak naar de Bestendige Deputatie van 
de Provincieraad van Oost-Vlaanderen. 

18 mei 1977. - 3e kamer. - Voo1'
zitter, de H. Naulaerts, raadsheer waar
nemend voorzitter. Verslaggever, 
Baron Vin<;otte. - Gelijkluidende con
clusie, de H. Duman, eerste advocaat
generaal. - Pleiter, de H. Delafontaine 
(van de balie te Kortrijk). 

Op dezelfde dag werd een gelijkaardig 
arrest gewezen inzake Bienstman tegen 
de stad Blankenberge, op voorziening 
tegen een door dezelfde bestendige 
deputatie op dezelfde datum gewezen 
beslissing. 

3e KAMER.- 18 mei 1977. 

RECHTEN VAN DE VERDEDIGING. 
- DIENSTPLICRTZAKEN. - BESLISSING 
VAN EEN RERKEURINGSRAAD. - CAS
SATIEBEROEP VAN EEN DIENSTPLICR
TIGE. - MIDDEL AFGELEID UIT DE 
SCRENDING VAN DE RECRTEN VAN 
VERDEDIGING. - SCRENDING VOOR RET 
EERST VOOR RET HoF VOORGEDRAGEN. 
- NIET-ONTVANKELIJKREID. 

Niet ontvankelijk, tot staving van het 
cassatieberoep van een dienstplichtige 
tegen een beslissing van een herkeurings
mad, is het middel hie1·uit ajgeleid dat 
de rechten van verdediging van de 
dienstplichtige geschonden zijn, omdat 
hij' in een N ederlandse proced~tre zijn 
rechten in het Frans niet heeft kunnen 
doen gelden, als de dienstplichtige 
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voor die mad niet had gevmagd de 
Fmnse taal te mogen gebruiken. 

(GROSS.) 

Met de notitie overeenstemmend 
arrest. 

18 mei 1977. - 36 kamer. - Voor
zitter en Verslaggever, de H. Naulaerts, 
raadsheer waarnemend voorzitter. -
Gelijkluidende conclusie, de H. Dumon, 
eerste advocaat-generaal. 

1 e KAMER. - 20 mei 1977. 

1° OVEREENKOMST. - BINDENDE 
KRACHT. - ARREST DAT AAN EEN 
OVEREENKOMST RET GEVOLG NIET WIL 
TOEKENNEN DAT ZIJ WETTELIJK TUSSEN 
DE PARTIJEN HEEFT. - 8CHENDING 
VAN ARTIKEL 1134 VAN RET BURGER
LIJK WETBOEK.- BEGRIP. 

2° VERZEKERINGEN. - VERPLICHTE 
AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING IN
ZAKE MOTORRIJTUIGEN. - BEDING 
VAN EEN VERZEKERINGSOVEREENKOMST 
VOLGENS HETWELK DE VERZEKERAAR 
GEEN VERHAAL HEEFT OP DE VER
ZEKERDE WEGENS NIET-VERVULLING 
VAN EEN HANDELING BINNEN EEN 
BEPAALDE TERMIJN, INDIEN DE VER
ZEKERDE BEWIJST :pAT HEM GEEN 
SCHULD TREFT EN DAT HIJ RET VER
ZUIM ZO SPOEDIG MOGELIJK HEEFT 
HERSTELD. - AAN DE TEOHNISCHE 
OONTROLE ONDERWORPEN VOERTUIG 
DAT ZONDER SCHOUWINGSBEWIJS OP 
DE OPENBARE WEG RIJDT. - DIT 
FElT IS GEEN VERZUIM VAN EEN 
BINNEN EEN BEP AALDE TERMIJN TE 
VERVULLEN HANDELING. 

1° De bindende k1·acht van een overeen
komst wordt miskend. en artikel 1134 
van het Burge1•lijk Wetboek geschonden 
door het a1·rest dat op grand van bedingen 
welke deze overeenkomst niet bevat, 
hieraan het door partijen overeenge
komen gevolg niet wil toekennen (1). 

2° Als in een beding van de verzekerings
ove1'eenkomst is bepaald dat de ver
zekeraar geen verhaal heeft op de 

verzekenle wegens niet-vervulling van 
een handeling binnen een bepaalde 
te1·mijn, indien de verzeke1·de bewijst dat 
hem geen schuld treft en dat hij het 
verzuim zo spoedig mogelijk heeft her
steld, komt het feit op de openba1•e weg 
een voertuig te hebben laten rijden dat 
aan de technische cont1·ole onderW01'Pen 
doch niet voorzien was van een schou
wingsbewiJs niet nee~· op « niet-vervulling 
van een handeling binnen een bepaalde 
te1·mijn " (2). (Art. 24, § 1, K.B. van 
15 maart 1968.) 

(NAAMLOZE VENNOOTSOHAP 
«DE SOHELDE ll, T. MAERIVOET.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 13 februari 1976 door het Hof 
van Beroep te Brussel gewezen ; 

Over het middel afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 11, inzonderheid 
lid 2, 21 van de wet van 1 juli 1956 
betreffende de verplichte aansprakelijk
heidsverzekering inzake motorrijtuigen, 
9, 31 van de wet van 11 juni 1874, 
houdende de titels X en XI van boek I 
van het W etboek van Koophandel, 
24, 25-3, 26 van het modelcontract die 
overgenomen werden in de tussen partijen 
gesloten verzekeringspolis, 1107, 1134, 
1135, 1319, 1320, 1322 van het Burgerlijk 
Wetboek, 23-2, d, 24, § 1, van het 
koninklijk besluit van 15 maart 1968 
houdend algemeen reglement op de 
technische eisen waaraan de motor
voertuigen en hun aanhangwagens 
moeten voldoen en 97 van de Grondwet, 

doordat het arrest de regresvordering 
door eiseres ingesteld op grond van de 
artikelen 11 van de wet van 1 juli 1956 
betreffende de verplichte aansprakelijk
heidsverzekering inzake motorrijtuigen, 
24 en 25-3 van het tussen de partijen 
gesloten verzekeringscontract, voor de 
som die eiseres als verzekeraar en 
ingevolge het door verweerder te W olver
tem op 29 oktober 1968 veroorzaakte 
verkeersongeval uitbetaalde en de be
dragen die zij nog zal dienen uit te beta
.len als definitieve schadevergoeding. aan 
de gelaedeerde T., als ongegrond afwijst 
om de redenen dat eiseres ten onrechte 

(1) Cass., 12 november 1976, supra, biz. 293. 
(2) Raadpl. cass., 21 januari 1972 (A1·r. 

cass., 1972, biz. 498). 
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aanvoert dat haar recht op verhaal 
krachte~s artikel 24 van de type-polis 
automat1sch kan worden uitgevoerd zo
dra de in a1tikel 25-3 vermelde voorwaar
den vervuld zijn ; dat uit artikel 24 van 
het modelcontract kan worden afgeleid 
dat de gevallen waarin in de polis aan de 
verzekeraar een recht van terugvordering 
wo~dt toegekend be.I_Jerkt zijn tot wat bij 
art1kel 26 van de pohs wordt gestipuleerd 
namelijk : dat er in ieder geval slecht~ 
verhaal is indien en in de mate waarin 
de verzekeraar door dit verzuim schade 
heeft geleden, zonder dat client te worden 
nagegaan of de verzuimde verplichting 
op .contractue~e dan wei op wettelijke 
basis gegrond IS ; dat er ten deze tussen 
het gebrek aan schouwing en de aan de 
derde veroorzaakte schade geen oorzake
lijkheidsverband bestaat en dat de 
overwegingen van eiseres in haar con
clusie aan onderhavige vaststellingen 
geen afbreuk doen noch van die aard zijn 
dat zij het bewijs bijbrengen dat het 
~an verweerder toebehorende voertuig 
mgevolge de ontstentenis van een geldig 
schouwingsbewijs haar enige schade zou 
hebben berokkend, 
. terwijl, bij toepassing van artikel II, 

hd 2, van voormelde wet van 1 juli 1956, 
hetwelk de verzekeraar de mogelijkheid 
biedt zich een recht van verhaal voor te 
behouden tegen de verzekeringsnemer 
':?or zover hij ~egenover hem, op wette: 
hJke of conventwnele gronden, de dekking 
zou kunnen weigeren of inkorten de 
artikelen 24 en 25-3 van het tusse~ de 
partijen gesloten verzekeringscontract 
aan eiseres zulk recht van verhaal 
wegens uitgekeerde vergoedingen regel
matig toekennen « wanneer het om
schreven motorrijtuig aan de reglemen
tering op de technische controle is onder
worpen, voor ieder ongeval dat zich 
voordoet op een ogenblik dat het motor
voertuig niet voorzien of niet meer 
voorzien is van een geldig schouwings
bewijs, behalve tijdens de normaal af te 
leggen afstand om naar de eerste schou
wing te rijden of om bij de aflevering 
van een rood bewijs naar de hersteller 
te rijden en zich vervolgens, na 
herstelling, terug bij het schouwings
organisme aan te bieden », 

terwijl, nu een aan de technische 
controle o~der~orpen ~otorrijtuig, bij 
elk gebrmk bmnen ZIJn bestemming, 
van een geldig schouwingsbewijs moet 
voorzie:r: zijn, ~~t aanwerv:en van gezegd 
schouwmgsbeWIJS geen bmnen een be
paalde termijn te verrichten handeling is 
waarvoor de toepassing van artikel 26 

van de polisvoorwaarden exclusief in 
aanmerking komt ; 

en terwijl, dientengevolge, het ont
breken van het geldige schouwingsbewijs 
van het aan de technische controle 
onderworpen motorrijtuig door boven
staand artikel 25-3 conventioneel is 
ingesteld als een tekortkoming die ten 
voordele van eiseres een recht van 
verhaal doet ontstaan, ongeacht of tussen 
het gebrek a.~n schouwing en de schade 
een oorzakehJk verband bestaat, en uit 
de termen van het litigieuze beding volgt 
dat de partijen de bedoeling hadden het 
concreet feit van de gebruikmaking, 
zonder geldig. schouwingsbewijs, van het 
aan de techmsche controle onderworpen 
verzekerd voertuig te laten volstaan om 
automatisch de verzekerde het recht op 
dekking te ontnemen, zodat het arrest 
door om de hiervoren aangehaald~ 
redenen .. de regresvordering van eiseres 
af te W!Jzen, een verkeerde toepassing 
maakt van de wettelijke bepalinO'en die 
de regresvordering van de verz~keraar 
v:~n .de aansprakelijkheid inzake motor
riJt.mgen toelaten (schending van de 
art1kelen II, inzonderheid lid 2, en 21 
van de wet van 1 juli 1956 betreffende 
~e v~rplichte aansprakelijkheidsverzeke
rmg mzake motorrijtuigen, 9 en 31 van 
de wet van II juni 1874 houdende de 
titels X en XI van boek I van het 
W etboek van Koophandel, 23, 2, d, en 24, 
§ 1, van het koninklijk besluit van 
15 maart 1968 houdende algemeen 
reglement op de technische eisen waaraan 
de motorvoertuigen en hun aanhang
wagens moeten voldoen en 97 van de 
Grondwet), de bindende kracht miskent 
van de op 5 januari 1966 tussen 
de partijen gesloten verzekeringspolis 
nr. 6636688 en meer speciaal van de 
bepalingen van de artikelen 24, 25-3 en 26 
van vermelde polis die het recht van 
verhaal VB:I?- de verzekeraar tegen de in 
gebreke bhJvende verzekeringsnemer be
palen (schending van de artikelen II07, 
1134 en 1135 van het Burgerlijk Wetboek 
en van gezegde artikelen 24, 25-3 en 26 
van kwestieuze verzekeringspolis), en, 
door aan voorme~de artikelen 24, 25-3 
en 26, zonder wett1ge reden, een met hun 
te.~men onverenigbare betekenis en draag
WIJdte te geven, de bewijskracht van deze 
verzekeringspolis miskent (schending van 
de artikelen 1319, 1320 en 1322 van het 
Burgerlijk W etboek en 97 van de 
Grondwet) : 

Overwegende dat artikel 24 van de 
tussen de partijen gesloten verzekerings-
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overeenkomst bepaalt dat iedere tekort
koming van de verzekerde aan l'.ijn 
verplichtingen hem het recht op de 
dekking van het contract ontneemt, 
« onder voorbehoud van wat bij artikel 26 
wordt bepaald », en dat in zodanig geval 
en wam1eer krachtens de wet de maat
schappij, thans eiseres, niettemin jegens 
de benadeelden rechtstreeks gehouden is 
zij een recht van verhaal op de verzeke
ringsnemer heeft ; 

Overwegende anderzijds dat artikel 26 
van voormelde overeenkomst luidt als 
volgt : " W anneer het verzuim van een 
binnen een bepaalde termijn te verrichten 
handeling een verhaal op de verzekerde 
tot gevolg heeft, kan dit verhaal niet 
worden uitgeoefend, indien de verzekerde 
bewijst dat hem geen schuld treft en dat 
hij het verzuim zo spoedig mogelijk 
heeft hersteld. In ieder geval is er slechts 
verhaal indien en in de mate waarin 
de Maatschappij door dit verzuim schade 
heeft geleden » ; 

Overwegende dat, door de in het 
middel aangehaalde redenen, het arrest 
impliciet doch zeker beschouwt dat de 
ten deze bij het ongeval vastgestelde 
omstandigheid, met name die omschreven 
door artikel 25-3 van de verzekerings
polis, waarvan de tekst in het middel 
wordt overgenomen, een verzuim op
levert van een binnen een bepaalde 
termijn te verrichten handeling, zodat 
eiseres het bewijs dient te leveren van het 
oorzakelijk verband tussen de door haar 
geleden schade en het verzuim van haar 
verzekerde ; 

Overwegende dat, luidens de bepaling 
van artikel 24, § 1, lid 1, van het konink
lijk besluit van 15 maart 1968, « geen 
volgens artikel 23 aan technische controle 
onderworpen voertuig zich op de open
bare weg mag bevinden tenzij voorzien 
van een met zijn gebruik overeenstem
mend schouwingsbewijs waarvan de gel
digheidsduur niet verstreken is » ; 

Overwegende dat het arrest niet 
zonder miskenning van de bindende 
kracht van de in het middel aangehaalcle 
bepalingen van de verzekeringsovereen
komst heeft kunnen beschouwen dat het 
plegen door verweerder van het door 
artikel 24, § 1, lid 1, van voormeld 
koninklijk besluit omschreven misdrijf, 
dat onder artikel 25-3 van de verzeke
ringspolis is begrepen, een verzuim was 
« van een binnen een bepaalde termijn 
te verrichten handeling » in de zin van 
artikel 26 van die verzekeringsovereen
komst en dat, bij gebrek aan enig 
oorzakelijkheidsverband tussen de ont-

stentenis van schouwingsbewijs en de 
aan de derde veroorzaakte schade, de 
regresvordering van eiseres ongegrond 
was; 

Dat het middel dienaangaande ge
grond 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 
Antwerpen. 

20 mei 1977. - 1e kamer. - Vom·
zitter, de H. de V1·eese, raadsheer waar
nemend voorzitter. - Verslaggever, de 
H. Sury. - Gelijklttidende conclusie, de 
H. Declercq, advocaat-generaal. 
Pleiters, de HH. A. DeBruyn en Biitzler. 

1 e KAMER. - 20 mei 1977, 

1 o AANSPRAKELIJKHEID (BUITEN 
OVEREENKOMST). WEGVER
KEERSONGEVAL. - BESTUURDER DIE 
OP DE RIJBAAN EEN HINDERNIS HEEFT 
GEPLAATST WAARDOOR HIJ EEN GE
VAARLIJKE TOESTAND HEEFT GESCHA
PEN.- MOGELIJKE FOUT, OORZAAK VAN 
HET ONGEVAL. - HINDERNIS WELKE 
NIET ONVERMIJDBAAR 1\IIOET ZIJN. 

2° VERZEKERINGEN.- VERPLICHTE 
AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING IN
ZAKE 1\IIOTORRIJTUIGEN. - TRACTOR 
EN AANHANGWAGEN 1\IIOGEN DOOR VER
SCHILLENDE VERZEKERAARS VERzE
KERD ZIJN. 

1° De bestuu1·der die een hindernis op de 
rijbaan hee,ft geplaatst wam·door hij 
een gevaarlijke toestand heeft geschapen, 
welke tot een ongeval heejt bijgedragen, 
kan een jout begaan hebben waarin de 
oorzaak van het ongeval liiJt, zelfs 
indien die hindernis niet onvermijdbaar 
was (1). (Artt. 1382 en 1383 B.W.) 

2° W annee1· een geleed voe1·tuig in het 
verkeer wm·dt gebracht, moet zowel het 
gebruik van de tractor als die van de 

(1) ·Raadpl. cass., 15 februari 1971 (A1'1'. 
cass., 1971, blz. 577). 
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aanhangwagen door een vm·zekm·ing 
gedekt zijn; het is echter niet vm·boden 
tracto1' en aanhangwagen bij verschil
lende ve1·zekeraars te laten ve1·zekm·en. 
(Art. 1 wet van 1 juli 1956.) 

(NAAJ\'ILOZE VENNOOTSCHAP 
« LLOYD BELGE », T. AMPE 

EN LITISCONSORTEN.) 

Met de notities overeenstemmend 
arrest. 

20 mei 1977. ~ 1e kamer. - Voor
zitte1' en Ve1·slaggever, de H. de Vreese, 
raadsheer waarnemend voor:zitter. ~ 
Gelijkluidende conclusie, de H. Declercq, 
advocaat-generaal. ~ Pleite1•s, de HH. 
Biitzler, Fally, De Gryse, Bayart en 
Houtekier. 

1 e KAMER. ~ 20 mei 1977, 

VOORZIENING IN OASSATIE. ~ AF
STAND. ~ BURGERLI,JKE ZAKEN. ~ 
AFSTAND BETEKEND. ~ DECRETERING. 

In b'urge1'lijke zaken dec1'etee1't het Hoj de 
ajstand van de voorziening, welke aan de 
ve1'weerde1' is betekend (1). (Artt. 824, 
1042 en 1112 G.W.) 

(NAAMLOZE VENNOOTSCHAP << UNERG )) EN 
COOPERATIEVE VENNOOTSCHAP « ASSO
CIATION INTERCOMMUNALE NAMUROISE 
D'ELECTRICITE », T. GROVEN.) 

Met de notitie overeenstemmend 
arrest. 

20 mei 1977. ~ 1e kamer. ~ Voor
zitter, de H. de Vreese, raadsheer waar
nemend voorzitter. ~ Verslaggever, de 
H. Sury. - Gelijkluidende conclusie, 
de H. Declercq, advocaat-generaal. 
Pleitm·, de H. VanRyn. 

(1) Cass., 18 september 1975 (A1'1'. cass,, 
1976, biz. 87)1 

2e KAMER. ~ 23 mei 1977, 

1° REOHTBANKEN. ~ STRAFZAKEN.
BURGERLIJKE RECHTSVORDERING. -
00NCLUSIE VAN DE BURGERLIJKE 
PARTIJ WAARBIJ DE VORDERING TOT 
VERGOEDING WORDT BEPERKT. ~ VER
GOEDING BOVEN HETGEEN GEVRAAGD 
WERD. ~ ONWETTELIJKHEID. 

2° REDENEN VAN DE VONNISSEN 
EN ARRESTEN. ~ STRAFZAKEN. ~ 
BURGERLIJKE RECHTSVORDERING. ~ 
VEROORDELING. ~ VERWEER VAN DE 
BEKLAAGDE ONBEANTWOORD GEBLE
VEN. - GEEN GEMOTIVEERDE BESLIS
SING. 

1° Wannee1· de bu1·ge1·l~jke pa1·tij op 
beperkende wijze de bedragen !weft 
bepaald die zij voo1' elk bestanddeel van 
haa1· schade afzonderlijk vmagt, kan de 
1'echte1' de beklaagde niet wettelijk ver
oordelen om aan deze partij, ter ve?'goe
ding van een bestanddeel van de schade, 
een bed1•ag te betalen dat het gevmagde 
te boven gaat (2). (Art. 1138, 2°, G.W.) 

2° Niet gemotivee?'d is de besli88ing, 
waarbij de belclaagde op de tegen hem 
inge[Jtelde burgerlijke ?'echtsvorde1·ing 
wordt ve1'001'deeld, zonde1• te antwoo1·den 
op een doo1' hem 1·egelmatig voorgedmgen 
verwee1· (3). (Art. 97 Grondwet.) 

(POUILLARD, T. GERONNEZ EN TEIRLENG.) 

ARREST (vertaling). 

HET HOF ; ~ Gelet op het bestreden 
vonnis, op 19 november 1976 in hoger 
beroep gewezen door de Oorrectionele 
Rechtbank te Charleroi ; 

Overwegende dat eiser, beklaagde, 
zijn voorziening heeft beperkt tot de 
beslissing over de vergoeding van de 
schade die verweerster, burgerlijke partij, 
heeft geleden ten gevolge van het ongeval 
waarvoor hij aansprakelijk is ; 

Over het middel afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 92 en 97 van de 
Grondwet, 1317, 1319, 1320, 1322, 1382 
en 1383 van het Burgerlijk Wetboek, 3 
en 4 van de wet van 17 april 1878 
houdende de voorafgaande titel van het 

(2) Cass., 3 maart 1975 (A1-r. cass., 1975, 
biz. 747). · 

(3) ()ass., 26 oktober 1976, sup1·a, biz. 239. 
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W etboek van Strafvordering, en van het 
algemeen beginsel dat met name vast
gelegd werd in artikel 1138, 2D en 3D, 
van het Gerechtelijk Wetboek, volgens 
hetwelk de rechter niet meer mag 
toekennen dan hetgeen werd gevraagd 
doch over alle punten van de vorderingen 
uitspraak moet doen, 

doordat het bestreden vonnis, bij de 
uitspraak over de rechtsvordering van 
verweerster, burgerlijke partij, tegen 
eiser om vergoeding te bekomen van de 
schade geleden ten gevolge van een 
ongeval waarvoor eiser bij vonnis van 
2 mei 197 4 van de Politierechtbank te 
Charleroi aileen aansprakelijk werd ver
klaard, de beroepen beslissing wijzigt en, 
na vaststelling dat « gelet op de leeftijd 
van de getroffene, zijn economische 
waarde op 300 frank per dag kan worden 
geraamd » en niet op 200 frank per dag 
zoals door de eerste rechter werd beslist, 
verklaart dat de door de eerste rechter 
toegekende bedragen met 50 pet. ver
meerderd moeten worden en bijgevolg, 
1D de vergoeding van 68.900 frank die 
door de eerste rechter toegekend werd 
wegens materiele schade gedurende de 
tijdelijke ongeschiktheid op 103.350 frank 
brengt, 2D de vergoeding van 50.000 frank 
wegens morele schade tijdens dezelfde 
periode op 75.000 frank brengt, en 3D de 
vergoeding die door de eerste rechter 
ex aequo et bono op 17 5.000 frank werd 
vastgesteld wegens de materiele en de 
fysieke en morele schade samen die 
voortvloeit uit de permanente onge
schiktheid van 10 pet. op 262.500 frank 
brengt, 

terwijl, ee1·ste onderdeel, de loutere vast
Rtelling dat de economische waarde van de 
getroffene met 50 pet. moet worden 
verhoogd geenszins mag leiden tot het 
besluit dat alle vergoedingen die door de 
politierechtbank werden toegekend nood
zakelijk met 50 pet. moeten worden 
verhoogd en dat het ontbreken van elk 
logisch verband tussen de praemissen en 
de conclusies van de redeneringen het 
onmogelijk maakt de gegrondheid en de 
wettelijkheid na te gaan van de bestreden 
beslissing die aldus niet wettelijk met 
redenen is omkleed (schending van al de 
in het middel aangehaalde wettelijke 
bepalingen met uitzondering van arti
kel 1138, 2D en 3D, van het Gerechtelijk 
Wetboek); 

tweede onderdeel, de burgerlijke partij 
Geronnez, naar luid van de in haar naam 
voor de eerste rechter neergelegde con
clusie, waarvan zij de bewoordingen in 
hoger beroep verklaarde over te 

nemen, geraamd heeft dat haar morele 
schade wegens tijdelijke ongeschiktheid 
68.000 frank bedroeg en haar materiele 
en morele schade wegens voortdurende 
gedeeltelijke ongeschiktheid respectieve
lijk 136.980 frank en 100.000 frank 
bedroegen, hetzij samen een bedrag van 
236.180 frank; hieruit volgt dat de 
rechter, door voor het eerste punt 
van de vordering 75.000 frank en 
voor het tweede een totaal bedrag van 
262.500 frank toe te kennen, meer 
toegekend heeft dan door de burgerlijke 
partij werd gevraagd en dus ultra petita 
uitspraak heeft gedaan en aldus de 
bewijskracht heeft geschonden van de in 
naam van de verwerende partij neerge
legde conclusie (schending van de in het 
middel bedoelde wettelijke bepalingen 
en inzonderheid van de artikelen 1317, 
1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk 
Wetboek, 1138, 2D, van het Gerechtelijk 
W etboek en van het algemeen rechts
beginsel dat in het middel wordt be
doeld); 

derde onderdeel, eiser, naar luid van de 
in zijn naam in hoger beroep neergelegde 
conclusie, verklaard heeft incidenteel 
hoger beroep in te stellen tegen de 
beschikkingen van de beslissing van de 
eerste rechter betreffende de vergoeding 
van de samengevoegde morele en mate
riele schade wegens de voortdurende 
gedeeltelijke ongeschiktheid, waarbij hij 
betoogde dat het door de politierechtbank 
voor deze schade toegekende bedrag van 
175.000 frank overdreven was en dat hij 
125.000 frank voldoende vond, gelet op 
de leeftijd van de burgerlijke partij op 
de datum van de consolidatie, waaruit 
volgt dat het bestreden vonnis, dat geen 
uitspraak doet over de ontvankelijkheid 
van dit beroep en evenmin ove1• zijn 
gegrondheid, aldus nalaat uitspraak te 
doen over een van de punten van de 
vordering (schending van de in het 
middel bedoelde bepalingen en inzonder
heid van artikel 1138, 2D, van het 
Gerechtelijk W etboek) en, althans, niet 
regelmatig met redenen is omkleed 
aangezien zijn stilzwijgen het voor het 
Hof onmogelijk maakt na te gaan of de 
rechtbank geoordeeld heeft dat het 
onontvankelijk was, dan wel of het, 
hoewel het ontvankelijk was, niet ge
grond was: 

Over het tweede onderdeel : 

Overwegende dat verweerster in haar 
conclusie voor de rechter in hoger beroep 
afzonderlijk vergoedingen vroeg voor elk 
bestanddeel van haar schade, namelijk 
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de bedragen 137.000 frank en 68.900 frank 
respectievelijk voor haar materie1e 
en more1e schade wegens tijde1ijke 
ongeschiktheid, en 136.980 frank en 
100.000 frank respectievelijk voor de 
materie1e en morele schade wegens haar 
blijvende ongeschiktheid ; 

Overwegende dat het vonnis aan ver
weerster een vergoeding van 75.000 frank 
toekent voor de morele schade wegens de 
tijdelijke ongeschiktheid, welk bedrag 
bijgevolg hoger ligt dan hetgeen zij had 
gevraagd, en een totale vergoeding van 
262.500 frank toekent voor de fysieke en 
morele schade wegens haar blijvende 
ongeschiktheid, welk bedrag bijgevolg 
hoger ligt dan de som van de deswege 
gevraagde bedragen ; dat het aldus het 
verbod van artikel 1138, 2°, van het 
Gerechtelijk W etboek heeft miskend ; 

Dat het tweede onderdeel van het 
middel gegrond is ; 

Over het derde onderdeel : 

Overwegende dat eiser in zijn conclusie 
voor de rechter in hoger beroep verklaard 
heeft dat hij hoger beroep instelde tegen 
de beschikkingen van de beslissing van 
de eerste rechter betrekkelijk de vergoe
ding voor de materiels en morele schade 
samen wegens de tijdelijke ongeschikt
heid van verweerster, en betoogde dat 
het deswege toegekend bedrag van 
175.000 frank overdreven was, nu een 
bedrag van 125.000 frank voldoende 
bleek gelet op de leeftijd van de burger
lijke partij op de datum van de consoli
datie; 

Overwegende dat het vonnis nalaat 
te antwoorden op het in het middel 
aangeduide verweer en op dit punt 
bijgevolg niet met redenen is omkleed; 

Dat het derde onderdeel van het 
middel gegrond is ; 

Om die redenen, en zonder acht te slaan 
op het eerste onderdeel van het middel, 
dat tot geen ruimere cassatie kan 
leiden, vernietigt het bestreden arrest, 
behalve in zoverre het uitspraak doet 
over de materiels schade die verweerster 
wegens de tijdelijke ongeschiktheid heeft 
geleden ; beveelt dat van dit arrest 
melding wordt gemaakt op de kant van 
de gedeeltelijk vernietigde beslissing ; 
veroordeelt de verweerders in de kosten ; 
verwijst de aldus beperkte zaak naar de 
Correctionele Rechtbank te Bergen, zit
ting houdend in hoger beroep. 

23 mei 1977. - 2e kamer. - Voor
zitter, de H. Trousse, raadsheer waar-

nemend voorzitter. - Verslaggever, de 
H. Mahillon. - Gelijkluidende conclusie, 
de H. Krings, advocaat-generaal. -
PleitM', de H. L. Simont. 

2e KAMER.- 23 mei 1977. 

I 0 VEROORDELING MET UITSTEL 
EN SCHORSING VAN DE VEROOR
DELING. - SoHORSING VAN DE VER
OORDELING. MOGELIJKHEID EN 
GEEN VERPLIOHTING VOOR DE REOHTER. 

2° VEROORDELING MET UITSTEL 
EN SCHORSING VAN DE VEROOR
DELING. - GEWOON UITSTEL DOOR 
DE EERSTE REOHTER VERLEEND, -
REOHTER IN HOGER BEROEP VAN 
OORDEEL DAT HET UITSTEL NIET MOET 
WORDEN GEHANDHAAFD.- GEEN VER
PLIOHTING VOOR DE REOHTER DE 
REDENEN OP TE GEVEN TER VERANT
WOORDING VAN DEZE BEOORDELING. 

3° VEROORDELING MET UITSTEL 
EN SCHORSING VAN DE VEROOR
DELING.- SOHORSING VAN DEVER
OORDELING. - VERWERPING VAN DE 
AANVRAAG TOT SOHORSING.- REDEN· 
GEVING. 

1° De wet van 29 juni 1964 bet1·ejjende de 
opschorting, het uitstel en de p1•obatie 
legt de ?'echter geen enkele verplichting op, 
doch verleent hem de mogelijkheid de 
opschorting van de uitspmak van de ver
oordeling te gelasten of een uitstel voor 
de uitvoering van de straffen te vedenen, 
indien de bij de wet gestelde voo?·
waarden vervuld zijn ( 1) . 

2° De rechter in hoge1· be1·oep beslist 
soeverein injeite dat het aan de beklaagde 
door de eerste rechter verleende uitstel 
niet moet gehandhaajd worden ; biJ ge
brek aan een conclusie dienaangaande 
dient hij de ?'edenen niet op te geven 
waarop deze beoordeling stetmt (2). 

(1) Raadpl. cass., 5 juni 1967 (A1'i', cass., 
1967, biz. 1208). 

(2) Oass., 7 maart 1966 (Bt;ll. en Pas., 1966, 
I, 870). 
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3° Ter beantwoonling van eiset•s conclusie, 
waa1·bij deze enkel de opschorting van de 
uitspraak van de Ve?'oordeling vroeg, 
is het m·rest regelmatig gemotiveerd 
doo1· erop te wijzen dat deze maatregel 
niet kan ove1·wogen worden, gelet op de 
e1·nst van de jeiten en de fttncties van 
de beklaagde. 

(THIRY.) 

ARREST (vet·taling). 

HET HOF;- Gelet op het bestreden 
arrest, op 10 maart 1977 door het Hof 
van Beroep te Brussel gewezen ; 

Over het micldel afge1eid uit de scherr
ding van de artikelen 97 van de Grand
wet, 3, 5 en 8 van de wet van 29 juni 1964 
betreffende de opschorting, het uitstel 
en de probatie, 

do01·dat het bestreden arrest het be
roepen vonnis wijzigt, dat een uitstel van 
drie jaar had verleend voor de enige 
gevangenisstraf, om de redenen dat, 
ener~ijcls, " het uitstel dat door de eerste 
rechters werd uitgesproken niet verant
woord is», en dat, anderzijds, " de 
opschorting van de uitspraak van de 
veroordeling die in bijkomende orde door 
beklaagde werd gevraagd niet overwogen 
kan worden, gelet op de ernst van de 
feiten en de functie van de beklaagde », 

te1·wijl de artikelen 3, 5 en 8 van de wet 
van 29 juni 1964 betreffende de opschor
ting, het uitstel en de probatie bepalen 
dat uitstel en opschorting kunnen worden 
gelast, " indien het feit niet van die aard 
schijnt te zijn dat het gestraft moet 
worden met een hoofdstraf van meer dan 
twee jaar correctionele gevangenisstraf », 
en artikel 97 van de Grondwet bepaalt 
dat. de vonnissen en arresten met rede
nen moeten omkleed 7.ijn : 

Overwegende dat de wet van 29 juni 
1964, betreffende de opschorting, het 
uitstel en de probatie, de rechter geen 
enkele verplichting op1egt, doch hem de 
mogelijkheid verleent de opschorting van 
de uitspraak van de veroordeling te 
gelasten of een uitstel voor de uitvoering 
van de straffen te verlenen, indien de bij 
de wet gestelde voorwaarden vervuld 
zijn; 

Overwegende dat, enerzijds, het hof 
van b~?roep in feite kon beslissen dat het 
aan beklaagde (thans eiser) verleende 

clitstel niet cliende gehandhaafd te worden 
zonder de redenen te moeten aanwijzen 
waarop deze beoordeling steunt; 

Overwegende dat, anderzijds, het 
arrest, op eisers conclusie die in bij
komende orde enkel de opschorting van 
de uitspraak van de veroordeling vroeg, 
geantwoord heeft door erop te wijzen dat 
deze maatregel « niet kan overwogen 
worden, gelet op de ernst van de feiten 
en de functie van de beklaagde » ; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen ; 

En overwegende dat de substantiiile 
of op straffe van nietigheid voorge
schreven rechtsvormen in acht zijn 
genomen en de beslissing overeenkomstig 
de wet is gewezen ; 

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

23 rnei 1977. - 2e kamer. - Voo1·
zitte1·, de H. Trousse, raadsheer waar
nernend voorzitter. - Verslaggeve1·, de 
H. Mahillon. - Gelijkluidende conclusie, 
de H. Krings, advocaat-generaal. 
Pleitet·s, de HH. Libiez, Delande en 
Georges (van de balie te Brussel). 

2e KAMER.- 23 mei 1977. 

1° OPLICHTING. - BESTANDDELEN. -
BE GRIP. 

2° CASSATIEMIDDELEN. - STRAF
ZAKEN. - MIDDElL WAARIN DEl MIS
KENNING VAN DE BEWIJSKRACHT VAN 
DE AKTEN WORDT AANGEVOERD. -
VAAGHEID. - NIET-ONTVANKELIJK
HEID. 

3o CASSATIEMIDDELEN. - STRAF
ZAKEN. - lVIIDDEL GEGROND OP EEN 
DOOR DE RECHTER BEGANE RECHTS
DWALING. - DWALING ZONDER IN
VLOED OP DE WETTELIJKHEID VAN RET 
BESCHIKKENDE GEDEELTEl. - MIDDEL 
ZONDER BELANG. 

4° VOORZIENING IN CASSATIE. 
PElRSONEN BEVO:EGD OM ZICH IN CAS-
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SATIE TE VOORZIEN.- STRAFZAKEN.
BURGERLIJKE REOHTSVORDERING. -
VOORZIENING VAN DE BEKLAAGDE 
TEGEN EEN BESLISSING WAARBIJ AAN 
DE BURGERLIJKE P ARTIJEN AFSTAND 
WORDT VERLEEND VAN HUN BURGER· 
LIJKE PARTIJSTELLING. - NrET-ONT
VANKELIJKHEID. 

1° Hij die, met het oogmerk om zioh een 
zaak toe te eigenen die aan een ander 
toebehoort, do01· het aanwenden van 
listige kunstg1·epen aanzet om zioh gelden 
te doen afgeven voo1· de aankoop van 
aandelen, ongeaoht het bedrieglijk opzet 
van de beklaagde, maakt zioh sohuldig 
aan opliohting (1). (Art. 496 S.W.) 

2° Niet ontvankelijk, wegens vaagheid, is 
het middel waa1·in de miskenning van de 
bewijskraoht van de akten w01·dt aange
wend, zonde1· opgave van de gesohrijten 
waa1·van de bewijskraoht zou miskend 
zijn (2). 

30 Niet ontvankelijk, bij gebrek aan belang, 
is het middel dat aan de reohter verwijt 
een 1•eohtsdwaling te hebben begaan, 
wanneer deze zonde1· invloed is op de 
wettelijkheid van het bestreden besohik
kende gedeelte (3). 

4° Niet ontvankelijk, bij gebrek aan belang, 
is de voorziening van de beklaagde 
tegen de beslissing waarbij aan de 
vm·wem·ders akte wordt verleend van hun 
burgerlij ke partijstelling ( 4). 

(BAUWENS, T. HENDRIOKX EN VANHOO.) 

ARREST (vertaling). 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 17 februari I977 door het Hof 
van Beroep te Brussel gewezen ; 

A. In zoverre de voorziening gericht 
is tegen de beslissing op de straf
vordering: 

I 0 tegen de beslissing tot vrijspraak op 
de telastlegging A -I : 

Overwegende dat de voorziening bij 
gebrek aan belang niet ontvankelijk is ; 

(1) Raadpl. cass., 23 februari 1976 (A1·r. 
cass., 1976, blz. 730). 

(2) O'ass., 8 januari 1974 (Ar1·. cass., 1974, 
blz. 511). 

(3) Cass., 9 maart 1976 (Arr. ca•s., 1976, 
blz. 778). 

2° tegen de beslissing tot veroordeling 
op de overige telastleggingen : 

Over het eerste middel, het eerste 
onderdeel van het tweede middel en het 
tweede onderdeel van het derde middel 
samen, afgeleid, 

het eerste middel, uit de schending van 
de artikelen 97 van de Grondwet en 496 
van het Strafwetboek, 

doordat, eerste onderdeel, het arrest eiser 
veroordeelt wegens oplichting op grond 
van de vaststelling dat hij moest weten 
dat hij de resultaten van een verkoop die 
mogelijk vernietigd kon worden niet als 
winsten kon aanmerken, waaruit het 
zonder meer het bedrieglijk opzet afleidt 
zonder na te gaan of dit opzet de werke
lijke oorzaak van de handeling is en 
evenmin of het de enig mogelijke is, 

terwijl oplichting een door de rechter 
vast te stellen bedrieglijk opzet vereist ; 

tweede onderdeel, het arrest eiser ver
oordeelt zonder vast te stellen dat hij 
zich de gelden heeft doen afgeven, nu 
het enkel zegt dat hij de instemming 
van de verweerders Hendrickx en Vanhoo 
door list had verkregen, 

terwijl het afgeven van een materiele 
waarde een bestanddeel is van het 
misdrijf oplichting dat door de rechter 
moet worden vastgesteld ; 

derde onderdeel, het arrest vaststelt 
dat er geen duidelijke beweegreden is 
voor het weglaten van de bewuste winst 
in de toestand van december 1972 en 
hieruit afleidt dat de beweegreden frau
duleus moet zijn, 

terwijl het arrest, bij ontstentenis van 
de vaststelling dat het frauduleus karak
ter van de beweegreden de enig mogelijke 
beweegreden is, naJaat twee bestanddelen 
van het misdrijf vast te stellen, met name 
het frauduleus karakter van de aan
gewende handeling en van de wegneming ; 

het eerste onderdeel van het tweede middel, 
uit de schending van de artikelen 97 van 
de Grondwet, ll34, ll65 en I583 van 
het Burgerlijk Wetboek, 

do01•dat het arrest eiser verwijt dat hi 
op de door hem zogezegd gebruikte 
documenten melding zou hebben gemaakt 
van een winst uit een verkoop aan de 
naamloze vennootschap Gedici, daar het 
oordeelde dat deze verkoop daar niet 

{4) Cass., 23 februari 1976 (A?'?', cass., 1976, 
blz. 730); raadpl. cass., 13 april 1976 (ibid., 
1976, blz. 940 ). 
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moest op voorkomen wegens het risico 
van vernietiging, 

terwijl, volgens het Burgerlijk W etboek, 
de koop volmaakt is zodra men het eens 
is geworden over de zaak en de prijs, en 
vanaf dat ogenblik vermeld moet worden 
in de boekhouding en in de boeken ; men 
de gevolgen van een contract slechts 
mag tegenboeken wanneer het vernietigd 
werd en wanneer de opbrengsten werden 
teruggegeven ; 

het tweede onderdeel van het derde middel, 
uit de schending van artikel 97 van de 
Grondwet, 

doordat het arrest vaststelt dat de 
verweerders met eiser slechts hebben 
gecontracteerd wegens het bestaan van 
het contract Gedici, zonder erop te wijzen 
dat het feit de winst uit dit contract in 
rekening te brengen tijdens de eerste 
vier maanden van 1973 en niet tijdens 
de laatste dagen van 1972 enige invloed 
zou hebben gehad op hun beslissing en 
dat deze beweerde postdatering als 
enige beweegreden had en slechts kon 
hebben een frauduleus opzet, 

terwijl deze pseudo-achterstand van 
enkele dagen geen invloed kon hebben 
op de waarde van de Alsaver-aandelen 
en dus geen frauduleuze beweegreden 
kon hebben en het hof van beroep 
bijgevolg het bedrieglijk opzet niet 
geldig kon afieiden uit het loutere feit 
dat het de beweegreden van deze achter
stand niet begreep : 

Overwegende dat het arrest, om te 
beslissen dat eiser in de voorlopige 
toestand van 30 april1973 op bedrieglijke 
wijze de winst van 2.068.508 frank heeft 
opgenomen, niet steunt op de in het 
middel aangehaalde overweging dat de 
verkoop van de 138.000 dozen dragees 
aan Gedici niet volkomen zou zijn 
geweest toen hij door de partijen op 
25 oktober 1972 werd gesloten, doch op 
de volgende gegevens : « dat eiser op 
30 april 1973 stellig moest weten dat de 
handelsverrichting met Gedici op een 
mislukking was uitgedraaid en dat de 
winst van 2.068.508 frank, die Alsaver 
uit deze verrichting moest halen, hoe
genaamd niet als verworven kon worden 
beschouwd; dat het bijgevolg totaal 
onjuist is te betogen, zoals eiser op 
bladzijde 3 en 5 van zijn op 2 juni 1976 
n~ergelegde conclusie, .dat de verkopen 
d1e werden vermeld In de voorlopige 
toestand van 30 april inderdaad overeen
stemden met de werkelijkheid op het 
ogenblik waarop ze in het litigieuze 

document werden ingeschreven , ; ... 
<< dat hij toen niettemin nieuwe geld
schieters voor Alsaver heeft gezocht door 
hen het bestaan van winsten voor te 
spiegelen die in werkelijkheid nooit 
werden gemaakt ; dat hij met die bedoe
ling vanaf 16 april twaalfmaal een aan
kondiging liet verschijnen in het dagblad 
Le Soir, waarin werd gezegd dat wegens 
overlijden een zaak over te nemen was 
waarvan de netto-inkomst na belasting 
meer dan vier en een half milj oen 
bedroeg ; dat al deze beweringen vals 
war en '' .. . « dat het verhullen van de 
« winst " van 2.068.508 frank in de 
toestand op 31 december 1972 bewijst 
dat beklaagde, door genoemde winst 
slechts in de voor1opige toestand op 
30 aprill973 op te nemen, de toekomstige 
inschrijvers op een dwaalspoor heeft 
willen brengen door hen te laten geloven 
dat de bedrijvigheid van de naamloze 
vennootschap Alsaver tijdens de eerste 
vier maanden van 1973 uitgelopen was 
op een spectaculair herstel van haar 
financiiile toestand " ; « dat indien be
klaagde aan de drie inschrijvers een 
voorlopige toestand op 30 april 1973 had 
voorgesteld waarin de belangrijke winst 
die verwacht werd ingevolge de operatie 
Gedici niet voorkwam wegens de ver
breking van de genoemde overeenkomst, 
het vaststaat dat geen enkele inschrijver 
de Alsaver-aandelen aan meer dan 
honderd frank per stuk zou hebben 
willen kopen, nu de prijs van 270 frank 
enkel verantwoord was wegens de be
weerde winst van 2.068.508 frank , ; 

Overwegende dat het arrest door deze 
vermeldingen het bestaan vaststelt van 
het opzet om zich de zaak die aan iemand 
anders toebehoort toe te eigenen en van 
de listige kunstgrepen die de verweerders 
aangezet hebben tot de aankoop van de 
aandelen; 

Overwegende dat, anderzijds, het 
arrest, door erop te wijzen dat «de 
burgerlijke partijen nadien getracht 
hebben hun inbreng terug te winnen ... ; 
dat zij ontzaglijk veel moeite hebben 
gehad om hun inbreng terug te krijgen 
en dat zulks hen uiteindelijk pas tijdens 
de debatten voor het hof van beroep is 
gelukt ,, de afgifte van het geld aan eiser 
vaststelt; 

Dat, door aldus de verschillende 
bestanddelen van het misdrijf oplichting 
aan te wijzen, het arrest, dat de aard 
van de beweegreden van de dader niet 
moest nagaan en evenmin moest vast
stellen dat de bedrieglijke beweegreden 
de enig mogelijke was, zijn beslissing tot 
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veroordeling wettelijk verantwoordt en 
regelmatig met redenen omkleedt ; 

Dat de middelen niet kunnen aange
nomen worden ; 

Over het tweede onderdeel van het 
tweede middel en het eerste onderdeel 
van het vierde middel samen, afgeleid, 

het tweede onderdeel van het tweede 
middel, uit de schending van de arti
kelen 97 van de Grondwet, ll34, ll65 
en 1583 van het Burgerlijk Wetboek, 

doordat het arrest eiser verwijt dat hij 
nagelaten heeft in de toestand op het 
einde van december 1972 de resultaten 
op te nemen van de operatie Gedici, 

terwijl het contract Gedici door de 
vennootschap Alsaver Production, een in 
Liechtenstein gevestigde vennootschap, 
gesloten werd en aan de vennootschap 
Alsaver Distribution, waarvan eiser enkel 
de voornaamste aandeelhouder was, pas 
werd afgestaan na de vaststelling van 
de toestand van 1972; het arrest, door de 
twee vennootschappen te vermengen, 
zonder rekening te houden met de datum 
waarop het vertegenwoordigingsrecht 
onder hen overgedragen werd, de bewijs
kracht van de akten schendt ; 

het eerste onderdeel van het vierde middel, 
uit de schending van de artikelen 97 
van de Grondwet, 2 en 32 tot 34 van 
de wet op de handelsvennootschappen, 

do01·dat het arrest geen onderscheid 
maakt tussen de vennootschappen 
Alsaver Production en Alsaver Distri
bution, 

terwijl artikel 2 van de wet op de 
handelsvennootschappen aan die ven
nootschappen een persoonlijkheid toe
kent die onderscheiden is van die van 
de vennoten : 

Overwegende dat, enerzijds, eiser het 
geschrift niet aanwijst waarvan de 
bewijskracht zou geschonden zijn; 

Overwegende dat, anderzijds, uit de 
stukken waarop het Hof vermag acht te 
slaan niet blijkt dat eiser voor de feiten
rechter een onderscheid tussen de twee 
vennootschappen heeft gemaakt; 

Dat de middelen bijgevolg niet ont
vankelijk zijn ; 

Over het tweede onderdeel van het 
vierde middel, afgeleid uit de schending 
van de artikelen 97 van de Grondwet, 2 
en 32 tot 34 van de wet op de vennoot
schappen, 

doordat het arrest zegt dat de burger-

lijke partijen op bedrieglijke wijze ertoe 
gebracht werden in te schrijven op 
aandelen van Alsaver, 

terwijl het begrip inschrijving, als 
bepaald bij de artikelen 32 tot 34 van 
de wet op de vennootschappen, enkel 
toepasselijk is op de oprichting van een 
vennootschap en de verhoging van het 
kapitaal, en niet op de gewone aankoop 
van aandelen, zoals ten deze het geval 
is : 

Overwegende dat, nu het arrest de 
overhandiging van geld door de ver
weerders aan eiser heeft vastgesteld, 
de qualificatie van de bewuste ver
richting, ook al was zij verkeerd, de 
wettelijkheid van de beslissing niet zou 
kunnen be'invloeden ; dat dit onderdeel 
van het middel bijgevolg bij gebrek aan 
belang niet ontvankelijk is ; 

En overwegende dat de substantiele 
of op straffe van nietigheid voorge
schreven rechtsvormen in acht zijn 
genomen en de beslissing overeenkomstig 
de wet is gewezen ; 

B. In zoverre de voorziening gericht is 
tegen de beslissingen op de civielrechte
lijke vorderingen van de verweerders 
tegen eiser ; 

Overwegende dat het arrest aan de 
verweerders akte verleent van hun 
afstand van burgerlijke partijstelling ; 
dat de voorziening tegen deze beslissingen 
bij gebrek aan belang niet ontvankelijk 
is; 

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

23 mei 1977. - 2e kamer. - Voor
zitter, de H. Trousse, raadsheer waar
nemend voorzitter.- Verslaggever, Mevr. 
Raymond-Decharneux.- Gelijkluidende 
conclusie, de H. Ballet, advocaat-generaal. 

2e KAMER. - 23 mei 1977. 

1 o VONNISSEN EN ARRESTEN. 
STRAFZAKEN. - NEERLEGGING VAN 
EEN CONOLUSIE. - GEEN VERPLIOH
TING VOOR DE REOHTER ZULKS IN ZIJN 
BESLISSING TE VERMELDEN. 
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2° CASSATIEMIDDELEN. - STRAF
ZAKEN. - MIDDEL WAARIN DE MIS
KENNING VAN DE BEWIJSKRAOHT VAN 
EEN AKTE WORDT AANGEVOERD. -
V AAGHEID. - NIET-ONTVANKELIJK
HEID. 

1° Geen enkele wettelijke bepaling verplicht 
de rechter in ziJ'n beslissing te vermelden 
dat een conclusie is neergelegd (1). 
(Art. 780 G.W.) 

2° Niet ontvankelijk, wegens vaagheid, is 
het middel waa1·in de miskenning van 
de bewijsk1·acht van een conclusie wordt 
aangevoerd zonder te bepalen waarin 
de bewijskracht van deze akte zou 
miskend zijn (2). (Art. 1080 G.W.). 

(SAlVE EN PRESTI, T. LIVRERI.) 

ARREST (ve1•taling). 

HET HOF;- Gelet op het bestreden 
arrest, op 3 februari 1977 door het Hof 
van Beroep te Luik gewezen ; 

Over het middel afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 2, 741 tot 748, 780 
van het Gerechtelijk Wetboek, 1322 van 
het Burgerlijk Wetboek en 97 van de 
Grondwet, 

doordat, ee1·ste onde1·deel, het letten op 
de door eiser in hoger beroep neergelegde 
conclusie in het arrest niet wordt ver
meld; 

tweede onderdeel, het arrest, enerzijds, 
niet antwoordt op de conclusie waarin 
eiser betoogde dat het feit dat de brom
fiets van de getroffene aan de linkerzijde 
en niet achteraan werd geraakt impli
ceerde dat de versie van een botsing 
uiterst rechts van de rijbaan onhoudbaar 
werd en, anderzijds, de bewijskracht 
van de genoemcle conclusie schendt : 

Over het eerste onderdeel : 

Overwegende dat eisers conclusie op 
13 januari 1977 door de voorzitter van 
het hof van beroep voor gezien werd 
getekend; 

Dat geen wettelijke bepaling zegt dat 
het letten op de conclusie in de beslissing 
moet worden vermeld ; 

(1) Oass., 20 augustus 1975 (A1'1', cass., 
1975, blz. 1193). 

(2) Vgl. cass., 20 november 1975 (Arr. cass., 
1976, blz. 368); raadpl. cass., 23 mei 1977, 
supra, blz. 972. 

Dat dit onderdeel van het middel naar 
recht faalt; 

Over het tweede onderdeel : 

Overwegende dat het middel niet 
aanduidt hoe het arrest de bewijskracht 
van eisers conclusie zou hebben ge
schonden ; dat het middel dienaangaande 
niet ontvankelijk is ; 

Over het overige van het tweede 
onderdeel: 

Overwegende dat het arrest, om te 
zeggen dat de botsing uiterst rechts van 
de rijbaan gebeurde, steunt op het 
bestaan van een « kras » die de expert 
ontdekte in de wegbedekking en die 
veroorzaakt werd door de druk van de 
wagen op de bromfiets ; dat het arrest 
erop wijst dat deze vaststelling reeds 
zou volstaan om eisers schuld te bewijzen 
en er daarenboven aan toevoegt, ener
zijds, dat eiser de verplichting niet in 
acht heeft genomen rechts van hem een 
veiligheidsmarge te laten bij het uitvoeren 
van een inhaalmaneuver, en, anderzijds, 
« dat het ongeval veroorzaakt werd door 
de foutieve gedraging van de beklaagde 
wiens reflex en door alcohol en vermoeid
heid zeer afgestompt waren >> ; 

Overwegende dat uit de voorafgaande 
beschouwingen volgt dat het middel, in 
zoverre het gericht is tegen het openbaar 
ministerie, bij gebrek aan belang niet 
ontvankelijk is, nu de straf wettelijk 
verantwoord is door het bewezen ver
klaarde misdrijf onvrijwillige doodslag ; 
dat het middel, in zoverre het gericht is 
tegen de verweersters, burgerlijke par
tijen, niet kan aangenomen worden, nu 
het hof van beroep niet moet antwoorden 
op de niet meer ter zake dienende con
clusie die in het middel wordt aan
gewezen; 

En overwegende dat betrekkelijk de 
beslissing op de strafvordering de sub
stantiiile of op straffe van nietigheid 
voorgeschreven rechtsvormen in acht 
zijn genomen en de beslissing overeen
komstig de wet is gewezen ; 

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

23 mei 1977. - 2e kamer. - Voor
zitter, de H. Trousse, raadsheer waar
nemend voorzitter. - Verslaggeve1·, de 
H. Legros. - Gelijkluidende conclttsie, 
de H. Ballet, advocaat-generaal. 
Fleiter, de H. Penelle (van de balie te 
Luik). 
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2e KAMER.- 23 mei 1977. 

WETTEN EN BESLUITEN.- MINIS
TERIELE OIRCULAIRE. - DoUANE EN 
ACOI.JNZEiN. - TOLEiRANTIE VAN DE 
ADMINISTRATIE. 

Een tolerantie van de administratie volgend 
uit een ministe1'iele circulai1'e, met name 
van de administ1'atie van douane en 
accijnzen, heeft geen 1'echtsgevolg; zij 
kan evenwel bij de 1•echtzoekenden een 
onove1'komelijke rechtsdwaling doen ont
staan (1). 

(BEiLGISCHE STAAT, 
MINISTER VAN FINANOIEN, 

T. VANOSMAEL.) 

ARREST ( 1>e1'taling). 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 2 november 1976 door het Hof 
van Beroep te Luik gewezen ; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van artikel 2 van de wet van 
29 augustus 1919, 

doo1•dat het bestreden arrest, om 
verweerder van rechtsvervolging te ont
slaan, zegt dat uit het onderzoek blijkt 
dat verweerder de fiessen sterke drank 
slechts door de drukte bij de dienst van 
de maaltijden in de eetzaal heeft behou
den, en dat hij bijgevolg de tolerantie 
niet heeft overschreden van de adminis
tratieve circulaire van de douanen en 
accijnzen van 29 juni 1970 betreffende 
het bezit van sterke dranken voor 
culinaire doeleinden, 

te1'wijl het voorhanden zijn van ter 
plaatse te verbruiken sterke dranken in 
slijterijen verboden is en de circulaire 
van de administratie der douanen en 
accijnzen van 29 juni 1970 een uitzonder
lijke tolerantie verleent mits het naleven 
van de daarin vermelde voorwaarden : 

Overwegende dat, na erop te hebben 
gewezen dat uit het onderzoek voor het 
hof van beroep blijkt dat de beklaagde 
(thans verweerder) door de drukte bij 
de dienst van de maaltijden de fiessen 
sterke drank in de eetzaal heeft behouden 
tussen het fiamberen van twee culinaire 
bereidingen, in plaats van ze intussen 

(1) Raadpi. cass., 18 september 1959 (Bull. 
en Pas., 1960, I, 77) en 3 maart 1977, alsmede 
de conclusie van advocaat-generaal Velu v66r 
dit arrest (ibi.d., 1977, I, 701); zie oak cass., 
8 oktober 1976, sup1·a, blz. 160. 

terug te plaatsen in een afgesloten kast 
in de keuken, en dat verweerders verkla
ringen niet tegengesproken worden door 
de eventuele vaststelling door de aan
gestelden van de administratie van het 
ontbreken van activiteit in het res
taurant, het arrest beslist dat verweerder 
de tolerantie van de circulaire van de 
administratie der douanen en accijnzen 
van 29 juni 1970 betreffende het bezit 
van sterke dranken voor culinaire doel
einden niet overtreden heeft en op deze 
redenen steunt om te beslissen dat de 
eerste rechter verweerder terecht van 
rechtsvervolging heeft ontslagen ; 

Overwegende dat, hoewel de adminis
tratieve tolerantie die volgt uit de in het 
middel aangeduide circulaire als dusdanig 
geen rechtsgevolgen heeft, zij nochtans 
bij verweerder een onoverkomelijke dwa
ling had kunnen doen ontstaan nopens 
de mogelijkheid tot vervolgingen van
wege eiser, op voorwaarde dat deze 
uitzonderlijke tolerantie niet werd over
schreden; 

Overwegende dat uit het arrest volgt 
dat verweerder de grenzen van de 
administratieve toestemming niet in 
acht heeft genomen; dat het niettemin 
eiser vrijspreekt op grand van de in het 
middel aangeduide uitleg, die geen 
voldoende verantwoording vormt voor 
de uitbreiding van een toestemming die 
reeds extra-legaal is ; 

Dat het middel gegrond is ; 

Om die redenen, en zonder acht te 
slaan op het tweede middel, dat niet tot 
ruimere cassatie of tot een cassatie 
zonder verwijzing kan leiden, vernietigt 
de bestreden beslissing en beveelt dat 
van dit arrest melding wordt gemaakt 
op de kant van de vernietigde beslissing ; 
veroordeelt verweerder in de kosten ; 
verwijst de zaak naar het Hof van Beroep 
te Brussel. 

23 mei 1977. - 2e kamer. - Voo1'
zitter, de H. Trousse, raadsheer waar
nemend voorzitter.- Verslaggeve1·, Mevr. 
Raymond-Decharneux. - Gelijkluidende 
conclusie, de H. Ballet, advocaat-generaal. 
- Pleite1·, de H. Fally. 

2e KAMER. - 24 mei 1977, 

1° VOEDINGSWAREN. - WET VAN 
20 .JUNI 1964 BETREFFENDE HET TOE
ZICHT OP VOEDINGSWAREN OF -STOF-
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FEN, ARTIKEL 3. - TOEVOEGSEL. 

BE GRIP. 

2o VOEDINGSW AREN. IN DE 

HANDEL BRENGEN VANVOEDINGSW AREN 
OF -STOFFEN DIE TOEVOEGSELS BE
VATTEN DIE NIET VOORAF ZIJN TOEGE
LATEN DOOR DE MINISTER DIE DE 
VOLKSGEZONDHEID IN ZIJN BEVOEGD
HEID HEEFT. - MISDRIJF BESTAAT 
ONGEAOHT OF HET TOEVOEGSEL AL DAN 

NIET SOHADELIJK IS. 

1° De beslissing dat waterstofperoxyde een 
toevoegsel is, in de zin van artikel 3, § 1, 
van de wet van 20 juni 1964 betreffende 
het toezicht op voedingswaren of -stoffen 
en andere produkten, is wettelijk ver
antwom·d door het m·rest dat zegt dat 
wate?·stofperoxyde op zichzelf geen voe
dingswaar of -stof is, alsmede wij'st op 
het gebruik dat ervan kan worden 
gemaakt, en vaststelt dat dit pmdukt 
door zijn aanwezigheid in of op een 
eetwaar gevolgen kan hebben, onafhan
kelij'k zowel van zijn eventuele voedings
waarde als van zijn natuurlijk gehalte 
aan vitaminen of aan a1·omatische of 
smaakgevende bestanddelen (1). 

2° Voedingswaren of -stoffen die toevoegsels 
bevatten die niet vooraf zijn toegelaten 
door de Minister die de V olksgezond
heid in zij'n bevoegdheid heeft, in de 
handel b?·engen is strafbam·, ongeacht 
of het gebruikte toevoegsel al dan niet 
schadelijk is. (Art. 2, § 1, wet van 
20 juni 1964 betreffende het toezicht 
op voedingswaren of -stoffen en andere 
produkten.) (2). 

(AELBREOHT.) 

ARREST. 

HET HOF;- Gelet op het bestreden 
arrest, op 6 oktober 1976 door het Hof 
van Beroep te Gent gewezen ; 

Overwegende dat het arrest eiser tot 
geldboete veroordeelt om te Buggenhout, 
op of rond 19 februari 1975, bij inbreuk 
op artikel 3, § 1, van de wet van 20 juni 
1964 betreffende het toezicht op voedings-

(1) en (2) De wet van 20 juni 1964 is opge
heven en sinds 18 april 1977 vervangen bij 
de wet van 24 januari 1977 betreffende de 
bescherming van de gpzondheid van de ver
bruikers op het stuk van de voedingsmiddelen 
en andere produkten (Belg. Staatsbl., 8 april 
1977). 

waren of -stoffen en andere produkten, 
voedingswaren of -stoffen in de handel 
te hebben gebracht die toevoegsels 
bevatten welke niet vooraf zijn toege
laten door de Minister die de volks
gezondheid in zijn bevoegdheid heeft, 
ten deze waterstofperoxyde in room ; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van artikel 3, § 2, van de wet 
van 20 juni 1964, 

doordat het hof van beroep onderzoekt 
of waterstofperoxyde als een voedings
waar of een voedingsstof kan worden 
beschouwd en aanneemt dat het om een 
stof gaat die zich in room of slagroom 
na korte tijd ontbindt in water en 
zuurstof; dat de gevolgen van waterstof
peroxyde in room zich dus beperken tot 
een tijdelijke bederfwering; dat, zo het 
onderzoek van de rechters in hager 
beroep betrekking heeft op de in voor
melde wetsbepaling bedoelde « voedings
waarde " van een stof, zij dan hadden 
moeten rekening houden met de voedings
waarde die bedoelde stof kan hebben na 
vermenging met de eetwaar ; dat men 
aldus ten onrechte de gevolgen van 
waterstofperoxyde in hun geheel heeft 
onderzocht, terwijl men alleen moest 
rekening houden met de gevolgen die zij 
heeft na vermenging met room of slag
room; dat, in strijd met de aangehaalde 
wetsbepaling, het arrest de begrippen 
« voedingswaar " en « voedingswaarde >> 

samenbundelt, terwijl het alleen gaat om 
de gevolgen en de voedingswaarde van 
een stof welke geen voedingsstof is : 

Overwegende dat het middel betrek
king heeft op de beschouwingen van het 
arrest waarbij wordt onderzocht of 
waterstofperoxyde een « toevoegsel >> is, 
dit wil zeggen naar luid van artikel 3, 
§ 2, van de wet van 20 juni 1964 « een stof 
die, zonder zelf een voedingsstof of 
-zelfstandigheid te zijn, door zijn aan
wezigheid in of op een eetwaar, gevolgen 
kan hebben onafhankelijk zowel van zijn 
eventuele voedingswaarde als van zijn 
natuurlijk gehalte aan vitaminen of aan 
aromatische of smaakgevende bestand
delen >>; 

Overwegende dat het arrest, na te 
hebben vastgesteld dat waterstofper
oxyde zelf geen voedingsstof of -zelf
standigheid is, en na te hebben gewezen 
op het gebruik dater van wordt gemaakt, 
onder meer als antisepticum, deodorans, 
bleekmiddel en oxidans, beslist dat het 
produkt wel gevolgen kan hebben door 
zijn aanwezigheid in of op een eetwaar, 
namelijk « kiemdodend, oxyderend, ble-
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kend "• maar dat die gevolgen onafhanke
lijk zijn zowel van zijn eventuele 
voedingswaarde als van zijn natuurlijk 
gehalte aan vitaminen of aan aromatische 
of smaakgevende bestanddelen, nu het 
geen enkele van laatstbedoelde ken
merken bezit, vermits het « geen verteer
bare koolhydraten, lipiden, eiwitstoffen 
bevat, het geen natuurlijk gehalte aan 
vitaminen, enzymen, minerale stoffen, 
smaakgevende en aromatische stoffen 
bezit dat van die aard is dat het voedings
waarde heeft en tot menselijke voeding 
kan dienen " ; 

Overwegende dat het arrest aldus zijn 
beslissing rechtvaardigt dat waterstof
peroxyde een toevoegsel uitmaakt in de 
zin van artikel 3, § 2, van de wet van 
20 juni I964, waarvan het een juiste 
toepassing maakt ; 

Dat het middel naar recht faalt ; 

Over het tweede middel, hieruit afgeleid 
dat het arrest ten onrechte beslist dat 
niet moet worden nagegaan of de 
toevoeging van waterstofperoxyde bij 
de room al dan niet schadelijk is, 

doordat de wet van 20 juni I964 aan 
de administratie niet de macht heeft 
willen verlenen eigenmachtig en zonder 
enige vorm van tegenbewijs de sarnen
stelling van de voedingswaren te bepalen, 
of bepaalde stoffen te verbieden, noch 
aan de belanghebbende de mogelijkheid 
te ontnemen de besluiten van de adminis
tratie te betwisten, zodat bij een onder
zoek nopens de aanwezigheid van een 
toevoegsel wel dient nagegaan te worden 
of de gevolgen ervan schadelijk zijn, 
te meer daar, wanneer men een toevoegsel 
wil gebruiken met de bedoeling de 
voedingswaarde te verbeteren, men de 
Minister van V olksgezondheid daarvan 
moet verwittigen en het advies van de 
Gezondheidsraad moet afwachten, en 
daar artikel I3, § 2, van de wet van 
20 juni I964 in het nemen van monsters 
voorziet, waarvan de analyse-uitslag 
determinerend is : 

Overwegende dat het arrest beschouwt 
« dat het bij de beoordeling van de 
schuldvraag onverschillig is of de toe
voeging van waterstofperoxyde bij de 
room in de mate zoals ter zake door 
beklaagde werd gedaan en door de 
ontledingen werd vastgesteld, al dan niet 
schadelijk is nu dit produkt als toevoegsel 
niet werd toegelaten door de Minister 
van V olksgezondheid en van het Gezin " ; 

Overwegende dat het arrest aldus een 
juiste toepassing maakt van artikel 3, § I, 
van de wet van 20 juni I964 ; dat deze 

vaststelling niet ontzenuwd wordt door 
het feit dat, volgens § 4 van hetzelfde 
artikel, bij een aanvraag tot inschrijving 
op de lijst van de toegelaten toevoegsels, 
het advies van de Hoge Gezondheidsraad 
onder meer ook de schadelijkheid van 
het produkt zal betreffen, noch door het 
feit dat artikel I3, inzonderheid §§ I, 2 
en 3, in verband met het buiten gebruik 
stellen, het wegnemen of het in beslag 
nemen van voedingswaren of -stoffen, 
ook het geval in aanmerking neemt, 
buiten dit, zoals ten deze, van produkten 
die een niet toegelaten toevoegsel be
vatten, waar het gaat onder meer om 
schadelijke of schadelijk verklaarde voe
dingswaren of -stoffen ; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen ; 

Overwegende dat de door eiser neer
gelegde memorie voor het overige ten 
deze niet dienende zinspelingen bevat op 
vroeger tegen een derde persoon inge
stelde vervolgingen, alsmede besprekin
gen van punten van het bestreden arrest, 
besprekingen welke wegens hun onnauw
keurigheid het niet mogelijk maken te 
onderscheiden welke de aangeldaagde 
onwettelijkheid zou zijn ; 

En overwegende dat de substantiele 
of op straffe van nietigheid voorgeschre
ven rechtsvormen in acht zijn genomen 
en de beslissing overeenkomstig de wet 
is gewezen; 

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

24 mei I977. - 2e kamer. - Voo?·
zitter, de H. Wauters, raadsheer waar
nemend voorzitter. - Ve1·slaggeve1·, de 
H. Versee. - Gelijkluidende conclusie, 
de H. Ballet, advocaat-generaal. 

2e KAMER. - 24 mei 1977. 

RECHTEN VAN DE VERDEDIGING. 
- STRAFZAKllJN. - MIDDEL HIERUIT 
AFGlllLEID DAT BIJ" HET DOSSIER lllllJN 
STUK WERD GllJVOEGD AANGAANDlll 
FEITllJN WAARVAN DE BEKLAAGDE WERD 
VRIJ"GllJSPROKEN NA VERNIETIGING VAN 
llJEN EERSTlll VEROORDELEND ARREST. 
- MIDDEL VOOR HET EERST VOOR HET 
HoF VOORGEDRAGEN.- NilllT-ONTVAN
KELIJ"KHEID. 

Het middel hie1·uit afgeleid dat er, met 
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schending van de rechten van de VM'dedi
ging, een stttk bij het dossier van de 
1'echtspleging werd gevoegd aangaande 
feiten waa1·van de beklaagde WM'd 
vrijgesproken, na vernietiging van een 
ee1·ste vM·oordelend arrest, kan niet voor 
het ee1·st voor het Hof wm·den voor
gedmgen ( 1). 

(DE COOK.) 

Met de notitie overeenstemmend 
arrest. 

24 mei 1977. - 2e kamer. - Voor
zittM', de H. Wauters, raadsheer waar
nemend voorzitter. Ve1·slaggever, 
Ridder de Schaetzen. - Gelijkluidende 
conolttsie, de H. Ballet, advocaat-gene
raal. - Pleiters, de HH. Steghers en 
De Caluwe (heiden van de balie te 
Brussel). 

2e KAMER. - 24 mei 1977. 

UITLEVERING. - VoORLOPIGE AAN
HOUDING. - UITLEVERINGSVERDRAG 
WAARIN WORDT BEPAALD DAT DE 
VOORLOPIGE AANHOUDING VIA DIPLO
MATIEKE WEG MOET WORDEN GE
VRAAGD. - DEZE BEPALING SLUIT DE 
MOGELIJKHEID NIET UIT VAN EEN 
VOORLOPIGE AANHOUDING VIA EEN 
ANDERE WEG GEVRAAGD. 

De bepaling van een uitleveringsverdrag 
dat de voorlopige aanhouding voor een 
uitlevMing geschiedt op vertoon van een 
bevel tot aanhouding of van een akte 
met dezeljde kracht, dam· de bevoegde 
overheid vedeend en via diplomatieke 
weg toegezonden of, in spoedeisend 
geval, via een dam· de post of de telegraaf 
doorgezonden be1·icht van het bestaan 
van een bevel tot aanhouding, op voor
waarde dat dit bericht regelmatig via 
diplomatieke weg is toegezonden aan 
de Minister van Buitenlandse Zaken 
van het land waar de verdachte zich 
bevindt, staat de vom·lopige aanhouding 
niet in de weg, die in spoedeisend geval, 

(1) Raadpl. cass., 25 november en 22 de
cember 1975 (A?'?'. cass., J 976, blz. 391 en 497). 

(2) Raadpl., OLIVIER en ERNST, Code de 
l'ext?·aiUtion, nr. 121, blz. 249, en Rep. p?•at. 

geschiedt op een officieel bericht dat aan 
de Belgische overheid toegezonden is 
door de overheid van het land waar de 
v1·eemdeling veroordeeld is of vervolgd 
wordt ; in dit geval is de aanhouding 
evenwel facultatief (2). (Verdrag tussen 
Belgie en Spanje houdende rechts
bijstand in strafzaken van 17 juni 1870, 
art. 11, en Uitleveringswet van 
15 maart 1874, art. 5.) 

(VALLESPIR DE LOYOLA.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 15 april 1977 door het Hof van 
Beroep te Antwerpen, kamer van inbe
schuldigingstelling, gewezen; 

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

doo1·dat het arrest niet antwoordt op 
de conclusie neergelegd door eiser en 
bijgevolg onvoldoende gemotiveerd is : 

Overwegende dat het middel niet 
vermeldt op welk verweer dat bij 
conclusie werd aangevoerd, geen 
antwoord wordt gegeven ; 

Dat het wegens die onnauwkeurigheid 
voor het Hof onmogelijk is de geuite 
grief te beantwoorden ; 

Dat het middel niet ontvankelijk is ; 

Over het tweede en het derde middel 
samen en afgeleid, 

het tweede, uit de schending van 
artikel 11 van het V erdrag tussen Belgie 
en Spanje houdende de rechtsbijstand in 
strafzaken van 17 juni 1870, verschenen 
in het Belgisch Staatsblad van 20 au
gustus 1870, 

doordat het arrest steunt op artikel 5, 
§ 2, van de kaderwet van 15 maart 1874 
op de uitleveringen, 

te1·wijl het V erdrag tussen Belgie en 
Spanje van 17 juni 1870 de enige rechts
grond is waarop een vreemdeling kan 
aangehouden worden met het oog op de 
uitlevering, en de wet van 15 maart 1874 
die het arrest ten onrechte inroept slechts 
een kaderwet is binnen welke de Belgische 
overheid met vreemde staten bepaalde 

du dr. belge, v 0 Extradition, nr. 122; contra : 
TROUSSE en VANHALEWYN, A.P.R., Uit
levering en internationale rechtshulp in straf
zaken, nr. 332, blz. 128. 
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verdragen kan sluiten, verdragen die 
echter qua modaliteiten k=en afwijken 
van de kaderwet van 15 maart 1874, 
en, vermits eiser geen enkel misdrijf 
heeft gepleegd binnen het Belgische 
nationaal grondgebied en tegenover hem 
ook geen vervolgingen uit dien hoofde 
zijn ingesteld, het aanhoudingsmandaat 
slechts kan steunen op het verzoek tot 
uitlevering van de Spaanse overheid, 
zodat het aanhoudingsmandaat slechts 
een rechtsgrond kan putten uit het 
Belgisch-Spaans verdrag op de uitleverin
gen en de rechtsbijstand in strafzaken 
van 17 juni 1870 ; 

het derde, uit de schending van de 
hogere geldingskracht van het Verdrag, 

doordat het arrest, in zoverre het steunt 
op artikel 5, § 2, van de wet van 15 maart 
1874, de hogere gelding schendt van het 
Belgisch-Spaans uitleveringsverdrag van 
17 jtmi 1870, 

terwijl onder meer artikel 11 van 
vermeld V erdrag andere en strengere 
eisen stelt aan de wijze van uitlevering 
enjof de voorlopige aanhouding, die 
moeten worden nageleefd ten opzichte 
van de onderdanen van de verdrag
sluitende staten, wier uitlevering wordt 
gevraagd, en derhalve geen beroep kan 
gedaan worden op de toepassing van 
artikel 5, § 2, van de wet van 15 maart 
1874 zonder artikel 11 van het Verdrag 
te schenden ; zelfs indien deze kaderwet 
van 15 maart 1874 direkt toepassing zou 
hebben - quod non - deze nationale 
wet niet op eenzijdige wijze bepaalde 
voorwaarden aan uitleveringsprocedure 
of rechtsbijstand kan of mag wijzigen 
zonder het verdrag en de internationale 
rechtsorde te schenden ; evenmin beroep 
kan gedaan worden op het begrip hoog
dringendheid, vermits artikelll, §§ 2 en 3, 
van het Verdrag van 17 juni 1870 
gesloten tussen Belgie en Spanje uit
drukkelijk een specia.Ie procedure van 
voorlopige aanhouding voorziet in geval 
van hoogdringendheid, en derhalve onder 
geen andere voorwaarden of vorm kan 
overgegaan worden tot voorlopige aan
houding dan die voorzien bij het Verdrag 
in geval van absolute hoogdringendheid ; 
en het bevel tot voorlopige aanhouding 
van 29 maart 1977 lastens eiser slechts 
steunt op een eenvoudig telexbericht 
en niet op een bericht dat via diploma
tieke weg aan de Belgische overheid werd 
ter kennis gebracht zodat het vermelde 
aanhoudingsmandaat door nietigheid is 
aangetast : 

Overwegende dat naar luid van ar-

tikel 5, lid 1, van de uitleveringswet van 
· 15 maart 1874, in spoedeisende gevallen 
de vreemdeling wegens een van de feiten 
in artikel 1 vermeld, in Belgie voorlopig 
kan aangehouden worden op vertoon van 
een bevel tot aanhouding, uitgevaardigd 
door de onderzoeksrechter van de plaats 
waar hij verblijft of te vinden is, en 
gegrond op een o:fficieel bericht dat aan 
de Belgische overheid toegezonden is 
door de overheid van het land waar de 
vreemdeling veroordeeld is of vervolgd 
wordt; 

Overwegende dat weliswaar de bij
zondere bepalingen van het met Spanje 
op 17 juni 1870 gesloten uitleverings
verdrag in acht dienen genomen te 
worden; 

Dat artikel 11, lid 2, van dit verdrag 
bepaalt dat, in spoedeisende gevallen, er 
tot de voorlopige aanhouding moet 
worden overgegaan indien het bericht 
langs diplomatieke weg wordt toege
zonden; 

Dat echter hetzelfde verdrag niet 
uitsluit dat de voorlopige aanhouding 
met toepassing van artikel 5, lid 1, van 
voormelde wet van 15 maart 1874 in 
Belgie kan geschieden indien het o:fficieel 
bericht rechtstreeks aan de Belgische 
overheid wordt toegezonden ; 

Dat de middelen naar recht falen ; 
En overwegende dat de substantiele 

of op straffe van nietigheid voorgeschre
ven rechtsvormen in acht zijn genomen 
en de beslissing overeenkomstig de wet 
is gewezen; 

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

24 mei 1977. - 2e kamer. - Voor
zitter de H. Wauters, raadsheer waar
nemend voorzitter. Verslaggever, 
Ridder de Schaetzen. - Gelijkluidende 
conclusie, de H. Ballet, advocaat-gene
raal. - Pleiter, de H. Lauwers (van de 
balie te Antwerpen). 

2e KAMER.~ 24 mei 1977. 

TAALGEBRUIK. - VERMELDING IN 
HET ARREST VAN DE ARTIKELEN VAN DE 
WET VAN 15 JUNI 1935. - NIET OP 
STRAFFE VAN NIETIGHEID VOORGE
SCHREVEN. 
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De vermelding, in een arrest, van de 
artikelen van de wet op het gebruik der 
talen in gerechtszaken waarvan toepas
sing werd gemaakt, is niet voorge
schreven op straffe van nietigheid (1). 
(Art. 41 wet van 15 juni 1935.) 

(JESPERS.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 22 april 1977 door het Hof van 
Beroep te Gent, kamer van inbeschuldi
gingstelling, gewezen ; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van artikel 41 van de wet van 
15 juni 1935 op het taalgebruik in 
gerechtszaken, 

doordat het arrest geen melding maakt 
van de toegepaste artikelen van die wet, 
zijnde artikel 25, dat de aanduiding geeft 
nopens het gebruik van de taal door het 
hofvan beroep in eerste en laatste aanleg, 
wanneer er sprake is van een rechter, 
artikel 34, dat de melding voorschrijft 
in het zittingsblad van de taal die 
gebruikt werd, en artikel 41, nopens de 
inhoud van vonnissen en arresten, name
lijk wat betreft het gebruik van de talen, 

terwijl luidens dit laatste artikel elk 
vonnis of arrest, naast de vermeldingen 
voorzien door artikel 7 80 van het 
Gerechtelijk W etboek, de melding moet 
bevatten van de taal die gebruikt werd, 
en, indien de waarborgen voorzien door 
voormeld artikel 34 vervuld zijn, dit 
bewijs niet m het dossier wordt 
gevonden: 

Overwegende dat de vermelding in een 
arrest of vonnis van de artikelen van de 
wet op het gebruik van de talen in 
gerechtszaken, toegepast bij het opstellen 
van procedureakten, niet voorgeschreven 
is op straffe van nietigheid ; 

Dat het ontbreken van die vermelding 
het Hof niet belet zijn toezicht uit te 
oefenen op de regelmatigheid van de 
procedure in verband met voormelde 
wet; 

Dat het middel naar recht faalt ; 

Over het tweede middel, 

(1) Oass., 18 maart 1968 (A1'1'. cass., 1968, 
biz. 941). 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen ; 

En overwegende dat de substantiiile 
of op straffe van nietigheid voorge
schreven rechtsvormen in acht zijn 
genomen en de beslissing overeenkomstig 
de wet is gewezen ; 

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

24 mei 1977. - 28 kamer. - Voor
zitte1', de H. Wauters, raadsheer waar
nemend voorzitter. Ve1·slaggever, 
Ridder de Schaetzen. - Gelijkluidende 
conclusie, de H. Ballet, advocaat-gene
raal. - Pleiter, de H. J. Vanderveeren 
(van de balie te Brussel). 

28 KAMER. - 24 mei 1977, 

1° BEVOLKINGSREGISTER. - BE
KLAAGDE DIE BIJ OVERBRENGING VAN 
ZIJN VERBLIJF NAAR EEN ANDERE 
GEMEENTE GEEN AANGIFTE HEEFT GE
DAAN BIJ HET BESTUUR VAN DE 
VROEGERE GEMEENTE EN ZIOH EVENMIN 
HEEFT AANGEMELD AAN HET BESTUUR 
VAN DE GEMEENTE WAAR HIJ ZIOH IS 
GAAN VESTIGEN. - KONINKLIJK BE
SLUIT VAN 1 APRIL 1960, ARTIKEL 7 
EN 10. - TOEPASSELIJKE STRAF. 

2° IDENTITEITSKAART.- BEKLAAG
DE DIE ZIJN IDENTITEITSKAART NIET 
HEEFT OVERGELEGD AAN HET BESTUUR 
VAN DE GEMEENTE WAAR HIJ ZIOH IS 
GAAN VESTIGEN. - KONINKLIJK BE
SLUIT VAN 26 JANUARI 1967, ARTIKEL 5, 
§ 3. - ToEPASSELIJKE STRAF. 

3° OASSATIE.- VooRZIENING oP BEVEL 
VAN DE MINISTER VAN JUSTITIE. -
STRAFZAKEN. - VONNIS WAARBIJ DE 
BEKLAAGDE WORDT VEROORDEELD TOT 
EEN STRAF DIE RET WETTELIJKE MAXI
MUM TE BOVEN GAAT.- VERNIETIGING 
EN VERWIJZING. 

1° Onwettelij k is de veroo1·deling van een 
beklaagde tot een gevangenisstnJf van 
acht dagen en een geldboete van 25 jmnk 
omdat hij, enerzijds, geen aangifte heeft 
gedaan bij het bestuur van de gemeente, 
die hij bewoonde, van de overbrenging 
van zijn ver blijj nam· een andere 
gemeente van het Rijk en, ande1·zijds, 
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zich niet heeft aangemeld bij het bestuu1· 
van deze gemeente; deze overtredingen 
worden gestraft met een geldboete die de 
25 frank niet mag overscMijden ( 1). 
(Art. 7, 10 en 26 K.B. van 1 april 1960 
en art. 6 wet van 2 juni 1856.) 

2° Onwettelijk is de ve1·oordeling van een 
beklaagde tot een gevangenisstraf van 
acht dagen en een geldboete van 25 frank 
omdat hij zijn identiteitskaart niet heeft 
overgelegd aan het bestuur van de 
gemeente waar hij zich is gaan vestigen, 
zoals door a1·tikel 5, § 3, van het konink
lijk besluit van 26 januari 1967 wordt 
voorgeschreven; deze ove1·treding wordt 
gestraft met een geldboete die de 25 frank 
niet mag ove1•schrijden (2). (Art. 5, § 3, 
en 9 K.B. van 26 januari 1967 en art. 6 
wet van 2 juni 1856.) 

3° Op de voorziening van de Procureu1'
Generaal, ingesteld op bevel van de 
MinistM' van Justitie, vernietigt het Hof 
het vonnis van de politierechtbank, 
waarbij de beklaagde wordt veroordeeld 
tot een straf die het wettelijke maximum 
te boven gaat ; het verwijst de zaak 
nam· een ande1·e politierechtbank (3). 
(Artt. 427 en 441 Sv.) 

(PROCUREUR-GENERAAL 
BIJ HET HOF VAN CASSATIE, 

IN ZAKE SCHEYLTJENS.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op de vordering 
van de Procureur-Generaal, luidende als 
volgt: 

« Aan de tweede kamer van het Hof 
van Cassatie. 

" De ondergetekende procureur-gene
raal heeft de eer hierbij kenbaar te maken 
dat, bij een brief van 21 december 1976, 
bestuur der wetgeving, nr. 7/130.836/ 
338/AP/Div.-AV/CP, de Minister van 
Justitie hem gelast heeft bij het Hof, 
overeenkomstig artikel 441 van het 
Wetboek van Strafvordering, aangifte 
te doen van het in kracht van gewijsde 
gegane vonnis, op 19 juni 1975 uitge
sproken door de Politierechtbank te 
Turnhout, en waarbij Scheyltjens 
Marianna Alexandra, metaalbewerkster, 
geboren op 5 juli 1949 te Beerse en er 

(1) en {2) Raadpl. cass., 30 juni 1975 (A1'1'. 
cass., 1975, biz. 1173). 

(3) Cass., 8 november 1976, supra, biz. 280. 

wonende Beukenlaan 11, veroordeeld 
wordt tot een straf van acht dagen 
gevangenis en 25 frank geldboete wegens 
1° naar aanleiding van een woonst
verandering geen aangifte te hebben 
gedaan bij de besturen van de gemeenten 
zoals door de artikelen 7 en 10 van het 
koninklijk besluit van 1ste april 1960 
wordt opgelegd, 2° na een woonst
verandering haar identiteitskaart niet aan 
het bestuur van de gemeente te hebben 
voorgelegd zoals door artikel 5, § 3, van 
het koninklijk besluit van 26 januari 1967 
wordt voorgeschreven. 

" Daar de straf die bij de artikelen 26 
van het koninklijk besluit van 1 april 
1960, 9 van het koninklijk besluit van 
26 januari 1967 en 6 van de wet van 
2 juni 1856 op die overtredingen is 
gesteld, slechts een geldboete die de 
25 frank niet mag overschrijden, is de 
uitgesproken straf niet wettelijk. 

)) Om deze redenen, vordert de onderge
tekende procureur-generaal dat het aan 
het Hof moge behagen het aangegeven 
vonnis te vernietigen, te bevelen dat van 
zijn arrest melding zal worden gemaakt 
op de kant van de gedeeltelijk vernietigde 
beslissing en de zaak te verwijzen naar 
een andere politierechtbank. 

)) Brussel, 4 april1977. 
l> Voor de Procureur-generaal, 

" De Eerste Advocaat-generaal, 
>>(get.) Dumon >>; 

Gelet op artikel 441 van het Wetboek 
van Strafvordering, met overneming van 
de redenen van de voormelde vordering, 
vernietigt het aangegeven vonnis, op 
19 juni 1975 gewezen door de Politie
rechtbank te Turnhout ; beveelt dat van 
dit arrest melding zal worden gemaakt 
op de kant van de vernietigde beslissing ; 
verwijst de zaak naar de Politierechtbank 
te Antwerpen. 

24 mei 1977. - 28 kamer. - Voor
zitter, de H. Wauters, raadsheer waar
nemend voorzitter. - Verslaggever, de 
H. Soetaert. - Gelijkluidende conclusie, 
de H. Dumon, eerste advocaat-generaal. 

28 KAMER. - 24 mei 1977, 

1° CASSATIE.- VooRzrENING OP BEVEL 
VAN DE MINISTER VAN JUSTITIE. -
STRAFZAKEN. - VONNIS TOT VEROOR-
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DELING VAN EEN BERLAAGDE DIE REEDS 
WEGENS EENZELFDE FElT IS VEROOR
DEELD.- VERNIETIGING ZONDER VER
WIJZING. 

20 CAS SA TIE. - OMV ANG. - BEVEL 
VAN DE MINISTER VAN JUSTITIE. -
STRAFZAREN. - VEROORDELING VAN 
DE BERLAAGDE VERNIETIGD. - GE
VOLG TEN AANZIEN VAN DE BURGER
RECHTELIJR AANSPRARELIJRE P ARTIJ. 

1° Op de voo1'Ziening in cassatie van de 
P1'ocu1·eu1·- Gene1·aal, ingesteld op bevel 
van de Minister van Justitie, ve1'nietigt 
het Hof zonde1· ve1·wijzing het vonnis van 
de politiM·echtbank tot veroo1'deling van 
een beklaagde wegens een feit waa1·voo1' 
deze 1'eeds V1'oege1' is ve1'oo1·deeld (1). 
(Art. 441 Sv.) (Algemeen rechtsbeginsel 
Non bis in idem.) 

2° W annee1' op de voo?"ziening van de 
P1'0CU1'eU1'- GenM·aal, ingesteld op bevel 
van de Ministe1· van Justitie, de ve1·oo1·
deling van de beklaagde vM·nietigd Wo1'dt, 
st1·ekt deze ve1'nietiging zich uit tot het 
beschikkende gedeelte van het vonnis 
waa?"bij de bu1'gen·echtelijk aansprake
lijke pa1·tij werd veroordeeld (2). 

(PROCUREUR-GENERAAL 
BIJ RET HOF VAN CASSATIE, 

IN ZARE VAN DE WEGHE D. EN L. 
EN VAN DE WEGHE P. EN L.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op de hierna
volgende vordering van de Procureur
generaal in het Hof van Cassatie : 

« Aan de tweede kamer van het Hof 
van Cassatie. 

" De ondergetekende procureur-gene
raal heeft de eer hierbij kenbaar te maken 
dat, bij een brief van 5 november 1976, 
bestuur der wetgeving, nr. 7/130.836/ 
337/AP/Div.-AV/CP, de Minister van 
Justitie hem gelast heeft bij het Hof, 
overeenkomstig artikel 441 van het 
Wetboek van Strafvordering, aangifte 
te doen van de in kracht van gewijsde 

(1) Cass., 8 maart 1976 (A1·r. cass., 1976, 
blz. 771). 

(2) Cass., 20 juni 1972 (A1'1'. cass., 1972, 
blz. 1000); raadpl. cass., 16 mei 1977, redenen 
en beschikkencle gedeelte, sup1·a, blz. 948. 

gegane vonnissen op 26 februari 1976 
uitgesproken door de Politierechtbank 
te Brussel : 

" 1o het vonnis nrs. 5675 en 5676 
in zover dit vonnis a) Van De Weghe 
Dirk, HelEme, Jan, student, geboren te 
Brussel de 3de maart 1959, wonende 
Harenberg nr. 224 te Brussel, veroordeelt 
tot een geldboete van 50 frank uit hoofde 
van een motorvoertuig ander dan een 
rijwiel met hulpmotor op de openbare 
weg bestuurd te hebben ; b) Van De 
Weghe Leon, bediende, geboren te 
Mortsel de 23ste januari 1926, wonende 
Harenberg nr. 224 te Brussel, civiel
rechtelijk aansprakelijk verklaart voor 
deze geldboete en voor de kosten ten 
laste van zijn zoon gelegd ; 

2° het vonnis nrs. 5677 en 5678 
waarbij a) Van De Weghe Paul, Alois, 
Maria, Rene, technicus, geboren te Ukkel, 
de 3de mei 1954, wonende Harenberg 
nr. 224 te Brussel, veroordeelt tot een 
geldboete van 100 frank om wetens een 
motorvoertuig toevertrouwd te hebben 
aan een persoon die niet voorzien was 
van een rijbewijs of van een leerver
gunning ; b) Van De W eghe Leon 
voornoemd civielrechtelijk aansprakelijk 
wordt verklaard voor deze geldboete 
en de kosten. 

)) Deze veroordelingen werden uitge
sproken ofschoon Van De Weghe Dirk 
en Van De W eghe Paul wegens de 
hierboven vermelde telastleggingen reeds 
op 20 november 1975 werden veroordeeld 
bij vonnissen van dezelfde rechtbank die 
in kracht van gewijsde waren gegaan ; 
Van De W eghe Leon werd ook reeds door 
deze vonnissen van 20 november 1975 
civielrechtelijk aansprakelijk verklaard 
voor de geldboeten en kosten aldus ten 
laste van Van De W eghe Dirk en Paul 
gelegd. 

)) De strafvordering was vervallen, 
wat de hierboven ingeroepen misdrijven 
betreft, ten gevolge van de vonnissen 
op 20 november 1975 geveld, zodat de 
vonnissen van 26 februari 1976, met 
schending van de regel non bis in idem, 
onwettelijk zijn. 

l> Om deze redenen, vordert de onder
getekende procureur-generaal dat het 
aan het Hof moge behagen de aange
geven vonnissen te vernietigen in zover 
ze op grond van de hierboven vermelde 
misdrijven Van De Weghe Dirk en Van 
De W eghe Paul veroordelen en vast te 
stellen dat deze vernietiging de vernieti
ging meebrengt van de beslissingen die 
Van De Weghe Leon civielrechtelijk 



- 981 

aansprakelijk verklaren (wat het vonnis 
nrs. 5675-5676 betreft slechts in verband 
met de telastlegging a); te bevelen dat 
van zijn arrest melding zal worden 
gemaakt op de kant van het vernietigd 
vonnis nrs. 5677-5678 en van het gedeelte
lijk vernietigd vonnis nrs. 5675-5676 en 
te zeggen dat er geen grond is tot ver
wijzing. 

» Brussel, 5 april 1977, 
» Voor de Procureur-generaal, 

» De Eerste Advocaat-generaal, 
» (get.) Dumon »; 

Gelet op artikel 441 van het Wetboek 
van Strafvordering, met overneming 
van de redenen van voormelde vordering, 
vernietigt de aangegeven vonnissen in 
zoverre ze op grond van de voren
vermelde misdrijven Van De W eghe Dirk 
en Van De W eghe Paul veroordelen ; 
stelt vast dat deze vernietiging de ver
nietiging meebrengt van de beslissingen 
die Van De W eghe Leon civielrechtelijk 
aansprakelijk verklaren (wat het vonnis 
nrs. 5675-5676 betreft, slechts in verband 
met de telastlegging a); beveelt dat van 
dit arrest melding zal worden gemaakt 
op de kant van het vernietigd vom1is 
nrs. 5677-5678 en van het gedeeltelijk 
vernietigd vonnis nrs. 5675-5676; zegt 
dater geen grond is tot verwijzing. 

24 mei 1977. - 28 kamer. - Voo1'
zitte1', de H. Wauters, raadsheer waar
nemend voorzitter. Verslaggeve1·, 
Ridder de Schaetzen. - Gelijkluidende 
conolusie, de H. Dumon, eerste advocaat
generaal. 

38 KAMER. - 25 mei 1977, 

1° ARBEIDSONGEVAL. - ARBEIDS
ONGESOHIKTHEID VAN DE GETROFF:ENE. 
- 0P:E:ENVOLGENDE ONGEVALLEN. -
RECHT OP FORFAITAIR:E VERGOEDIN
GEN.- GRENZEN. 

2° GEREOHTSKOSTEN. - BURG:ER
LIJKE ZAKEN. - 0ASSATIEGEDING. -

(1) Cass., 6 maart 1968 (Ar1·. cass., 1968, 
biz. 895) en 31 oktober 1969 (ibid., 1970, 
biz. 213); vgl. cass., 23 december 1965 (Bull. 
en Pas., 1966, I, 563), 8 september 1971 (A1·r. 
cass., 1972, biz. 23), 19 december 1973 (ibid., 

ARBEIDSONGEVALLEN.- VooRZI:ENING 
IN OASSATIE TEGEN DE VERZEKERAAR 
VAN DE WERKGEVER.- VERWERPING. 
- KoSTEN TEN LASTE VAN DE VER
Z:EKERAAR. 

1° W anneer een werknemer getroffen wordt 
do01· opeenvolgende ongevallen en het 
laatste ongeval de gevolgen van een vorig 
ongeval heejt vere1'(JM'd, moet de ·1·echte1· 
de blijvende arbeidsongeschiktheid van 
de getroffene in haar geheel beoordelen, 
als de na het laatste ongeval vastgestelde 
arbeidsongeschiktheid, zelfs gedeeltelijk, 
do01· dit ongeval werd ve1·oorzaakt (I). 
(Artt. 2, 3, 6 en 9 gecoi:ird. wetten van 
28 september I93I; artt. 24, 34, 36, 3() 
en 46 wet van IO april I97I.) 

2° Wannee1·, inzake arbeidsongevallen, 
de voorziening van de getroffene tegen 
de verzekeraar van de werkgever wm·dt 
VM'Worpen, wordt de ve1·zeke1·am· ve?·oor
deeld in de kosten, tenzij de vm·dering 
te1·gend en 1'oekeloos is (2). (Art. 68 wet 
van IO aprili971; art. llll, vierde lid, 
G.W.) 

(PELLETERO GONZALEZ, T. GEMEENSOHAP
PELIJK:E KAS VOOR VERZEKERING TEG:EN 
ARBEIDSONGEVALLEN « D:E FEDERALE 
VERZEK:ERINGEN ll.) 

ARR:EST (vertaling). 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 20 november I97 5 door het 
Arbeidshof te Luik gewezen ; 

Over het middel afgeleid uit de schen
ding van de artikelen I3I9, I320, I322 
van het Burgerlijk Wetboek, 24, 34, 36, 
39, 46 van de arbeidsongevallenwet 
van IO april I971 en, voor zoveelnodig, 
I, 2, 6, I9, tweede lid, en 2I van de bij 
koninldijk besluit van 28 september I93I 
gecoi:irdineerde wetten betreffende de 
vergoeding der schade voortspruitende 
uit arbeidsongevallen, welke artikelen 2 
en 6 gewijzigd zijn bij de wet van 
IO juli I95I, 

doo1·dat het arrest van 20 november 

1974, biz. 448) en 25 september 1974 (ibid., 
1975, biz. 113); raadpi. HoRION, Tmite des 
accidents clu t1'avail, uitg. 1964, nrs. 293, 294 
en 353. 

(2) Oass., 5 maart 1975 (A1'1'. cass., 1975, 
biz. 756); raadpl. cass., 2 maart 1977, supm, 
biz. 717. 
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1975, dat gewezen werd ingevolge het 
arrest van 14 maart 197 4 waarin als 
principe werd gesteld dat, inzake schade
vergoeding van arbeidsongevallen, "de 
schadeloosstelling in het geheel ver
schuldigd is, zelfs indien de gevolgen 
van het ongeval verergerd zijn wegens 
de vroegere toestand van de getroffene ,,, 
verweerster veroordeelt om eiser de 
wettelijke vergoedingen te betalen op 
basis van een blijvende arbeidsonge
schiktheid van 10 procent sedert de 
consolidatie in plaats van 25,5 procent 
zoals door de eerste rechter werd aan
genomen, op grond "dat dokter Leroy, 
die door de eerste rechter als deskundige 
was aangesteld, in de loop van zijn 
rapport niet zeer duidelijk van 12 tot 
25,5 procent blijvende arbeidsongeschikt
heid vanaf 15 februari (lees december) 
1971 was gekomen ; dat men zich dient 
te houden aan het deskundigenverslag 
van dokter Honore waarin dit percentage 
van blijvende arbeidsongeschiktheid, 
waartegen het hoger beroep is gericht, 
tot 10 procent wordt teruggebracht; 
dat uit dit verslag blijkt dat de deskun
dige daarin wel een berekening heeft 
gemaakt van het totale verlies van de 
arbeidsgeschiktheid van de getro:ffene 
ten gevolge van de amputatie van twee 
derde van de linkerpink, gelet op de 
vorige staat van de linkerhand waardoor 
de gevolgen van het litigieuze ongeval 
werden verergerd, en zonder enige aftrek 
van het percentage van de arbeids
ongeschiktheid wegens het vorige on
geval "• 

terwijl, eerste onderdeel, 

tweede onderdeel, het forfaitair karakter 
van de schadevergoeding van de arbeids
ongevallen gebiedt - zulks is van open
bare orde -, enerzijds, aan te nemen dat 
de economische waarde van de getroffene 
op de arbeidsmarkt v66r het litigieuze 
ongeval onweerlegbaar in het basisloon 
is uitgedrukt, en, anderzijds, de arbeids
ongeschiktheid van de getro:ffene, dat 
wil zeggen de vermindering van zijn 
economische waarde die geheel of gedeel
telijk is veroorzaakt door het litigieuze 
ongeval, te beoordelen zonder rekening 
te houden met zijn vroegere toestand 
ten gevolge van een gemeenrechtelijk 
ongeval, van een ander arbeidsongeval 
of van een vorige ziektetoestand, vooral 
wanneer het laatste ongeval dezelfde 
lichaamsfunctie treft als die welke reeds 
door de vorige toestand werd beschadigd ; 
door verweerster te veroordelen tot 

vergoeding van een blijvende arbeids
ongeschiktheid op basis van een percen
tage van 10 procent dat, volgens het 
deskundigenverslag van dokter Honore 
waarmee het hof rekening houdt, over
eenstemt met << de invaliditeit te wijten 
aan de niet volledige amputatie van de 
vijfde linkervinger, die volgens de Bel
giselle Schaal 5 pro cent bedraagt, ... 
vermeerderd (verdubbeld) wegens de 
vorige amputatie van de laatste twee 
kootjes van de wijsvinger en van de 
middenvinger "• het arrest, in strijd met 
de organieke regels inzake wettelijke 
vergoeding, << rekening heeft gehouden 
met de vorige staat van de linkerhand "• 
niet om aan de getroffene vergoeding toe 
te kennen voor << het totale verlies van 
zijn arbeidsgeschiktheid " ten gevolge, 
zij het gedeeltelijk, van het litigieuze 
ongeval, doch alleen om vergoeding te 
verscha:ffen voor de verergering van zijn 
invaliditeit door het verlies van 2/3 van 
een vijfde vinger ten gevolge van dat 
ongeval in vergelijking met zijn vorige 
invaliditeit wegens het verlies van 2/3 van 
twee andere vingers van dezelfde hand 
(schending van de artikelen 24, 34, 36, 
39, 46 van de arbeidsongevallenwet van 
10 april 1971 en, voor zoveel nodig, l, 2, 
6, 19, tweede lid, en 21 van de bij 
koninklijk besluit van 28 september 1931 
gecoordineerde wetten betreffende de 
vergoeding der schade voortspruitend 
uit arbeidsongevallen, welke artikelen 2 
en 6 gewijzigd zijn bij de wet van 
10 juli 1951) : 

W at het eerste onderdeel betreft 

Dat dit onderdeel van het middel 
feitelijke grondslag mist ; 

W at het tweede onderdeel betreft : 

Overwegende dat wanneer een werk
nemer getro:ffen wordt door opeen
volgende ongevallen en het laatste onge
val de gevolgen van een vorig ongeval 
heeft verergerd, de rechter de blijvende 
arbeidsongeschiktheid van de getro:ffene 
in haar geheel moet beoordelen, als de 
na het laatste ongeval vastgestelde 
arbeidsongeschiktheid, zelfs gedeeltelijk, 
door dit ongeval werd veroorzaakt ; 

Overwegende dat het arrest, door te 
zeggen dat de deskundige << het totale 
verlies van de arbeidsgeschiktheid van de 
getro:ffene berekend " heeft en dat hij 
rekening heeft gehouden << met de vorige 
staat van de linkerhand waardoor de 
gevolgen van het litigieuze ongeval 
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werden verergerd >>, beslist dat de graad 
van ongeschiktheid van 10 procent niet 
enkel slaat op de arbeidsongeschiktheid 
die zou veroorzaakt zijn door de niet 
volledige amputatie van de linkerpink 
indien eiser tot op dat ogenblik twee 
intacte handen had gehad ; dat die 
10 procent betrekking heeft op de hele 
ongeschiktheid die door het laatste 
ongeval van de getroffene werd veroor
zaakt; 

Dat dit onderdeel van het middel niet 
kan worden aangenomen ; 

Overwegende dat inzake arbeidson
gevallen de kosten ten laste komen van 
de verzekeraar, behalve wanneer de 
vordering tergend en roekeloos is ; 

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

25 mei 1977. - 3e kamer. - Voo?·
zitter, de H. Polet, voorzitter.- Verslag
gever, de H. Janssens. - Gelijkluidende 
conclusie, de H. Duchatelet, advocaat
generaaJ. - Pleiters, de HH. Dassesse 
en L. Simont. 

1 e KAMER. - 26 mei 1977. 

1o HUUR VAN GOEDEREN.- HAN
DELSHUUROVEREENKOMSTEN. -HUUR
HERNIEUWING. - RECHT VAN DE 
HUURDER. - RECHT GEGROND OP HET 
VOORTZETTEN VAN DEZELFDE HANDEL. 

2o HUUR VAN GOEDEREN.- HAN
DELSHUUROVEREENKOMSTEN.-HuuR
DER DIE REGELMATIG HUURHERNIEU
WING HEEFT GEVRAAGD. VER
HUURDER DIE ZIOH ERTOE BEPERKT 
VOOR DE HERNIEUWING ANDERE VOOR
WAARDEN TE STELLEN DAN DE 
HUURDER.- GEEN VERZET MEER VAN 
DE VERHUURDER TEGEN DE HUUR
HERNIEUWING. 

3o HUUR VAN GOEDEREN.- HAN
DELSHUUROVEREENKOMSTEN. - IN
STEMMING VAN DE VERHUURDER MET 
DE HUURHERNIEUWING.- VERHUUR
DER DIE VOOR DE RECHTER TOT WIE 
DE HUURDER ZIOH HEEFT GEWEND 

IN DEZE WET VERVATTE ARTIKEL 13 
HEEFT GESCHONDEN.- VoORWAARDE 
ZOWEL DOOR DE VERHUURDER ALS DOOR 
DE HUURDER OVERGENOMEN ALS BASIS 
VOOR HUN PRINOIPEAKKOORD.- RECH
TER DIE DE WERKELIJKHEID VAN HET 
DOOR DE VERHUURDER AANGEVOERDE 
NIEUW FElT VASTSTELT.- BESLISSING 
DAT DE AANVRAAG OM HUURHER
NIEUWING ONGEGROND IS, - WETTE
LIJKHEID. 

1° De door de wet van 30 april 1951 op de 
handelshuurovereenkomsten aan de huur
der verleende voordelen voor de besche1'
ming van de handelszaak ve1·onde1'stellen 
het behoud van dezelfde handel, behalve 
wannee1' de pa1'tijen van deze 1'egel zijn 
ajgeweken (1). (Art. 13 vervat in de 
wet van 30 april 1951.) 

2° W annee1· de Ve1'huuTde1' in antwo01·d op 
een 1·egelmatige aanvTaag om he1'niet~
wing van een aan de wet van 30 ap1'il 
1951 onde?'W01'pen huuT zich e1·toe 
bepe~·kt voo1· de he1·niet~wing ande1·e 
voo1·waa1·den te stellen dan de huu1·de1·, 
sluit zttlks in dat hij zich niet meeT zal 
ve1·zetten tegen de huu1·he1·nieuwing en 
hij is hie1·doo1· gebonden, behoudens 
nietigheid wegens dwaling of bed?'og (2). 
(Artt. 14 en 18 vervat in de vvet van 
30 april 1951; art. 1109 B.W.) 

3° Hoewel de ve1·huuTdeT, doo1' onde1· 
nieuwe voo1·waaTden met de aanm·aag 
om huu1'lw1·nieuwing in te stemmen, 
in beginsel aanneemt zich late?' niet 
meeT te veTzetten tegen deze heTnieuwing 
om de 1'edenen van aTtikel 16 veTvat in 
de wet van 30 ap1'il 1951, ve1•biedt deze 
wet noch dat de ve1'1mu1·de1· aanvoe1't, 
noch dat de Techte~· tot wie de pm·tijen 
zich op basis van a1·tikel 18 van deze 
wet gewend hebben, vaststelt, als hem 
zulks wo1·dt gevmagd, dat zich, na het 
akko01·d, een nieuw jeit heejt voor·gedaan 
dat enkel aan de httttTde?' is te wijte?u, 
zoals het niet-voo1·tzetten van dezelfde 
handel, en dat indien het, v661· de 
aanvmag om herniet~wing had plaats
geg?·epen, voldoende was om een weige-
1'ing vanwege de Ve?'htttw·de1' te r·echt
vam·digen; in dit geval, beslist de 
1·echte1' wettelijk dat de aanvmag on
geg?'ond is en moet hij geen tdtspmak 

OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 18 VERVAT (1) Raadpi. cass., 8 oktober 1971 (Arr. cass., 
IN DE WET OP DE HANDELSHUUR- 1972, biz. 150), en DE PAGE, d. IV, 4de uitg., 
OVEREENKOMSTEN AANVOERT DAT DE biz. 860. 
HUURDER, SEDERT DE INSTEMl\HNG, (2) Cass., 21 oktober 1954 (Bull. en Pas., 
DE ESSENTIELE VOORWAARDE VAN HET 1955, I, 143). 
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meer doen over de modaliteiten van 
een nie1twe huu1· (1). 

(POELMANS EN RENARD, 
T. DE GREIFT EN LITISOONSORTEN.) 

ARREST (vertaling). 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 8 maart 1976 in hager beroep 
gewezen door de Rechtbank van Eerste 
Aanleg te Luik ; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen llOI, ll08, 
1109 tot 1117, 1134, 1184, 1317, 1319, 
1320, 1322, 1708, 1718, 1741 van het 
Burgerlijk Wetboek, I, ll, 13 tot 25 van 
de wet van 30 april 1951 op de handels
huurovereenkomsten houdende afde
ling 2bis van hoofdstuk II van titel VIII 
van boek III van het Burgerlijk W etboek, 
en van het algemeen beginsel dat de 
rechter verbiedt uitspraak te doen over 
niet-gevorderde zaken, met name vast
gelegd in de artikelen 807 en ll38, 
inzonderheid 2°, van het Gerechtelijk 
W etboek, van de genoemde artikelen 807 
en ll38 en van artikel 97 van de Grand
wet, 

doo1·dat het vonnis, uitspraak doende 
in hager beroep, alle schikkingen heeft 
bevestigd van het vonnis a quo van 
27 september 1974 waarbij de vordering 
van de eisers ontvankelijk maar niet 
gegrond wordt verklaard om, op grand 
van artikel 18 vervat in de wet van 
30 april 1951 op de handelshuurovereen
komsten, de voorwaarden vast te leggen 
voor de hernieuwing van de op 10 juli 
1956 tussen partijen gesloten huur, over 
welke hernieuwing op 14 april 1973 
een principieel akkoord was gesloten, 
door enkel te steunen op de redenen dat 
de litigieuze huur een handelshuur was, 
dat het bewijs niet werd geleverd dat de 
verhuurders zouden ingestemd hebben 
met een wijziging van de bestemming 
en « dat de grondslag zelf van het akkoord 
opnieuw in vraag werd gesteld daar het 
voorwerp van de overeenkomst eenzijdig 
werd gewijzigd >> gelet op de onderhuur 
die op 1 maart 197 4 toegestaan werd 
(zoals door het vonnis a quo werd vast
gesteld, vonnis waarvan de desbetreffende 
motieven door het bestreden vonnis 
overgenomen worden), « nu het beginsel-

(1) Vgl. cass., 21 oktober 1954, vermeld 
in vorenstaande noot, en DE PAGE, d. IV, 
4de uitg., blz. 861. 

akkoord enkel betrekking heeft op de 
hernieuwing van de " oorspronkelijke 
overeenkomst » » en dat, bijgevolg, « de 
appellanten niet kunnen beweren dat het 
geschil, omdat het ten onrechte op grand 
van artikel 18 vervat in de wet van 
30 april 1951 door hen aanhangig werd 
gemaakt bij de eerste rechter, nog slechts 
betrekking heeft op de prijs en op de 
modaliteiten van de huur nu de ver
huurders ten deze nooit ingestemd hebben 
1net de hernieuwing van de huur die een 
voorwerp zou hebben dat verschilt van 
het voorwerp de oorspronkelijke huur n, 

terwijl, eerste onderdeel, de verhuurders, 
door te antwoorden op de regelmatige 
aanvraag tot hernieuwing van 22 januari 
1973, een daad hebben gesteld die 
geregeld wordt door de bepalingen van 
de wet van 30 april 1951 die de vorm en 
de gevolgen ervan bepaalt; uit de ver
gelijking van de artikelen 14 en 16 van 
de voornoemde wet volgt dat wanneer 
de verhuurder, zoals ten deze, in zijn 
antwoord aan de huurder, de hernieu
wing van de huur uitsluitend afhankelijk 
stelt van voorwaarden die verschillen 
van deze welke door de huurder voor
gesteld werden, laatstgenoemde althans 
in beginsel het recht op hernieuwing 
verwerft, louter op grand van de wet, 
nu de vrederechter op grand van arti
kel 18 bevoegd is om de voorwaarden 
van de hernieuwde huur vast te leggen ; 
hieruit volgt dat het vonnis de toepassing 
van dit beginselakkoord niet kon 
weigeren om de reden dat de verhuurders 
hiermee enkel de hernieuwing van de 
oorspronkelijke overeenkomst beoogden, 
aangezien deze uitlegging van de wil van 
de partijen geen afbreuk kan doen aan 
de dwingende bepalingen van de arti
kelen 14 en 16 van de wet op de handels
huurovereenkomsten die op eensluidende 
wijze de gevolgen vastleggen van het feit 
dat de verhuurder de hernieuwing van 
de huur afhankelijk stelt van ver
schillende voorwaarden (schending van 
al de in het middel aangehaalde bepa
lingen en inzonderheid van de arti
kelen 14, 16, 18 vervat in de wet op de 
handelshuurovereenkomsten en 1134 van 
het Burgerlijk Wetboek); 

tweede onderdeel, het vonnis aan de 
eisers hun recht op hernieuwing niet 
kon ontzeggen, op grand van een een
zijdige wijziging van het voorwerp van 
de overeenkomst die, volgens het vonnis 
a quo waarvan de motieven dienaan
gaande door de beslissing worden over
genomen, zou blijken uit de onderverhu-
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ring op I maart 1974 aan de firma Petra, 
nu een dergelijke wijziging van de 
bestemming van het gehuurde goed 
hoogstens een tekortkoming zou kunnen 
vormen van de huurder aan zijn verplich
tingen die tot de gerechtelijke ontbinding 
van de huur zou kunnen leiden volgens 
artikel ll84 van het Burgerlijk Wetboek 
(die niet werd en niet kon worden uitge
sproken, op straffe van schending van het 
algemeen rechtsbeginsel dat de rechter 
verbiedt uitspraak te doen over niet 
gevorderde zaken en van de artikelen 807 
en ll38, inzonderheid 2°, van het Gerech
telijk Wetboek waarin met name dit 
aJgemeen rechtsbeginsel wordt vast
gelegd), dooh niet een van de redenen 
is die de niet-hernieuwing verantwoorden 
en die in artikel16 vervat in de wet op de 
handelshuurovereenkomsten op beper
kende wijze worden opgesomd en slechts 
hun wettelijke gevolgen kunnen hebben 
wanneer ze naar luid van artikel I6 zelf 
en van artikel 14 vervat in deze wet 
aangevoerd worden in het antwoord van 
verhuurder aan huurder en, bijgevolg, 
wanneer ze aan het genoemd antwoord 
voorafgaan, hetgeen ten deze niet het 
geval was, nu de verhuurder geen met 
redenen omklede weigering heeft geuit in 
de zin van artikel 14, en nu zijn antwoord 
op de vraag tot huurhernieuwing dateert 
van 14 april 1973 terwijl de aangevoerde 
wijziging van de bestemming dateerde 
van I maart 1974 (schending van al de 
in het middel bedoelde bepalingen en 
inzonderheid van de artikelen I4 en I6 
vervat in de wet op de handelshuurover
eenkomsten en van de artikelen ll84 en 
I741 van het Burgerlijk Wetboek); 

derde onderdeel, zelfs als men zou 
besohouwen, quod non, dat het vonnis 
de aanvaardingsaJ{te van de verhuurders 
wegens wilsgebrek implioiet zou ver
nietigd hebben, wat het vonnis niet zou 
kunnen doen zonder uitspraak te doen 
over een niet gevorderde zaak aangezien 
de verweerders een dergelijke nietigheid, 
die trouwens geen uitstaans heeft met 
de openbare orde, niet hadden gevorderd 
(sohending van het algemeen beginsel 
dat in het middel wordt aangehaald en 
van de artikelen 807 en ll38, inzonder
heid 2o, van het Gerechtelijk Wetboek 
waarin het wordt vastgelegd), en zonder 
aldus de bewijskraoht van het geding
inleidend exploot en van de oonolusie van 
de partijen te schenden (sohending van de 
artikelen 13I7, 1319, I320 en 1322 van 
het Burgerlijk Wetboek), deze vernieti
ging bovendien onwettig zou zijn daar 
zij steunt op een omstandigheid die 

dateert van na de vernietigde akte, 
met name, ten deze, de eenzijdige wijzi
ging door de huurder van « het voorwerp 
van de overeenkomst" welke, volgens 
het vonnis dat dienaangaande de « te
reohte " beslissing van de eerste rechter 
overneemt, volgt uit het onderhuren 
aan de firma Petra op 1 maart 1974, 
hetzij bijna een jaar na het beginsel
akkoord van 14 april 1973, terwijl elke 
nietigheid de sanctie moet zijn van een 
gebrek waardoor een juridisohe handeling 
vanaf haar oorsprong is aangetast (soh en
ding van aJ de in het middel bedoelde 
bepalingen en inzonderheid van de arti
kelen ll01, ll08, ll09, ll10, 1ll6, ll17, 
ll34 van het Gerechtelijk Wetboek); 

vierde onderdeel, zelfs als men zou 
besohouwen, quod non, dat de vernieti
ging van de aanvaardingsakte op een 
wettelijke wijze uitgesproken werd, deze 
vernietiging ambtshalve zou moeten 
leiden tot de hernieuwing van de huur 
overeenkomstig artike114, § 1, van de wet 
op de handelshuurovereenkomsten, waar
in inderdaad wordt bepaald « dat de 
verhuurder geacht zal worden met de 
hernieuwing van de huur onder de 
voorgestelde voorwaarden in te stemmen, 
indien hij niet op dezelfde wijze binnen 
drie maanden kennis geeft ofwel van zijn 
met redenen omklede weigering van 
hernieuwing, ofwel van andere voor
waarden of van het aanbod van een 
derde », aangezien het vonnis niet heeft 
vastgesteld dat de verweerders in de 
vorm en binnen de termijn bepaald bij 
genoemd artikel 14, kennis gegeven 
hebben van de weigering tot hernieuwing 
die versohilt van de aanvaardingsakte 
van I4 april I973 waarvan men stelt dat 
zij zou vernietigd zijn (sohending van 
al de in het middel bedoelde bepalingen 
en inzonderheid van artikel 14, § I, 
vervat in de wet op handelshuurovereen
komsten) : 

Overwegende dat uit de aan het Hof 
voorgelegde stukken blijkt dat kraohtens 
een tussen partijen gesloten huurover
eenkomst die op 31 augustus 1974 
verstreek, het pand van de verweerders 
door de eisers gebruikt werd voor de 
exploitatie van een garage en een 
benzinestation of door hen met dezelfde 
bestemming onderverhuurd werd ; dat 
de eisers in de brief van 22 januari 1973 
de hernieuwing vroegen van de oor
spronkelijke huur, en dat de eisers in 
hun brief van I4 april 1973 akkoord 
gingen met de hernieuwing van de 
oorspronkelijke overeenkomst, mits een 
verhoging van de huurprijs en de 
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toewijzing van bepaalde lasten aan de 
eisers ; dat deze het geschil op 30 mei 
1973 bij de vrederechter aanhangig 
hebben gemaakt; 

Overwegende dat het bestreden vonnis 
vaststelt dat de eisers op 1 maart 197 4, 
dus na het gedinginleidend exploot en 
zonder de toestemming van de ver
huurders te hebben gevraagd, het pand 
onderverhuurd hebben voor het uit
oefenen van een handel in verlichtings
toestellen ; dat de verweerder die van 
deze bestemmingswijziging op de hoogte 
werden gebracht hiertegen in een brief 
van 7 maart 1974 geprotesteerd hebben; 

Overwegende dat, enerzijds, het ge
dinginleidende exploot ertoe strekte de 
modaliteiten van de vernieuwde huur 
vast te stellen " volgens de voorwaarden 
die (door de eisers) voorgesteld werden 
in hun brief van 22 januari 1973 » die 
naar de oorspronkelijke overeenkomst 
verwees; 

Dat, anderzijds, de verweerders zowel 
in eerste aanleg als in hoger beroep tegen 
deze aanvraag het feit aanvoerden dat 
de eisers, met miskenning van de bepa
lingen van de oorspronkelijke overeen
komst waarvan zij in beginsel de her
nieuwing gevraagd en verkregen hadden, 
de handelsbestemming van het pand 
gewijzigd hadden zonder de toestemming 
van de verweerders ; 

Dat de verweerders aldus een nieuw 
feit aanvoerden dat enkel aan de eisers 
te wijten was en waaruit volgde dat deze 
een essentiele voorwaarde van het ge
sloten akkoord hadden geschonden ; 

Overwegende dat de door de wet van 
30 april 1951 op de handelshuurovereen
komsten aan de huurder verleende 
voordelen voor de bescherming van de 
handelszaak het behoud van dezelfde 
handel veronderstellen, zoals volgt uit 
artikel 13 van deze wet, behoudens 
wanneer de partijen van deze regel zijn 
afgeweken, hetgeen hier niet het geval is ; 

Dat, hoewel de verhuurder door mits 
nieuwe voorwaarden in te stemmen met 
een hernieuwing van de huur, in beginsel 
afstand doet van elk later verzet tegen 
deze hernieuwing op grond van een 
weigering die steunt op de redenen 
bepaald bij artikel 16 van de wet, deze 
daarentegen de verhuurder niet belet 
aan te voeren, en de rechter evenmin 
vast te stellen wanneer hem zulks, 
zoals ten deze, wordt gevraagd, dat na 
het akkoord zich een nieuw feit heeft 
voorgedaan dat enkel aan de huurder 
te wijten is en dat, indien het v66r de 
aanvraag tot hernieuwing had plaats-

gegrepen, voldoende zou zijn geweest 
om een weigering vanwege de verhuurder 
te rechtvaardigen ; 

Overwegende dat het vonnis bijgevolg, 
na de werkelijkheid van dit door de 
verweerders in conclusie aangevoerde 
nieuwe feit te hebben vastgesteld, zonder 
de grenzen van het hem voorgelegde 
geschil te overschrijden en zonder de in 
het middel aangevoerde wetsbepalingen 
te miskennen, wettelijk kon beslissen 
dat de vordering niet gegrond was, en 
aldus dat de rechter geen uitspraak meer 
moest doen over de modaliteiten van 
een nieuwe huur, nu de substantiele 
voorwaarde van artikel13 van de wet op 
de handelshuurovereenkomsten die door 
de partijen in hun beginselakkoord was 
overgenomen, enkel door toedoen van 
de huurders ontbrak ; 

Dat geen onderdeel van het middel 
kan worden aangenomen ; 

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

Dat het middel niet kan aangenomen 
worden; 

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

26 mei 1977. - 1e kamer. - Voor
zitter, Baron Richard, raadsheer waar
nemend voorzitter. - Ve1·slaggever, de 
H. Trousse. - Anderslttidende con
clusie (1), de H. Charles, advocaat
generaal. - Pleiters, de HH. L. Simont 
en A. De Bruyn. 

1e KAMER.- 26 mei 1977. 

10 HOGER BEROEP.- BDRGERLIJKE 
ZAKEN. - GEREOHTELIJK WETBOEK, 
ARTIKEL 57. - TERMIJN. - AF
WIJKING. - DRAAGWIJDTE. 

(1) Ret openbaar ministerie had gecon
cludeerd tot aanneming van de voorziening 
omdat het van oordeel was dat, om ze te 
verwerpen, de conclusie van de verhuurders 
moest worden geinterpreteerd als zijnde een 
tegenvordering, terwijl zij enkel vroegen 
dat de vordering tot vaststelling van de 
voorwaarden van de hernieuwde huurover
eenkomsten ongegrond zou worden verklaard. 
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2° HOGER BEROEP.- BuRGERLIJKE 
ZAKEN. - GERECHTELIJK WETBOEK, 
.ARTIKEL 1648 TOT 1650. - RECHTS· 
PLEGING VAN R.ANGREGELING. - TER· 
MIJN VOOR HOGER BEROEP. - AAN

YANG. 

1° Artikel 57 van het Gerechtelijk Wetboek 
luidens hetwelk « tenzij de wet anders 
bepaalt, de termijn voor hager beroep 
begint bij de betekening van de beslis
sing » vereist geen uitdrukkelijke aj
wijkende bepaling; het is voldoende dat 
de ajwijking kan worden ajgeleid uit de 
wettelijke bepalingen die van toepassing 
zijn op de betrokken rechtspleging. 

2° Inzake rechtspleging van rangregeling, 
zoals deze is vastgelegd in hoojdstuk VII, 
titel III van het vijjde deel van het 
Gerechtelijk Wetboek, blijkt uit de 
vergelijking van de artikelen 1648, 
1649 en 1650 van dit wetboek, dat de 
kennisgevingen die de griffier, krachtens 
die bepalingen, aan alle partijen en, 
voor tenuitvoerlegging, aan de notaris 
moet doen, tot doel hebben de termijnen 
der rechtsmiddelen te doen lopen (I). 

(SCHEPERS .A., T. SCHEPERS J. 
EN LITISCONSORTEN.) 

ARREST (vertaling). 

HET HOF ; - Ge1et op het bestreden 
arrest, op 29 maart 1976 door het Hof 
van Beroep te Bergen gewezen ; 

Over het middel afgeleid uit de 
schending van de artikelen 48, 49, 50, 
57, 1035 tot 1044, 1051, 1395, 1648, 1649, 
1650 van het Gerechtelijk Wetboek en 97 
van de Grondwet, 

doordat, inzake de ontvankelijkheid 
van het hoger beroep van eiser tegen een 
beslissing waarbij de beslagrechter was 
ingegaan op de tegenspraak die ver
weerster, de naamloze vennootschap 
«Aliments Debaere », krachtens arti
kel 1644 van het Gerechtelijk W etboek 
had gedaan tegen een proces-verbaal 
van rangregeling, en na de vaststelling 
dat bij de debatten geen enkele akte 

(1) In zijn verslag wijst de Koninklijk 
Commissaris voor de Gerechtelijke Hervor
ming erop- dat de rechtspleging ·-van ·rang
regaling door identische beginselen met de 
rechtspleging van evenredige verdeling ver
want is ; in verband met de evenredige 
verdeling worden in de artikelen 1635 en 1636 

van betekening van de beroepen beslis
sing was overgelegd, en dat uit geen enkel 
aan het hof van beroep voorgelegd 
element volgde dat de griffier binnen 
vijftien dagen na de uitspraak bij 
gerechtsbrief kennis van die beslissing 
heeft gegeven aan aJle partijen, zoals 
in artikel 1648 van het Gerechtelijk 
Wetboek wordt voorgeschreven, het 
arrest beslist « dat uit de artikelen 1648, 
1649 en 1650 van dit Wetboek voortvloeit 
dat de termijn van hoger beroep die, bij 
ontstentenis van een andersluidende 
vermelding, overeenkomstig artikel 1051 
van het Gerechtelijk W etboek een maand 
bedraagt, niet begint te !open vanaf de 
betekening van het vonnis ten verzoeke 
van een van de partijen doch vanaf de 
kennisgeving ervan door de griffier », op 
grond dat «de regel van artikel 1650, 
lid 1, van het Gerechtelijk Wetboek die 
de benoemde notaris verplicht binnen 
vijftien dagen na het verstrijken van de 
termijn van hoger beroep het definitief 
proces-verbaal van verdeling of van 
rangregeling op te maken en aan de 
schuldeisers de borderellen van toe
wijzing af te geven, niet te begrijpen is 
indien zulks niet het geval was ; hoe zou 
de instrumenterende notaris immers op 
de hoogte gesteld kunnen worden van 
het verstrijken van die termijn van 
hoger beroep indien deze niet begon te 
!open vanaf die kennisgeving door de 
griffier waarvan de notaris noodzakelijk 
kennis krijgt overeenkomstig artikel1648, 
lid 2, van het Gerechtelijk W etboek », 
en dientengevolge een heropening van 
de debatten beveelt om de partijen te 
doen meedelen of die kennisgevingen 
(door de griffier) werden gedaan en, zo ja, 
op welke data, 

terwijl artikel 57 van het Gerechtelijk 
Wetboek luidt : « Tenzij de wet anders 
bepaalt, begint de termijn voor hoger 
beroep bij de betekening van de beslis
sing aan de persoon of aan de woonplaats, 
of in voorkomend geval vanaf de afgifte 
van het afschrift zoals bepaald is in 
artikel 37 >> ; er geen enkele wet bestaat 
met een van dit artikel afwijkende 
bepaling in verband met het hoger beroep 
tegen een beslissing van de beslagrechter 
inzake een tegenspraak die tegen een 

van het Gerechtelijk Wetboek, met dezelfde 
bewoordingen als in de artikelen 1648 en 1649, 

·kennisgevingen- · door·· ·de· ·griffier · voorge
schreven. Met betrekking tot de kennisgeving 
van vonnis preciseert het versla.g dat. « beroep 
binnen een maand na de kennisgeving moet 
worden aangetekend "· 
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proces-verhaal van rangregeling is ge
daan; in het hijzonder, noch in hoofd
stuk VIII van het vijfcle deel van het 
Gerechtelijk W ethoek, noch inzonderheid 
in de artikelen 1648, 1649 en 1650 ervan, 
waarnaar de bestreden heslissing verwijst, 
een hepaling voorkomt met hetrekking 
tot de aanvang van de termijn van hoger 
heroep tegen het vonnis waarop ze 
cloelen ; de mogelijke afwijking van het 
heginsel dat alleen de hetekening (of in 
voorkomend geval de afgifte van het 
afschrift) de termijn van hoger heroep 
doet lopen, ingeval de wet anders hepaalt, 
door artikel 57 van het Gerechtelijk 
Wethoek is vastgesteld met dien ver
stande clat een clergelijke afwijking 
voortvloeit uit een hepaling van de wet 
en niet uit een interpretatie van wet
teksten die zelf geen enkele hepaling 
hevatten in verhand met de aanvang van 
de termijn van hager heroep ; waaruit 
volgt dat, door te heslissen dat uit de 
artikelen 1648, 1649 en 1650 van het 
Gerechtelijk W ethoek voortvloeit dat, 
om de redenen die het vermeldt, de 
termijn van hager heroep tegen een 
vonnis inzake een tegenspraak hegint 
hij de kennisgeving van dat vonnis die 
door de griffier is gedaan overeenkomstig 
artikel 1648 van het Gerechtelijk Wet
hoek, het arrest alle in het middel 
vermelde wettelijke hepalingen heeft 
geschonden : 

Overwegencle dat artikel 57 van het 
Gerechtelijk Wethoek, dat luidt:" Tenzij 
de wet anders hepaalt, hegint de termijn 
voor verzet, hager heroep of voorziening 
in cassatie hij de hetekening van de 
heslissing ,, geen uitdrukkelijke afwij
kende hepaling vereist ; dat het voldoende 
is dat de afwijking kan worden afgeleid 
uit de wettelijke hepalingen die van 
toepassing zijn op de hetrokken rechts
pleging; 

Overwegende dat uit de vergelijking 
van de artikelen 1648, 1649 en 1650 van 
het Gerechtelijk W ethoek volgt dat de 
kennisgevingen die de griffier krachtens 
die hepalingen aan alle partijen en, voor 
tenuitvoerlegging, aan de notaris moet 
dcien tot cloel hehhen de termijnen der 
rechtsmiddelen te doen lopen ; 

Dat de notaris · immers de hem hij 
artikel 1650 van het Gerechtelijk Wet
hoek opgelegde termijn van tenuitvoer
legging niet in acht zou kunnen nemen, 
indien de kennisgeving van het vonnis 
door de griffier aan de partijen, tegelijk 
met de kennisgeving voor uitvoering 
aan de notaris, de termijn van hager 
beroep niet deed lopen ; 

Overwegende dat de afwijking van 
artikel 57 van het Gerechtelijk Wethoek, 
die client afgeleid te worden uit de 
artikelen 1648 tot 1650 van dat Wethoek, 
hevestigd wordt door het verslag van de 
Koninklijk Commissaris voor de Gerech
telijke Hervorming; dat hierin wordt 
gezegd dat de rechtspleging van rang
regeling door identische heginselen met 
de rechtspleging van evenredige verdeling 
verwant is ; dat in verhand met deze 
laatste rechtspleging in de artikelen 1635 
en 1636, met dezelfde bewoordingen als 
in de artikelen 1648 en 1649, kennis
gevingen door de griffier worden voor
geschreven ; dat het verslag met hetrek
king tot de kennisgeving van het vonnis 
waarvan sprake in artikel1635 preciseert: 
" Beroep moet hinnen een maand na de 
kennisgeving worden aangetekend >> ; 

Overwegende dat de hestreden heslis
sing derhalve in overeenstei:nming is met 
de wet en dat het middel naar recht 
faalt; 

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

26 mei 1977. - 1e kamer. - Voor
zitte~·, Baron Richard, raadsheer waar
nemend voorzitter. - Verslaggever, de 
H. Trousse. - Gelijkluidende conclusie, 
de H. Charles, advocaat-generaal. 
Pleiter, de H. L. Simont. 

1 e KAMER. - 26 mei 1977, 

1° FAILLISSEMENT, GERECHTE
LIJK AKKOORD EN F AILLISSE
MENTSAKKOORD. - GEFAILLEER
DE GETROFFEN DOOR EEN AQUILISCHE 
FOUT. - VERGOEDINGEN O.A. VOOR 
DE BESTENDIGE ONGESCHIKTHEID EN 
DE ESTHETISCHE SCHADE. - DEZE 
VERGOEDINGEN MOETEN AAN DE CURA
TOR WORDEN GESTORT. 

2o CASSATIEMIDDELEN.- BURGER
LIJKE ZAK:ElN.- MIDDEL GEGROND OP 
BEPALING DIE NOCH VAN OPENBARE 
ORDE NOCH DWINGEND ZIJN.- MIDDEL 
NIET OVERGELEGD AAN DE FElTEN
RECHTER EN WAAROVER DEZE OP EIGEN 
INITIATIEF NIET HEEFT BESLIST. -
Nmuw MIDDEL. - NmT-ONTVANKE
LIJKHEID. 

1 o Aangezien, naar luid van artikel 444 
van het. Wetboek van Koophandel, te 
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1·ekenen van het vonnis van jailliet
ve1·kla1'ing de gefailleeTde van 1'echtswege 
het behee1' ovm· al zijn goedm·en ve1·liest, 
zelfs ove1' die welke hij zou vm·k1'ijgen 
teTwijl hij zich in staat van jaillissement 
bevindt, zijn alle betalingen sede1't het 
vonnis doo1' of aan de gejaillee1·de 
gedaan van 1·echtswege nietig; het 
algemeen en absolttut ka1·akte1• van dat 
veTlies van behee1· belet dat de gejaillem·de 
pe1·soonlijk de veTgoedingen kan ont
vangen tot hm·stel van geleden schade 
na de datum waa1'op het jaillissement 
zou wm·den gesloten, ongeacht de aaTd 
van deze schade ( 1). 

2° Niettw en de1'1wlve niet ontvankelijk tot 
staving van een vooTziening in bu1·ge1'
lijke zaken is het middel, gegTond op 
wettelijke bepalingen die noah van 
openbaTe oTde noch dwingend zijn, 
dat niet aan de jeiten1'echte1' is vooTge
legd en waa1·ove1· deze niet op eigen 
initiatiej heeft beslist (2). 

(NIHON, T. MR. TSOHOFFEN, q.q.) 

ARREST (ve1'taling). 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 1 april 1976 door het Hof 
van Beroepte Luik gewezen; 

Over het eerste middel, afgeleid uit 
de schending van artikel 444 van het 
W etboek van Koophandel, 

dooTdat het arrest beslist heeft dat de 
vergoedingen die bij een arrest van 
21 februari 1974 van het Hof van Beroep 
te Dijon aan eiser waren toegekend tot 
herstel van de schade die hij had geleden 
ten gevolge van een verkeersongeval 
in Frankrijk op 21 juli 1966, moesten 
worden gestort aan verweerder in zijn 
hoedanigheid van curator in het op 
22 maart 1968 door de Rechtbank van 
Koophandel te Luik uitgesproken 
faillissement van eiser, en het middel 
heeft verworpen waarin eiser aanvoerde 
dat die vergoedingen dienden tot herstel, 
onder andere, van de blijvende onge-

(1) Raadpl. cass., 10 juni 1975 (A:rr. cass., 
1975, blz. 1075). 

Inzake vermogensrechten is het verlies 
van het beheer algemeen en absoluut. Men 
leze hierover L. FREDERICQ, d. VII, m•. 90 ; 
Rep. p1·at. cl1·. belge, v° Faillite et banqum·oute, 
nr. 311. 

(2) Cass., 14 maart 1975 (ATr. cass., 1975, 
blz. 787). 

schiktheid en van het esthetisch nadeel, 
dat deze schade betrekking had en op een 
huidige schade en op een schade na de 
datum waarop het faillissement zou 
worden gesloten, en dat eiser, in dit 
laatste opzicht, het recht had ze zelf te 
ontvangen, 

te1'wijl, in de mate dat bovenvermelde 
vergoedingen strekken tot herstel van 
een schade die eiser eerst na het sluiten 
van het faillissement zal ondergaan, 
eiser die vergoedingen niet verliest 
krachtens artikel 444 van het W etboek 
van Koophandel, en hieruit volgt dat 
hij ze zelf kan ontvangen : 

Overwegende dat, naar luid van arti
kel 444 van het Wetboek van Koop
handel, de gefailleerde, te rekenen van 
het vonnis van faillietverklaring, van 
rechtswege het beheer over al zijn 
goederen verliest, zelfs over die welke hij 
zou verkrijgen terwijl hij zich in staat 
van faillissement bevindt ; aile betalingen 
sedert het vonnis door de gefailleerde of 
aan hem gedaan van rechtswege nietig 
zijn; . 

Overwegende dat het algemeen en 
absoluut karakter van dat verlies van 
het beheer het onderscheid dat het 
middel wil maken uitsluit ; 

Dat het middel naar recht faalt ; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van artikel 444 van het 
W etboek van Koophandel, 

doonlat het arrest beslist heeft dat de 
voiledige vergoedingen die bij een arrest 
van 21 februari 1974 van het Hof van 
Beroep te Dijon aan eiser waren toe
gekend tot herstel van de schade die hij 
had geleden ten gevolge van een verkeers
ongeval te Frankrijk op 21 juli 1966, 
moesten worden gestort aan verweerder 
in zijn hoedanigheid van curator in het 
op 22 maart 1968 door de Rechtbank 
van Koophandel te Luik uitgesproken 
faillissement van eiser, zulks niettegen
staande het feit dat die vergoedingen, 
zoals blijkt uit de inleidende dagvaarding 
die op 31 mei 1974 ten verzoeke van 
verweerder aan eiser werd betekend, 
dienden tot herstel, onder andere, van 
de tijdelijke ongeschiktheid, de defini
tieve ongeschiktheid van 25 pet. met 
verlies van levensvreugde, de pijn en 
smart en de esthetische schade, met de 
overweging dat het zonder belang is dat 
een geldvordering de concretisering is 
van een vordering tot herstel die, zoals 
ten deze, aileen door de gefailleerde zelf 
in rechte kan worden ingesteld, dat er 
een groot verschil is tussen het recht om 
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op te treden en het geldelijk voordeel 
dat er eventueel aan verbonden is en 
waarop artikel 444 van het W etboek 
van Koophandel doelt, en dat eenmaal 
dat de rechtsvordering tot herstel door 
de gefailleerde zelf ingesteld of voortgezet 
is de massa van de schuldeisers onmid
dellijk belang heeft bij het declaratoir 
vonnis over dit instellen of deze voort
zetting, en de curator verplicht ervoor 
te zorgen dat de geldsommen die de 
gegrondheid van de rechtsvordering van 
de gefailleerde concretiseren in de massa 
komen, 

terwijl vanaf het moment dat het 
persoonlijk karakter van een schade tot 
gevolg heeft dat alleen de gefailleerde, 
die zelf optreedt, de rechtsvordering tot 
herstel van die schade kan instellen of 
voortzet'ten, de massa van de schuldeisers 
van het faillissement geen rechten kan 
doen gelden op de toegekende vergoedin
gen tot herstel van een dergelijke 
persoonlijke schade, daar de gefailleerde 
niet, ingevolge artikel 444 van het 
W etboek van Koophandel, de vordering 
verliest die op deze vergoedingen betrek
king heeft: 

Overwegende dat, enerzijds, het middel 
nieuw is ; dat eiser voor het hof van 
beroep impliciet doch zeker heeft toe
gegeven dat het persoonlijk karakter van 
de door hem geleden schade of van de 
rechtsvorderingen tot herstel ervan hele
maal niet tot gevolg had dat dit herstel 
zelf niet in de massa zou vallen ; 

Overwegende dat, anderzijds, het mid
del, dat betoogt dat artikel 444 van het 
W etboek van Koophandel te ruim werd 
toegepast, niet de open bare orde raakt; 
dat het algemeen karakter van het verlies 
waarvan sprake in artikel 444 van het 
Wetboek van Koophandel noch door de 
aard, noch door de oorsprong van de 
betalingen die te rekenen van het vonnis 
van faillietverklaring aan de gefailleerde 
zijn gedaan, wordt be'invloed ; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen ; 

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

26 mei 1977. - 18 kamer. - Voor
zitter, Baron Richard, raadsheer waar
nemend voorzitter. - V erslaggever, de 
H. Trousse. - Gelijkluidende conclusie, 
de H. Charles, advocaat-generaal. 
Pleiters, de HR. Bayart en Butzler. 

18 KAMER,- 26 mei 1977. 

INKOMSTENBELASTINGEN.- WET
BOEK VAN Dlll lNKOMSTENBELASTINGlllN. 
- VENNOOTSOHAPSBELASTING.- VEN
NOOTSOHAP Dilll DE AANSLAG VAN HAAR 
WINSTlllN IN Dlll PERSONENBELASTING 
HllJEFT GEKOZEN. - ALLE WINSTEN, 
Z]JLFS Dlll NillJT UITGEKllJllJRDllJ, WORDllJN 
BESOHOUWD ALS TOEGEKENDE WINSTEN 
llJN ZIJN BllJLASTBAAR TllJN NAM:EJ VAN DE 
VENNOTEN. - BEWIMPELDE WINSTEN 
WAARVAN DE ADMINISTRATIE HET BllJ
DRAG HEllJFT BEWEZEN.- VERMOEDEN, 
BEHOUDENS TllJGENBEWIJS, DAT DE 
WINSTEN AAN ELKE VENNOOT ZIJN 
TOlllGEKllJND ALS NIET UITGEKEERD:EJ 
WINS TEN, OVEREENKOMSTIG ZIJN 
STATUTAIRE REOHTEN. 

In de vennootschappen die de aanslag 
van hun winsten in de personenbelasting 
gekozen hebben worden als ten name van 
de vennoten belastbare winsten of baten 
beschouwd niet alleen de we1·kelijk 
betaalde of toegekende winsten doch ook 
hun delen in de niet uitgekeerde winsten, 
welke delen moeten worden vastgesteld 
overeenkomstig de statutaire rechten 
van elke vennoot of, bij gebreke van 
bepalingen in het contmct, volgens het 
hoofdelijk deel, tenzij de vennoot bewijst 
dat hij niet heeft gedeeld in deze winsten ; 
deze bepaling is van toepassing zowel 
op de bewimpelde als op de geboekte 
winsten (1). (Art. 25 W.I.B.) 

(B:EJLGISOHE STAAT, 
MINISTER VAN FINANOIEN, 

T. VERHOEVEN EN HARMEGNIES.) 

ARREST (vertaling). 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 31 mei 1976 door het Hof van 
Beroep te Brussel gewezen ; 

Over het middel van niet-ontvankelijk
heid door verweerster opgeworpen en 
hieruit afgeleid dat het arrest slechts 
wordt bestreden voor zover het uitspraak 
heeft gedaan in de zaak nr. 24.994; dat 
het arrest in die zaak heeft beslist dat het 
beroep van de verweerster niet ontvan
kelijk was : 

(1) Raadpl. cass., 15 mei 1962 (Bull. en 
Pas., 1962, I, 1046). 
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Overwegende dat in eisers voorziening 
wordt gezegd dat het arrest slechts aan 
het Hof wordt voorgelegd voor zover, 
in de zaak nr. 24.994, uitspraak werd 
gedaan over de aanslag van het aanslag
jaar 1969, artikel 012.715 van het kohier, 
die ten name van verweerder is ge
vestigd; 

Dat daaruit volgt dat de tegen ver
weerster ingestelde voorziening bij gebrek 
aan belang niet ontvankelijk is ; 

Over het middel afgeleid uit de scherr
ding van artikel 25 van het W etboek 
van de Inkomstenbelastingen, 

doordat het arrest, na te hebben 
vastgesteld « dat de administratie in 
hoofdzaak steunt op het akkoord van 
de heer De Leeuw, gevolmachtigde van 
de personenvennootschap met beperkte 
aansprakelijkheid << Selection de Lec
tures ,, met een bedrag aan bewimpelde 
winsten van 758.984 frank voor de 
vennootschap, dat De Leeuw geen gevol
machtigde was van Juffrouw Verhoeven 
en, a fortiori, niet van verzoeker (thans 
verweerder), dat in de door De Leeuw 
getekende noot wordt gezegd : akkoord 
met een belastbaar inkomen van 
7 58.984 frank dat voor 45 procent aan 
Juffrouw Verhoeven moet worden toe
gekend ,, beslist « dat niet is bewezen 
dat genoemd aandeel van de winsten 
inderdaad aan de betrokkene werd 
uitgekeerd ; dat in dit verband twijfel 
blijft bestaan, te meer daar diezelfde 
De Leeuw in verband met de vorige 
dienstjaren heeft erkend dat de bewim
pelde ontvangsten aan de zaakvoerder 
Collet waren toegekend en rechtens niet 
genoegzaam is bewezen dat in de loop 
van het dienstjaar 1969 aan Juffrouw 
Verhoeven aanvullende inkomsten 
werden toegekend ,, en tenslotte het 
beroep van de heer Harmegnies gegrond 
verklaart en de litigieuze aanslag ver
nietigt voor zover daarin als « be
wimpeld )) bestempelde aanvullende 
inkomsten ten bedrage van 758.984 frank 
X 45 procent voorkomen, 

te1·wijl de enkele vaststelling dat de 
heer De Leeuw, gevolmachtigde van de 
personenvennootschap met beperkte aan
sprakelijkheid « Selection de Lectures ,, 
akkoord was gegaan met een bedrag aan 
bewimpelde winsten van 758.984 frank 
voor de vennootschap (die de aanslag 
van haar winsten in de personenbelasting 
ten name van de vennoten had gekozen) 
voldoende is om de administratie in 
staat te stellen een aanslag te vestigen 
op grond van artikel 25 van het Wetboek 

van de Inkomstenbelastingen, welk ar
tikel als winsten ten name van de 
vennoten beschouwt, niet aileen de 
werkelijk betaalde of toegekende winsten 
doch ook hun delen in de niet uitgekeerde 
winsten, welke delen moeten worden vast
gesteld overeenkomstig de bepalingen 
van het contract of de overeenkomst 
van associatie of nog, bij gebreke 
daarvan, volgens het hoofdelijk aandeel : 

Overwegende dat uit de regelmatig 
aan het Hof voorgelegde stukken blijkt 
dat de aanslag van de samenwonende 
verweerders aileen ten name van de 
verweerder Harmegnies moest worden 
gevestigd en dat de personenvennoot
schap met beperkte aansprakelijkheid 
« Selection de Lectures "' waarvan ver
weerster stille vennoot was, de aanslag 
van haar winsten in de personenbelasting 
ten name van haar vennoten had 
gekozen; 

Overwegende dat de betwiste winsten 
bewimpelde winsten zijn waarvan de 
administratie het bestaan heeft aange
nomen op grond van een akkoord van 
een gevolmachtigde van de personen
vennootschap met beperkte aansprake
lijkheid « Selection de Lectures )) ; 

Overwegende dat het hof van beroep 
de op die winsten gevestigde belasting 
heeft verworpen, op grond dat de gevol
machtigde van de personenvennootschap 
met beperkte aansprakelijkheid niet 
de gevolmachtigde was van Mevrouw 
Verhoeven en a fortiori niet van de 
heer Harmegnies en dat er twijfel bleef 
bestaan in verband met de toekenning 
van aanvullende inkomsten aan Mevrouw 
Verhoeven; 

Overwegende dat artikel 25 van het 
W etboek van de Inkomstenbelastingen 
bepaalt dat in vennootschappen die de 
aanslag van hun winsten in de person en
belasting gekozen hebben, wat ten deze 
het geval is, de delen van de vennoten 
in de winsten of baten beschouwd worden 
als winsten of baten ten name van de 
vennoten, ongeacht of ze al dan niet 
uitgekeerd zijn ; 

Overwegende dat deze bepaling zowel 
van toepassing is op de bewimpelde 
winsten als op de geboekte winsten ; dat 
hieruit volgt dat de regel van de ver
moedelijke evenredige toekenning van de 
niet uitgekeerde winsten die in de 
boekhouding voorkomen, op dezelfde 
wijze moet worden toegepast op de niet 
geboekte winsten die met bewimpeling 
werden uitgekeerd ; 

Overwegende dat een vennoot van een 
personenvennootschap met beperkte aan-
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sprakelijkheid die de aanslag van zijn 
winsten in de personenbelasting heeft 
aanvaard belasting moet betalen op de 
bewimpelde winsten, tenzij hij bewijst 
dat hij niet heeft gedeeld in die winsten ; 

Dat, door de nietigverklaring van de 
litigieuze aanslagen voor zover daarin 
als « bewimpeld" bestempelde aanvul
lende inkomsten voorkomen, op grond dat 
er twijfel blijft bestaan in verband met 
de toekenning van die inkomsten aan 
verweerster, het arrest de regel inzake 
de bewijslast heeft miskend en artikel 25 
van het Wetboek van de Inkomsten
belastingen heeft geschonden ; 

Dat het middel gegrond is ; 

Om die redenen, vernietigt het bestre
den arrest voor zover het voor het dienst
jaar 1969, artikel 012.715 van het kohier, 
de litigieuze aanslagen heeft nietig 
verklaard in zoverre daarin als bewimpeld 
bestempelde aanvullende inkomsten 
voorkomen, en voor zover het de Staat 
heeft veroordeeld om aan verweerder 
elk bedrag terug te betalen dat zou gei:nd 
zijn op het aldus nietigverklaarde ge
deelte van de aanslagen en de Staat 
heeft verwezen in de kosten van het 
beroep in de zaak nr. 24.994; verwerpt 
de voorziening voor zover ze gericht is 
tegen verweerster ; beveelt dat van dit 
arrest melding zal worden gemaakt op de 
kant van de gedeeltelijk vernietigde 
beslissing ; veroordeelt verweerder in de 
kosten, met uitzondering van de kosten 
in verband met de tegen verweerster 
gerichte voorziening, die ten laste blijven 
van de Staat; verwijst de aldus beperkte 
zaak naar het Hof van Beroep te Luik. 

26 mei 1977. - 18 kamer. - Voor
zitter, Baron Richard, raadsheer waar
nemend voorzitter. - V erslaggever, de 
H. Trousse. - Geliy'kluidende conclusie, 
de H. Charles, advocaat-generaal. -
Pleiter, de H. Baltus (van de balie te 
Brussel). 

l e KAMER. - 27 mei 1977. 

1°HUUR VANGOEDEREN.- PACRT. 
- 0PZEGGING DOOR DE VERPACRTER 

DE OPRECRTREID VAN DIT VOORNEMEN 
BEWIJZEN. 

2° HUUR vAN GOEDEREN. - PAORT. 
- 0PZEGGING DOOR DE VERPACRTER 
OM RET GOED ZELF TE EXPLOITEREN. -
ERNST EN OPREORTREID VAN DIT 
VOORNlllMEN. - BEOORDELING DOOR 
Dlll FllliTENRECRTER. 

1° De verpachter van een landeigendom 
die een 1·echtsvorde1·ing instelt tot geldig
verklaring van ziy'n opzegging om het 
goed zelf te exploiteren, moet bewiy'zen 
dat de doo1· hem aangevoerde reden 
gegrond en het voo1·nemen oprecht is (1). 
(Artt. 7, 8 en 12-5°, afd. B.W. houdende 
de regels betreffende de pacht in het 
bijzonder, vervat in de wet van 4 no
vember 1969, art. I.) 

2° KTachtens de wet mag de ve1·pachte1' 
van een landeigendom de pachte1· op
zeggen als hi} voo1·nemens is het goed 
zelf te exploite1·en, op voorwaarde dat 
dit voo1·nemen eTnstig en oprecht is ; 
de rechte1' beoordeelt in feite en derhalve 
op onaantastbare wiy'ze of zulks het geval 
is (2). (Artt. 7, 8 en 12-5°, afd. B.W. 
houdende de regels betreffende de pacht 
in het bijzonder, vervat in de wet van 
4 november 1969, art. I.) 

(AVET, T. SOMERS.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 26 februari 1976 in hoger 
beroep gewezen door de Rechtbank 
van Eerste Aanleg te Oudenaarde ; 

Over het tweede middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 7, meer 
bepaald 1°, 8 en 12-5 van de regelen 
betreffende de pacht in het bijzonder 
vervat in het Burgerlijk Wetboek door 
artikel I van de wet van 4 november 1969, 

doordat het vonnis de pachtopzegging, 
welke door verweerder op 6 december 
1974 op gTond van voormeld artikel 7, 1°, 
van de pachtwet met het oog op een 
persoonlijke uitbating werd gegeven, 
geldig verklaart, en het middel verwerpt 
waardoor eiser de oprechtheid van de 

OJ\'1 RET GOED ZELF TE EXPLOITERlllN. (1} en (2} Cass., 19 april 1974 (A1'1'. cass., 
-DE VERPACHTER MOET DE ERNST lllN 1974, blz. 889). 
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aldus door verweerder uitgedrukte bedoe
ling betwistte, zulks op grand van de 
beschouwing dat het niet bewezen is dat 
verweerder de mogelijkheid niet had, zij 
het als nevenberoep, de bedoelde uit
bating te verwezenlijken, of dat hij niet 
over de nodige kennis zou beschikken 
om deze renderend te maken, en dat de 
wet voldoende waarborgen biedt aan 
de pachter voor het geval de verpachter 
de aangegeven redenen van opzegging 
niet verwezenlijkt, 

terwijl, wanneer overeenkomstig de 
artikelen 7, meer bepaald 1°, of 8 van 
voormelde pachtwet opzegging wordt 
gegeven met het oog op persoonlijke 
uitbating, en wanneer de oprechtheid 
van de aldus uitgedrukte bedoeling wordt 
betwist, artikel 12-5 van voormelde 
pachtwet bepaalt dat de pachter de 
bewijslast niet draagt van het feit dat 
de in de opzegging aangeduide persoon
lijke exploitant niet in staat is die 
uitbating te verwezenlijken, maar dat 
integendeel de verpachter moet bewijzen 
dat gezegde exploitant daartoe in staat is, 
zulks ondanks de waarborgen welke de 
wet voor de pachter inhoudt : 

Overwegende dat, krachtens arti
kel 12-5 vervat in artikel I van de wet 
van 4 november 1969 tot wijziging van 
de pachtwetgeving, in geval van betwis
ting over de ernstige aard van het 
voorgenomen eigen gebruik, de ver
pachter dient te preciseren hoe hij de 
persoonlijke, werkelijke en voortgezette 
exploitatie zal uitvoeren en te bewijzen 
dat hij daartoe in staat is ; 

Overwegende dat het vonnis vaststelt 
dat verweerder voorhoudt dat hij het 
goed bedrijfsmatig zal exploiteren en 
bestemmen tot landbouw en voort
verkoop door hooien, begrazing of, naar
gelang de omstandigheden, verkoop van 
gras op stam ; 

Overwegende dat het vonnis verder 
beschouwt dat het niet bewezen is dat 
verweerder de mogelijkheid niet heeft, zij 
het als nevenberoep, de bedoelde uit
bating te verwezenlijken of dat hij niet 
over de nodige kennis zou beschikken 
om deze renderend te maken, dat het 
trouwens niet noodzakelijk is landbouwer 
te zijn om een goed zelf te kunnen 
exploiteren of productief te maken en 
dat de wet de pachter voldoende waar
borgen biedt voor het geval een einde 
wordt gesteld aan de pacht om redenen 
die naderhand door de verpachter niet 
worden verwezenlijkt ; 

Overwegende dat aldus, verre van 
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aileen vast te stollen, zoals het middel 
beweert, dat niet bewezen is dat ver
weerder niet in staat is de uitbating te 
verwezenlijken, de rechter door een 
soevereine beoordeling van de gezamen
lijke feiten van de zaak oordeelt dat de 
aangevoerde reden, zoals de wet vereist, 
ernstig is; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen ; 

Om die redenen, en zonder acht te 
slaan op een stuk dat ter griffie van het 
Hof van Cassatie werd neergelegd, op 
25 mei 1977, dit is buiten de wettelijke 
termijn, verwerpt de voorziening ; ver
oordeelt eiser in de kosten. 

27 mei 1977. - 1e kamer. - Voo?'
zitter, de H. de Vreese, raadsheer waar
nemend voorzitter. - Ve1•slaggever, de 
H. Gerniers. - Gelijlcluidende conclusie, 
de H. Krings, advocaat-generaal. 
Pleite?', de H. Bayart. 

1e KAMER.- 27 mei 1977. 

1° VOORZIENING IN CASSATIE. 
TERMIJN.- BURGERLIJKE ZAKEN. 
WOONPLAATS VAN DE EISER INBELGIE. 
- EINDBESLISSING OP TEGENSPRAAK. 
- VoORZIENING INGESTELD MEER DAN 
DRIE MAANDEN NA DE BETEKEiNING VAN 
DE BESLISSING. - NIET-ONTVANKE
LIJKHEID. 

2° VOORZIENING IN CASSATIE. -
PERSONEN BEVOEGD OM ZIOH IN CAS
BATIE TE VOORZIEN. - BURGERLIJKE 
ZAKEJN. - VOORZIENING NAMENS EEN 
OVERLEDENE. - NIET-ONTVANKELIJK
HEID. 

3° VONNISSEN EN ARRESTEN. -
BURGERLIJKE ZAKEN.- PROCES-VER
BAAL VAN DE TERECHTZITTING.- NIET 
GOEDGEK:EiURDE DOORHALINGEN. 
DEZE WORDEN VOOR NIET BESTAANDE 
GEHOUDEN. 

4° RECHTERLIJKE ORGANISATIE. 
- BURGERLIJKE ZAKEN. - SAMEN
STELLING VAN HET RECHTSCOLLEGE.
AAREST VAN HET HOF VAN BEROEP.
VERMELDINGEN VAN HET ARREST EN 
VAN HET PROCES-VERBAAL VAN DE 
TERECHTZITTINGEN W AARUIT NIET KAN 
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WORDEN OPGEMAAKT OF DE RECHTERS 
DIE RET ARREST HEBBEN UITGE
SPROKEN ALLE TERECHTZITTINGEN VAN 
DE ZAAK HEBBEN BIJGEWOOND. -
GEVOLGEN. 

5° CASSATIE.- OMVANG.- BURGER
LIJKE ZAKEN. - BESCHIKKENDE GE
DEELTE NIET ONDERSCHEIDEN T.O.V. 
DE VERNIETIGING.- BEGRIP. 

6° GERECHTSKOSTEN. - BURGER
LIJKE ZAKEN. - CASSATIEGEDING. -
VOORZIENING NAMENS EEN OVERLE
DENE. - VERWERPING. - VEROOR
DELING IN DE KOSTEN. 

1° In bu1•gerlijke zaken is, behoudens 
ajwijkende wettelijke bepaling of ove?'
macht, te laat ingesteld de voorziening 
van een in Belgie wonende eisM" tegen 
een eindbeslissing op tegenspraak welke 
te1· gr~tfie van het Hof is ingediend meer 
dan drie maanden na de betekening 
van de beslissing (1). (Artt. 1073, 1078 
en 1079 G.W.) 

2° Niet ontvankelijk is de voorziening 
namens iemand die v66r de betekening 
van de voo1·ziening is ove1'leden (2). 

30 Niet goedgekeu1·de doorhalingen in een 
p1·oces-ve1·baal van de terechtzitting van 
een burge1·lijk gerecht worden voor niet 
bestaande gehouden (3). 

4° H et H of vernietigt de best1·eden beslissing 
wannee1· noch uit de ve1·meldingen ervan 
noch uit die van het proces-ve?·baal van de 
terechtzittingen kan wm·den opgemaakt 
hoe het 1"echtscollege biJ het onderzoek 
van de zaak en bij de uitspraak was 
samengesteld (4). 

5° In bu.rgerlijke zaken is, t.o.v. de omvang 
van de vernietiging, geen beschikkende 
gedeelte dat onde1·scheiden is van het 
door de voo1•ziening bMtreden beschik-

(1) Raadpl. cass., 2 april 1976 (A1·r. cass., 
1976, biz. 893). 

Er moet worden op gewezen worden dat, 
onder de gelding van de wet van 25 februari 
1925, art. 1, de termijn om zich in cassatie 
te voorzien slechts began te lopen van de 
betekening van de beslissing aan de persoon 
of aan de woonplaats en dat deze voorwaarde 
niet is overgenomen in artikel 1073 van het 
Gerechtelijk W etboek. De betekening overeen
komstig artikel 37 van dit wetboek doet dus 
ook de cassatietermijn lopen. 

(2) 0ass., 30 juni 1960 (Bull. en Pas., 
1960, I, 1250). 

kende gedeelte, datgene waa1·tegen door 
geen van de partijen in het cassatie
geding een ontvankelijke voo1·ziening 
kan worden ingesteld (5). 

6° W annee1· de vom·ziening niet ontvan
kelijk is ve1·klaard op grand dat zij is 
betekend op verzoek van iemand die 
overleden is, wordt deze in de kosten 
VM"oordeeld (6). (Art. 1111 G.W.) 

(BUTZEN T., BUTZEN L. EN VERSTREPEN, 
T. NAAMLOZE VENNOOTSCHAP 

<< ETABLISSEMENTEN CHARLIER >> 

EN LITISCONSORTEN.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 22 december 1975 door het 
Hof van Beroep te Antwerpen gewezen ; 

Over de grand van niet-ontvankelijk
heid van de voorzieningen opgeworpen 
door de verweerders Broers, stad Ant
werpen en Onderlinge Maatschappij der 
Openbare Besturen tegen de voorzienin
gen van Butzen Renaat en Butzen 
Ludovicus, afgeleid uit het laattijdig 
instellen van het cassatieberoep : 

Overwegende dat voormelde verweer
ders het geboekt exploot van 29 april197 6 
overleggen, waarbij het bestreden arrest 
ten verzoeke van deze verweerders aan 
de eisers Butzen Renaat en Butzen 
Ludovicus werd betekend ; 

Overwegende dat, nu het arrest op 
tegenspraak is gewezen, voormelde eisers 
in Belgie zijn gevestigd en het niet blijkt 
dat zij zich op artikel 1073, derde lid, 
van het Gerechtelijk W etboek mogen 
beroepen, hun voorziening, welke pas op 
13 augustus 1976 werd betekend, dit is 
buiten de door artikel 1073, eerste lid, 
van voormeld wetboek bepaalde termijn, 
ten aanzien van voormelde verweerders 
te laat werd ingesteld ; 

(3) Vgl., in tuchtzaken, cass., 22 september 
1972 (Ar1·. cass., 1973, biz. 89), en, in straf
zaken, cass., 22 maart 1977, supra, biz. 789. 

(4) Raadpl. cass., 5 november 1962 en 
18 februari 1963 (Bull. en Pas., 1963, I, 294 
en 682). 

(5) 0ass., 6 november 1975 (A1-r. cass., 
1976, biz. 308). 

(6) Raadpl. cass., 4 april1935 (Bull. en Pas., 
1936, I, 214) ; vgl. art. 59bis dat bij de wet 
van 20 juni 1953, art. 5, § 3, werd ingelast in 
het decreet van 15 maart 1815. 
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Dat de grond van niet-ontvankelijk
heid moet worden aangenomen ; 

Over de grond van niet-ontvankelijk
heid van de voorziening opgeworpen door 
dezelfde verweerders en van ambtswege 
door het Openbaar Ministerie, voor wat 
de andere verweerders betreft, tegen de 
voorziening van eiseres V erstrepen 
Martha afgeleid uit haar overlijden v66r 
het instellen van het cassatieberoep en 
door het Openbaar Ministerie, overeen
komstig artikel1097 van het Gerechtelijk 
Wetboek, ter kennis gebracht : 

Overwegende dat uit een uittreksel uit 
het register van de akten van overlijdens 
van de gemeente Aartselaar blijkt dat 
eiseres Verstrepen Martha op 21 oktober 
1974 is overleden, dit is v66r de beteke
ning van de voorziening ; 

Dat de grond van niet-ontvankelijk
heid moet worden aangenomen ; 

Over het middel afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 778, 779, 780, 782, 
783, 786 van het Gerechtelijk Wetboek 
en 97 van de Grondwet, 

doordat het arrest eerste eiser veroor
deelt tot betaling van de aan de ver
weerders toegekende bedragen, de eigen 
vorderingen van de eisers als ongegrond 
afwijst en, naar zijn eigen vermeldingen, 
werd gewezen door het Hof van Beroep 
te Antwerpen, tweede kamer, samen
gesteld uit raadsheren T. Lenders, J. Guf
fens en C. Caenepeel, 

terwijl, eerste onderdeel, luidens arti
kel 782 van het Gerechtelijk Wetboek, 
een gerechtelijke beslissing wordt onder
tekend door de rechters die ze hebben 
uitgesproken, ten deze het arrest 
werd ondertekend door de magistraten 
T. Lenders, C. Caenepeel en J. Gepts, 
zodat het arrest niet voldoet aan het 
vereiste van gezegd artikel 782, waaruit 
de schending van deze wetsbepaling 
volgt; 

tweede onderdeel, het arrest minstens 
het Hof niet in de mogelijkheid stelt zijn 
wettelijk toezicht op de regelmatigheid 
ervan uit te oefenen, nu het in zijn 
authentieke vermeldingen vaststelt, ener
zijds, dat de heren Lenders, Guffens en 
Caenepeel het hebben uitgesproken, en 
anderzijds, dat de heren T. Lenders, 
J. Gepts en C. Caenepeel het hebben 
ondertekend, hetgeen wettelijk impliceert 
dat deze laatste drie magistraten het 
hebben uitgesproken, en deze vast
stellingen tegenstrijdig zijn, waaruit de 
onmogelijkheid voortvloeit na te gaan 

welke magistraten in werkelijkheid de 
debatten hebben gevolgd en het arrest 
hebben uitgesproken en of dezelfde 
magistraten, zoals door artikel 779 van 
het Gerechtelijk Wetboek vereist, alle 
zittingen over de zaak hebben bijge
woond, waaruit de miskenning volgt van 
artikel 97 van de Grondwet en, voor 
zoveel als nodig, van de andere in het 
middel aangehaalde wetsbepalingen ; 

de1·de onde1'deel, het arrest het Hof 
evenmin in de mogelijkheid stelt zijn 
toezicht op de regelmatigheid ervan uit 
te oefenen, nu enerzijds in het ar
rest wordt vastgesteld dat de heren 
T. Lenders, J. Guffens en C. Caenepeel 
het hebben gewezen en, anderzijds, in 
het zittingsblad van 22 december 1975, 
datum waarop het arrest werd geveld, 
dat de tweede kamer van het Hof van 
Beroep te Antwerpen was samengesteld 
zoals op de zitting van 21 november 1975, 
en van deze laatste zitting geen proces
verbaal bestaat dat de vergelijking, wat 
de samenstelling van het rechtscollege 
betreft, mogelijk maakt, waaruit even
eens de miskenning volgt van artikel 97 
van de Grondwet en, voor zoveel als 
nodig, van de andere in het middel 
aangehaalde wetsbepalingen : 

Overwegende dat het arrest vermeldt 
dat de heren T. Lenders, voorzitter, 
J. Guffens en C. Caenepeel, raadsheren, 
bij de uitspraak ervan aanwezig waren ; 
dat anderzijds, luidens de vermeldingen 
van het arrest, het door de heren 
T. Lenders, J. Gepts en C. Caenepeel werd 
ondertekend ; 

Overwegende dat uit geen stuk blijkt 
dat een rechter wettig verhinderd was de 
uitspraak bij te wonen en dat de voor
zitter van het gerecht, overeenkomstig 
artikel 779, tweede lid, van het Gerech
telijk Wetboek, een andere rechter heeft 
aangewezen om hem op het ogenblik 
van de uitspraak te vervangen ; 

Overwegende dat de vermeldingen van 
het proces-verbaal van de terechtzit
tingen het Hof niet in de mogelijkheid 
stellen de samenstelling van het rechts
college bij de behandeling van de zaak 
en bij de uitspraak na te gaan ; 

Overwegende immers dat, in dit 
proces-verbaal, wat de terechtzitting 
van 21 oktober 1975 betreft, waarop de 
zaak werd behandeld en de uitspraak 
op 12 november 1975 gesteld, de naam 
van een van de aanwezige raadsheren 
gedeeltelijk met de pen werd overge
schreven zonder dat deze verbetering 
werd goedgekeurd ; dat in dit proces-



-996-

verbaal geen melding wordt gemaakt 
van een terechtzitting op 12 november 
1975, waarop de uitspraak was gesteld; 
dat luidens bedoeld proces-verbaal een 
terechtzitting van 1 december 1975 
plaatsvond met '' dezelfde zetel als op 
21 noven'lber 1975" en er geen spoor 
van deze laatste terechtzitting in het 
proces-verbaal te vinden is, dat het 
proces-verbaal ten slotte, wat de terecht
zitting van 22 december 1975 betreft 
waarop het arrest werd gewezen, weer 
melding maakt van " dezelfde zetel als 
op 21 november 1975 "; dat het proces
verbaal van de terechtzitting aldus 
onbetrouwbaar is; 

Dat het midde1 gegrond is ; 
Overwegende dat de vernietig'ing dient 

te worden uitgebreid tot de beschikkingen 
van het arrest waarbij wordt beslist 
dat het incidenteel beroep dat de ver
weerders Sieger en Philipsen tegen de 
verweerders Broers en stad Antwerpen 
en dat verweerder Verhulst tegen ver
weerster Onderlinge Maatschappij der 
Openbare Best·men in ondergeschikte 
orde hebben ingesteld voor het geval 
dat het beroepen vonnis zou worden 
hervormd, wegens de bekrachtiging van 
dit vonnis niet meer ter sprake komt ; 
dat immers, nu geen van de partijen 
tegen deze beslissing een ontvankelijke 
voorziening vermocht in te stellen, zij 
niet te onderscheiden is van het be
streden dispositief; 

Om die redenen, verwerpt de voor
ziening van eiseres V erstrepen Martha 
en veroordeelt ze in een derde van de 
kosten ; vernietigt het bestreden arrest 
in zoverre het uitspraak doet : 1° over 
de tegen Butzen Renaat door de ver
weerders onder 1, 2, S, 7, 8, 10 en ll 
ingestelde vorderingen ; 2° over het 
incidenteel beroep van de verweerders 
Sieger en Philipsen tegen de verweerders 
Broers en stad Antwerpen en van 
verweerder Verhulst tegen verweerster 
Onderlinge Maatschappij der Openbare 
Besturen ; so over de kosten van het 
hoofdberoep waarin de eisers Butzen 
Renaat en Butzen Ludovicus werden 
veroordeeld ten opzichte van de ver
weerders onder 1, 2, S, 7, 8, 9, 10 en ll 
en over de kosten van het incidenteel 
beroep van de verweerders Sieger, 
Philipsen en Verhulst; verwerpt de 
voorziening van voormelde eisers voor 
het overige ; beveelt dat melding van 
onderhavig arrest zal worden gemaakt 
op de kant van de gedeeltelijk ver
nietigde beslissing ; houdt de twee derde 

van de kosten aan opdat erover door 
de feitenrechter zou worden beslist ; 
verwijst de aldus beperkte zaak naar 
het Hof van Beroep te Gent. 

27 mei 1977. - 16 kamer. - Vom·
zitter, de H. de Vreese, raadsheer waar
nemend voorzitter. - Ve1·slaggeve1·, de 
H. Sury. - Gelijkluidende conclusie, de 
H. Krings, advocaat-generaal.- Pleite?'s, 
de HH. Bi.i.tzler en Houtekier. 

1 e KAMER. - 27 mei 1977. 

1 o VOORZIENING IN CAS SA TIE. 
MIDDEL VAN NIET-ONTVANKELIJKHEID. 

- BURGERLIJKE ZAKEN. - MIDD:EJL 
VAN NI:EJT-ONTVANKELIJKH:EliD DOOR 
HET OPENBAAR MINISTERIE OPGEWOR
PEN. - B:EJT:EJK:EJNING. 

2° BETEKENING VAN EXPLOTEN. 
- BET:EJKENING. - BEGRIP. 

S0 BETEKENING VAN EXPLOTEN. 
- VERMELDING IN HET :EJXPLOOT VAN 

DE NAAM, VOORNAM:ElN EN HOEDANIG
HEID VAN D:EJ P:EJRSOON AAN WIE HET 
AFSCHRIFT IS TER HAND GEST:EJLD. -
VERMELDING OP STRAFFE VAN NIETIG
HEID VOORGESCHREVEN. 

4o BETEKENING VAN EXPLOTEN. 
- GEEN VERM:ElLDING VAN DE PERSOON 
AAN WIE HET AFSCHRIFT VAN HllJT 
EXPLOOT IS TER HAND GESTELD. -
0NREGELMATIGHE1D WAARDOOR H:EJT 
EXPLOOT NIETIG IS. - NIETIGHEID 
DIE AMBTSHALVE DOOR DE RECHTER 
MOET WORDEN UITGESPROKEN. 

1 o I ndien het open bam· ministerie bij het 
Hof van Cassatie ambtshalve een middel 
van niet-ontvankelijkheid opwm·pt tegen 
een voo1·ziening in bu1'ge1·lijke zaken, 
moet het voomf daa1·van bij ge1'echtsb1'ief 
kennis geven aan de advocaten van de 
pa1·tijen (l). (Art. 1097 G.W.) 

2o Volgens a1'tikel 32 van het Ge1'echtelijk 
W etboek moet ondm· betekening wo1'den 

(1) Cass., 10 maart 1977, supra, blz. 755; 
raadpl. cass., 21 oktober 1976, supra, blz. 227. 
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ve1·staan de ajgifte van een ajschrijt 
van een akte b(1 dew·waarde1·sexploot (I). 

3° K1·achtens a?'tikel43-4° van het Ge?'echte
lijk Wetboek rnoet het exploot van 
betekening, op st?·affe van nietigheid, 
de naarn, voo?'namen en in vo01·komend 
geval de hoedanigheid van de pe?'soon 
aan wie het ajscMijt is te?' hand gesteld 
ve?'melden ( 2). 

4° Niet-ve1·melding van de pe?'soon aan 
wie het ajsch1·ijt van het exploot is ter 
hand gesteld he1}t nietigheid van dit 
exploot ten gevolge; deze nietigheid 
wo1·dt ambtshalve doo?' de ?'echte?' 1litge
spmken (3). (Art. 862, § I, go, en § 2, 
G.W.) 

(GYBELS, T. RUTTEN.) 

Advoct?at- Genemal K1·ings heejt, in 
substant~e, het volgende gezegd : 

Ei~er werd gedagvaard wegens wan
betalmg van een reeks facturen die 
verweerder hem wegens uitgevoerde 
werken had gezonden. 

. Eiser- heeft bij tegeneis schadevergoe
dmg gevraagd wegens wanuitvoering 
van de gesloten contracten. 

Het arrest heeft, op de hoofdeis, eiser 
veroordeeld tot een bedrag van 
llo.gg6 frank, vermeerderd met de 
moratoire interesten tegen 8 t.h. tot de 
?-agvaarding en met de gerechtelijke 
rnteresten sedertdien. 

Eisers tegeneis werd afgewezen. 
Eiser stelt twee middelen voor. Het 

eerste middel houdt met de hoofdeis 
verband. Het tweede houdt met de 
tegeneis verband. 

Ik meen echter een grand van niet
ontvankelijkheid van de voorziening te 
moeten . opwerpen, wegens schending 
van artrkel 43, 4°, van het Gerechtelijk 
Wetboek. 
. Het exploot van betekening bevat 
mderdaad een vermelding, luidens welke 
de gerechtsdeurwaarder de bestemmeling 
niet heeft bereikt, noch iemand die het 
explo<?~ te~ woonplaats kon ontvangen, 
en hiJ drentengevolge de betekening 
heeft gedaan overeenkomstig artikel 37 
van het Gerechtelijk W etboek. 

Het exploot bepaalt echter niet aan 
wie, waar en wanneer het de persoon die 

(1) (2) en (3) Cass., 21 oktober 1976, supm, 
biz. 227, en bovenstaande conclusie van het 
Openbaar Ministerie. 

de wet aanwijst ter hand werd gesteld. 
Het draagt evenmin de handtekening 
van de persoon die het stclk ontvangen 
heeft. 

Krachtens artikel 43, 4°, is het exploot 
derhalve nietig. 

Naar luid van artikel 862, §I go wordt 
deze nietigheid ambtshalve ' d~or de 
rechter opgeworpen, al vrerd de teo·en-
partij daardoor niet benadeeld. o 

Bij gebrek a~n .rege~nmtige betekening 
van de voorzremng In cassatie, is de 
voorziening zelve derhalve niet ont
vankelijk. 

G~let op het bela~g van dit vraagstuk 
zou Ik even de begmselen die eraan ten 
grondslag liggen, willen onderzoeken. 

Mag ik eraan herinneren dat de 
Belgische civielrechtelijke rechtspleging 
een accusatoir karakter vertoont in deze 
zin dat de rechter in begin~el niet 
ambtshalve. op~reedt omdat de leiding 
van het gedmg m handen van de partijen 
berust ? Ik zal over dit aspect van het 
probleem niet verder uitweiden. 

Dit brengt echter mede dat, in beginsel, 
de rechter geen middelen van ambtswege 
opwerpt, d.w.z. dat hij de zaak moet 
beslechten op grand van de elementen 
en van de middelen die hem door de 
partijen worden voorgelegd. 

Op .die rege~ bestaat echter schijnbaar 
~en ~~tz~mdermg, wanneer de vordering 
m striJd IS met een bepaling van openbare 
orde, omdat het de rechter vam~elf
sprekend niet geoorloofd is een beslissing 
t.e velle~ die klaarblijkelijk met bepa
lmgen die de openbare orde raken in 
strijd zou zijn. 

In dat geval zal de rechter een exceptie 
van ambtswege opwerpen. 

Wanneer de openbare orde in het 
gedrang komt, heeft de rechter dus 
geen keuze. Hij moet de exceptie op
werpen. Dit brengt mede dat de opwer
ping van het middel geen afbreuk doet 
aan het accusatoir karakter van de 
rechtspleging, vermits de rechter in feite 
enkel het dwingend voorschrift van de 
:-v~t. t'?epast. FJ_:ij neemt eigenlijk geen 
Imtiatief. Het IS de wetgever die hem 
oplegt op te treden, omdat de wetgever 
oordeelt dat de naleving van het voor
schrift niet enkel de private belangen 
van partijen raakt. 

Er is echter een tweede gevai waarin 
de rechter ambtshalve zal moeten op
treden, zelfs ongeacht de aan- of afwezig
heid van het karakter van openbare 
orde van de bepaling, nl. wam1eer de wet 
~et hem uitdrukkelijk oplegt. Er moet 
Immers beklemtoond worden dat het 
begrip openbare orde betrekkelijk vaag 
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is en dat de wetgever het meestal aan de 
rechter overlaat te bepalen of een wets
bepaling al dan niet van openbare orde 
is. Juist daarom heeft het Rof reeds 
meermaals een begripsomschrijving van 
de openbare orde gegeven ( 1). Aan de 
hand van die begripsomschrijving worden 
dan de gevallen die de openbare orde 
raken nader bepaald. 

Maar er zijn ook gevallen waarin de 
wetgever zelf een beslissing treft en de 
vraag of het voorschrift al dan niet 
beantwoordt aan de inhoud van het 
begrip « openbare orde » zoals het door 
rechtspraak en rechtsleer werd omlijnd, 
buiten beschouwing laat. Rij beslist 
eigenmachtig dat het voorschrift in elk 
geval moet nageleefd worden en legt de 
rechter op ambtshalve op te treden om 
het voorschrift te doen naleven. Ret is 
dan meestal van weinig belang te onder
zoeken of de bepaling aan de gangbaarste 
bepaling van openbare orde beantwoordt 
ofniet (2). 

Ik zou dit aspect van het vraagstuk 
graag nader in verband brengen met het 
probleem van de nietigheden van de 
proceshandelingen. 

Zoals het Rof bekend is, heeft de 
wetgever de bepalingen op de nietige 
proceshandelingen aanzienlijk gewijzigd. 
Er werd afgezien van de pretoriaanse 
regel dat de schending van een sub
stantiiile vorm nietigheid van de rechts
pleging tot gevolg heeft. 

Principieel mag een nietigheid slechts 
worden uitgesproken, enerzijds, wanneer 
zij uitdrukkelijk door de wet werd 
bepaald en, anderzijds, wanneer bewezen 
werd dat de niet-naleving van de op straf 
van nietigheid voorgeschreven regel de 
tegenpartij heeft geschaad. Dit zijn de 
twee regels die in de artikelen 860 en 861 
van het Gerechtelijk W etboek worden 
gesteld. 

De wetgever heeft echter de zorg gehad 
een minimum aan vormvereisten te doen 
in acht nemen, omdat hij gemeend heeft 
dat de normale werking van de hoven 
en rechtbanken op zulk minimum moet 
berusten. 

Met die bedoeling staan in artikel 862 
een tiental gevallen vermeld waarbij 

(1) Cass., 15 maart 1968 (Bull. en Pas., 
1968, I, 884). 

(2) SOETAERT, « Nietigheid wegellB vorm
verzuim en verval door tijdsverloop ter zake 
van proceshandelingen "• in Actuele problemen 
van gerechtelijk privaatrecht, Leuven, 1976, 
blz. 59, nr. 37. 

de wetgever heeft bepaald, enerzijds 
dat de nietigheid ook geldt wanneer de 
partij die ze opwerpt niet bewijst enig 
nadeel te hebben ondergaan, en ander
~c.ijds dat in dat geval de nietigheid 
verplicht moet worden uitgesproken (de 
wet zegt : in die gevallen tvo1·ilt de 
nietigheid uitgesproken) en dat de rechter 
ze ambtshalve moet opwerpen. 

Ret Rof heeft reeds meermaals toe
passing gemaakt van artikel 862, § 2. 
Ik verwijs eerst naar een arrest van 
23 mei 1g72 (3), in een strafzaak gewezen, 
waarbij de dagvaarding betekend was te 
Sint-Niklaas door de veldwachter te 
Stekene. Die veldwachter was te Sint
Niklaas niet bevoegd en dus was de 
dagvaarding nietig, zodat de rechter 
verplicht was de nietigheid ervan ambts
halve op te werpen. 

In de zaak waarin het arrest van 14 mei 
1g74 (4) werd gewezen, moest het exploot 
van verzet aan de procureur des Konings 
worden betekend. Ret Rof beldemtoont 
dat de betekening in dit geval moest 
geschieden aan de procureur des Koni:ngs 
of aan een van zijn substituten en dat 
het ter hand stellen van het afschrift 
van het exploot mag plaatshebben op 
iedere plaats waar de gerechtsdeur
waarder deze magistraten kan aantreffen. 
In feite was het afschrift overhandigd 
aan de huisbewaarder van het gerechts
gebouw. Ret Rof beslist dat de rechter 
verplicht was de nietigheid van het 
exploot uit te spreken. 

Deze zaak hield dus verband met de 
toepassing van artikel 862, go, 

Ret is inderdaad op grond van arti
kel 862, go, dat het Rof reeds in twee 
arresten heeft beslist dat niet-naleving 
van artikel 43, 4°, nietigheid van het 
exploot van betekeni:ng tot gevolg heeft. 

In de zaak waarin het arrest van 
21 oktober 1g76 werd gewezen (5) werd 
de exceptie van ambtswege opgeworpen. 
In de zaak die tot het arrest van 31 maart 
1g77 (6) 1eidde, werd de exceptie door 
de tegenpartij opgeworpen. 

In beide zaken heeft het Rof ge
orrdeeld dat de regel, gesteld in arti
kel 862, 9°, en luidende als volgt : «de 

(3) Arr. cass., 1972, blz. 884; Bull. en Pas., 
1972, I, 870. 

(4) Arr. cass., 1974, blz. 1022; Bull. en Pas., 
1974, I, 945. 

(5) Supra, blz. 227; Bull. en Pas., Hl77, 
I, 227. 

(6) Supra, blz. 833; Bull. en Pa.9., 1977 
I, 827. 
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regel van artikel 861 geldt niet voor een 
verzuim of een onregelmatigheid betref
fende : . .. 9° de vermelding dat de 
exploten en alden van tenuitvoerlegging 
betekend zijn aan de persoon of op de 
plaats die de wet bepaalt "• moet 
uitgelegd worden in de zin dat zulks 
geldt voor de vormvereisten waaraan 
alle exploten van betekening van de 
gerechtsdec~aarders moeten voldoen. 

Die regel sluit inderdaad aan bij de 
bepa.ling gegeven in artikel 43, 4°, naar 
luid waarvan het exploot van betekening 
de naam, de voornaam en in voorkomend 
geval de hoedanigheid van de persoon 
aan wie het afschrift is ter hand gesteld 
( ofwel dat het exploot op de post is 
afgegeven in de gevallen bedoeld in 
artikel 40) moet vermelden. 

De wetgever heeft inderdaad dit 
vraagstuk belangrijk geoordeeld, omdat 
de betekening van een deurwaarders
exploot geacht wordt te zijn volbracht 
vanaf het ogenblik waarop het stuk aan 
de bevoegde persoon werd overhandigd. 
Dit geldt o.m. wanneer het de bevoegde 
gemeente- of politieambtenaar ter hand 
wordt gesteld. Een betekening die gedaan 
wordt aan een niet bevoegd persoon is in 
elk geval ongeldig : o.m. een betekening 
aan een buurman, aan een kind, aan een 
zwakzinnige, aan een onbevoegd 
gemeenteambtenaar, bv. een deur
wachter, een huisbewaarder, enz. De 
betekening is ongeldig, zelfs indien het 
exploot tenslotte de bestemmeling bereikt 
(zie de aangehaalde arresten van het Hof). 

Het is overigens omdat de wetgever 
de bepaling van de persoon aan wie het 
stuk werd overhandigd van belang acht 
dat wordt voorgeschreven dat het origi
neel van het exploot met de hand
tekening van die persoon moet zijn 
bekleed of dat er melding moet worden 
gemaakt van zijn weigering te tekenen. 

Er mag inderdaad niet uit het oog 
worden verloren dat de betekening 
bestaat in de overhandiging van het 
afschrift van het stuk en dat zij pas 
voltrokken is met die overhandiging. 
Deze overhandiging nl. is het die de 
termijnen om een rechtsmiddel in te 
stellen doet lopen, en het is ook vanaf 
de overhandiging van het exploot dat 
het instellen van een rechtsmiddel in
houdt, dat die formaliteit vervuld is. 
De rechtsgeldigheid van het exploot 
en van al wat er op volgt is dus van 
overwegend belang. Daarom werd ook 
de voorkeur aan het optreden van de 
gerechtsdeurwaarder gegeven, o.m. hoven 
het optreden van de postdiensten. Dat 
optreden biedt meer rechtszekerheid. 

Een controle is evenwel vereist. Om deze 
controle mogelijk te maken waren en de 
bepaling van artikel 43, 4°, en die van 
artikel 862, 2°, onontbeerlijk. 

Omdat misbruiken evenwel te vrezen 
vallen, heeft de wetgever de controle 
over de toepassing van die bepaling 
buiten het bereik van de partijen 
gebracht : noch het bestaan van een 
nadeel noch het stilzwijgen van de 
partijen volstaan om de rechter van die 
controle te ontlasten. Hij moet nagaan 
of de formaliteit al dan niet vervuld werd 
en bij voorkomend geval de niet-vervul
ling ambtshalve opwerpen. 

Misbruiken zijn immers niet uitge
sloten. De nietigheid van het exploot kan 
o.m. tot gevolg hebben dat het rechts
middel dat niet rechtsgeldig werd inge
steld niet meer kan ingesteld worden 
omdat de termijnen van verval ver
streken zijn. De verzaking van de partij 
om het middel op te werpen, zou het haar 
mogelijk maken het verval dat uit de te 
late instelling voortspruit, te verhelpen, 
terwijl dergelijke dekking door de wet 
uitgesloten wordt. 

De verplichting die de wetgever de 
rechter heeft opgelegd, heeft in de recht
spraak reeds aanleiding gegeven tot 
verscheidene toepassingsgevallen (7). Het 
Hof heeft, zoals gezegd, die rechtspraak 
goedgekeurd, en ook zelf een toezicht 
uitgeoefend op de geldigheid van de 
proceshandelingen die met het cassatie
beroep verband houden. 

De wetgever heeft echter zelf een 
verzachting van de gevolgen van de 
nietigheid in het leven geroepen, met de 
bepalingen enerzijds van artikel 864, 
anderzijds van artikel 867. 

Hebben noch de rechter noch de 
partijen de nietigheid opgeworpen (omdat 
ze de font niet hebben opgemerkt!) en 
werd er een vonnis op tegenspraak 
geveld, dan wordt de nietigheid als 
gedekt beschouwd. Deze uitzondering 
geldt evenwel niet voor de termijnen die 
op straffe van verval werden voorge
schreven om een rechtsmiddel in te stellen 
en evenmin voor de nietigheclen die de 
rechterlijke organisatie betreffen, zoals 
o.m. artikel 292 van het Gerechtelijk 
Wetboek. 

De regel die alclus in artikel 864 van 
het Gerechtelijk W etboek is neergelegcl, 
stemt grotendeels overeen met de regel 
die werd gegeven in artikel 40 van de wet 

(7) SOETAERT, loc. cit., blz. 57 ,;n vlg., 
nrs. 32 tot 39, 1 o, 
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van 15 juni 1935 op het gebruik der talen 
in gerechtszaken. 

Die regel betekent geenszins dat de 
toepassing van de bepalingen van arti
kel 862, § 1, aan het goeddunken van de 
partijen of van de rechter wordt over
gelaten, doch strekt er enkel toe een 
einde te maken aan een toestand die 
per slot van rekening meer kwaad dan 
goed zou kunnen doen. Rij ontslaat de 
rechter dus niet van de verplichting de 
controle uit te oefenen die de wet hem 
oplegt, en hecht evenmin belang aan 
het feit dat de partijen de nietigheid 
niet hebben opgeworpen. Ret staat hun 
trouwens niet vrij over de geldigheid 
van de akte te beschikken, vermits de 
wet geen rekening houdt met de over
weging dat de nietigheid hun geen nadeel 
heeft berokkend. De rechter zou dus, 
zonder schending van de bepaling van 
artikel 862, § 2, het stilzwijgen van de 
partijen niet kunnen laten gelden om de 
nietigheid niet ambtshalve op te werpen. 

Maar, heeft niemand de nietigheid 
opgeworpen en werd er een vonnis op 
tegenspraak geveld, dan kan het vonnis 
uit hoofde van die wetsschending niet 
bestreden worden. D.i. de draagwijdte 
van artikel 864. 

De tweede regel die de wet in het leven 
heeft geroepen volgt uit artikel 867. 
Luidens deze tekst, wanneer de vermel
ding van een vorm verzuimd is of on
regelmatig is geschied, kan zulks geen 
nietigheid van de rechtspleging tot gevolg 
hebben, indien uit de gedingstukken 
blijkt dat die vorm werkelijk in aeht is 
genomen. 

In feite is deze regel niets andms dan 
de bevestiging van de regel gesteld in 
artikel 862, § 2. Er moet een eontrole 
kunnen uitgeoefend worden en daartoe 
geldt in de eerste plaats de melding in 
de akte zelve. Doch ontbreekt die 
melding, maar werd de formaliteit toch 
vervuld, omdat zulks uit andere geding
stukken blijkt, dan zal de nietigheid 
niet worden uitgesproken. 

Deze regel gaat dus wel uit van de 
stelling dat de formaliteit werkelijk 
overeenkomstig de wet werd vervuld. 

In dit geval moet de rechter dus 
nauwkeurig de gegevens van de zaak 
vermelden waaruit blijkt dat de formali
teit werd vervuld. 

Dit is vanzelfsprekend een feitelijke 
vraag, die het Rof nochtans mag onder
zoeken voor zover het om een akte van 
de rechtspleging van het cassatieberoep 
gaat. 

Ik zal dit punt hierna nog nader 
behandelen. 

Die beschouwingen brengen mij dan 
tot de beoordeling van het vraagstuk 
dat thans aan het Hof is voorgelegd. 

Ret exploot van betekening van de 
memorie houdt helemaal geen aanwijzing 
in omtrent de persoon aan wie het 
exploot werd overhandigd. Er werd 
enkel gebruik gemaakt van een stempel 
waarbij wordt medegedeeld dat de 
gerechtsdeurwaarder het stuk niet ter 
woonplaats heeft kunnen afgeven en dat 
hij derhalve gehandeld heeft overeen
komstig artikel 37 van het Gerechtelijk 
W etboek. Hoe en wanneer zulks plaats
vond kan niet worden uitgemaakt. 

In het geval waarin het arrest van 
21 oktober 1976 (8) werd gewezen was 
de feitelijke toestand volkomen dezelfde. 

Zoals reeds gezegd heeft het Hof een 
gelijkaardig arrest gewezen op 31 maart 
1977 (9). In dat geval echter was de grond 
van niet-ontvankelijkheid door de ver
weerder opgeworpen. 

De vraag is dus niet, of het exploot de 
tegenpartij ten deze al dan niet heeft 
bereikt. Ret feit zelf dat die partij op de 
memorie heeft geantwoord bewijst dat 
ze het stuk heeft ontvangen. 

Rieruit blijkt echter niet hoe de 
betokening is gebeurd. Aan wie, waar en 
wanneer werd het afschrift van het 
exploot overhandigd ? 

Dit is inderdaad het feit dat, luidens 
de artikelen 43, 4°, en 862, § 1, 9°, moet 
vastgesteld worden. Uit de akte van de 
gerechtsdeurwaarder blijkt dit niet. 

Ret blijkt evenmin uit de andere 
stukken van de rechtspleging, zodat 
geen toepassing van artikel 867 kan 
worden gemaakt. 

Ik meen derhalve dat het cassatie
beroep niet ontvankelijk is, omdat uit 
de stukken van de rechtspleging niet 
blijkt dat het op rechtsgeldige wijze 
werd betekend. 

Mag ik hierbij het belang van deze 
formaliteit beklemtonen ? Ret is de plicht 
zowel van de advocaat als van het Hof 
de regelmatigheid van het exploot van 
betokening te onderzoeken. Laat ons niet 
uit het oog verliezen dat de arresten van 
het Hof steeds geacht worden op tegen
spraak te zijn gewezen. D.i. een vereiste 
voor het degelijk verloop van het 
cassatiegeding. 

Doch het arrest zal niet geacht worden 
op tegenspraak te zijn gewezen wanneer 

(8) Sttpra, blz. 227; Bull. en Pas., 1977, 
I, 227. 

(9) Supra, blz. 833; Bull. en Pas., 1977, 
I, 827. 
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het cassatieberoep niet regelmatig aan 
de tegenpartij werd aangezegd. Dan 
bestaat er desgevallend grond tot intrek
king van het arrest. Dergelijke procedure 
moet aJleen bij uitzondering voorkomen. 

Een voorafgaande controle is dus 
geboden, vooral aan de zijde van de eiser, 
op het ogenblik dat de zaak wordt 
ingeleid. De eiser kan overigens niet 
weten of de tegenpartij al dan niet zal 
optreden. 

W eliswaar blijft de sanctie zeer hard, 
maar ze is het onvermijdelijk gevolg van 
het wettelijk voorschrift. Anders oordelen 
zou onvermijdelijk tot gevolg hebben dat 
gans het wettelijk stelsel aan het wan
kelen wordt gebracht en dat het voor de 
feitenrechters onmogelijk wordt de juiste 
draagwijdte van artikel 862 te bepalen. 

Besluit: verwerping. 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 19 mei I976 door het Hof van 
Beroep te Antwerpen gewezen ; 

Over de grond van niet-ontvankelijk
heid die ambtshalve wordt opgeworpen 
door het openbaar ministerie, die overeen
komstig artikel I097 van het Gerechtelijk 
W etboek werd ter kennis gebracht en 
wordt afgeleid uit de onregelmatigheid 
van de betekening van de voorziening 
aan verweerder : 

Overwegende dat, naar luid van arti
kel 32 van het Gerechtelijk Wetboek, 
onder betekening moet worden verstaan 
de afgifte van een afschrift van de akte ; 

Dat, krachtens artikel 43, 4°, van 
hetzelfde wetboek, het exploot van 
betekening, op straffe van nietigheid, 
de naam, de voornaam en in voorkomend 
geval de hoedanigheid van de persoon 
aan wie afschrift is ter hand gesteld moet 
vermelden; 

Overwegende dat in het exploot van 
betekening van het verzoekschrift tot 
cassatie, dat op 13 september I976 door 
de gerechtsdeurwaarder werd opgesteld, 
de aanduiding van de identiteit en de 
woonplaats van verweerder, met daarna 
de woorden << alwaar zijnde en er 
sprekende tot )), gevolgd wordt door de 
getypte vermelding : << Aangezien de 
betekening niet kan geschieden zoals 
voorgeschreven in de artikelen 33, 34 en 
35 van het Gerechtelijk W etboek, zo heb 
ik het afschrift afgegeven overeenkomstig 
artikel 37 van het zelfde Wetboek, met 
achterlating op de plaats van de beteke-

ning van het bericht in dit artikel 
voorzien '' ; dat deze vermelding onmid
dellijk gevolgd wordt door de getypte 
tekst : << zo verldaard, die mijn origineel 
niet tekent )) ; dat het laatste lid van het 
exploot vermeldt : << En ik heb hem 
gelaten, zijnde en er sprekende zoals 
hierboven, afschrift van huidig exploot, 
met afschrift van het verzoekschrift tot 
cassatie, onder gesloten omslag, overeen
komstig de wet, zo nodig is '' ; 

Overwegende dat, zelfs al volstonden 
deze vermeldingen om met zekerheid de 
afgifte vast te stellen van een afschrift 
van de akte, zij, evenmin als een andere 
vermelding van het exploot, de naam, 
voornaam en de hoedanigheid van de 
persoon aan wie het afschrift is ter hand 
gesteld vermelden ; 

Overwegende dat, overeenkomstig de 
artikelen 86I en 862, § I, 9°, en § 2, van 
het Gerechtelijk Wetboek, de nietigheid 
die uit dit verzuim vom·tvloeit zelfs 
ambtshalve door de rechter moet worden 
uitgesproken, zonder dat moet worden 
nagegaan of het verzuim aan de belangen 
van de tegenpartij schaadt ; 

Dat ingevolge deze nietigheid de voor
ziening aJs niet betekend moet worden 
beschouwd; 

Dat de grond van niet-ontvankelijk
heid moet worden aangenomen ; 

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

27 mei I977. - 1e kamer. - Voor
zitter, de H. de Vreese, raadsheer waar
nemend voorzitter. - Vm·slaggeve1·, de 
H. Gerniers. - Gelijkhtidende conclttsie, 
de H. Krings, advocaat-generaal. -
Pleiters, de HH. Houtekier en De Baeck. 

I e KAMER. - 27 mei 1977. 

ONGEOORLOOFDE MEDEDINGING. 
- M:mT ]JlJJRLIJK HANDlJJLSGlJJBRUIK 
STRIJDIGlJJ DADlJJN. - RlJJOHTSVORDlJJ
RING TOT SOHADlJJVlJJRGOlJJDING WlJJGlJJNS 
DEZ]J DADlJJN.- W:mT VAN I4 JULI I97I, 
ARTIKlJJL 54. - DRAAGWIJDTlJJ. 

Artikel 54 van de wet van 14 juli 1971 
bet1·ejfende de handelspraktijken, dat 
ten grondslag ligt aan de 1'echtsvo1·dering 
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tot aanspmkelijkstelling wegens met 
ee1·lijk handelsgeb1·uik st?·ijdige daden 
waardoo1' schade wordt veroorzaakt, heeft 
een algemene draagwijdte en is derhalve 
toepasselij k op dad en die al dan niet 
doo1· andeTe bepalingen van dezelfde wet 
veTboden zijn (l). 

(1) Vgl. cass., 4 juni 1976 (A1'1', cass., 
1976, blz. 1114). 

De oorspronkelijke vordering was gegrond 
op de artikelen 20 en 54 van de wet van 
14 juli 1971 betreffende de handelspraktijken 
en 1382 van het Burgerlijk Wetboek. 

Ret ging uitsluitend om een vordering om 
de eiser tot cassatie te doen veroordelen tot 
betaling van schadevergoeding uit hoofde 
van een met de eerlijke handelsgebruiken 
strijdige daad en niet om een vordering tot 
staking in de zin van artikel 55 van genoemde 
wet. 

Ret hof van beroep had beslist dat de 
litigieuze publiciteit onder de toepassing viel 
van artikel 20 ; dat het evenwel ook ging om 
een met cle eerlijke handelsgebruiken strijdige 
daad waardoor de beroepsbelangen van de 
tegenpartij en van haar leden geschaad 
werden. 

* * * 
Onder de gelding van het koninklijk besluit 

m·. 55 van 23 december 1934, werd meestal 
aangenomen dat artikel 1 van dit besluit een 
algemene draagwijdte had en een toepassing 
was van de beginselen inzake de aansprake
lijkheid uit een onrechtmatige handeling 
(VAN RYN, Principes cle d1•oit cornrnercial, 
d. I, uitg. 1954, blz. 151, m·. 213; DALCQ, 
Rev. m·it. ju.1·. belge, 1968, blz, 205, nr. 12). 
Artikel 2 gaf een aantal voorbeelden ter 
illustmtie van de regel van artikel 1. Men 
beschouwde dat er ook nog andere gevallen 
konden bestaan (VANRYN, op. cit., blz. 154, 
nr. 215). 

Men heeft eruit afgeleid dat : 

1° artikel 1 niet enkel een procedureregel 
(betreffende de staking van een tekortkoming) 
bevatte, doch ook een grondregel betreffende 
de eerlijke handelsgebruiken (GOTZEN, Vrij
heicl van be1•oep en bed1·iff en onnchtmatige 
mededinging, d. II, blz. 617, 619, 845, 862). 
" L'honnetete commerciale releve de la 
cleontologic professionnelle ,, schreef Profes
sor DEL MARMOL (T1•av. de !'Association 
Capitant, 1959, d. X, blz. 144), die erop wees 
dat de vorenvermelde bepaling voortaan de 
grondslag vormde voor de aansp1•akelijkheid 
wegens oneerlijke handelingen waardoor koop
lieden schade leden ; 

2° de vorclering tot staking kon worden 

(RAMBOER, T. UNIE VAN MAKELAARS 
IN VERZEKERINGEN.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 

ingesteld in aile gevallen van schending van 
de eerlijke handels- en nijverheidsgebruiken; 

3° ongeacht de vordering tot staking, een 
vordering tot schadevergoeding kon worden 
ingesteld, hoewel hiervan het toepassings
gebied ruimer was, omdat zij niet aan de 
bijzondere procedureregels onderworpen was, 
inzonderheid de regels inzake de personen 
door wie en tegen wie zij kon worden ingesteld. 

Werden deze regels gewijzigd bij de wet 
van 14 juli 1971? 

De tekst van artikel 54 is in ruimere be
woordingen opgesteld dan die van het konink
lijk besluit van 23 december 1934. 

Beide teksten stoelen op de schending van 
de eerlijke handelsgebruiken. Ret koninklijk 
besluit van 1934 beoogde weliswaar ter
zelfdertijd de gebruiken in handels- en 
nijverheidszaken, doch het is zeker dat in de 
wet van 14 juli 1971 het woord « handels
gebruiken " zowel nijverheids- als handels
gebruiken dekt. 

Doch de oude tekst had enkel betrekking 
op de mededinging tussen kooplieden of 
ambachtslui, d.w.z. personen tussen wie 
concurrentiele betrekkingen bestonden, in
zonderheid voor alles wat hun clienteel 
betrof, terwijl de nieuwe tekst niet deze 
concurrentH\le betrekkingen beoogt en vooral 
niet de betrekkingen met de clienteel. Een 
oneerlijke handelsdaad kan een andere 
koopman benadelen, zelfs indien deze niet 
dezelfde handel uitoefent als de dader van de 
oneerlijke daad. De daad moet niet nood
zakelijk verricht zijn met de bedoeling of met 
het gevolg dat zij de clienteel van de klager 
benadeelt. Ret volstaat dat deze bewijst 
dat de daad oneerlijk is en dat zijn beroeps
belangen daardoor werden geschaad om te 
kunnen aanspraak maken op een vergoeding. 

De nieuwe bepaling heeft dan ook, nog meer 
dan het koninklijk besluit van 1934, het 
kenmerk van een algemene regel waardoo1• 
de handelspraktijken worden beheerst. 

Er moet overigens op gewezen worden dat 
de nieuwe tekst niet meer spreekt van de 
vordering tot staking van een tekortkoming. 
Tussen de vordering tot staking en de verde
ring tot aansprakelijkheidstelling bestaat 
niet meer zo'n nauw verband in de tekst, 
zoals dit het geval was in artikel 1 van het 
koninklijk besluit van 23 december 1934. 

Deze beide vorderingen hebben immers 
een anc1er toepassingsgebied. 
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arrest, op 19 maart 1976 door het Hof 
van Beroep te Gent gewezen ; 

Over beide midde1en samen, 
het eerste, afgeleid uit de schending van 

de artikelen 19, 20, 54 van de wet van 
14 juli 1971 betreffende de handels
praktijken en 97 van de Grondwet, 

do01·dat het hof van beroep beslist dat 
het litigieuze persartikel verboden han
delspubliciteit uitmaakt in de z.in van 
artikel 20 van de wet betreffende de 
handelspraktijken, zulks om de reden 
dat het publiciteit inhoudt die een 

Ret Rof heeft in het arrest van 4 juni 
1976 (A1·1•. cass., 1976, blz. 1140) zekere 
aspecten van de vordering tot staking onder
zocht. Rieruit blijkt o.a. dat het verbod 
als bedoeld in artikel 54, waarnaar artikel55, i, 
verwijEt, tot de vordering tot staking slechts 
aanleiding kan geven wanneer van de ge'in
crimineerde daad geen sprake is in een andere 
bepaling van vorenvermelde wet. Zoals het 
Rof preciseert, heeft de verwijzing naar 
artikel 54 niet tot gevolg dat de vordering 
tot staking mogelijk is in andere gevallen 
dan die welke zijn vermeld in artikel 55 van 
de wet van 14 juli 1971, zoniet zou de op
somming in dit artikel geen bestaansreden 
meer hebben. 

Ret geannoteerd arrest dat, zoals reeds is 
gezegd, geen betrekking had op de vordering 
tot staking, maar wei op de vordering tot 
aansprakelijkheidstelling, beslist dat t.o.v. 
deze vordering, een met de eerlijke handels
praktijken strijdige daad, ongeacht of deze 
al dan niet door andere bepalingen van 
dezelfde wet wordt verboden, onder de 
toepassing van artikel 54 valt. 

Ret Rof heeft dus niet beslist dat iedere 
bij een wet verboden of met een wet strijdige 
daad moet worden beschouwd als een met de 
eerlijke handelsgebruiken strijdige daad. Ten 
deze was de oorspronkelijke vorclering tegelijk 
gegroncl op artikel 20, 2°, en op artikel 54 
van de wet van 14 juli 1971. In het midclel 
wercl betoogcl clat de voorwaarclen van arti
kel 20, 2°, niet vervulcl waren en dat de 
veroordeling van de eiser tot cassatie dug niet 
wettelijk was verantwoorcl. Ret arrest ant
woorclt clat, in de onclerstelling clat de ge!n
crhnineercle claacl niet onder de toepassing 
viel van artikel 20, 2°, de rechter niettemin 
kon beslissen clat de claacl in strij c1 was met de 
eerlijke hanclelsgebruiken, in hun bt'tekenis 
van artikel 54. 

Ret feit clat een met een hanclelsgebruik 
strijdige claacl ook door een wet verboclev is, 
neemt claarom het oneerlijke karakter ervan, 
als becloeld in artikel 54, niet weg. De uit-

vergelijking met concurrerende makelaars 
bevat, die bedrieglijk, althans afbrekend 
is, die zonder noodzaak de Unie van 
Makelaars in Verzekeringen noemt en 
die het zonder noodzaak mogelijk maakt 
Mm of meer andere makelaars te her
kennen, en hieruit a:fieidt dat tevens het 
in artikel 54 van dezelfde wet gestelde 
verbod werd overtreden, 

terwijl artikel 20 van de wet betreffende 
de handelspraktijken uitsluitend van 
toepassing is op de handelspubliciteit 
in de zin van artikel 19 van dezelfde wet 
en het hof van beroep niet onderzoekt of 

clrukkelijke verboclsbepalingen van de wet 
hebben meestal een andere reden van bestaan: 
ofwel de toepassing van straffen mogelijk 
maken (artt. 60 en 61) ofwel tot grondslag 
dienen voor de vordering tot staking in de 
gevallen van artikel 55. Artikel 54 heeft een 
veel ruimere clraagwijdte, aangezien het niet 
vereist dat de daad bij de wet verboden is 
(zie: L'examen des actes contraires aux usages 
honnetes in T1·aite van de RR. VAN RYN en 
REENEN, Principes de d1·oit commercial, 
uitg. 1976, d. I, blz. 208 tot 223). Met ge
annoteerd arrest heeft zulks beslist. 

Dit betekent daarentegen niet, zoals men 
heeft willen beweren (zie de weerlegging van 
deze stelling in VAN RYN en REENEN, op. cit., 
blz. 200, alsmede de verwijzingen), clat elke 
schending van de wet nooclzakelijk een met de 
eerlijke hanclelspraktijken strij clige claacl is. 
Ret is niet mogelijk de eerbiecliging van de 
eerlijke gebruiken te doen samenvaJlen met 
de inachtneming van de wettelijke voor
schriften. Elke schencling van een bepaling 
van de wet van 14 juli 1971 valt niet nood
zakelijk onder de toepassing van artikel 54. 
Ret Rof heeft in het geannoteercl arrest niet 
willen veralgemenen ; het heeft gepreciseercl 
dat het gaat om claclen, cl.w.z. zekere claclen 
en niet aile claclen, die al clan niet door andere 
bepalingen van clezelfde wet verboclen zijn, 
wat betekent clat de rechter voor iecler geval 
moet nagaan of de claacl in strij c1 is met de 
eerlijke hanclelsgebruiken, in de betekenis 
van artikel 54. Als zulks het geval is, heeft 
het, zoals i.e., weinig belang clat de claacl al 
clan niet door andere bepalingen van clezelfde 
wet verboden is, cl.w.z. dat niet moet gezegcl 
worden of de toepassingEvoorwaarclen van 
cleze bepalingen vervulcl zijn. 

Overigens heeft het Hof, zoals in het miclclel 
wercl gevraagcl, enkel rekening gehouclen 
met de bepalingen van de wet van 14 juli 
1971. Ret heeft zich clus niet uitgesproken 
over bij andere wetten verboclen daden. 

E.K. 
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het litigieuze persartikel voldoet aan de 
voorwaarden, gesteld in het genoemde 
artikel 19, om als handelspubliciteit 
beschouwd te worden, zodat de rechter 
in hoger beroep, door niet te onderzoeken 
of het litigieuze persartikel de in artikel 19 
gestelde voorwaarden om als handels
publiciteit te worden beschouwd, vervult, 
en door niettemin te beslissen dat het 
verboden handelspubliciteit uitmaakt in 
de zin van artikel 20, de artikelen 19 en 
20 van de wet van 14 juli 1971 betreffende 
de handelspraktijken schendt, en door 
impliciet aan te nemen dat het artikel 
handelspubliciteit uitmaakt, zonder zijn 
redenen kenbaar te maken, het Hof in 
de omnogelijkheid stelt zijn toezicht 
over de wettelijkheid van de beslissing 
uit te oefenen (schending van artikel 97 
van de Grondwet); 

het tweede, afgeleid uit de schending 
van de artikelen 21 van de wet van 
14 juli 1971 betreffende de handels
praktijken en 97 van de Grondwet, 

dom·dat het arrest eiser als auteur van 
het omstreden persartikel beschouwt, in 
de zin van artikel 21, zulks op grond van 
de overweging dat eiser, zo hij al niet de 
schrijver was van het stuk, in elk geval 
bij het opstellen en publiceren ervan zijn 
medewerking heeft verleend op zulke 
wijze dat het stcik: zonder die mede
werking niet tot stand zou zijn gekomen 
noch gepubliceerd, 

tenvijl als auteur in de zin van arti
kel 21 van de wet betreffende de handels
praktijken client beschouwd de persoon 
die opdracht gaf tot het voeren van de 
handelspubliciteit, zodat het hof van 
beroep, door als auteur in de zin van 
artikel 21 te beschouwen degene wiens 
medewerking voor het tot stand k01nen 
of het publiceren van de handelspublici
teit onmisbaar is geweest, genoemd 
artikel 21 schendt, minstens zijn beslis
sing op dit p1mt niet rechtvaardigt, 
hetgeen de schending impliceert van 
artikel 97 van de Grondwet : 

Overwegende dat het eerste middel 
niet preciseert waardoor het arrest 
artikel 54 van de wet van 14 juli 1971 
betreffende de handelspraktijken zou 
hebben geschonden; dat het op dit punt 
niet ontvankelijk is ; 

Overwegende dat het arrest vaststelt, 
niet slechts dat eiser zich aan de door 
artikel 20, 2°, van voormelde wet be
paalde verboden handelspubliciteit schul
dig heeft gemaakt, maar ook dat « het 
hior terzelfdertijd gaat '' om een op 
grond van artikel 54 van deze wet 

verboden met de eerlijke handelsge
bruiken strijdige daad, «die schadelijk 
is voor de leden van verweerster " ; 

Overwegende dat, ten opzichte van de 
rechtsvordering tot aansprakelijkheid we
gens daden die met de eerlijke handels
gebruiken in strijd zijn en waarbij 
schade wordt veroorzaakt, de bepaling 
van artikel 54 van de wet van 14 juli 1971 
een algemene clraagwijdte heeft en 
clerhalve toepasselijk is op claden die al 
clan niet door andere bepalingen van 
voormelcle wet verboden zijn; 

Overwegende clat, nu het arrest zijn 
beslissing door hogergemelde overweging 
wettelijk verantwoordt, de middelen, 
welke de beslissing enkel aanvechten in 
zoverre zij op verboden handelspublici
teit stoelt, bij gebrek aan belang niet 
ontvankelijk zijn ; 

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

27 n1.ei 1977. - 1e kamer. - Voo1'
zitte1', de H. de Vreese, raadsheer waar
nemend voorzitter. - Verslaggeve~·, de 
H. Sury. - Gelijkluidende oonclusie, de 
H. Krings, advocaat-generaal.- Pleite1·s, 
de HH. Biitzler en De Gryse. 

2" KAMER.- 31 mei 1977. 

TELEGRAAF EN TELEFOON. 
V ASTSTELLING VAN OVERTREDINGEN 
VAN DE WET VAN 14 MEl 1930 OVER DE 
RADIOTELEGRAFIE, DE RADIOTELEFONIE 
EN ANDERE RADIOVERBINDINGEN. -
GEEN UITSLUITENDE BEVOEGDHEID 
VAN DE ONDERZOEKSRECHTER. 

Het 1•eoht om ove1•treclingen van de wet van 
14 mei 1930 ove1· de radiotelegmfie, de 
1·adiotelejonie en ande1·e 1·adioverbin
dingen vast te stellen behoort niet 'Uit
slttitencl toe aan de onde1·zoeks1·eohte1·, 
dooh aan een ieder die 1·egelmatig de 
hoedanigheid van agent van ge1·eohtelijkc 
politie heeft. (Art. 9, eerste en tweede 
lid, wet van 14 mei 1930.) 

(MULS.) 

ARREST. 

RET HOF;- Gelet op het bestreden 
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arrest, op 10 februari 1977 door het Hof 
van Beroep te Antwerpen gewezen ; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 2, 6, 9 van 
de wet van 14 mei 1930 op de radio
telegrafie, de radiotelefonie en andere 
radioverbindingen, zoals gewijzigd door 
de wetten van 24 december 1957 en 
18 december 1962, 8, 9, ll, 12, 22, 23, 
27, 29, 35, 48, 50, 59, 61, 62 van het 
Wetboek van Strafvordering, 6, 1°, 
van het V erdrag tot bescherming van 
de rechten van de mens en de funda
mentele vrijheden, ondertekend te Rome 
op 4 november 1950 en goedgekeurd door 
de wet van 13 mei 1955, van het algemeen 
rechtsbeginsel van de eerbied voor de 
rechten van de verdediging, en van 
artikel 97 van de Grond>vet, 

do01·dat het arrest de eiser ten laste 
gelegde feiten bewezen verldaart en hem 
strafrechtelijk veroordeelt om de reden 
dat eiser tevergeefs opwerpt dat de 
opsporingsprocedure en de inbeslagne
ming onregelmatig zouden zijn bij gebrek 
aan tussenkomst van de onderzoeks
rechter ; dat echter geenszins vereist is 
dat de onderzoeksrechter ter opsporing, 
vaststelling en bewijs van dit soort 
misdrijven steeds zou moeten tussen
komen en dan nog bij wijze van plaats
bezoek ; dat de vaststelling rechtsgeldig 
geschied is door person en die de hoedanig
heid van gerechtelijke politie bezaten; 
dat de tussenkomst van de onderzoeks
rechter beperkt is tot het geval waarin 
er << nuttige onderzoeken te doen zijn 
voor de ontdeldcing van de waarheid » ; 
dat uit de gegevens van het onderzoek, 
samen met de herhaalde bekentenis van 
eiser in het vooronderzoek en voor het 
hof van beroep, het vaststaat dat de 
tussenkomst van de onderzoeksrechter 
totaal overbodig was omdat er geen 
verdere onderzoelcingen tot ontdekking 
van de waarheid te verrichten waren, 

te1·wijl, ee1·ste onde1·deel, het door de 
voorzitter van de administratieve com
missie gedane onderzoek voldoende teke
nen had aan het licht gebracht van het 
bestaan van een draadloos telegrafie
of telefonietoestel dat zonder regelmatige 
toelating gebruikt werd, zodanig dat de 
onderzoeksrechter zich ter plaatse diende 
te begeven om de nodige onderzoekingen 
in de lokalen van de commissie van 
openbare onderstand te doen en het door 
de adjunct-politiecommissaris gedane on
derzoek en de inbeslagneming nietig 
zijn (schending van de artikelen 2, 6, 9 
van de wet van 14 mei 1930, 11, 12, 23, 

35, 59, 61, 62 van het W'"etboek van 
Strafvordering) ; 

tweede onderdeel, het doel van elk 
gerechtelijk onderzoek de manifestatie 
van de waarheid is ; dat het door het 
arrest in acht genomen criterium tot 
beperking van de tussenkomst van de 
onderzoeksrechter niet kan aangenomen 
worden en de motieven die er toe geleid 
hebben tegenstrijdig en duister zijn 
(schending van de artikelen 9 van de wet 
van 14 mei 1930, 8, 9, ll, 22, 27, 29, 48, 
50, 59, 61, 62 van het Wetboek van 
Strafvordering, 97 van de Grondwet); 

derde onderdeel, de bekentenissen van 
eiser gebeurden tijdens enter gelegenheid 
van het onregelmatig onderzoek en er 
onafscheidbaar van zijn ; zij bereikt 
werden met schending van de rechten 
van de verdediging en de veroordeling 
niet wettelijk rechtvaardigen (schending 
van de artikelen 9 van de wet van 14 mei 
1930, 6, 1°, van het Verdrag van 4 no
vember 1950 en van het algemeen rechts
beginsel) : 

Overwegende dat het arrest beslist dat 
ten deze de vaststelling van het opst.ellen, 
het gebruiken of het do en werken van een 
zendapparaat gebeurde door een persoon 
die op regelmatige wijze de bevoegdheid 
van gerechtelijke politie bezat, en dat die 
persoon derhalve, overeenkomstig de 
eerste twee leden van artikel 9 van de wet 
van 14 mei 1930 over de radiotelegrafie, 
de radiotelefonie en andere radioverbin
dingen, de bevoegdheid had om de over
tredingen van deze wet vast te stellen ; 
dat het bovendien oordeelt dat de gedane 
vaststellingen, samen met deter gelegen
heid van die regelmatig uitgevoerde 
verrichtingen door eiser afgelegde beken
tenissen, het volstrekt overbodig maakten 
nog een beroep te doen op de onderzoeks
rechter om ter plaatse alle onderzoekingen 
te komen doen welke nodig zouden 
geweest zijn tot het doen blijken van de 
waarheid; 

Overwegencle clat, nu uit voormelde 
wetsbepalingen blijkt dat het recht om de 
overtreclingen van de wet van 14 mei 
1930 vast te stellen niet uitsluitencl aan 
de onderzoeksrechter toebehoort, het 
arrest alclus de in het miclclel vermelde 
artikelen van deze wet niet schenclt ; clat 
het midclel niet aanduiclt waarin de 
schencling zou bestaan van de andere 
vermelcle bepalingen ; 

Dat het miclclel niet kan worden 
aangenomen ; 

Over het tweede midclel, 
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Dat het middel niet ontvankelijk is ; 
En overwegende dat de substantiele of 

op straffe van nietigheid voorgeschreven 
rechtsvormen in acht zijn genomen en de 
beslissing overeenkomstig de wet is 
gewezen; 

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

31 mei 1977. - 2e kamer. - Vom·
zitter, de H. Wauters, raadsheer waar
nemend voorzitter. - V e1·slaggever, de 
H. Versee. - GeliJ'kluidende conclusie, 
de H. Charles, advocaat-generaal. 
Pleiter, de H. Houtekier. 

2e KAMER.- 31 mei 1977, 

HELING. - BESTANDDELEN. 

W ettelij k vemntwoord is het a1·1·est tot 
verom·deling wegens heling, waa1·in im
pliciet doch zeker het bestaan van de 
bestanddelen van heling wordt vastge
steld, d.w.z. bezit of detentie samen met 
de wil om een door misdaad of wanbed1·ijf 
van een derde bekomen voorWM'Ji aan de 
wettige eigenaar te onttrekken, alsmede 
de aan de inbezitneming voorafgaande of 
geliJktijdige wetenschap van de weder
rechtelijke he1·komst van het voorwerp (1). 
(Art. 505 S.W.) 

(LEYSEN EN KICZULA.) 

Met de notitie overeenstemmend 
arrest. 

31 mei 1977. - 2e kamer. - Voor
zitte?', de H. Wauters, raadsheer waar
nemend voorzitter. - V e1•slaggever, de 
H. Delva. - Gelijkhtidende conchtsie, 
de H. Charles, advocaat-generaal. -
Pleite1·, de H. Speyer (van de balie te 
Antwerpen). 

(1) Cass., 21 december 1976 en 2 mei 1977, 
sup1·a, biz. 447 en 894. 

2e KAMER.- 31 mei 1977. 

1 o REDENEN VAN DE VONNISSEN 
EN ARRESTEN.- STRAFZAKEN.
CONCLUSIE GENOMEN VOOR DE EERSTE 
RECHTER EN NIET OPNIEUW GENOMEN 
VOOR DE RECHTER IN HOGER BEROEP. -
RECHTER IN HOGER BEROEP NIET 
VERPLICHT HIEROP TE ANTWOORDEN. 

2° HOGER BEROEP. - STRAFZAKEN. 
- EERSTE RECHTER DIE WEGENS 
VERSCHEIDENE MISDRIJVEN EEN EN· 
KELE STRAF HEEFT UITGESPROKEN.
GERECHT IN HOGER BEROEP DAT 
SLECHTS BEPAALDE VAN DEZE MIS· 
DRIJVEN IN AANMERKING NEEMT. -
HANDHAVING VAN DE DOOR DE EERSTE 
RECHTER UITGESPROKEN STRAF. 
GEEN EENSTEMMIGHEID VEREIST. 

1° De ?'echter in hager be1·oep is niet 
ve1·plicht te antwoorden op een voo1· de 
eerste ?'echter genomen conclusie die 
niet opnieuw v66r hem is genomen (2). 
(Art. 97 Grondwet.) 

2° W annee1· het gerecht, na kennisneming 
van het hager beroep tegen een vonnis 
dat, wegens eenheid van opzet, een enkele 
straf heeft uitgesproken wegens ve?'· 
scheidene misd1·ijven, slechts bepaalde 
van deze misdrijven in aanmerking 
neemt en niettemin de door de eerste 
1·echter uitgesproken straf handhaajt, 
moet zijn beslissing niet met eenstemmig
heid worden gewezen (3). (Art. 2llbis 
Sv.) 

(RUBBENS.) 

ARREST. 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 22 februari 1977 in hager 
beroep gewezen door de Correctionele 
Rechtbank te Gent; 

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

doordat het bestreden vonnis de in 
eerste aanleg genomen en in hager beroep 
hernomen conclusie onvoldoende beant
woordt voornamelijk in verband met de 

(2) Cass., 13 oktober 1975 (A?'?'. cass., 
1976, blz. 188). 

(3) Cass., 8 december 1975 en 10 mei 1976 
(A?'?'. cass., 1976, biz. 440 en 1006). 
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telastlegging B ( dronkenschap aan het 
stuur), 0 (alcoholintoxicatie), D (open
bare dronkenschap) en H (weigering van 
ademtest) : 

Overwegende dat de rechter in hoger 
beroep niet verplicht is te antwoorden 
op de conclusie die voor de eerste rechter 
is genomen en die niet voor hem is 
herhaald; 

Dat uit de stukken waarop het Hof 
vermag acht te slaan niet blijkt dat eiser 
de door hem in eerste aanleg genomen 
conclusie opnieuw heeft genomen voor de 
rechter in boger beroep ; 

Overwegende dat het middel niet kan 
aangenomen worden ; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van artikel 2llbis van het 
W etboek van Strafvordering, 

doordat het bestreden vonnis de een
parigheid van stemmen niet vermeldt, 

te1·wijl eiser vrijgesproken werd in 
hoger beroep van de telastlegging D, 
zijnde openbare dronkenschap, en de in 
eerste aanleg uitgesproken enige straf 
we gens de telastleggingen A, B, 0 en D 
samen bevestigd werd op grond van de 
telastleggingen A, Ben 0 : 

Overwegende dat wanneer de eerste 
rechter ingevolge de eenheid van opzet 
een enkele straf heeft uitgesproken 
wegens verscheidene misdrijven en de 
rechter in boger beroep de uitgesproken 
strafbehoudt, zelfs zo hij slechts bepaalde 
van die misdrijven in aanmerking neemt, 
de straf niet wordt verzwaard en derhalve 
geen eenstemmigheid is vereist ; 

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

of op straffe van nietigheid voorge
schreven rechtsvormen in acht zijn 
genomen en de beslissing overeenkomstig 
de wet is gewezen ; 

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

31 mei 1977.- 2e kamer.- Voorzittm·, 
de H. Wauters, raadsheer waarnemend 
voorzitter. - Ve1·slaggeve1', Ridder de 
Schaetzen. - Gelijkluidende conclusie, 
de H. Charles, advocaat-generaal. -
Pleite1·, de H. Schepens (van de balie te 
Gent). 

2e KAMER.- 31 mei 1977. 

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN. - STRAFZAKEN. -BuR
GERLI.rKE REOHTSVORDERING. - BE
SLISSING WAARBI.T DE BEKLAAGDE 
WORDT VRI.TGESPROKEN EN DE REOHTER 
ZIOH ONBEVOEGD VERKLAART VOOR DE 
REOHTSVORDERING VAN DE BURGER
LI.TKE PARTI.T. - GEElN VERPLIOHTING 
VOOR DE REOHTER DE WETTELI.TKE 
BEPALINGEN TE VERMELDEN WAAROP 
ZI.TN BESLISSING STEUNT. 

De 1·echte1· die een beklaagde v1·ijspreekt en 
zich onbevoegd verklaart om kennis te 
nemen van de rechtsvorde1·ing van de 
burgerlijke pa1·tij is niet verplicht de 
wettelijke bepalingen te vermelden waa?'
op zijn beslissing stetmt (1). (Art. 97 
Grondwet.) 

(BELIEN EN WAUTERAERTS, 
T. VANGENEOHTEN.) 

Met de notitie overeenstemmend 
arrest. 

31 mei 1977. - 2e kamer. - Voo1'
zitter, de H. Wauters, raadsheer waar
nemend voorzitter. - Verslaggevm·, de 
H. Delva. - Gelijkluidende conclusie, 
de H. Charles, advocaat-generaal. -
Pleiter, de H. De Baeck. 

2e KAMER.- 31 mei 1977. 

BESCHERMING VAN DE MAAT
SCHAPPI.J (WET TOT). -INTERNE
RING.- VERDAOHTE IN VRI.THEID OP 
HET OGENBLIK VAN DE BESLISSING TOT 
INTERNERING.- 0NMIDDELLI.TKE TEN
UITVOERLEGGING VAN DE INTERNERING 
KAN NIET BEVOLEN WORDEN. 

De strajrechter die de inteme1·ing beveelt 
van een ve1·dachte die op het ogenblik 
van de beslissing in v1·ijheid is, kan de 
onmiddellijke tenuitvoe1'legging van de 

(1) Oass., 6 oktober 1975 (A1•1•. cass., 1976, 
blz. 1976, 160). 
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internering niet bevelen (1). (Wet tot 
bescherming van de maatschappij, 
artt. 7 en 14.) 

(PROCUREUR-GENERAAL TE GENT, 
T. VANHALVEN.) 

ARREST. 

HET HOF ; Gelet op de bestreden 
beslissing, op 22 maart 1977 gewezen 

(1) Artikel 7, lid 1, van de wet van 9 april 
1930, voor de vervanging van deze wet door 
de wet van 1 juli 1964, luidde als volgt : 
«De rechtbanken in raadkamer, behalve 
wanneer het een politieke misdaad, een 
politiek wanbedrijf of een persdelict betreft, 
en de rechtbanken ter terechtzitting mogen 
de onmiddellijke internering gelasten in een 
der door de regering daartoe bestemde en 
ingerichte bijzondere gestichten, van de 
verdachte die een als misdaad of wanbedrijf 
gekwalificeerd feit heeft gepleegd en die zich 
in een der bij het eerste artikel voorziene 
toestanden bevindt "· 

Op grond van die tekst besliste het Hof bij 
arrest van 27 september 1932 (Btcll. en Pas., 
1932, I, 247) dat de rechtsmacht die, overeen
komstig artikel 7, beveelt dat de verdachte 
zal worden ge1nterneerd, niet mag verklaren 
« dat er geen aanleiding bestaat om de omnid
dellijke tenuitvoerlegging van die maatregel 
te gelasten. 

Artikel 14 van dezelfde wet luidde dan : 
« De commissie wijst het gesticht voor de 
internering aan, beveelt desgevallend dat de 
ge1nterneerde naar een ander gesticht zal 
worden overgebracht en beslist over het op 
proef of het definitief in vrijheid stellen van 
de gemterneerde "· 

In het wetsontwerp dat dagtekent van 
2 september 1960 en waarvan de tekst werd 
voorbereid door de vaste commissie tot 
bescherming van de maatschappij bij het 
Ministerie van Justitie, commissie die werd 
ingesteld bij koninklijk besluit van 19 februari 
1956 (Belgisch Staatsblad van 10 maart 1956), 
luidde artikel 7, eerste drie led en, als volgt : 
(Gedr. St., Senaat, zitting 1959-1960, nr. 514, 
blz. 18) : 

« De onderzoeksgerechten, tenzij het een 
politieke misdaad, een politiek wanbedrijf 
of een persdelict betreft, en de vonnisgerechten 
kunnen de internering gelasten van de ver
dachte die een feit, misdaad of wanbedrijf 
genoemd, heeft gepleegd en zich in een van 
de in artikel 1 bepaalde staten bevindt. 

" Deze internering vindt plaats in een van 
de door de regering georganiseerde inrich-

door het Hof van Beroep te Gent, kamer 
van inbeschuldigingstelling ; 

Over het middel afgeleid uit de schen
ding, althans verkeerde toepassing van 
de interpretatie, van artikel 14, inzonder
heid leden 4 en 5, van de wet van 9 april 
1930 tot bescherming van de maat
schappij tegen de abnormalen en de 
gewoontemisdadigers, zoals zij werd ver
vangen bij artikel 1 van de wet van 
1 juli 1964, 

tingen. Zij wordt onmiddellijk ten uitvoer 
gelegd, behalve indien het gerecht er anders 
over beslist wanneer de verdachte in vrijheid 
is. 

" Bevindt de ge1nterneerde zich in een door 
de regering erkende psychiatrische inrichting, 
dan wordt de internering in deze im·ichting 
ten uitvoer gelegd totdat de commissie tot 
bescherming van de maatschappij een beslis
sing heeft getroffen "· 

Met be trekking tot lid 2 van artikel 7, is 
in de memorie van toelichting (Parl. Besch., 
Senaat, zitting 1959-1960, nr. 127, blz. 6) 
vermeld: 

«c) Opschorting van de tenuitvoerlegging 
van de interneringsmaatregel. 

" In bet tweede lid van artikel 7 wordt 
bepaald dat de internering onmiddellijk ten 
uitvoer wordt gelegd, behalve indien het 
gerecht er anders over beslist wanneer de 
verdachte in vrijheid is. Een omniddellijk 
verblijf in de inrichting tot bescherming van 
de maatschappij kan derhalve vermeden 
worden wanneer de opschorting ingevolge 
overwegingen van psychotherapeutische aard 
aan te bevelen is "· 

Door de Commissie voor de Justitie van de 
Senaat (Parl. Besch., Senaat, zitting 1961-
1962, m·. 127, blz. 14) werd de tekst van lid 2 
van artikel 7 van het wetsontwerp gewijzigd 
als volgt : 

« Deze internering vindt plaats in een van 
de door de regering georganiseerde inrich
tingen of, om therapeutische redenen, bij 
speciaal met redenen omklede beschikking, 
in een door de regering erkende psychiatrische 
inrichting. Zij wordt onmiddellijk ten uitvoer 
gelegd behalve indien het gerecht er anders 
over beslist wanneer de verdachte in vrijheid 
is )). 

N a een korte bespreking in de Senaat op 
7 maart 1962, werd het antwerp teruggestuurd 
naar de Commissie voor de Justitie (Parl. 
Handel., Senaat, vergadering van 7 maart 
1962, blz. 759-760). 

Door deze commissie werd de bepaling 
betreffende de plaats van de internering nit 
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do01·dat het arrest de beroepen beslis
sing van de raadkamer te Dendermonde 
bevestigt in zoverre zij de internering 
van verweerder had bevolen, maar ze 
teniet doet in zoverre ze de onmiddellijke 
tenuitvoerlegging van de internering 

artikel 7 gelicht en overgebracht naar arti
kel 14 van de nieuw voorgestelde tekst (Gedr. 
St., Senaat, zitting 1962-1963, nr. 256, aan
vullend verslag, biz. 6, 7 en 16), luidens 
hetwelk : 

" De internering vindt plaats in een inrich
ting aangewezen door de commrssre tot 
bescherming van de maatschappij. 

)) (lid 2) 

)) (lid 3) 

" In afwachting van de aanWJJzmg van de 
plaats van internering door de commissie tot 
bescherming van de maatschappij, heeft de 
internering plaats in de inrichting of de 
psychiatrische afdeling waar de verdachte 
eventueel in observatie was op het ogenblik 
dat de internering werd gelast. 

, Is hij op dat ogenblik niet in observatie, 
maar in hechtenis in een strafinrichting, dan 
heeft de internering plaats in de psychiatrische 
afdeling van die inrichting of, bij gebreke 
daarvan, in een afdeling aangewezen door 
het gerecht dat de internering gelast. Een 
dergelijke aanwijzing geschiedt ook wanneer 
de verdachte tot Wiens internering wordt 
beslist, op dat ogenblik in vrijheid is, tenzij 
hij in die staat wordt gelaten "· 

Uit artikel 6 van het ontwerp blijkt dat de 
commissie nog steeds het principe van de 
onmiddellijke tenuitvoerlegging van de inter
nering huldigde, vermits het laatste lid van 
die bepaling luidde (Gedr. St., Senaat, 
zitting 1962-1963, nr. 256, biz. 13) : 

« Heeft de inobservatie een einde genomen, 
dan wordt de verdachte tegen wie een bevel 
tot aanhouding is verleend, weder opgenomen 
in het arrest- of het justitiehuis, tenzij zijn 
onmiddellijke internering wordt gelast over
eenkomstig artikel 7 "· En bedoeld artikel 7, 
lid 1, luidde : « De onderzoeksgerechten, 
tenzij het een politieke misdaad, een politiek 
wanbedrijf of een persdelict betreft, en de 
vonnisgerechten kunnen de internering ge
lasten van de verdachte die een feit, misdaad 
of wanbedrijf genoemd, heeft gepleegd en 
zich in een van de bij artikel 1 bepaalde 
staten bevindt "· 

De bespreking werd in de Senaat ingeleid op 
20 juni 1963 en het nieuwe ontwerp werd 
nog deze!fde dag, zonder verdere discussie, 
eenparig aangenomen (Pm·l. Handel., Senaat, 
zitting van 20 juni 1963, biz. 1427 tot 1434). 

Na overzending van de door de Senaat 

had bevolen, en desbetreffend, opnieuw 
wijzend, de onmiddellijke invrijheid
stelling van verweerder beveelt zo hij 
niet voor andere redenen is aangehouden, 
en dit om de redenen dat : (( de verdaohte 
tereoht opwerpt dat deze modaliteit sta·ij-

aangenomen tekst aan de Kamer van Volks
vertegenwoordigers (Gedr. St., zitting 1962-
1963, nr. 601 [1962-1963], nr. 1), werden door 
de regering amendementen voorgesteld (Pari. 
Besch., Kamer, zitting 1963-1964, nr. 601 
[1962-1963], nr. 2), meer bepaald wat betreft : 

1 o het laatste lid van artikel 6 (biz. 2) : 

« Heeft de inobservatiestelling een einde 
genomen, dan blijft de verdachte onder 
aanhoudingsbevel en wordt hij in een arrest
of justitiehuis geplaatst, tenzij zijn internering 
wordt gelast overeenkomstig artikel 7 "· 

Zonder nadere toelichting desaangaande, 
verdween het woord « onmiddellijk , aldus uit 
de tekst, terwijl artikel 7, lid 1, ongewijzigd 
bleef. 

2° de laatste twee leden van artikel 14 
(blz. 2-3) : 

« Op het ogenblik dat de internering gelast 
is, wordt de verdachte, als hij in observatie is, 
in de psychiatrische afdeling gelaten in 
afwachting dat de commissie tot bescherming 
van de maatschappij een inrichting aanwijst. 

, Is de verdachte, op het ogenblik dat de 
internering gelast is, in hechtenis in een 
strafinrichting, dan heeft de internering 
plaats in de psychiatrische afdeling van die 
inrichting of, bij gebreke daarvan, in een 
afdeling aangewezen door het gerecht dat de 
internering gelast. Een dergelijke aanwijzing 
geschiedt ook wanneer de verdachte wiens 
internering gelast is, in vrijheid is "· 

Die amendementen werden aangenomen 
door de commissie voor de Justitie van de 
Kamer, met vrijlating nochtans van de laatste 
zin van het laatste lid van artikel 14, te 
weten : « een dergelijke aanwijzing geschiedt 
ook wanneer de verdachte wiens internering 
gelast is, in vrijheid is , ; die weglating wordt 
in het verslag van de commissie onderstreept, 
doch niet nader gemotiveerd (Gedr. St., 
Kamer, zitting 1963-1964, nr. 601 [1962-1963], 
nr. 3, biz. 8 en 14). 

Het ontwerp werd ingeleid in de Kamer op 
5 mei 1964 (Parl. Handel., Kamer, vergadering 
van 5 mei 1964, biz. 13 tot 19) en op 6 mei 
1964, zonder verdere discussie, eenparig 
aangenomen (Pm·l. Handel., Kamer, vergade
ring van 6 mei 1964, biz. 9). 

Het door de Kamer geamendeerde ontwerp 
werd dan teruggestuurd naar de Senaat 
(Gedr. St., Senaat, zitting 1963-1964, nr. 223). 
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dig is met de wet van 1 juli 1964 tot 
bescherming van de maatschappij tegen 
abnormalen en gewoontemisdadigers ; het 
woord « onmiddellijk " dat voorkwam in 

In het verslag van de comnnss1e voor de 
Justitie van de Senaat (Gedr. St., Senaat, 
zitting 196g-1964, nr. 270, blz. 2) werd, 
nopens het verdwijnen van het woord 
« onmiddellijke » in het laatste lid van 
artikel 6, geen nadere toelichting verstrekt. 
W el werd het volgende vermeld nopens de 
geamendeerde tekst van de laatste twee 
leden van artikel 14 : 

« Artikel 14 is gewijzigd om te voorzien 
in een onbetwistbare leemte die voorkwam 
in de tekst van de Senaat. Daar de plaats van 
cle internering client te worden gekozen door 
de commissie tot bescherming van de maat
schappij, zal er nooclzakelijk een zekere tijcl 
verlopen tussen het ogenblik waarop het 
bevoegcle gerecht cle internering gelast en 
het ogenblik waarop uiteinclelijk de inrichting 
wordt aangewezen waar cle internering zal 
worden uitgevoercl. De tekst van cle Kamer 
bepaalt waar de internering voorlopig moet 
plaatshebben in cle verschillencle gevallen 
die zich kunnen voorcloen ». 

Zoncler verclere cliscussie wercl het geamen
cleerde ontwerp met eenparigheid van 
stemmen aangenomen door de Senaat tijdens 
cle vergadering van 16 juni 1964 (Pa1·l. Hand., 
Senaat, vergadering van16 juni 1964, blz. 1504 
tot 1510 en 1520). 

Uit cle parlementaire vool'bereicling blijkt 
alclus dat : 

1° in het oorspronkelijk wetsontwerp de 
onmiddellijke tenuitvoerlegging van de inter
nering cle regel bleef en enkel de mogelijk
heicl wercl voorzien dat, wanneer cle verclachte 
in vrijheicl is op het ogenblik dat de inter
nering worclt gelast, de rechter hem in vrijheid 
kan laten; 

2° in het eerste door cle Senaat aangenomen 
wetsontwerp de onmiddellijke internering 
gehanclhaafcl wercl ; wel werd bepaald dat, 
wanneer cle verclachte op het tijclstip clat cle 
internering wordt gelast, in vrijheid is, cle 
rechter hem in vrijheicl kan laten cloch clat, 
indien hij clit niet cloet, hlj tevens de inrichting 
moet aanwijzen waal' cle internering zal 
plaatsvinden; 

go in cle tekst van cle wet van 1 juli 1964, 
in strijcl met die van cle wet van 9 april 19g0, 
de uitdrukking « cle onmicldellijke internering , 
niet meer voorkomt, noch in artikel 7 noch in 
enige andere bepaling ; 

4° in cle tekst van cle wet van 1 juli 1964 
cle onmiclclellijke tenuitvoerlegging van de 
internering nog enkel uitdrukkelijk is voorzien 

de oude wet en tevens in het voorontwerp 
van de wet van 1964, door de wetgever 
weggelaten werd, evenals trouwens be
paalde in het voorontwerp omschreven 

voor het geval clat de verdachte, op het 
ogenblik clat cle internering wordt gelast, in 
observatie dan wel in hechtenis in een straf
inrichting is, doch niet meer voor het geval 
clat de verclachte in vrijheid is. 

Heeft de wetgever, volgens cle parlementaire 
voorbereiding, de wil gehad cle onmiddellijke 
tenuitvoerlegging van de internering te 
verzaken ingeval de verdachte in vrijheid is? 
Dit blijkt niet uitdrukkelijk maar feit is clat 
de tekst van de wet van 1 juli 1964 cle on
miclclellijke internering in clit geval niet meer 
voorziet, hoewel het logisch voorkomt dat, 
wanneer cle rechter de internering gelast, en 
dus aanneemt dat cle verclachte gevaarlijk is 
voor cle maatschappij, cleze laatste niet in 
vrijheicl zou worden gelaten totdat cle beslis
sing kracht zal hebben verkregen (zie cass., 
27 september 19g2 motieven, Bull. en Pas., 
19g2, I, 247). 

Bij gebrek aan wettekst die cle omniddellijke 
tenuitvoerlegging van cle internering toelaat 
wanneer de verclachte op het tijclstip van de 
uitspraak in vrijheicl is, moet nochtans het 
algemeen principe worden toegepast volgens 
hetwelk cle beslissingen van de strafgerechten 
slechts ten uitvoer kunnen worden gelegcl 
naclat zij kracht van gewijsde hebben ver
kregen, zoclat cle internering niet ten uitvoer 
kan worden gelegcl vooraleer de beslissing 
kracht van gewijsde heeft bekomen. 

Raaclpl. : 

1° in de zin van het besproken arrest, VAN
HOUDT en 0ALEWAERT, cleel III, druk 1976, 
nr. 1588, en, mincler stellig, CoNSTANT, 
T1·aite elementai1•e de dToit penal, cleel I, clruk 
1965, nr. g7o; Kam. Inb. Brussel, 9 september 
1965, R.W., 1965-1966, kol. 1205. 

2° ook : MA=HIJS, « Eb en vloed mn cle wet 
tot bescherming van cle maatschappij tegen 
abnormalen », rede uitgesproken op de 
plechtige openingszitting van het Hof van 
Beroep te Gent op 1 september 1964, R.W., 
196g-1964, kol. 66 tot 98 en kol. 1g0 tot 160, 
inzonderheid kol. 1g6, nr. 41; FETTWEIS en 
V ANDENBOSSCHE, « L' evolution recente cle 
la legislation belge cle defense sociale », in 
Rev. dr. pen., 1967-1968, blz. 1gg tot 144, 
inzonclerheicl blz. 141, nr. 11. 

go in tegenovergestelde zin : Kam. Inb. 
Gent, g1 maart 1965, R.W., 1964-1965, 
kol. 1698, en go juni 1970, R.W., 1970-1971, 
kol. g69. 

4° Noot VANDEPLAS onder het bestreden 
arrest in R.W., 1976-1977, kol. 2278 en 2279. 

A.T. 



-lOll-

modaliteiten, door de rechter eventueel 
te gelasten " wanneer de verdachte op het 
ogenblik van de internering in vrijheid 
is » ; zeker terecht wordt verldaard dat 
" de nieuwe wet. het beginsel handhaaft 
van de onmiddellijke tenuitvoerlegging 
van de interneringsbeslissingen »; dat 
het artikel 14 van de wet van 1964 dit 
zeker bevestigt waar het precies bepaalt 
- laatste twee alinea's - wat er voor
lopig client gedaap. te worden voordat 
de commissie tot . bescherming van de 
maatschappij de inrichting zal aange
wezen hebben waar de internering moet 
plaatsvinden ; deze laatste bepalingen 
echter uitsluitend de gevallen betreffen 
waarin de verdachte hetzij in observatie 
is hetzij in hechtenis is in een straf
inrichting; de wet niets in dit verband 
bepaalt voor het geval waarin de ver
dachte in vrijheid is en het daarenboven 
vaststaat dat een amendement van de 
Regering dat precies het geval behan
delde, door de wetgever werd verworpen ; 
uit het geheel van de artikelen 7 en 14 
van de wet van 1964 dan ook formeel 
client besloten te worden dat de rechter 
geen onmiddellijke internering kan ge
lasten van een verdachte die op het 
ogenblik van de uitspraak in vrijheid is ; 
dat de tenuitvoerlegging in dat geval 
client te geschieden conform de aan
w'ijzingen van de commissie tot bescher
ming van de maatschappij en dan ook 
slechts nadat deze commissie zich in 
dit verband zal uitgesproken hebben », 

tenvijl, zo weliswaar de huidige wet 
geen enkele uitdrukkelijke bepaling meer 
bevat, luidens welke de internering 
onmiddellijk of liever voorlopig ten
uitvoer zou moeten of zelfs maar mogen 
gelegd worden, wanneer de verdachte 
op het ogenblik waarop de maatregel 
genomen wordt in vrijheid is, uit de 
bewoordingen van artikel 14 van de wet 
van l juli 1964 wel blijkt dat de wetgever 
het beginsel van de onmiddellijke tenuit
voerlegging van de interneringsbeslis
singen heeft willen handhaven; immers 
in dit verband de parlementaire voor
bereiding van de wet van 1 juli 1964 
belangrijk is : de wet van 9 april 1930 tot 
bescherming van de maatschappij be
paalde in haar artikel 7 dat de internering 
onmiddellijk gelast werd, zonder dat 
daarbij enig onderscheid gemaakt werd 
tussen de verdachte die in vrijheid was 
en degene die in voorhechtenis verkeerde ; 
het wetsontwerp van de wet van I juli 
1964 voorzag te dien opzichte in zijn 
artikel 7 voor de gemterneerde die in 
vrijheid was, een versoepeling : << zij 

(dit is de internering) wordt onmiddellijk 
ten uitvoer gelegd, behalve indien het 
gerecht er anders over beslist wanneer 
de verdachte in vrijheid is » ; tijdens 
de parlementaire voorbereiding werd 
artikel 7 van het ontwerp grondig ge
wijzigd, in de eerste plaats om de duur 
van de internering onbepaald te stellen, 
en werden de bepalingen nopens de 
voorlopige tenuitvoerlegging van de inter
nering naar het artikel 14 van het 
antwerp overgeheveld ; het laatste lid 
van bedoeld artikel 14 luidde alsdan in 
het ontwerp door de Senaat overge
zonden : <<is hij op dat ogenblik (dit is bij 
zijn internering) in hechtenis in een 
strafinrichting, dan heeft de internering 
voorlopig plaats in de psychiatrische 
afdeling van die inrichting of, bij gebreke 
daarvan, in een afdeling aangewezen 
door het gerecht dat de internering 
gelast; een dergelijke aanwijzing ge
schiedt ook wanneer de verdachte, tot 
wiens internering wordt beslist, op dat 
ogenblik in vrijheid is, tenzij hij in die 
staat wordt gelaten »; ter zitting van 
de Kamer van Volksvertegenwoordigers 
van 9 maart 1964 stelde de Regering een 
amendement voor, luidens welk het 
laatste lid van het artikel 14 van het 
ontwerp zou vervangen worden als 
volgt : << is de verdachte, op het ogenblik 
dat de internering gelast is, in hechtenis 
in een strafinrichting, dan heeft de 
internering voorlopig plaats in de psy
chiatrische afdeling van die inrichting of, 
bij gebreke daarvan, in een afdeling 
aangewezen door het gerecht dat de 
internering gelast. Een dergelijke aan
wijzing geschiedt ook wanneer de ver
dachte wiens internering gelast is, in 
vrijheid is » ; deze laatste tekst was dus 
andermaal restrictief en bood aan de 
gerechten niet de mogelijkheid om 
desgevallend de internering van de 
verdachte, die op vrije voeten was, niet 
onmiddellijk te doen uitvoeren ; tijdens 
de bespreking in de Commissie voor de 
.J ustitie werd het door de Regering 
voorgesteld amendement op artikel 14 
van het ontwerp aangenomen, met 
uitzondering van de zoeven aangehaalde 
laatste zin, zodat uiteindelijk het arti
kel 14 in zijn huidige vorm in de wet 
werd opgenomen; het derhalve niet 
juist is dat de Commissie voor de .Justitie 
in artikel 14, lid 5, bewuste zinsnede 
over de plaatsing van de vrij ver
schijnende verdachte, die wordt ge'inter
neerd, << schrapte » uit het ontwerp maar 
integendeel bij de de:finitieve opstelling 
van de wettekst de laatste zin van 
artikel 14, zoals aanvankelijk vermeld 
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in het antwerp, echter gewoon werd 
vergeten, en mag worden voorgehouden 
dat de Commissie voor de J ustitie dus 
de door de Regering voorgestelde wijzi
ging van de oorspronkelijk voorgestelde 
tekst van artikel 14, laatste zin, niet 
heeft aangenomen, wat veeleer inhoudt 
dat de commissie de bedoeling had 
dat te dien opzichte de meer soepele 
tekst van artikel 14 in fine, zoals hij 
aanvankelijk in het antwerp stond, zou 
worden behouden en dat voor de vrije 
ge'interneerde niet de verplichting, doch 
wel de mogelijkheid tot onmiddellijke 
uitvoering van de interneringsmaatregel 
zou worden geboden aan de gerechten ; 

en terwi}l bovendien hoofdzakelijk 
moet teruggegrepen worden naar de 
ratio legis van de wet van 9 april 1930 en 
van de wet van 1 juli 1964 zoals zij 
blijkt uit de hierboven smnengevatte 
wordingsgeschiedenis van bedoeld arti
kel 14; beide wetten tot hoofddoel 
hebben de maatschappij tegen abnor
malen te beschermen door een veiligheids
maatregel, met name de internering, 
te treffen tegen deze personen die, 
ingevolge hun staat, een gevaar op
leveren voor de maatschappij ; het de 
bedoeling van de wetgever niet kan 
geweest zijn om, in het kader van een 
wet strekkende tot beveiliging van de 
maatschappij, aan de gerechten die de 
internering van een in vrijheid zijnde 
verdachte gelasten, zelfs niet de mogelijk
heid te bieden de onmiddellijke tenuit
voerlegging van deze veiligheidsmaatregel 
te bevelen wanneer zulks noodzakelijk 
blijkt omwille van het sociaal gevaar dat 
de verdachte uitmaakt ; het voor de hand 
ligt dat een onmiddellijk gevaar slechts 
kan geweerd worden door een onmid
dellijke veiligheidsmaatregel of, met 
andere woorden, dat het geen zin heeft 
vast te stellen dat een persoon in een 
van de in artikel 1 van de wet van 1 juli 
1964 vermelde toestanden verkeert, dat 
hij gevaar oplevert voor de maatschappij, 
dat hij derhalve moet worden gei:nter
neerd, maar hem niettemin in vrijheid 
te laten totdat de beschikking van 
internering kracht van gewijsde heeft 
bekomen; deze zienswijze trouwens door 
de hogervermelde parlementaire voorbe
reiding niet wordt tegengesproken : 

Overwegende dat uit de parlementaire 
voorbereiding van de wet van 1 juli 1964 
niet blijkt, in verband met het ver
dwijnen, uit de wet van 9 april 1930, 
van de vroegere tekst betreffende de 
onmiddellijke tenuitvoerlegging van de 
beslissingen van internering, dat de 

wetgever de bedoeling zou hebben gehad 
ten aanzien van de verdachte die in 
vrijheid is op het ogenblik van de 
beslissing, de onmiddellijke tenuitvoer
legging als algemene regel te behouden ; 

Overwegende dat, bij ontstentenis van 
een wetsbepaling die in de verplichting 
of zelfs in de mogelijkheid voorziet de 
onmiddellijke tenuitvoerlegging te be
velen van de maatregel van internering 
bevolen ten aanzien van een verdachte 
die op dat ogenblik in vrijheid is, het 
arrest, zonder de in het middel aange
haalde wetsbepalingen te schenden, 
wettelijk heeft beslist de beroepen be
schikking teniet te doen in zoverre zij 
de onmiddellijke tenuitvoerleggi.ng van 
de bevolen internering had gelast ; 

Om die redenen, verwerpt de voor
ziening. 

31 mei 1977. - 28 kamer. - Vom·
zitter, de H. Wauters, raadsheer waar
nemend voorzitter. - Verslaggever·, de 
H. Versee. - Geli}kluidende conclttsie, 
de H. Tillekaerts, advocaat-generaal. 

2e KAMER. - 31 mei 1977. 

1o REDENEN VAN DE VONNISSEN 
EN ARRESTEN.- STRAFZAKEN.
VEROORDELING TOT :EJJTIN ENKELE STRAF 
WEGENS ONOPZETTELIJK TOEBRENGEN 
VAN SLAGEN OF VERWONDING.E.N EN 
OVERTREDING VAN HET WEGVERKEERS· 
REGLEMENT. - TOEPASSING VAN DE 
STRAF VAN ARTIKEL 420 VAN HET 
STRAFWETBOEK. - VERJYIELDING IN 
HET ARREST VAN DE ARTIKELEN 418 
EN 420 VAN HET STRAFWETBOEK. -
NAAR RECHT GEMOTIVEERDE BESLIS· 
SING. 

20 CASSATIE. - BEVOEGDHEID. -
STRAFZAKEN. - VERSCHRIJVING IN 
DE BESTREDEN BESLISSING. - BE
VOEGDHEID VAN HET HOF OM ZE TE 
VERBETEREN. 

1 o N aa1· 1·echt gemotiveerd is het a1'1'est dat 
wegens onopzetteli}k toebrengen van 
slagen of ve1·wondingen en een ove1·
t1·eding van het Wegverlceersreglement 
slechts een enkele straj ttits]Jreekt, nl. 
de stmj van artikel 420 van het Straj-
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wetboek, en daa1•bij de a1·tikelen 418 en 
420 van het St1·ajwetboek ve1·meldt en 
niet de a1·tikelen bet1·effende de ove1'
tredingvanhet Wegverkeersreglement (1). 

2° Het Hof is, bij de beo01·deling van een 
cassatiemiddel, bevoegd om een verschrij
ving in de bestreden beslissing te 
verbete1·en, welke duidelijk bliJkt uit de 
context ervan (2). 

(WEYTJENS EN PERSONENVENNOOTSCHAP 
MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID 
<< UW KLEDING ST.-JO ))' T. NAAMLOZE 
VENNOOTSCHAP " UNION ET PHENIX 
ESPAGNOL - DE BESCHERl\'liNG >> EN CI
NELLI L.; WEYTJENS EN PERSONEN
VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AAN
SPRAKELIJKHEID (( UW KLEDING ST.

JO ))' T. CINELLI G. EN L.) 

Met de notities overeenstemmend 
arrest. 

31 mei 1977. - 28 kamer. - Voo1'
zitte1', de H. Wauters, raadsheer waar
nemend voorzitter. - V01·slaggeve1·, de 
H. Delva. - Gelijkluidende conclusie, 
de H. Duman, eerste advocaat-generaal. 
-Pleiters, de HH. Dassesse enHoutekier. 

28 KAMER. - 31 mei 1977, 

1° VALSHEID EN GEBRUIK VAN 
vALSE STUKKEN. - ATTEST EN 
ERELOONREKENING OPGEMAAKT DOOR 
EEN LIOENTIAAT IN DE TANDHEEL
KUNDE.- VALSHEID IN GESCHRIFTEN. 
- BEGRIP. 

2° STRAF. - SAMENLOOP VAN MIS
DRIJVEN. - VEROORDELING \VEGENS 
VALSHEID IN GESCHRIFTEN EN OVER
TREDING VAN DE WET VAN 15 APRIL 
1958 BETREFFENDE DE PUBLICITEIT 
INZAKE TANDVERZORGING. EEN 
ENKELE STRAF. -BENEVENS DE STRAF 
OP VALSHEID IN GESCHRIFTEN MAG 
GEEN ONTZETTING VAN HET RECHT OM 
DE TANDHEELKUNDE UIT TE OEFENEN, 
WORDEN UITGESPROKEN. 

(1) Raadpl. cass., 3 november 1958 (Bttll. 
en Pas., 1959, I, 231), 3 oktober 1960 en 
6 februari 1961 (ibid., 1961, I, 124 en 664) 
en de noot get. R.:f.B. onder cass., 25 januari 
1954 (ibid., 1954, I, 451). 

(2) Oass., 6 december 1976, sup1·a, biz. 393. 

3° VERWIJZING NA CASSATIE. -
STRAFZAKEN. - 0NWETTIGE ONTZET
TING VAN HET RECHT OM DE TANDHEEL
KUNDE UIT TE OEFENEN BENEVENS EEN 
STRAF OP VALSHEID IN GESCHRIFTEN. -
GEDEELTELIJKE VERNIETIGING ZONDER 
VERWIJZING. 

1° Het a1·1·est dat vaststelt, ene1·zijds, dat 
een licentiaat in de tandheelkunde aan 
een patient een schrijtelijk attest heeft 
afgegeven met zijn ereloonrekening voor 
de zorgen die hij had verst1·ekt, hoewel 
deze waren verstrekt door een derde die 
in zijn cabinet werkte, maar die de 
tandheelkunde niet mocht uitoefenen, 
en, anderzijds, dat deze tandarts en deze 
derde zodoende gezocht hebben onwettige 
en strafbare handelingen te v01·bergen, 
beslist wettelijk dat beiden met be
drieglijk opzet hebben gehandeld en zich 
schuldig hebben gemaakt aan het misdrijj 
waa1•van sp1·ake is in de artikelen 193, 
196 en 197 van het Stmfwetboek (3). 

2° Het an·est dat op een beklaagde, die 
wo1·dt ve1·volgd wegens valsheid in 
gesch1·ijten, geb1·uik van valse stukken 
en overtreding van de wet van 15 ap1·il 
1958 bet1·ejfende de publiciteit inzake 
tandVB1'Z01'ging, toepassing heejt gemaakt 
van de straf op valsheid in geschrijten, 
nl. de zwaarste straf, mag hem bovendien 
niet wettig vero01•delen tot ontzetting van 
het 1·echt om de tandheelktmde uit te 
oefenen, welke straf niet op valsheid in 
gescMijten is gesteld (4). (Art. 65 SW.) 

3° Er is geen VM'Wijzing na gedeeltelijke 
veTnietiging op g1·ond dat, wegens 
valsheid in gescMijten, benevens de straf 
hie1·op gesteld onwettige ontzetting van 
het 1·echt om de tandheelktmde uit te 
oejenen we1'd uitgesp1'0ken (5). 

(PEETERS C. EN X., T. VERENIGING 
DER MOND- EN TANDARTSEN VAN BELGIE.) 

ARREST. 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 

(3) Raadpl. cass., 7 maart 1966 (Bull. en 
Pas., 1966, I, 879), 30 maart 1976 (A1·r. cass., 
1976, biz. 837) en 13 december 1976, sttpm, 
biz. 413. 

(4) Oass., 21 oktober 1974 (Ar1•, cass., 1975, 
biz. 245). 

(5) Oass., 21 oktober 1974, beschikkend 
gedeeite (A1·r. cass., 1975, biz. 245). 
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arrest, op 30 november 1976 door het 
Hof van Beroep te Gent gewezen ; 

I. In zoverre de voorzieningen gericht 
zijn tegen de beslissing op de straf
vordering: 

Overwegende dat de eisers bij het 
arrest worden veroordeeld, bij gedeelte
lijke wijziging van het beroepen vonnis, 

de eerste, tot een maand gevangenis
straf en een geldboete van 200 frank, met 
ontzetting van het recht het beroep van 
tandarts uit te oefenen gedurende een 
maand, de tweede tot een gevangenis
straf van een maand en een geldboete 
van 100 frank, wegens de volgende 
misdrijven : 

heiden, als daders : A-2 : Valsheid in 
geschriften en gebruik daarvan door 
afgifte van een medisch attest waarop 
verzorging verstrekt door de tweede, 
tandtechnicus, was vermeld als ver
zorging verstrekt door de eerste, tandarts, 
B : bij inbreuk op de artikelen 1, 3, eerste 
en tweede lid, en 38, § 1, 1o, van het 
koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 
1967, onwettige uitoefening van de tand
heelkunde, zijnde het gewoonlijk verrich
ten door de tweede, die daartoe wettelijk 
onbevoegd was, van handelingen die tot 
de tandheelkunde behoren, 0 : bij inbreuk 
op de artikelen 1, 3, 6, 7 en 8 van de wet 
van 15 april 1958, reclame te hebben 
gemaakt voor het verzorgen of doen 
verzorgen door een al dan niet bevoegd 
persoon van aandoeningen, letsels of 
afwijkingen van de mond en van de 
tan den, 

de eerste bovendien : D : bij inbreuk op 
de artikelen 19 en 38, § 1, 1°, van het 
koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 
1967 op de uitoefening van de genees
kunde, als beoefenaar van de tandheel
kunde zijn medewerking te hebben 
verleend of als naamlener te zijn opge
treden voor de tweede met het doel hem 
te onttrekken aan de straffen, waarmede 
de onwettige uitoefening van de genees
kunde gestraft wordt, en E : bij inbreuk 
op artikel 8qttater van het koninklijk 
besluit van 1 juni 1934, als beoefenaar 
van de tandheelkunde gebruik te hebben 
gemaakt van een niet overeenkomstig 
artikel 1 van het genoemde besluit 
bevoegd persoon voor het uitvoeren van 
werke~ van tandtechniek of tandpro
these m het gebouw waarin ?ijn praktijk 
is ingericht, zonder hiervan kennis te 
geven aan de provinciale geneeskundige 
commissie; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 

schending van de artikelen 193 en vol
gende, meer bepaald 196, van het Straf
wetboek en 97 van de Grondwet, 

doordat het arrest de eisers veroordeelt 
wegens de telastlegging A, om een 
medisch attest te hebben afgeleverd 
gedagtekend van 23 maart 1974, op 
naam van Van Landuyt Jeanine, waarin 
verklaard werd dat de medische zorgen 
toegediend werden door een houder van 
een wettelijk diploma gemachtigd tot 
het uitoefenen van de geneeskunde, 
hoewel in werkelijkheid deze zorgen 
verstrekt werden door tweede eiser, die 
niet in het bezit was van het daartoe 
vereiste diploma, op grond dat, « zelfs 
indien blijkt zoals terzake dat Van 
Landuyt Jeanine de valselijk opgemaakte 
ereloonrekening niet bij een mutualiteit 
ingediend heeft, het niettemin bewezen 
blijft dat de beklaagden hem onwettelijk 
en strafbaar optreden dank zij de 
opgemaakte en afgeleverde genees
kundige attesten zochten te verbergen ,, 

terwiJl de eisers in hun conclusie hadden 
gesteld « Aangezien de misdrijven 
omschreven onder A en F niet bewezen 
zijn; Aangezien inderdaad de tandheel
kundige zorgen werden verstrekt door 
een gediplomeerde tandarts en de twee 
attesten dan ook regelmatig aan de 
patienten De Bundel en Van Landuyt 
werden overhandigd, die hiervoor door 
de mutualiteit werden vergoed ; Aan
gezien de omstandigheid of bij het 
toedienen van de zorgen een derde zou 
hebben geholpen terzake onverschillig 
is, wanneer het vaststaat dat de zorgen 
door de tandarts werden verstrekt en het 
certificaat door hem werd afgeleverd », 
zodat het hof van beroep het bedrieglijk 
opzet en het oogmerk om te schaden, 
vereist voor de toepassing van de 
artikelen 193 en volgende van het Straf
wetboek, niet wettelijk vaststelt en geen 
gepast antwoord geeft op de conclusie 
van de eisers : 

Overwegende dat de eisers bij het arrest 
zijn vrijgesproken van de telastlegging F, 
zodat het middel, in zoverre het daarop 
betrekking heeft, niet ontvankelijk is 
bij gebrek aan belang; 

Overwegende dat het hof van beroep, 
door de vaststelling dat de ereloon
rekening valselijk was opgemaakt, te 
kennen geeft dat de daarin vermelde 
zorgen niet waren verstrekt door eerste 
eiser, aan wie zij werden toegeschreven, 
en aldus de andersluidende bewering van 
de eisers beantwoordt door ze tegen te 
spreken; 
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Overwegende dat het misdrijf om
schreven in de artikelen 193 en 196 van 
het Strafwetboek aanwezig is zodra de 
verdraaiing van de waarheid geschiedt 
6f met bedrieglijk opzet 6f met het 
oogmerk om te schaden ; dat het hof van 
beroep, door de vaststelling dat de eisers 
hun onwettelijk optreden dank zij de 
bedoelde valselijk opgemaakte rekening 
zochten te verbergen, de beslissing dat 
zij met bedrieglijk opzet handelden, 
wettelijk verantwoordt ; 

Dat het middel niet kan worden aan
genomen; 

Over het tweede en het derde middel 
sam en, 

het tweede, afgeleid uit de schending 
van de artikelen 1319, 1320 en 1322 van 
het Burgerlijk W etboek, 

doo?'dat het arrest de eisers veroordeelt 
wegens de telastlegging B onder enkele 
verwijzing naar de getuigen De Bundel, 
Rubbrecht, Ghysbrecht, Quintyn, Van
den Brempt en Van Landuyt, 

te?'WiJl uit de verklaring van de getuigen 
die tijdens het onderzoek werden ver
hoord, noch uit de verklaring van de 
getuigen De Bundel en Rubbrecht, welke 
de eisers woordelijk aanhalen, niet kon 
worden afgeleid dat de onwettige uit
oefening van de geneeskunde gewoonlijk 
geschiedde, zoals door de wet vereist ; 

het de?'de, afgeleid uit de schending van 
artikel 97 van de Grondwet, 

doo?'dat het arrest de eisers veroordeelt 
we gens de telastlegging B, om de enkele 
reden dat de verldaringen afgelegd door 
het bij de beldaagden tewerkgesteld 
personeel met veel omzichtigheid dienen 
te worden gelezen, 

te1·wijl de eisers in hun conclusie hadden 
verwezen naar andere verklaringen, 
namelijk die van Van Droogenbroek en 
anderen, zodat het hof van beroep op dit 
middel niet antwoordt en niet verant
woordt waarom met die verklaringen 
geen rekening werd gehouden : 

Overwegende dat, nu bij het arrest 
tegen elk van de eisers, met toepassing 
van artikel 65 van het Strafwetboek, 
slechts een enkele straf wordt uitge
sproken voor de bewezen verklaarde 
feiten A-2 tot E, wat de eerste betreft, 
en A-2, B en 0 wat de tweede betreft, 
terwijl die straf, behoudens de hierna 
ambtshalve te vernietigen ontzetting 
van het recht om het beroep van tandarts 
uit te oefenen, wettelijk verantwoord 
blijft door de veroordeling uitgesproken 

wegens de tegen elk van de eisers bewezen 
verklaarde feiten, de middelen, die 
enkel betrekking hebben op de telast
legging B, niet ontvankelijk zijn bij 
gebrek aan belang ; 

Over het middel ambtshalve afgeleid 
uit de schending van de artikelen 3 van 
de wet van 15 april 1958 betreffende de 
publiciteit inzake tandverzorging, 193, 
196, 214 en 65 van het Strafwetboek : 

Overwegende dat het hof van beroep 
de eerste eiser wegens de voormelde 
feiten veroordeelt tot een straf, zijnde 
de zwaarste, derhalve die gesteld op de 
telastlegging A-2 : valsheid in geschriften 
en gebruik daarvan ; 

Overwegende dat het hof van beroep 
eerste eiser derhalve niet zonder mis
kenning van de genoemde wetsbepalingen 
kon veroordelen tot ontzetting van het 
recht om het beroep van tandarts uit te 
oefenen, welke straf bij de wet niet is 
gesteld op valsheid in geschriften of 
gebruik daarvan ; 

En overwegende, voor het overige, dat 
de substantiele of op straffe van nietigheid 
voorgeschreven rechtsvormen in acht 
zijn genom en en de beslissing overeen
komstig de wet is gewezen ; 

II. In zoverre de voorzieningen gericht 
zijn tegen de beslissing op de civiel
rechtelijke vordering door verweerster 
tegen de eisers ingesteld : 

Overwegende dat de eisers geen bij
zonder middel aanvoeren; 

Om die redenen, vernietigt het bestre
den arrest in zoverre het eerste eiser 
veroordeelt tot ontzetting van het recht 
om het beroep van tandarts uit te 
oefenen ; verwerpt de voorzieningen voor 
het overige ; beveelt dat van dit arrest 
melding zal worden gemaakt op de kant 
van de gedeeltelijk vernietigde beslissing ; 
veroordeelt eerste eiser in vier tienden, 
tweede eiser in de helft van de kosten 
en laat de overige kosten ten laste van de 
Staat ; zegt dat er geen grond is tot 
verwijzing. 

31 mei 1977. - 28 kamer. - Vom·
zitte?', de H. Wauters, raadsheer waar
nemend voorzitter. - Ve?'slaggeve?·, de 
H. Soetaert. - Gelijklttidende conclusie, 
de H. Dumon, eerste advocaat-generaal. 
- Pleite1·, de H. De Baeck. 
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3e KAMER. - 1 juni 1977. 

] 0 ARBEIDSONGEV AL. - DODELIJK 
ONGEVAL.- BLOEDVERWANTEN IN DE 
OPGAANDE LIJN DIE MET DE GE
TROFFENE ONDER HETZELFDE DAR 
WOONDEN.- WETTELIJK VERJ\WEDEN 
DAT ZIJ REOHTSTREEKS VOORDEEL UIT 
HET LOON VAN DE GETROFFENE HAAL
DEN.- 0NWEERLEGBAAR VERMOEDEN. 

2° ARBEIDSONGEV AL. - DODELIJK 
ONGEVAL. - GETROFFENE EN DIENS 
VADER DIE ONDER HETZELFDE DAK 
WOONDEN. - INSOHRIJVING OP HET
ZELFDE ADRES. - 0NVOLDOENDE BE
WIJS. 

1° Onweerlegbaar is het wettelijk ve1·moeden 
dat een bloedvenvant in de opgaande lijn 
van een door een dodelijk arbeidsongeval 
getroffene rechtst1·eeks voordeel ttit diens 
loon haalde, wanneer beiden onder 
hetzelfde dak woonden ( 1). (Wet van 
10 april 1971, art. 20.) 

2° Als bewijs dat de doo1· een dodelijk 
arbeidsongeval getroffene en diens vade1· 
onder hetzelfde dak woonden, volstaat 
niet dat beiden op hetzelfde ad1·es in de 
bevolkingsregiste1·s ingesch1·even wa1•en, 
zelfs indien de zoon een niet ontvoogde 
minde1jarige was die zijn wettelijke 
woonplaats had bij zijn vader, wettelijk 
beheerder van zijn goede1·en (2). (Wet 
van 10 april 1971, art. 20; B.W., 
art. 108.) 

(BELGISOHE NATIONALE ASSURANTIEKAS 
TEGEN ARBEIDSONGEVALLEN « ASSUBEL », 

T. DE KEUKELAERE.) 

ARREST. 

HET HOF;- Gelet op het bestreden 
arrest, op 8 januari 1976 door het 
Arbeidshof te Gent gewezen ; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 102, 108, 

(1) Cass., 16 januari 1936 (Bull. en Pas., 
1936, I, 117), met noot 6 get. P.L. ; 29 oktober 
1936 (ibid., 1936, I, 403). 

(2) Raadpl. cass., 5 mei 1949 (Arr. cass., 
1949, blz. 298) en 12 oktober 1962 (Bull. en 
Pas., 1963, I, 186); DE LEYE, De ve1•goeding 
van arbeidsongevallen, m·. 165; Rep. prat. d1·. 
belge, Complement I, v 0 Accidents du i!·avail, 
nr. 549; Les Novelles, Droit social, IV, Les 

inzonderheid eerste lid, van het Burgerlijk 
Wetboek, voormeld artikel 108 gewijzigd 
door artikel 12 van de wet van 8 april 
1965, 20, eerste lid, van de Arbeids
ongevallenwet van 10 april 1971 en 97 
van de Grondwet, 

doordat, nadat eiseres verzocht had 
door alle rechtsmiddelen, getuigenissen 
inbegrepen, te bewijzen dat verweerder 
en zijn aan de gevolgen van een arbeids
ongeval overleden zoon op het ogenblik 
van het ongeval niet onder hetzelfde dak 
woonden, het arrest, na te hebben vast
gesteld dat verweerder niet bewijst dat 
hij uit het loon van de getroffene recht
streeks voordeel haalde, beslist dat hem 
het recht op een lijfrente toekomt om de 
redenen « dat het feit tijdens de werk
dagen bij zijn werkgever te hebben 
overnacht niet tot gevolg heeft dat een 
minderjarige moet aangezien worden als 
hebbende het ouderlijk dak verlaten en 
geen deel meer uit te maken van het gezin 
dat onder hetzelfde dak samenwoont ... ; 
dat de getroffene weliswaar bij (zijn 
werkgever) te Brussel overnachtte waar 
hij te werk gesteld was, maar evenwel 
nog steeds wettelijk ingeschreven was te 
Sint-Baafs-Vijve op hetzelfde adres als 
zijn vader ; dat een schriftelijke verkla
ring van de verloofde, .. . die beweert 
dat De Keukelaere .Jacques tijdens de 
week-ends altijd bij haar en haar familie 
te Deinze verbleef, geen bewijs levert 
dat de getroffene het ouderlijk dak 
verlaten had ; dat De Keukelaere .T acques 
sedert 15 oktober 1972 te Brussel 
werkte en dus slechts drie maanden 
aan het werk was toen hij verongelukte ; 
... dat de onenigheid met zijn vader uit 
geen enkele verklaring of feit blijkt, 
zodat het wettelijk vermoeden ingesteld 
bij artikel20 van de wet van 10 april1971 
in het voordeel van ge'intimeerde (ver
weerder) moet worden aangehouden daar 
appellante (eiseres) het bewijs niet 
geleverd heeft dat gei:ntimeerde geen 
voordeel haalde uit het loon van de 
getroffene; dat het aangeboden bewijs 
met alle middelen van recht, getuige
nissen en vermoedens inbegrepen, van 
de hand gewezen wordt als ongegrond >>, 

accidents du travail, nr. A 738. Raadpl. omtrent 
de inschrijving in de bevolkingsregisters als 
onvoldoende bewijs van de woonplaats : 
cass., 31 januari en 17 april 1958 (Arr. cass., 
1958, blz. 361 en 622); omtrent de woonplaats 
en de plaats waar men werkelijk woont : 
cass., 27 april 1967 (ibid., 1967, blz. 1047); 
omtrent de draagwijdte van artikel108 B.W. : 
cass., 7 mei 1883 (Bull. en Pas., 1883, I, 218). 
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terwijl, ee1'ste onde1'deel, bij een dodelijk 
arbeidsongeval, de bloedverwanten in 
de opgaande lijn van de getroffene aileen 
dan op een rente aanspraak kunnen 
maken, indien zij uit zijn loon recht
streeks voordeel haalden, en de wet, om 
als zodanig degenen te beschouwen die 
onder hetzelfde dak woonden, aileen 
een werkelijke samenwoning van de 
bloedverwant in de opgaande lijn en de 
getroffene in aanmerking neemt (arti
kel 20, eerste lid, van de Arbeidsonge
vallenwet van 10 april 1971); de boven
aangehaalde overwegingen van het arrest 
geenszins de onjuistheid impliceren van 
het door eiseres aangevoerde feit dat de 
getroffene op het tijdstip van het ongeval 
niet meer onder hetzelfde dak als 
verweerder woonde, en bijgevolg de 
afwijzing van het door haar gedane 
aanbod dit feit te bewijzen niet kunnen 
rechtvaardigen (schending van artikel 97 
van de Grondwet); 

tweede onde1'deel, de plaats waar een 
persoon zijn woonplaats heeft, niet 
noodzakelijk de plaats is waar hij 
werkelijk woont, ook wanneer het om een 
niet ontvoogde minderjarige gaat, wiens 
woonplaats krachtens de wet bij zijn 
wettelijke beheerder is gevestigd, zodat 
de constatering dat de getroffene nog 
steeds wettelijk ingeschreven was op 
hetzelfde adres als zijn vader op het 
tijdstip van het ongeval, het besluit niet 
rechtvaardigt dat hij inderdaad onder 
hetzelfde dak als verweerder woonde, 
noch de beslissing dat laatstvernoemde 
moet geacht worden onder hetzelfde dak 
als de getroffene te hebben gewoond, en 
dat hij derhalve recht op een rente heeft 
(schending van aile in het middel 
aangeduide wetsbepalingen, uitgezonderd 
artikel 97 van de Grondwet) : 

Overwegende dat, opdat hij aanspraak 
zou kunnen maken op een rente op grond 
van een dodelijk arbeidsongeval, de 
bloedverwant, in de opgaande lijn, van 
de getroffene, naar luid van artikel 20 
van de wet van 10 april 1971, het bewijs 
moet leveren dat hij rechtstreeks voordeel 
uit het loon van deze getroffene haalde ; 

Overwegende echter dat voormelde 
wetsbepaling, zoals voorheen artikel 4, 
2°, E, tweede lid, van de gecoiirdineerde 
wetten op de arbeidsongevallen, ten 
voordele van deze bloedverwant een 
wettelijk en onweerlegbaar vermoeden 
van zodanig voordeel in het leven roept 
zo hij, sam en met de getroffene, onder 
hetzelfde dak woonde ; 

Overwegende dat de omstandigheid 
van samen te wonen van feitelijke aard 

is, door de bloedverwant moet worden 
bewezen en door de rechter moet worden 
onderzocht ; 

Overwegende dat de loutere inschrij
ving, op hetzelfde adres, blijkens de 
bevolkingsregisters, van twee personen, 
ten deze de getroffene en zijn vader, 
thans verweerder, geen bewijs van deze 
feitelijke omstandigheid oplevert ; dat 
dit zelfs niet het geval is, wanneer het 
gaat om de wettelijke woonplaats van 
een niet ontvoogde minderjarige bij zijn 
vader die de wettelijke beheerder van 
zijn goederen is ; 

Overwegende dat het arrest derhalve 
het bestaan van het wettelijk vermoeden 
dat verweerder een rechtstreeks voordeel 
uit het loon van de getroffene haalde, 
niet kon afieiden uit de enkele omstandig
heid dat de getroffene « nog steeds 
wettelijk ingeschreven was te Sint
Baafs-Vijve op hetzelfde adres als zijn 
vader»; 

Overwegende dat het arrest weliswaar 
tevens kritiek oefent op de beweringen 
van eiseres waaruit ze meende te mogen 
afieiden dat de getroffene het ouderlijk 
dak verlaten had, doch dat, nude bewijs
last bij verweerder rust, voormelde 
kritiek louter negatief uitvalt en nog niet 
tot de noodzakelijke feitelijke constate
ring leidt dat de getroffene samen met 
verweerder onder eenzelfde dak woonde ; 

Overwegende dat dit evenmin het 
geval is met de beschouwing dat de 
getroffene « sedert 15 oktober 1972 te 
Brussel werkte en dus slechts drie 
maanden aan het werk was toen hij 
verongelukte '' ; dat deze beschouwing 
immers, wegens de plaats waarop ze in de 
redengeving voorkomt, verband lijkt te 
houden met de hierboven aangehaalde 
kritiek en derhalve geen aanvulling lijkt 
te zijn van de constatering van de 
inschrijving in de bevolkingsregisters ; 

Dat het tweede onderdeel van het 
middel 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 ; gelet op artikel 68 van de 
Arbeidsongevailenwet, veroordeelt eiseres 
in de kosten ; verwijst de zaak naar het 
Arbeidshof te Brussel. 

I juni 1977. - 3e kamer. - Voor
zitte'i', de H. Naulaerts, raadsheer waar
nemend voorzitter. - Ve1'slaggeve1', de 
H. Chatel. - Gelijkluidende conclusie, 
de H. Lenaerts, advocaat-generaal. -
Pleiters, de HH. Faily en Bayart. 
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3e KAMER. - 1 juni 1977, 

1° VONNISSEN EN ARRESTEN. 
BURGERLIJKE ZAKEN.- NEERLEGGING 
VAN STUKKEN NA HET SLUITEN VAN DE 
DEBATTEN. - STUKKEN BUITEN HET 
BERAAD TE HOUDEN. 

2° TUSSENKOMST. - BURGERLIJKE 
ZAKEN. - 0ASSATIEGEDING. - 0NT
VANKELIJKHEID VAN DE EIS TOT VER
BINDENDVERKLARING VAN HET ARREST 
DOOR DE ElSER TOT CASSATIE INGE
STELD.- JNWILLIGING VAN DE VOOR
ZIENING.- EIS GEGROND VERKLAARD. 

1° Stukken, nota's of conclusies die werden 
neergelegd na het slttiten van de de batten, 
worden buiten het be1·aad gehouden, 
tenzij de debatten wo1·den he1·opencl (1). 
(Art. 771 G.W.) 

2° Wannee1· het Hof de voorziening 
inwilligt, vet·klaart het gegrond de 
ontvankelijke eis tot verbinclendve?·kla
ring van het arrest, die door de eiser 
tot cassatie worclt ingesteld ( 2). 

(ZAMAN, T. DE RAUW EN LITISOONSORTEN, 
IN TEGENWOORDIGHEID VAN 

DE NAAMLOZE VENNOOTSCHAP 
«LA ROYALE BELGE ll.) 

ARREST. 

RET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 15 januari 1976 door het 
Arbeidshof te Gent gewezen ; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 757, 769, 
770, 771, 772, 1042 van het Gerechtelijk 
W etboek, 97 van de Grondwet en van het 
algemeen rechtsbeginsel van de eerbied 
voor de rechten van de verdediging, 

doorclat het arrest zegt dat het over
lijden door verdrinking van Eyckerman 
Hel?me, te Moerzeke op 20 mei 1971, 
een arbeidsongeval is en als zodanig onder 
toepassing valt van de arbeidsongevallen
wet, 

terwijl, eet·ste ondercleel, het arbeidshof 
op 20 november 1975 de debatten 
gesloten en de zaak in beraad genomen 
heeft en de raadsman van de naamloze 

(1) Raadpl. cass., 20 november 1975 (A1•r. 
cass., 1976, blz. 368). 

(2) Cass., 17 september 197 6, stlpm, blz. 62. 

vennootschap La Royale Belge, met 
brief van 12 december 1975, aan het 
arbeidshof nieuwe inlichtingen toestuurde 
betreffende de dienstbodenpolis, aan
gaande welke brief het arrest geen 
beslissing genomen heeft, zodat het 
onmogelijk is te weten of deze brief en 
deze inlichtingen al dan niet uit de 
debatten geweerd werden (schending 
van de artikelen 757, 769, 770, 771, 772, 
1042 van het Gerechtelijk Wetboek en 
97 van de Grondwet); 

tweede onde1·cleel, noch uit de processen
verbaal van de terechtzittingen van 4 en 
18 december 1975 en van 14 en 15 januari 
1976 van de eerste kamer van het 
arbeidshof, noch uit het arrest blijkt 
dat de brief van 12 december 1975 van 
de raadsman van de naamloze vennoot
schap La Royale Beige, die in de inven
taris van de ontvangen stukken vermeld 
is, uit de debatten werd geweerd, zodat 
de rechten van de verdediging van eiser 
miskend werden (schending van de 
artikelen 757, 769, 770, 771, 772, 1042 
van het Gerechtelijk Wetboek en van 
het algemeen rechtsbeginsel) : 

Overwegende dat het dossier van de 
rechtspleging een brief bevat, in de 
inventaris vermeld onder nummer 57, 
gedagtekend 12 december 1975 en uit
gaande van de raadsman van de naamloze 
vennootschap La Royale Beige, thans 
opgeroepen in verbindendverklaring van 
onderhavig arrest ; dat op deze brief een 
stempel is aangebracht met de vermel
dingen "Arbeidshof te Gent. Afdeling 
Gent. Ontvangen de 15 december 1975; 
Briefw. nr. 2523 >>; 

Overwegende dat, blijkens het proces
verbaal van de terechtzittingen, de 
debatten op 20 november 1975 werden 
gesloten en tot 15 januari 1976, datum 
waarop het bestreden arrest werd ge
wezen, niet werden heropend; dat zo
danige heropening evenmin uit het arrest 
blijkt; 

Overwegende dat, krachtens het alge
meen rechtsbeginsel van de eerbied voor 
de rechten van de verdediging, alsmede 
krachtens artikel 771 van het Gerechtelijk 
Wetboek, dat een toepassing van dit 
beginsel uitmaakt, de stukken die na het 
sluiten van de debatten werden neer
gelegd, buiten het beraad moeten worden 
gehouden; 

Overwegende dat noch uit het arrest 
noch uit de overige stukken waarop het 
Hof vermag acht te slaan, blijkt dat de 
hoger aangehaalde brief buiten het 
beraad werd gehouden ; 
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Dat het middel gegrond is ; 
N opens de oproeping van de naamloze 

vennootschap " La Royale Beige ,, in 
verbindendverklaring van het arrest : 

Overwegende dat de voorziening hierna 
wordt ingewilligd en eiser er belang bij 
heeft dat het arrest voor voornoemde 
partij, zijn beweerde verzekeraar, ver
bindend wordt verklaard ; 

Om die redenen, vernietigt het bestre
den arrest ; verklaart het thans gewezen 
arrest verbindend voor de naamloze 
vennootschap La Royale Beige ; 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 het 
Arbeidshof te Antwerpen. 

1 juni 1977. - 38 kamer. - Voor
zitter, de H. Naulaerts, raadsheer waar
nemend voorzitter. - Verslaggeve1·, de 
H. Chatel. - Gelijkluidende conclUBie, 
de H. Lenaerts, advocaat-generaal. 
Pleiter, de H. Houtekier. 

38 KAMER.- 1 juni 1977. 

VOORZIENING IN CASSATIE. 
VoRM. - GEMEENTE- EN PROVINCIE
BELASTINGEN. - NIET ONDERTEKENDE 
MEMORIE. - RET HOF SLAAT ER GEEN 
ACHT OP. 

Het Hof slaat geen acht op een niet onder
telcende memorie tot staving van een 
voorziening (1). 

(VANDER DONCKT, 
T. GEMEENTE KNOKKE-HEIST.) 

Met de notitie overeenstemmend 
arrest. 

1 juni 1977.- 38 kamer.- Voorzitter 
en Verslaggever, de H. Naulaerts, raads
heer waarnemend voorzitter. - Gelijk
luidende conclusie, de H. Lenaerts, advo
caat-generaal. 

(1) Vgl. cass., 19 november 1974 (Ar1•, cass., 
1975, blz. 344) en 21 september 1976, suprtt, 
blz. 81. 

1 e KAMER. - 2 juni 1977, 

1° BEWIJS. - BEWIJS DOOR GESCHRIFT. 
- BEWIJSKRACHT VAN DE AKTEN.
BURGERLIJKE ZAKEN. - DESKUNDI
GENVERSLAG. UITLEGGING NIET 
VERENIGBAAR MET DE BEWOORDINGEN 
VAN HET VERSLAG. - MISKENNING 
VAN DE BEWIJSKRACHT VAN DE AKTEN. 

2° BEWIJS. - BURGERLIJKE ZAKEN. -
0VERLEGGING VAN STUKKEN. - GE
RECHTELIJK WETBOEK, ARTIKEL 877. 
- BIJVOEGING IN HET DOSSIER VAN 
EEN STUK DAT HET BEWIJS INHOUDT 
VAN EEN TER ZAKE DIENEND FEIT. -
LOUTERE MOGELIJKHEID VOOR DE 
RECHTER TE BEVELEN DAT DIT STUK 
BIJ HET DOSSIER WORDT GEVOEGD. 

1° De bewijskracht van een deskundigen
verslag wordt miskend door de beslissing 
die hieman een uitlegging geeft welke 
niet verenigbaar is met de bewoordingen 
e1·van (.2). (Artt. 1319, 1320 en 1322 
B.W.) 

2° Artikel 877 van het Gerechtelijk Wet
bock verleent aan de 1·echter de mogelijk
heid, doch ve1'Plicht hem niet ertoe, bij 
het dossie1· van de rechtspleging een 
origineel of eensluidend verklaard af
schrift te voegen van een stuk dat het 
bewijs inhoudt van een ter zake dienend 
feit, wanneer er gewichtige, bepaalde en 
met elkaar overeenstemmende vermoedens 
bestaan dat een partij of een derde dit 
stuk onde1· zich heeft (3). 

(VIGNY, T. STEWERING B., 
VENNOOTSCHAP NAAR DUITS RECHT 

« J. STEWERING UND SOHNE » 
EN STEWERING K.) 

Met de notities overeenstemmend 
arrest. 

2 juni 1977.- 18 kamer.- Voorzitter, 
Baron Richard, raadsheer waarnemend 
voorzitter.- Verslaggever, de H. Capelle. 
- Gelijkluidende conclusie, de H. Ballet, 
advocaat-generaal. - Pleiters, de HH. 
Fally en Bayart. 

(2) Cass., 28 januari 1977, supra, blz. 590. 
(3) Haadpl. cass., 30 januari 1976 (A1'1'. 

cass., 1976, blz. 632). 
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1 e KAMER. - 2 juni 1977, 

MANDELIGHEID. - EIGENAAR VAN 
EEN ERF LANGS EEN NIET-GEMENE 
MUUR DIE AAN DEZE MUUR EEN GARAGE 
BOUWT, ZONDER DIE ERAAN TE BEVES
TIGEN OF VAST TE METSELEN. - GEEN 
VERPLICHTING TOT BETALING VAN DE 
JYIANDELIGHEID. 

W annee1' de eigenaa1· van een e1j langs 
een niet-gemene mntw· een gm·age bmtwt, 
zonde1' die aan de mtttW te bevestigen of 
vast te metselen, blijkt uit deze handeling 
niet dat de bedoelde eigenaat de man
deligheid van de mutw wil ve1'k1'ijgen, 
kan cle eigenaa1' van de rmm1' niet eisen 
dat cle bottw wordt stilgelegd en levert 
deze geen gmncl op tot veTgoeding van 
cle mandeligheid (1). (Art. 661 B.W.) 

(LANDRY, T. MALHERBE.) 

ARREST (vertaling). 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 26 mei 1976 in hager beroep 
gewezen door de Rechtbank van Eerste 
Aanleg te Dinant ; 

Over het middel afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 97 van de Grand
wet, 537, 544, 637, 639, 653, 661, 663, 711 
en 712 van het Burgerlijk Wetboek, 

dooTdat het vonnis, na in feite te hebben 
vastgesteld dat er tussen de puntgevel 
van verweerder en de zijmuur van de 
garage van eiseres een ruimte bestaat en 
dat het bouwwerk van eiseres niet is 
bevestigd of vastgemetseld aan dat van 
verweerder, zegt dat eiseres de puntgevel 
van verweerder in bezit heeft genomen 
en daarvan de mandeligheid heeft ver
worven, en haar veroordeelt tot betaling 
van 10.177 frank, dat is de waarde van die 
mandeligheid, op grand dat de gerechte
lijke deskundige uitdrukkelijk vaststelt 
dat " de muur van de garage, die gebouwd 
werd op enkele centimeters van de punt
gevel van de waning, niet kan worden 
geacht op zichzelf te kunnen bestaan 

(1) Raadpl. cass., 26 april 1957 (Bull. en 
Pas., 1957, I, 702) en noot 1, DE PAGE, T1·aite 
elernentai?·e de droit civil belge, d. v, uitg. 1975, 
nrs. 1202 en vig., en Revue c1·itique de j•wis
p?·udence belge, 1962, biz. 256, nr. ll1, 1966, 
biz. 333, nr. 67, en 1971, biz. 149, nr. 32. 

en clat hij, zonder de puntgevel van de 
waning, vlug in puin zou vallen onder 
invloed van weer en wind ; dat niet kan 
worden geloochend dat gei:ntimeerde, 
than eiseres, ingevolge de bescherming 
van de naburige puntgevel de zijmuur 
van haar garage in lichte materialen 
heeft kunnen optrekken, ten deze in 
bimsblokken van 9 centimeter dikte; 
dat het in clit opzicht veelbetekenend is 
clat zij de gevelmuren in baksteen
metselwerk heeft gebouwd ; dat de mede
eigendom van de afsluitingen hoofd
zakelijk is ingevoercl om besparingen te 
kunnen cloen, onder meer in 1naterialen, 
dat de thans bij het bouwen toegepaste 
technieken het mogelijk maken bespa
ringen te cloen niet alleen door nieuwe 
constructies tegen een reeds bestaande 
scheiclingsmuur te cloen stecmen, eraan 
te bevestigen of vast te metselen, doch 
ook door het gebruik van lichte 
materialen die niet cleugdelijk zouclen 
kum1.en aangewend worden indien ze niet 
gebruikt werclen in de onmiclclellijke 
nabijheid van een reeds bestaande muur 
die ze tegen weer en wind en andere 
schaclelijke elementen beschermt ; dat het 
begrip en de wijze van inbezitneming aan 
de technische vooruitgang client aan
gepast te worden en uitgebreid tot elk 
voordeel dat de tweede bouwer haalt uit 
de aanwezigheid van een reeds bestaancle 
naburige muur zonder welke hij cluurclere 
bouwprocedes had moeten toepassen ; 
dat ge!ntimeercle bij het optrekken van 
de zijmuur van haar garage in bims
blokken van 9 centimeter dikte, waarcloor 
hij volgens de bewoordingen van de 
deskm1.dige Toupet " niet aan weer en 
wind kan worden blootgesteld ,, een 
grate besparing heeft gedaan door van de 
reeds bestaande puntgevel van appellant 
te pro:fiteren ; dat zij claardoor een claad 
van toeeigening van die pm1.tgevel heeft 
gesteld ,, 

teTwijl er slechts sprake kan zijn van 
inbezitneming van een naburige muur 
wanneer er een bezitsaanmatiging of 
feitelijkheicl is waartegen de eigenaar 
van de muur kan optreden door rechts
vorcleringen in te stellen ten eincle die 
inbezitneming te doen ophouclen, tegen 
welke rechtsvorcleringen de nabuur kan 
reageren, hetzij door de feiten van inbezit
neming te cloen ophouclen, hetzij door te 
vragen de mandeligheid, overeenkomstig 
artikel 661 van het Burgerlijk W etboek, 
te kopen om alles te kunnen laten zoals 
.het is, waarbij het vermoeden bestaat 
dat hij de muur gemeen wil maken indien 
hij aan de gewraakte toestand geen einde 
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maakt ; uit de vaststellingen van het 
vonnis niet volgt dat eiseres zich schuldig 
zou hebben gemaakt aan een bezits
aanmatiging of een feitelijkheid die 
verweerder had kunnen doen ophouden 
door een of andere rechtsvordering in te 
stellen ; het bestreden vonnis integendeel 
ten onrechte beslist dat « het be grip ... 
inbezitneming aan de technische 
vooruitgang client aangepast te worden 
en uitgebreid tot elk voordeel dat de 
tweede bouwer haalt uit de aanwezigheid 
van een reeds bestaande nabm·ige muur >> : 

Overwegende dat uit de aan het Hof 
overgelegde stukken blijkt dat de rechter 
in hager beroep, na in zijn vonnis van 
16 april 1975 de heropening van de 
debatten te hebben bevolen om ver
weerder in staat te stellen « het bewijs 
te leveren >> ... van zijn bewering dat de 
door eiseres opgetrokken garage 
« bevestigd of vastgemetseld zou zijn 
aan de puntgevel van zijn waning door 
middel van in die puntgevel verankerd 
ijzer >>, in het bestreden vonnis vaststelt 
dat er volgens het deskundigenrapport 
tussen de puntgevel van de waning van 
verweerder en de zijmuur van de door 
eiseres gebouwde garage een ruimte van 
vier centimeter bestaat ; dat laatst
genoemd bouwwerk « niet is vastge
metseld >> aan dat van verweerder ; 

Overwegende echter dat, op grand van 
de in het middel vermelde overwegingen, 
die niets te maken hebben met het 
bestaan van materiele elementen welke 
zouden aantonen dat eiseres haar garage 
zou hebben cc bevestigd of vastgemetseld >> 

aan de puntgevel van de waning van 
verweerder, het vonnis beslist dat ter 
zake cc het begrip en de wijze van inbezit
neming aan de technische vo~ruitgal!-g 
client aangepast te worden en mtgebrmd 
tot elk voordeel dat de tweede bouwer 
haalt uit de aanwezigheid van een reeds 
bestaande naburige muur zonder welke 
hij duurdere bouwprocedes had moeten 
toepassen ; ... dat eiseres bij het optrekken 
van de zijmuur van haar garage in 
bimsblokken van 9 centimeter dikte >>, 

waardoor hij volgens de deskundige 
cc niet aan weer en wind kan worden 
blootgesteld >>, « een grate besparing heeft 
gedaan door te profiteren van de reeds 
bestaande puntgevel >> van de naburige 
waning; 

Dat het vonnis bijgevolg de vordering 
gegrond verklaart en eiseres veroordeelt 
tot betaling van de waarde van de 
mandeligheid van de puntgevel van 
verweerders waning ; 

Overwegende dat het recht van de 
eigenaar van een scheidingsmuur tussen 
twee erven om zijn nabuur te dwingen 
de mandeligheid van die muur te kopen 
onderstelt dat de nabuur zich schuldig 
maakt aan een bezitsaanmatiging of een 
feitelijkheid die geldt als inbezitneming 
van die muur en waartegen de eigenaar 
van de muur zich kan verzetten ; 

Dat deze inbezitneming van die aard 
moet zijn dat, als de inbezitnemer 
daaraan geen einde maakt, hieruit on
dubbelzinnig kan worden afgeleid dat hij 
de mandeligheid van de muur wil 
verkrijgen; 

Overwegende dat uit de vermeldingen 
en vaststellingen van het vonnis niet kan 
worden afgeleid dat aan dergelijke 
voorwaarden voldaan is ; dat de beslissing 
bijgevolg niet wettelijk verantwoord is ; 

Dat het middel gegrond is ; 

Om die redenen, vernietigt het bestre
den vonnis behalve in zoverre dit het 
hager 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 hierover door de 
feitenrechter wordt beslist ; verwijst 
de aldus beperkte zaak naar de Recht
bank van Eerste Aanleg te Namen. 

2 juni 1977.- 1e kamer.- Voo1·zitter, 
Baron Richard, raadsheer waarnemend 
voorzitter.- Verslaggever, de H. Capelle. 
- Gelijkluidende conclusie, de H. Ballet, 
advocaat-generaal. - Pleiter, de H. 
Ansiaux. 

1e KAMER.- 2 juni 1977, 

1o HOGER BEROEP.- BuRGERLIJKE 
ZAKElN.- HoRElN VAN NIEUWEl GETUI
GEN.- ToELAATBAARHEID. 

20 BEWIJS.- BEWIJS DOOR GESCHRIFT. 
-BURGERLIJKE ZAKEN. -HORElNVAN 
NIEUWE GETUIGEN IN HOGER BEROElP. 
- ToE1LAATBAARHE1ID. 

3o ECHTSCHEIDING EN SCHEIDING 
VAN TAFEL EN BED. - HoGElR 
BEROEP. HOREN VAN NIEUWE 
GETUIGEN.- TOELAATBAARHEID. 

1o, 2o en 3° De 1•echter in hager be1•oep kan 
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niet weige1·en nieuwe getttigen te ho1·en 
op g1·ond alleen dat het feit waarvan 
een partij het bewijs wil leveren in haa1' 
ve1·zoekschrijt tot echtscheiding werd 
vermeld en dat de sluiting van de 
getttigenve1·ho1·en definitief is en aan 
deze partij het 1·echt ontneemt dat jeit 
doo1· getttigen te bewijzen (1). (Artt. 1042 
en 1068, eerste lid, G.W.) 

(L ... , T. DE B ... ) 

ARREST (vertaling). 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 24 juni 1976 door het Hof van 
Beroep te Bergen gewezen ; 

Over het middel afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 1315 van het 
Burgerlijk Wetboek, 23, 24, 25, 26, 870, 
915, 917, 920, 922, 939, 941, 943, 945, 
1042, 1068 van het Gerechtelijk Wetboek, 
van het algemeen rechtsbeginsel dat de 
rechten van de verdediging moeten 
worden geeerbiedigd en van artikel 97 
van de Grondwet, 

doordat het arrest, ter bevestiging van 
het beroepen vonnis houdende afwijzing 
van de door eiseres tegen verweerder 
ingestelde rechtsvordering tot echtschei
ding op grond van bepaalde feiten, 
hierop steunt « dat derhalve niet kan 
worden gezegd dat de getuigenverhoren 
rechtens genoegzaam hebben aangetoond 
dat Th. De B... zich jegens appellante 
(thans eiseres) erg beledigend heeft 
gedragen; dat J. L ... een getuigschrift 
van dokter H ... van 12 september 1975 
overlegt als bewijs van de mishande
lingen die haar echtgenoot in 1972 
jegens haar heeft gepleegd, dat in dit 
document aileen gewag wordt gemaakt 
van in 1972 vastgestelde bloeduitstor
tingen, zonder nadere bijzonderheden 
over de datum of de omstandigheden, dat 
zij subsidiair verzoekt nieuwe getuigen 
te mogen voorbrengen in verband met 
die mishandelingen van 1972, dat die 
mishandelingen in haar verzoekschrift 
vermeld zijn onder nr. 10, dat de sluiting 
van de getuigenverhoren definitief is en 
appellante het recht ontneemt dat feit 
door getuigen te bewijzen >>, 

terwijl, ee1·ste onderdeel, deze gronden 
of enige andere niet passend .antwoorden 

(1) Raadpl. cass., 24 december 1975 (A1T. 
cass., 1976, biz. 511). 

op het omstandige verweer waarbij 
eiseres in een aanvullende conclusie van 
hoger beroep aanvoerde « dat ge'inti
meerde (thans verweerder) betoogt dat 
het subsidiair ingediende verzoek om een 
getuigenverhoor niet ontvankelijk is ; 
dat het juist is dat het verzoek om een 
getuigenverhoor betrekking heeft op de 
feiten waarvan sprake onder nr. 10 van 
de beslissing die de Rechtbank van 
Eerste Aanleg te Charleroi in haar vonnis 
van 13 maart 1974 heeft gegeven; dat 
dokter H ... , na de beslissing van de 
eerste rechter, een getuigschrift heeft 
afgegeven waarin hij erkende appellante 
ten tijde van de feiten te hebben ver
zorgd ; dat hij talrijke kneuzingen heeft 
vastgesteld; dat voorts blijkt dat een 
politieman en een rijkswachter de in de 
oorspronkelijke conclusie beschreven 
scEme hebben meegemaakt; dat appel
lante uiteindelijk het adres heeft kunnen 
terugvinden van die getuigen die sedert 
de feiten van woonplaats waren ver
anderd ; dat het hof van beroep ten 
gronde kennis neemt van de zaken; dat 
het dus getuigen opnieuw kan doen horen 
in verband met feiten die reeds in eerste 
aanleg waren aangevoerd, doch waarvan 
het oordeelt niet voldoende ingelicht te 
zijn ; dat het door appellante overgelegd 
geneeskundig getuigschrift alsmede het 
bestaan van twee getuigen, die in eerste 
aanleg niet konden worden gehoord, 
aantonen dat de informatie van het 
hof van beroep over de bedoelde feiten 
niet volledig zou zijn als de gevraagde 
getuigenverhoren niet zouden worden 
gehouden >> ; de gronden van het arrest 
niet antwoorden op dit betoog inzonder
heid voor zover hierin wordt gezegd dat 
het hof van beroep kennis neemt van 
heel het geschil en dat het materieel 
onmogelijk was tijdens de voor de 
eerste rechter gehouden getuigenverhoren 
twee belangrijke getuigen te doen horen, 
en het arrest derhalve niet regehnatig 
met redenen is omkleed (schending van 
artikel 97 van de Grondwet); 

tweede onderdeel, eiseres in haar aan
vullende conclusie van hoger beroep, met 
de in het eerste onderdeel van het middel 
weergegeven bewoordingen, omstandig 
aanvoerde dat de informatie van het hof 
van beroep niet volledig zou zijn zonder 
het verhoor van de twee nieuwe getuigen 
dat zij vroeg in het subsidiaire gedeelte 
van haar ·eerste conclusie ·van hoger 
beroep ; het hof van beroep ingevolge 
de devolutieve kracht van het hoger 
beroep kennis neemt van het geschil zelf 
in zijn geheel en dus niet kon beslissen 
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« dat de sluiting van de getuigenverhoren 
de:finitief is en appellante het recht 
ontneemt dat feit door getuigen te 
bewijzen » zonder het beginsel van de 
devolutieve kracht van het hager beroep 
te miskennen (schending van de in het 
middel vermelde bepalingen en inzonder
heid van de artikelen 870, 915 941, 
1042 en 1068 van het Gerechtelijk 
Wetboek); 

de1·de onde~·deel, aangezien de sluiting 
van het getuigenverhoor geen vonnis is 
dat gezag van gewijsde heeft, het arrest 
niet kon beslissen zoals in het tweede 
onderdeel van het middel is weergegeven 
zonder de regels inzake het gezag van het 
rechterlijk gewijsde te miskennen (scherr
ding van de in het middel vermelde 
bepalingen en inzonderheid van de 
artikelen 23 24, 25 en 26 van het 
Gerechtelijk Wetboek); 

vieTde onde?'deel, eiseres het bewijs 
moest leveren van de door haar aange
voerde feiten (artikel 870 van het 
Gerechtelijk Wetboek en 1315 van het 
Burgerlijk W etboek) ; eiseres had ge
vraagd door nieuwe getuigen het bewijs 
te 1everen van bepaaJde en ter zake 
dienende feiten, namelijk de mishande
lingen die verweerder in 1972 jegens haar 
had gep1eegd in de omstandigheden 
als verme1d in het subsidiaire gedeelte 
van haar eerste conclusie van hager 
beroep en , in de in het eerste onderdeel 
van het middel weergegeven bewoor
dingen omstandig had betoogd dat het 
verhoor van die nieuwe getuigen nood
zakelijk was om de informatie van de 
rechter in hager beroep aan te vullen ; 
het bewijs door getuigen van die feiten 
toelaatbaar was en door het hof van 
beroep kon worden toegestaan (arti
kel 915 en 1042 van het Gerechtelijk 
Wetboek), zodat, door dit verzoek om 
een nieuw getuigenverhoor af te wijzen 
aileen op de algemene grand « dat zij 
subsidiair verzoekt nieuwe getuigen te 
mogen voorbrengen in verband met de 
mishandelingen van 1972, dat deze 
mishande1ingen in haar verzoekschrift 
onder nr. 10 verme1d zijn, dat de s1uiting 
van de getuigenverhoren de:finitief is en 
appellante het recht ontneemt dat feit 
door getuigen te bewijzen ll, het arrest 
de regels inzake de procedure van het 
getuigenverhoor miskent en zijn beslissing 
niet wettelijk verantwoordt (schending 
van de in het midde1 vermelde bepalingen 
en inzonderheid van de artikelen 870, 
915, 917, 920, 922, 939, 941, 943, 945 en 
1042 van het Gerechtelijk Wetboek en 
1315 van het Burgerlijk Wetboek); 

vijjde onde?'deel, het arrest, door aldus 
het verzoek van eiseres om een getuigen
verhoor af te wijzen, haar recht van 
verdediging miskent (schending van de in 
het middel vermelde bepaJingen en 
inzonderheid van het algemeen rechts
beginsel dat de rechten van de verdedi
ging geeerbiedigd moeten worden) : 

Wat het tweede en het vierde onderdeel 
betreft : 

Overwegende dat e1seres in haar 
conclusie van hager beroep verzocht 
nieuwe getuigen te doen horen in verband 
met een van de feiten die vo1gens het 
interlocutoir vonnis van 13 maart 1974 
door getuigen mochten bewezen worden, 
namelijk dat verweerder haar in 1972 
had geslagen in aanwezigheid van ge
tuigen van wie zij bij de eerste getuigen
verhoren het adres niet kende, doch 
sedertdien de woonplaats was te weten 
gekomen ; dat zij tot staving van haar 
beweringen aanvoerde dat het hof van 
beroep kennis nam van het geschil zelf 
en het dus opnieuw getuigen kon doen 
horen in verband met feiten die reeds in 
eerste aanleg waren aangevoerd, indien 
het van oordeel was niet voldoende 
ingelicht te zijn ; 

Overwegende dat, enerzijds, naar 1uid 
van artikel 1042 van het Gerechtelijk 
·w etboek, de regels van het geding 
toepasselijk zijn op de rechtsmiddelen, 
voor zover de bepalingen van hoek III 
van dit Wetboek er niet van afwijken; 

Dat, anderzijds, artike11068, eerste lid, 
van datzelfde W etboek bepaalt dat hager 
beroep tegen een eindvonnis of tegen een 
vonnis alvorens recht te doen het geschi1 
ze1f bij de rechter in hager beroep 
aanhangig maakt ; 

Dat het hof van beroep derhalve niet 
wettelijk kon beslissen dat << de sluiting 
van de getuigenverhoren de:finitief is en 
appellante (thans eiseres) het recht 
ontneemt dat feit door getuigen te 
bewijzen ll ; 

Dat het middel dus gegrond is ; 

Om die redenen, vernietigt het bestre
den arrest ; beveelt dat van dit arrest 
melding zal worden gemaakt op de kant 
van de vernietigde beslissing ; houdt 
de kosten aan opdat hierover door de 
feitenrechter wordt beslist ; verwijst 
de zaak naar het Hof van Beroep te Luik. 

2 juni 1977.- 18 kamer.- Vom·zitte?', 
Baron Richard, raadsheer waarnemend 
voorzitter.- Ve?'slaggeve?', de H. Clason. 



- 1024 

Gelijkh•idende conclusie, de H. Ballet, 
advocaat-generaal. - Pleite1·, de H. 
L. Simont. 

1 e KAMER. - 3 juni 1977, 

10 HUUR VAN GOEDEREN.- PACHT. 
- 0PZEGGING DOOR DE VERPACHTER. 
- VERSCHEIDENE PACHTERS, NL. ECHT-
GENOTEN, DIE HET PACHTGOED EXPLOI
TEREN. - VAN DE OPZEGGING MOET 
AAN IEDERE PACHTER KENNIS WORDEN 
GEGEVEN.- HET VERZOEK 0111 GELDIG
VERKLARING MOET AAN IEDERE 
PACHTER WORDEN GERICHT. 

2D HUUR vAN GOEDEREN. - p ACHT. 
- 0PZEGGING DOOR DE VERP ACHTER. 
- VERSCHEIDENE PACHTERS DIE HET 
PACHTGOED EXPLOITEREN.- KENNIS
GEVING AAN IEDERE PACHTER, OP 
ANDERE DATA. - HET VERZOEK OM 
GELDIGVERKLARING MOET BINNEN DRIE 
MAANDEN GEDAAN WORDEN.- DEZE 
TERMIJN GAAT T.O.V, IEDERE EXPLOI
TANT IN VANAF DE HEM BETREFFENDE 
OPZEGGING. 

1 o W anneer een landeigendom dom· VM'

scheidene pachteTs, exploitanten, nl. 
echtgenoten, woTdt gepacht, moet van de 
opzegging dooT de veTpachte?' kennis 
woTden gegeven aan iede1·e echtgenoot 
en moet het veTzoek om geldigverlclaTing 
van de opzegging, op stTaffe van veTval, 
binnen d1·ie maanden na de opzegging
welke te1·mijn eventt•eel oveTeenkomstig 
Mtikel1345 van het Ge1·echtelijk Wetboek 
wo1·dt veTlengd - tegen beide pachte1·s 
woTden geTicht (1). (Artt. 12-3 en 12-4 
afd. B.W. houdende de regels betref
fende de pacht in het bijzonder ; 
art. I wet van 4 november 1969.) 

2o W anneeT een landeigendom dooT veT
scheidene exploitanten, zij het echt
genoten, wm·dt gepacht, veTplicht de wet 
de veTpachte?' niet dat hij aan iede~·e 
pachteT op dezeljde dag van de opzegging 
zou kennis geven; indien deze kennis
geving op een veTschillende datum is 

(1) Raadpl. cass., 15 juni 1973 (A1'1'. cass., 
1973, blz. 1010), 5 september 1975, twee 
arresten (ibid., 1976, blz. 25 en 28), en 17 maart 
1 077, supm., blz. 778. 

geschied, gaat de teTmijn van dTie 
maanden, eventt•eel veTlengd oveTeen
komstig Mtikel1345 van het GeTechtelijk 
W etboek, waa1·binnen de ve1·pachte1·s om 
geldigveTklaTing van de opzegging moet 
ve~·zoeken, in vanaf de dag waa;rop aan 
iedeTe exploitant ajzondeTlijk opzegging 
is gedaan. (Art. 12-4 afd. B.W. houden
de de regels betreffende de pacht in het 
bijzonder : art. I wet van 4 november 
1969.) 

(DE VLIEGHER EN COCQUYT, 
T. DEVOS H., E., W., N. EN W. 

EN LITISCONSORTEN.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 17 februari 1976 in hoger 
beroep gewezen door de Rechtbank van 
Eerste Aanleg te Kortrijk ; 

Over het middel afgeleid uit de 
schending van de artikelen 12-3, 12-4 
van de regels betreffende de pacht in het 
bijzonder, ingevoegd in het Burgerlijk 
W etboek door artikel I van de wet van 
4 november 1969 tot wijziging van de 
pachtwetgeving en van de wetgeving 
betreffende het recht van voorkoop ten 
gm1ste van huurders van landeigen
dommen, en 1345 van het Gerechtelijk 
Wetboek, gewijzigd bij artikel 8 van de 
wet van 28 december 1967, 

dooTdat, na geconstateerd, impliciet 
aanvaard of althans niet betwist te 
hebben dat de eisers medepachters
exploitanten zijn van de ten deze in 
pacht gegeven hoeve, gTonden en weide, 
dat door de verweerders op 22 januari 
197 4 aan eiser alleen, en niet aan eiseres, 
opzegging van pacht werd aangezegd 
tegen 25 december 1976, dat door 
gerechtsbrief van 7 maart 1974 de beide 
eisers in verzoening werden opgeroepen 
voor de Vrederechter van het kanton 
Harelbeke, dat op 28 maart 1974 een 
proces-verbaal van niet-verzoening werd 
opgesteld, dat op 10 april 1974 de beide 
eisers gedagvaard werden ten einde de 
opzegging van 22 januari 1974 geldig te 
horen verklaren, dat op 22 november 
1974 aan eiseres alleen, en niet aan eiser, 
opzegging van pacht werd aangezegd 
tegen 25 december 1976, dat door 
gerechts brief van 11 februari 197 5 eiseres 
in verzoening werd opgeroepen voor 
gezegde Vrederechter, dat op 20 februari 
197 5 een proces-verbaal van niet-ver
zoening werd opgesteld, en dat op 
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II maart 1975 eiseres gedagvaard werd 
ten einde de pachtopzegging van 22 no
vember 1974 geldig te horen verklaren, 
het vom.tis het middel van de eisers 
verwerpt waardoor deze laatsten, in hun 
verzoekschrift tot hoger beroep, lieten 
gelden dat, gezien voormelde gegevens, 
de vorderingen van de verweerders 
strekkende tot geldigverklaring van ge
zegde opzeggingen onontvankelijk of 
ten minste ongegrond waren, aangezien 
de geldigverklaring van de opzegging 
tegen de beide echtgenoten binnen drie 
maanden ervan dient te worden 
gevorderd, hetgeen veronderstelt dat 
beide opzeggingen binnen een termijn 
van minder dan drie maanden worden 
betekend, teneinde binnen de termijn 
van drie maanden de geldigverklaring 
ervan tegen beide echtgenoten te ver
volgen, zulks op grond van de beschou
wing dat de opzeggingen niet noodzake
lijk op dezelfde dag aan beide echt
genoten moeten worden betekend, dat, 
wanneer tegenover ieder medepachter 
binnen drie maanden na de opzegging 
van elk afzonderlijk, een afzonderlijke 
oproeping tot verzoening en een dag
vaarding tot geldigverklaring wordt toe
gestuurd, aan de bepaling van artikel 12-4 
van de landpachtwetgeving is voldaan, 
en dat verder volstaat dat, met naleving 
van de wettelijk voorgeschreven opzeg
gingstermijn, de opzeggingen tegen de
zelfde datum worden gegeven, 

terwijl, nu uit de bepalingen van 
artikel 12-3 van de hoger ingeroepen 
pachtwetgeving volgt dat niet aileen 
aan al de medepachters-exploitanten 
kennis moet worden gegeven van de 
opzegging, maar dat daarenboven de 
geldigverklaring van de aldus aan al de 
medepachters aangezegde opzeggingen 
tegen al die medepachters moet worden 
aangevraagd, en nu uit de bepalingen van 
artikel 12-4 van voormelde pachtwet
geving volgt dat de vordering tot geldig
verklaring, op straffe van verval van de 
opzegging, moet ingesteld worden binnen 
de termijn van drie maanden na de 
opzegging eventueel verlengd zoals be
paald in artikel1345 van het Gerechtelijk 
Wetboek, hieruit verder volgt dat de 
vordering tot geldigverklaring van de 
aan de verschillende medepachters-ex
ploitanten gegeven opzeggingen moet 
worden ingesteld binnen voormelde even
tueel verlengde termijn van drie maanden 
lopende vanaf de eerste aangezegde 
opzegging, hetgeen veronderstelt dat 
binnen drie maanden na de eerste aan
gezegde opzegging, dezelfde opzegging 

CASSATIE, 1977. - 33 

aan al de andere medepachters zou zijn 
aangezegd en niet meer mogelijk is 
wanneer, zoals ten deze, de tweede 
opzegging op 22 november 1974, dit is 
tien maanden na de eerste opzegging van 
22 januari 1974, werd gegeven : 

Overwegende dat, krachtens arti
kel 12-3 vervat in artikel I van de wet 
van 4 november 1969 tot wijziging van 
de pachtwetgeving, indien verscheidene 
pachters het goed gemeenschappelijk 
pachten, kennis van de opzegging moet 
worden gegeven aan al degenen die het 
goed exploiteren ; 

Dat, luidens artikel 12-4 vervat in 
artikel I van voormelde wet, de opzeg
ging, waarin de pachter niet schriftelijk 
heeft berust, vervalt indien de verpachter 
niet, binnen drie maanden na de opzeg
ging, om de geldigverldaring ervan heeft 
verzocht; 

Overwegende dat voormeld artikel 12-3 
niet bepaalt dat de kennisgevingen van 
de opzeggingen aan de verschillende 
pachters op dezelfde datum moeten 
geschieden ; 

Dat, wanneer de data van deze kennis
gevingen niet dezelfde zijn, de door 
voormeld artikel 12-4 bepaalde termijn 
van drie maanden niet vanaf de eerste 
aangezegde opzegging een aanvang kan 
nemen; 

Dat immers, indien deze termijn vanaf 
de eerste aangezegde opzegging een 
aanvang nam, hij, in strijd met de 
bepaling van voormeld artikel 12-4, 
jegens sommige pachters zou worden 
ingekort of zelfs verdwijnen ; 

Dat, door te oordelen dat de ver
weerders terecht laten opmerken dat 
artikel 12-3 van de pachtwet nergens 
voorschrijft dat de opzegging aan de 
medepachters met een aangetekende 
brief van dezelfde datum moet gebeuren 
en dat wanneer tegenover ieder mede
pachter binnen drie maanden na de 
opzegging van elk afzonderlijk, een 
afzonderlijke oproeping tot verzoening 
en een dagvaarding tot geldigverldaring 
wordt toegestuurd, aan de bepaling van 
artikel 12-4 van de landpachtwetgeving 
is voldaan, het vonnis de in het 
middel aangehaalde wetsbepalingen niet 
schendt; 

Dat het middel naar recht faalt ; 

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

3 juni 1977.- 18 kamer.- Voorzittm·, 
Ridder Rutsaert, eerste voorzitter. -
Verslaggever, de H. Gerniers. - Gelijk-
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luidende conclusie, de H. Dumon, eerste 
advocaat-generaal. - Pleiters, de HR. 
Bayart en Hutzler. 

1e KAMER.- 3 juni 1977. 

1° HUUR VAN GOEDEREN. -PAOHT. 
- 0PZEGGING DOOR DE VERPAOHTER. 
- VoORNEMEN VAN DE VERPACHTER 
RET PACHTGOED ZELF TE EXPLOITEREN. 
- PERSOONLIJKE EXPLOITATIE BE
TEKENT NOODZAKELIJK DAT HIJ RET 
GOED ALS EIGENAAR EXPLOITEERT. -
GEVOLGEN O.M. IN GEVAL VAN VER
VREEMDING VAN RET GOED. 

2° HUUR VAN GOEDEREN.- PACHT. 
- QpzEGGING DOOR DE VERPACHTER. 
- VoORNEJiiiEN VAN DE VERPACHTER 
RET PACHTGOED ZELF TE EXPLOITEREN. 
- VERKOOP VAN RET GOED DOOR DE 
VERPAOHTER.- RECHT VAN DE PACH
TER DIE RET PACHTGOED HEEFT MOETEN 
ONTRUIMEN. 

3° HUUR VAN GOEDEREN.- PACHT. 
- QpzEGGING DOOR DE VERPACHTER 
OM RET GOED ZELF TE EXPLOITEREN. -
VONNIS WAARIN WORDT BESLIST DAT 
DEZE OPZEGGING NIET GELDIG IS OMDAT 
DE VROEGERE EIGENAAR ZELF OPZEG
GING HAD GEDAAN OM RET GOED OOK 
ZELF TE EXPLOITEREN. - 0NWETTIG
HEID. 

1° Onder persoonlijke exploitatie in a?·ti
kel 7, 1°, vervat in artikel I van de wet 
van 4 november 1969 tot wijziging van 
de pachtwetgeving w01·dt verstaan een 
exploitatie van het pachtgoed door de 
verpachter als eigenaar; wanneer de 
eigenaar, omdat hij aan de pachte1· 
opzegging heeft gedaan om het pachtgoed 
zelf te exploiteren, dit goed aan een 
derde ve1·koopt, ziet hij dus noodzake
lijkerwijs van deze persoonlijke exploi
tatie als eigenaar aj en maakt deze zeljs 
onmogelijk. 

2° W anneer de ve1·pachter aan de pachter 
opzegging heeft gedaan om het pachtgoed 
zelf te exploiteren en dit goed nadien 
verkoopt aan een derde, heejt de pachte1·, 
indien hij het goed heeft moeten ont
ruimen, recht op zijn terugkeer op het 
pachtgoed met schadevergoeding of op 
schadevergoeding alleen. (Art. 7, 1°, en 

13 afd. B.W. houdende de regels 
betreffende de pacht in het bijzonder ; 
art I wet van 4 november 1969.) 

3° Onwettig wegens schending o.m. van de 
a1·tikelen 7, 1°, en b5 vervat in artikel 1 
van de wet van 4 november 1969 is het 
vonnis waarin wordt beslist dat de aan 
de pachter door de koper van de land
eigendom gedane opzegging nietig is 
op grand dat de vroegere eigenaa1· 
regelmatig aan de pachter opzegging had 
gedaan om dit goed zelf te exploiteren, 
nude koper oak het 1•echt heeft opzegging 
te doen om het goed zelf te exploiteren en 
een persoonlijke exploitatie betekent dat 
het goed als eigenaar wordt geexploitee1·d. 

(NEUCKERMANS EN DE MAESENEER, 
T. HEYMANS R. EN G.) 

ARREST. 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 15 juni 1976 in hoger beroep 
gewezen door de Rechtbank van Eerste 
Aanleg te Leuven, uitspraak doende op 
verwijzing; 

Gelet op het arrest op 12 september 
1975 door het Hof gewezen; 

Overwegende dat uit de vaststellingen 
van het vonnis blijkt dat de genaamden 
Jean Heymans en Albert Heymans, 
vroegere eigenaars van de twee percelen 
land die het voorwerp van de betwisting 
uitmaken, op 15 april 1970 de ver
weerders, hun pachters, gedagvaard 
hebben tot geldigverklaring van een 
voor eigen exploitatie gegeven opzegging 
van pacht, dat deze opzegging tegen 
1 december 1973 gegrond werd verklaard, 
dat voormelde Jean Heymans en Albert 
Heymans later, op 29 oktober 1970, de 
kwestieuze percelen aan de eisers hebben 
verkocht, dat deze laatsten op hun beurt 
op 6 november 1970 aan de verweerders 
opzegging voor eigen exploitatie be
tekenden en dat deze opzegging tegen 
1 december 1973 gegrond werd verklaard; 

Over het derde middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 7, inzonder
heid 1°, 8, 13 en 55 van de regels betref
fende de pacht in het bijzonder die de 
afdeling 3 vormen van hoofdstuk II van 
titel VIII van boek III van het Burgerlijk 
Wetboek, 

doordat het vonnis de door de eisers 
als kopers gedane opzegging voor eigen 
gebruik nietig verklaart, zulks op grond 
dat de vervreemding van het goed de 
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vroegere verpachter niet outlast van de 
verplichting het goed te laten exploiteren 
door degene of degenen die in de opzeg
ging werden aangewezen en dat het 
vonnis dat die opzegging geldig heeft 
verklaard een rechtstoestand heeft ge
schapen waarmee de verkrijger nood
zakelijk rekening moest houden, 

te1·wijl de eigen exploitatie met het oog 
waarop de vroegere eigenaar opzegging 
had gegeven noodzakelijk een gebruik 
als eigenaar betekent, zodat de mogelijk
heid en ook de verplichting daartoe met 
de vervreemding van het goed ver
dwijnen: 

Overwegende dat de eigen exploitatie, 
welke in artikel 7, 1°, vervat in artikel I 
van de wet van 4 november 1969 tot 
wijziging van de pachtwetgeving, wordt 
bedoeld, een exploitatie is van het 
verpachte goed door de verpachter, in 
zijn hoedanigheid van eigenaar ; 

Dat wanneer, na aan de pachter een 
opzegging te hebben gegeven om het 
verpachte goed zelf te exploiteren, de 
eigenaar bedoeld goed aan een derde 
verkoopt, hij noodzakelijkerwijs deze 
eigen exploitatie, als eigenaar, verzaakt 
en deze zelfs onmogelijk maakt ; 

Dat weliswaar de pachter eventueel 
en in de door artikel 13 van voormelde 
wet bepaalde voorwaarden een recht op 
zijn terugkeer op het pachtgoed met 
schadevergoeding of een recht op schade
vergoeding aileen zou kunnen doen 
gelden; 

Dat echter, krachtens artikel 55 van 
gezegde wet, de derde die het pachtgoed 
heeft gekocht ook het recht heeft, in 
de door de artikelen 7, 1°, en 8 van 
dezelfde wet bepaalde voorwaarden, 
opzegging voor eigen exploitatie te 
geven; 

Dat, door de door de eisers, als kopers, 
gegeven opzegging voor eigen exploitatie 
nietig te verldaren op grand van de 
beschouwingen dat de vervreemding van 
het verpachte goed de vroegere ver
pachter niet outlast van de verplichting 
het goed te laten exploiteren door degene 
of degenen die in de opzegging werden 
aangewezen en dat het vonnis dat die 
opzegging geldig heeft verklaard bij de 
vroegere verpachter een rechtstoestand 
heeft geschapen waarmede de kopers 
noodzakelijk rekening moesten houden, 
het vonnis de in het middel aangehaalde 
wetsbepalingen schendt ; 

Dat het middel gegrond is ; 
Overwegende dat de vernietiging van 

de beslissing over de hoofdvordering van 
de eisers de vernietiging medebrengt van 

de beslissing waarbij de eisers worden 
veroordeeld om aan de verweerders een 
bedrag van 5.066 frank terug te betalen, 
alsmede van de beslissing waarbij een 
deskundige wordt aangesteld, daar zij 
het gevolg zijn van de beslissing over de 
hoofdvordering; 

Om die redenen, en zonder acht te 
slaan op het eerste en het tweede middel, 
die tot geen ruimere cassatie kunnen 
leiden, vernietigt het bestreden vonnis, 
behalve in zoverre het de beslissing over 
de gerechtskosten aanhoudt ; 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 de Rechtbank van 
Eerste Aanleg te Mechelen, zitting 
houdende in hoger beroep. 

3 juni 1977.- 18 kamer.- Voo1·zitter, 
Ridder Rutsaert, eerste voorzitter. -
Ve1·slaggever, de H. Gerniers. - Gelijk
luidende conclusie, de H. Dumon, eerste 
advocaat-generaal. - Pleiters, de HR. 
van Heeke en Biitzler. 

1e KAMER.- 3 juni 1977. 

1 o REDENEN VAN DE VONNISSEN 
EN ARRESTEN. - BURGERLIJKE 
ZAKEN.- ONVERDEELDHEID.- OPEN
BARE VERKOOP VAN ONVERDEELDE 
GOEDEREN GEVORDERD DOOR EElN DER 
MEDEEIGENAARS.- CONOLUSIE VAN DE 
ANDERE MEDEEIGENAAR WAARIN OM
STANDIG WORDT AANGEVOERD DAT EEN 
DERGELIJK VERZOEK WEGENS AAN DE 
ZAAK EIGEN OMSTANDIGHEDEN REOHTS
MISBRUIK OPLEVERT. - GEEN ANT
WOORD OP DEZE OONOLUSIE. -BEGRIP. 

2° RECHTSBEGINSELEN (ALGEME
NE).- REOHTSMISBRUIK.- 0NVER
DEELDHEID. - 0PENBARE VERKOOP 
VAN ONVERDEELDE GOEDEREN GE
VORDERD DOOR EEN DER MEDEEIGE
NAARS.- CONOLUSIE VAN DE ANDERE 
MEDEEIGENAAR WAARIN OMSTANDIG 
WORDT AANGEVOERD DAT EEN DERGE
LIJK VERZOEK WEGENS AAN DE ZAAK 
EIGEN OMSTANDIGHEDEN REOHTSMIS
BRUIK OPLEVERT.- GEEN ANTWOORD 
OP DEZE OONOLUSIE.- BEGRIP. 
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1 o en 2° De conclusie van een medeeigenaar 
wordt niet beantwoord en wrtikel 97 van 
de Grondwet wordt dus geschonden door 
de 1·echter die, tet• verwerping van diens 
verweermiddel tegen een verzoek om 
openbare verkoping van de roerende en 
onroerende goederen van een onverdeeld
heid, enkel overweegt dat geen 1'echts
misbruik is het feit dat een medeeigenaar 
gebruik maakt van zijn recht de openbare 
verkoping van de onverdeelde goedet·en 
te vo1·deren en dat hij die een dergelijke 
verkoop v01·dert M' belang bij heeft de 
verkoopswaarde door deze verkoop te 
laten bepalen, wanneer in deze conclusie 
omstandig wordt uiteengezet dat wegens 
aan de zaak eigen omstandigheden de 
kosten van een openbare verkoop het 
bedrag waarop de andere partij bij de 
verdeling van de onroerende goede1·en 
aanspraak zou kunnen maken helemaal 
zou opslorpen en dat deze partij in de 
roerende goederen slechts 1•echt had op 
een deel van minder dan 2.000 jmnk, 
zodat de openbare verkoop zinloos was 
« aangezien hieruit voor (een der par
tijen) geen voordeel en voor (de andere) 
slechts nadeel kon voortvloeien » en dat 
een det·gelijk verzoek dan oak rechts
misbrt~ik opleve1·de (1). (Art. 97 Grand
wet.) 

(ABTS, T. MALFROOT,) 

ARREST. 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 15 oktober 1975 door het Hof 
van Beroep te Antwerpen gewezen ; 

Over het middel afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 815, 826, 827, 1382, 
1383 van het Burgerlijk Wetboek, 17, 
1207, 1211, 1212, 1215, 1216 van het 
Gerechtelijk Wetboek, 97 van de Grand
wet en van het algemeen rechtsbeginsel 
van het rechtsmisbruik, 

doordat het arrest, op de tegenvordering 
van verweerder, de openbare verkoop 
beveelt van de roerende goederen en van 
de onroerende goederen gelegen te 
Mechelen, afhangende van de nalaten
schap van wijlen Malfroot Eliane, om de 
reden dat het recht een openbare verko
ping te vorderen van de niet in natura 

(1) Over het begrip rechtsmisbruik, raadpi. 
cass., 10 september 1971 (A1-r. cass., 1972, 
biz. 31) en de noot get. W.G., alsmede de 
:p.oot van Professor VAN OMMESLAGHE in 
Rev. m•it. de jurispr. belge, 1976, biz. 303 en vlg. 

verdeelbare goederen niet dient beoor
deeld te worden in functie van de venale 
waarde van het aandeel van de gerech
tigden ; dat het vanwege verweerder 
geen misbruik is dit recht door de rechter 
te doen sanctioneren en te doen erkennen; 
dat hij er belang bij heeft de juiste venale 
waarde ervan te laten bepalen door 
openbare aanbieding, veeleer dan door 
schatting, 

terwijl, eet·ste onderdeel, eiser in con
clusie staande hie1d, zonder op dat punt 
door het arrest te worden tegengesproken, 
dat, wat betreft de vraag tot openbare 
verkoping van te Mechelen gelegen 
onroerende goederen, de rechten van 
verweerder op een vierde in vrucht
gebruik (lees : naakte eigendom) zich 
herleiden tot een bedrag van 23.480 frank 
op een geschatte waarde van 3.200.600 
frank, zodat de vraag tot verkoop van 
deze goederen een rechtsmisbruik was 
vanwege verweerder die louter handelde 
met de bedoeling te schaden en daar in 
alle geval de verkoop voor verweerder 
zelf meer kosten dan voordeel zou 
opleveren en tegelijk zeer grote schade 
zou veroorzaken aan eiser ; het arrest op 
deze conclusie onvoldoende antwoordt 
(schending van artikel 97 van de Grand
wet); 

tweede onderdeel, de vraag van ver
weerder tot openbare verkoping van de 
te Mechelen gelegen onroerende goederen 
een misbruik van recht is daar hij deze 
vordering heeft ingesteld met de bedoe
ling eiser te schaden en in alle geval 
verweerder hierdoor zijn rechten op de 
meest nadelige wijze uitoefent, zowel 
voor zichzelf, daar de kosten voor hem 
hoger liggen dan zijn profijt, als voor 
eiser, die door de verkoop van het eigen
dom zeer erg benadeeld wordt, zodat het 
arrest het aanbod van eiser om de 
goederen te laten schatten ten onrechte 
verwerpt (schending van de artikelen 815, 
826, 827, 1382 en 1383 van het Burgerlijk 
Wetboek, 17, 1207, 1211, 1212, 1215 van 
het Gerechtelijk W etboek en van voor
meld algemeen rechtsbeginsel); 

derde ondet·deel, het arrest evenmin 
voldoende gemotiveerd is wat betreft de 
openbare verkoop van de roerende 
goederen van de nalatenschap, daar eiser 
slechts recht heeft op de naakte eigendom 
van 1.279 frank; ook in deze omstan
digheden de vordering tot openbare 
verkoop een rechtsmisbruik is daar ze 
voor verweerder geen profijt oplevert en 
eiser grotelijks benadeelt (schending van 
de artikelen 97 van de Grondwet, 815, 
826, 827, 1382, 1383 van het Burgerlijk 
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Wetboek, 17, 1207, 1211, 1212 en 1216 
van het Gerechtelijk W etboek en van 
voormeld algemeen rechtsbeginsel); 

vierde onderdeel, de schatting van de 
goederen, zoals door eiser aangeboden, 
het vaststellen hunner venale waarde tot 
voorwerp heeft ; de motieven van het 
arrest waarmede deze vraag van eiser 
wordt verworpen omdat verweerder er 
belang bij heeft de venale waarde door 
verkoop te doen vaststellen, derhalve 
onduidelijk en dubbelzinnig zijn daar ze 
niet duidelijk maken waarin en waarom 
in die twee gevallen de venale waarde zou 
verschillen (schending van artikel 97 
van de Grondwet) : 

W at het eerste en het derde onderdeel 
betreft : 

Overwegende dat eiser in conelusie 
omstandig een reeks feiten aanvoerde 
waaruit hij afleidde dat de openbare 
verkoping van de naakte eigendom van 
alle zo roerende als onroerende goederen, 
behorende tot de nalatenschap van 
wijlen Eliane Malfroot, ten deze zinloos 
was en de vordering daartoe een rechts
misbruik uitmaakte; 

Dat hij met name, ten aanzien van de 
te Mechelen gelegen onroerende goederen, 
een berekening maakte van de waarde 
van deze goederen, van de daarop door 
eiser met eigen penningen betaalde 
sommen, van de som die in onverdeeld
heid was gebleven, van het aandeel 
daarin van wijlen Eliane Malfroot en van 
de som (23.480 frank) die derhalve aan 
verweerder, wegens zijn recht van 
een vierde in naakte eigendom, toekwam ; 
dat hij uitdrukkelijk stelde dat alleen 
reeds de kosten van de openbare verko
ping van de naakte eigendom van de 
kwestieuze goederen laatstbedoelde som 
zouden overtreffen ; 

Dat hij ten aanzien van de roerende 
goederen een berekening maakte waaruit 
bleek dat het aandeel van verweerder 
1.279 frank beloopt, « zodat het ook daar 
geen zin heeft de openbare verkoop te 
bevelen »; 

Dat hij uit dit alles besloot dat de 
vordering tot openbare verkoping een 
misbruik van recht uitmaakte, vermits 
zij aan verweerder geen enkel voordeel 
kan verschaffen en aan eiser slechts 
nadeel kan berokkenen, de vordering 
overigens enkel met laatste doel ingesteld 
zijnde; 

Overwegende dat het arrest er zich 
toe beperkt op dit punt te beschouwen 
dat « het recht om de openbare verkoop 
van de niet in natura verdeelbare 

goederen te vorderen niet dient beoor
deeld te worden in functie van de venale 
waarde van het aandeel van de gerech
tigden ; dat het vanwege gei'ntimeerde, 
thans verweerder, geen misbruik is dit 
recht door de rechter te doen erkennen 
en sanctioneren ; dat hij er belang bij 
heeft de juiste venale waarde ervan te 
laten bepalen door openbare aanbieding 
veeleer dan door schatting " ; 

Overwegende dat het arrest zodoende 
voormelde omstandige conclusie, waarin 
precies de redenen werden uiteengezet 
waarom de verkoping in de gegeven 
feitelijke omstandigheden geen zin had en 
de vordering daartoe een rechtsmisbruik 
uitmaakte, niet beantwoordt : 

Dat beide onderdelen van het middel 
gegrond zijn ; 

Om die redenen, en zonder acht te 
slaan op de tweede en vierde onderdelen 
van het middel, die niet tot ruimere 
cassatie kunnen leiden, vernietigt het 
bestreden arrest, doch alleen in zoverre 
het, bij bevestiging van het beroepen 
vonnis, de openbare verkoping beveelt 
van de naakte eigendom van alle tot de 
nalatenschap van wijlen Eliane Malfroot 
behorende zo roerende als onroerende 
goederen doch beperkt tot de naakte 
eigendom ervan en in zoverre over de 
kosten wordt beslist; 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 Brussel. 

3 juni 1977.- 16 kamer.- Voorzitter, 
Ridder Rutsaert, eerste voorzitter. -
Verslaggever, de H. de Vreese. - Gelijk
lttidende conclusie, de H. Duman, 
eerste advocaat-generaal. - Pleiter, de 
H. Houtekier. 

2e KAMER. - 6 juni 1977. 

AANSPRAKELIJKHEID (BUITEN 
OVEREENKOMST). - BESLISSING 
W AARBIJ EEN WEJGGEBRUIKER ALLEEN 
AANSPRAKELIJK WORDT VElRKLAARD 
VOOR DE SCHADE. - GEEN VAST
STELLING WAARUIT RAN WORDEN AF
GELEID DAT DE SCHADJ!1 ZICH OOK ZOV 
HEJBBEN VOORGEDAAN ZONDER DE FOUT 
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WELKE TEN LASTE VAN EEN ANDERE 
BESTUURDER WERD VASTGESTELD. -
GEEN WETTIG VERANTWOORDE BE· 

SLISSING. 

Niet wettig verantwoord is de beslissing 
waarbij een bestuurder alleen aan
sprakelijk wordt verklaard voor de 
gevolgen van een wegverkeersongeval, 
als zij niet constateert dat de schade, 
zoals zij zich heeft voorgedaan, zich ook 
zou hebben voorgedaan zonder de fout 
wellw ten laste van een andere bestuurder 
werd vastgesteld (1). (Artt. 1382 en 
1383 B.W.) 

(LEEMANS L., T. POTTIEZ G. EN J.-B.) 

ARREST (vertaling). 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 18 januari 1977 in hoger 
beroep gewezen door de Correctionele 
Rechtbank te Bergen ; 

I. Op de voorziening van Leemans, 
beklaagde: 

a) In zoverre de voorziening gericht is 
tegen het openbaar ministerie : 

Overwegende dat de substanWile of op 
straffe van nietigheid voorgeschreven 
rechtsvormen in acht zijn genomen en 
de beslissing overeenkomstig de wet is 
gewezen; 

b) In zoverre de voorziening gericht is 
tegen Guy Pottiez, medebeklaagde, en 
tegen Jean-Baptiste Pottiez, civiel
rechtelijk aansprakelijke partij : 

Overwegende dat eiser niet bevoegd is 
om zich in cassatie te voorzien tegen de 
beslissingen op de rechtsvorderingen van 
het openbaar ministerie tegen de ver
weerders; 

c) In zoverre de voorziening gericht is 
tegen Jean-Baptiste Pottiez, burgerlijke 
partij : 

Overwegende dat eiser afstand heeft 
gedaan van zijn voorziening; 

II. Op de voorziening van Leemans, 
burgerlijke partij, tegen de verweerders, 

(1) 0ass., 22 maart 1976 (A1•r. cass., 1976, 
biz. 851); raadpl. cass., 20 december 1976 
en 24 januari 1977, supra, biz. 442 en 572. 

beklaagde en civielrechtelijk aansprake
lijke partij : 

Over het middel afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 97 van de Grond
wet, 1382, 1383 van het Burgerlijk 
Wetboek, 3 en 4 van de wet van 17 april 
1878 houdende de voorafgaande titel 
van het Wetboek van Strafvordering, 

doordat het bestreden vonnis, na op 
strafrechtelijk gebied beslist te hebben 
dat de telastleggingen 0 en D (over
tredingen van de artikelen 42, § 1-1, a en 
b, van het W egverkeersreglement en 34, 
1°, van de Wet betreffende het weg
verkeer) ten laste van de verweerder 
Guy Pottiez aangetoond bleven, zegt dat 
eiser volledig aansprakelijk is voor de 
litigieuze botsing tussen de voertuigen 
respectievelijk bestuurd door de eerste 
verweerder en eiser, en deze bijgevolg 
veroordeelt om de gehele aan de ver
weerder Jean-Baptiste Pottiez toege
brachte schade te vergoeden en de 
rechtbank onbevoegd verklaart om kennis 
te nemen van eisers civielrechtelijke 
vordering, zonder de beslissing waarbij 
eiser alleen aansprakelijk wordt gesteld 
voor het ongeval met redenen te om
kleden, 

terwijl, bij afwezigheid in het vonnis 
van elk motief dat vaststelt of waaruit 
kan worden afgeleid dat de ten laste van 
verweerder, beklaagde, bewezen ver
klaarde misdrijven geen oorzakelijk ver
band vertonen met het ongeval en dat, 
zonder hen, de schade niettemin op 
dezelfde wijze zou toegebracht zijn, de 
genoemde beslissingen op de civiel
rechtelijke vorderingen niet regelmatig 
met redenen zijn omkleed en evenmin 
wettelijk verantwoord zijn : 

Overwegende dat, na de verweerder, 
beklaagde, te hebben vrijgesproken van 
de telastleggingen A (niet zo dicht moge
lijk bij de rechterrand van de rijbaan te 
zijn gebleven) en B (geen voldoende 
zijdelingse afstand te hebben gelaten 
tussen zijn voertuig en het voertuig dat 
het gaat kruisen) en hem veroordeeld te 
hebben wegens de telastleggingen 0 
(een voertuig te hebben bestuurd met een 
alcoholgehalte van minstens 0,8 gram per 
liter bloed) en D (tussen het vallen van 
de avond en het aanbreken van de dag 
gereden te hebben zonder zijn lichten te 
gebruiken), het bestreden vonnis zegt 
dat eiser, die wegens de hem ten laste 
gelegde misdrijven werd veroordeeld, 
alleen aansprakelijk is voor het ongeval ; 

Overwegende dat het vonnis niet vast
stelt dat de door het ongeval aan ver-
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weerder, burgerlijke partij, toegebrachte 
schade ook op dezelfde wijze zou toe
gebracht zijn zonder de aldus aan 
verweerder ten laste gelegde fouten ; 

Dat het vonnis bijgevolg niet wettelijk 
beslist dat eiser aileen aansprakelijk is 
voor het ongeval ; 

Dat het middel gegrond is ; 
En overwegende dat de vernietiging 

van de beslissing op de civielrechtelijke 
vordering van eiser de vernietiging 
meebrengt van de beslissing op de 
civielrechtelijke vordering van de ver
weerder Jean-Baptiste Pottiez, die op 
dezelfde onwettelijkheid steunt, hoewel 
deze tweede beslissing geen eindbeslissing 
is; 

Om die redenen, decreteert de afstand 
van de voorziening in zoverre zij gericht 
is tegen de beslissing op de civielrechte
lijke vordering van de verweerder Jean
Baptiste Pottiez; vernietigt het bestreden 
vonnis in zoverre het uitspraak doet 
over de civielrechtelijke vorderingen van 
eiser en van deze verweerder, behalve in 
zoverre het vonnis beslist dat eiser een 
fout heeft begaan die zijn aansprakelijk
heid in het gedrang brengt ; verwerpt de 
voorziening voor het overige ; beveelt 
dat van dit arrest melding wordt gemaakt 
op de kant van de gedeeltelijk vernietigde 
beslissing ; veroordeelt eiser in de helft 
en de verweerders in de andere helft van 
de kosten; verwijst de aldus beperkte 
zaak naar de Correctionele Rechtbank 
te Doornik, zitting houdend in hoger 
beroep. 

6 juni 1977. - 28 kamer. - Voor
zitter, de H. Trousse, raadsheer waar
nemend voorzitter. - V erslaggever, de 
H. Legros. - Gelijkluidende conclusie, 
de H. Dumon, eerste advocaat-generaal. 
- Pleiter, de H. A. DeBruyn. 

28 KAMER. - 6 juni 1977. 

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN. - STRAFZAKEN. - VER
OORDELING TOT EEN ENKELE STRAF 
WEGENS ONOPZETTELIJK DODEN EN 
ONOPZETTELIJK TOEBRENGEN VAN 
SLAGEN OF VElRWONDINGEN. - ToE
PASSING VAN DE STRAF VAN ARTI
KEL 419 VAN HET STRAFWETBOEK. -
VERMELDING IN HElT VONNIS VAN 
DAT ARTIKEL. - NAAR RECHT GEMO
TIVEERDE BESLISSING. 

N aar recht gemotiveerd is de beslissing tot 
veroordeling wegens onopzettelijk doden 
en onopzettelijk toebrengen van slagen 
of verwondingen tot een enkele straj, nl. 
de straj van a1·tikel 419 van het 8traj
wetboek, waarin dit artikel als toegepaste 
wettelijke bepaling wordt ve1·meld (1). 
(Art. 97 Grondwet.) 

(SOALSO F., M. EN J., T. «FIRMA NICOLAUS 
REIN K.G. », LANDSBOND DElR OHRISTE• 
LIJKE MUTUALITEITEN, HANSER EN 
REIN.) 

ARREST (ve1·taling). 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 22 december 1976 door het 
Hof van Beroep te Luik gewezen ; 

I. Op de voorziening van Francesco 
Scalzo: 
•••••••••• 0 ••••• 0 •• 0 •• 0 • 

B. In zoverre de voorziening gericht is 
tegen de beslissingen op de strafvordering 
tegen eiser, op de civielrechtelijke verde
ring van de verweerster de Firma 
Nikolaus Rein tegen eiser en op de 
civielrechtelijke vordering van eiser tegen 
de verweerders Hanser, de Firma Niko
laus Rein, en Klaus Rein : 

Over het middel afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 418 van het 
Strafwetboek en 97 van de Grondwet, 

doordat het hof, ter veroordeling van 
de eerste eiser wegens onopzettelijk 
doden van de persoon Maria Cannito en 
wegens onopzettelijke verwondingen aan 
Angelo Scalzo tot een geldboete van 
100 frank, ter vrijspraak van de tweede 
verweerder van de genoemde telast
leggingen en, op burgerlijk gebied, om 
zich onbevoegd te verldaren om uitspraak 
te doen over de civielrechtelijke vorde
ringen van de eisers Scalzo en om de 
eerste eiser te veroordelen om aan de 
eerste verweerster 136.921 frank te 
betalen, beslist, met verwijzing naar de 
door de eerste rechter bedoelde wettelijke 
bepalingen, « dat de eerste rechter de 
bestanddelen van de zaak op verstandige 
wijze beoordeeld heeft met oordeel
kundige motieven die de in hoger beroep 
voorgelegde conclusie beantwoorden en 
die door het Hof worden overgenomen », 
met name dat de eerste eiser « zich op 

(1) Cass., 31 mei 1977, sup1•a, biz. 1012 en 
noot 1. 
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de voorrangsweg heeft begeven terwijl 
het voertuig van de tweede beklaagde 
(Hanser) duidelijk zichtbaar was en 
anderzijds dat hij tegen een abnormaal 
lage snelheid verder de weg heeft over
gestoken ondanks het naderbij komen 
van de tweede beklaagde ; dat elk van 
deze feiten ontegensprekelijk noodzake
lijk een oorzaak van het ongeval is >> en 
dat « het ontwijkingsmaneuver van de 
tweede beklaagde hem niet als een fout 
kan worden aangerekend terwijl hem 
overigens geen ander verwijt kan worden 
gemaakt », 

terwijl, eerste ondet·deel, het vonnis, bij 
ontstentenis van een verwijzing naar 
artikel 418 van het Strafwetboek dat de 
bestanddelen van de misdrijven onop
zettelijk doden en onopzettelijke slagen 
en verwondingen vaststelt, niet wettelijk 
met redenen is omldeed (schending van 
de artikelen 418 van het Strafwetboek 
en 97 van de Grondwet); 

tweede onderdeel, 

Over het eerste onderdeel : 

Overwegende dat het arrest eiser tot 
een straf, een geldboete van 100 frank, 
veroordeelt wegens onopzettelijk doden 
en onopzettelijke slagen of verwondingen 
die het voorwerp uitmaken van de 
telastleggingen A en B en die uit het
zelfde feit voortvloeien ; 

Overwegende dat het arrest, met 
verwijzing naar de in het beroepen vonnis 
aangewezen bepalingen, artikel 419 van 
het Strafwetboek vermeldt dat de 
bestanddelen van het misdrijf onop
zettelijk doden opsomt en terzelfdertijd 
de op dit misdrijf toepasselijke straf 
vaststelt; 

Dat de beslissing bijgevolg in rechte 
met redenen is omkleed ; 

Over het tweede onderdeel : 

Dat dit onderdeel van het middel 
feitelijke grondslag mist ; 

En overwegende dat de substantiele 
of op straffe van nietigheid voorge
schreven rechtsvormen in acht zijn 
genomen en de beslissing overeenkomstig 
de wet is gewezen ; 

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

6 juni 1977. - 2e kamer. - Voor
zitter, de H. Trousse raadsheer waar
nemend voorzitter.- Verslaggever, Mevr. 
Raymond-Decharneux.- Gelijkluidende 
conclusie, de H. Duman, eerste advocaat
generaal. - Pleitet·s, de HH. Dassesse 
en VanRyn. 

2e KAMER. - 7 juni 1977. 

1° SCHIP-SCHEEPV AART.- BINNEN· 
VAART. - STATUUT VAN DEl DIENST 
VOOR REGELING DlllR BINNElNVAART, 
ARTIKElL 5. - BElMIDDELING VAN DEl 
BEURTBlllVRACHTINGSKANTORElN.- BE
OOGT ALL:EElN BINNENV AARTUIGEN DIE 
RESSORTER:EN ONDER DE DIElNST ElN 
GOElDElRlllNTRANSPORTElN UITVO:ER:EN. 

2° SCHIP-SCHEEPV AART.- BINNEN· 
VAART. - STATUUT VAN DEl DIElNST 
VOOR Rl!lGlllLING DER BINNENVAART, 
ARTIKEL 5. - B:EMIDDElLING VAN 
DEl B:EURTBElVRACHTINGSKANTORlllN. -
STRElKT ZICH NIElT UIT TOT DE BE· 
VRACHTING VOOR LIGG:EN. 

3° SCHIP-SCHEEPV AART.- BINNEN· 
VAART.- MINISTlllRIEllilL BESLUIT VAN 
6 OKTOBER 1970 WAARBIJ AFHOU· 
DINGElN OF BElVRACHTINGSCONTRACTEN 
VOOR LIGGElN WORDEN OPGELElGD. -
UITVOElRINGSMAATREGElL DIE DE PlllR· 
KEN TE BUITElN GAAT VAN HET KONINK· 
LIJK BESLUIT VAN 3 DElCEMBER 1968 
HOUDENDE OMWERKING VAN HET STA· 
TUUT VAN DE DIElNST VOOR RElGELING 
DER BINNENVAART. - ONWETTELIJKE 
MAATREGEL. 

4o WETTEN EN BESLUITEN. 
BINNENVAART. - MINISTElRIElEL BEl· 
SLUIT VAN 6 OKTOBER 1970 WAARBIJ 
OP BEVRACHTINGSCONTRACTEN VOOR 
LIGGElN AFHOUDING:EN WORD:EN OPGE· 
LEGD.- UITVOERINGSMAATREGlllL DIE 
Dlll P:ERKEN TEl BUITEN GAAT VAN HET 
KONINKLIJK BllJSLUIT VAN 3 Dl!lClllMB:ER 
1968 HOUDElNDE ONWERKING VAN HET 
STATUUT VAN DEl DIElNST VOOR R:EGlll· 
LING DER BINNENVAART.- 0NWETTE· 
LIJKE MAATREGEL. 

1° De bij artikel 5 van het Statuut van de 
Dienst voor Regeling der Binnenvaart 
opgelegde bemiddeling van de beurt-
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bevrachtingskantoren beoogt alleen 
binnenvaartuigen die overeenkomstig ar
tikel 2, cijfer 1, van het statuut onder de 
Dienst ressorteren en goederentransporten 
uitvoeren (1). (Art. 1 K.B. van 3 de
cember 1968 houdende omwerking van 
het Statuut van de Dienst voor 
Regeling der Binnenvaart.) 

2° De bij artikel 5 van het Statuut van de 
Dienst voor Regeling der Binnenvaart 
opgelegde bemiddeling van de beurt
bevrachtingskantoren strekt zich niet uit 
tot de bevrachting voor liggen (2). 
(Art. 1 K.B. van 3 december 1968 
houdende omwerking van het Statuut 
van de Dienst voor Regeling der 
Binnenvaart.) 

3° en 4° Door niet alleen op bevrachtings
contmcten per reis maar ook op bevrach
tingscontracten voor liggen ajhoudingen 
op te leggen heejt het ministerieel besluit 
van 6 oktober 1970 een uitvoerings
maatregel getroffen die de perken van 
het koninklijk besluit van 3 december 
1968 houdende omwerking van het 
Statuut van de Dienst voor Regeling 
der Binnenvaart te b1titen gaat (3). 

(CARRON.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 17 december 1976 in hoger 
beroep gewezen door de Correctionele 
Rechtbank te Antwerpen ; 

I. In zoverre de voorziening gericht is 
tegen de veroordeling wegens de ver
mengde feiten A, B en 0 : 

Over het middel afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 1, 2, lid 1, 5, 6, 7, 12 
van de bijlage bij het koninklijk besluit 
van 3 december 1968 houdende omwer
king van het Statuut van de Dienst voor 
Regeling der Binnenvaart, 1 van het 
ministerieel besluit van 6 oktober 1970 
betreffende de aan de Dienst voor 
Regeling der Binnenvaart verschuldigde 
afhoudingen, 1, 3, 4, 44, 49, 50 van de 
wet van 5 mei 1936 op de rivierbevrach
ting, 9, 25, 26, 29, 67, 78, 97, 107 van de 

(I) (2) en (3) Raadpl. cass., 9 maart 1959 
(Bull. en Pas., 1959, I, 684), 16 november 1970 
(Ar1·. cass., 1971, blz. 241) en 26 september 
1972 (ibid., 1973, blz.IOI) en denoten J, 2 en 3. 

Grondwet, 2 van het Strafwetboek, 1, 
lid 1, van de door het Regentsbesluit van 
24 januari 1945 gecoi:irdineerde wetten 
van 7 september 1939 en van 14 december 
1944 tot toekenning van buitengewone 
machten aan de Koning, en van het enig 
artikel van de wet van 10 maart 194 7 
houdende wijziging van artikel 1 van de 
wet van 7 september 1939 tot toekenning 
van buitengewone machten aan de 
Koning, 

doordat het vonnis de telastleggingen A 
B en 0 bewezen verklaart en eiser wegens 
deze vermengde feiten tot een geldboete 
van 1.000 frank veroordeelt om de 
reden dat de twee schepen « Car Schub 2 >> 

en « Damco 95 » waarvan eiser eigenaar 
is, te Antwerpen bevracht werden buiten 
de wettelijk voorgeschreven beurtrol en 
de wettelijk voorgeschreven afhoudingen 
op de vracht niet betaald werden ; dat 
eiser ten onrechte voorhoudt dat deze 
bevrachtingen niet zouden vallen onder 
toepassing van het koninklijk besluit 
van 3 december 1968, daar het bevrach
tingen om te liggen betrof, en dat het 
ministerieel besluit van 6 oktober 1970 
onwettelijk is en niet zou mogen toegepast 
worden; dat de besluitwet van 12 de
cember 1944, waarvan de bepalingen door 
het koninklijk besluit van 3 december 
1968 in overeenstemming gebracht zijn 
met de wet van 16 maart 1954 betreffende 
de controle op sommige instellingen van 
openbaar nut, de Dienst voor Regeling 
der Binnenvaart oprichtte met als doel 
het best mogelijk gebruik van de schepen 
en een controle op de vervoerprijzen ; 
dat met het oog op de regeling van de 
bevrachting en van de verhuring van 
binnenvaartuigen de Dienst beurtbe
vrachtingskantoren inricht en dat aile 
binnenvaartschepen kunnen worden inge
schreven op de beurtlijsten zodra zij 
zich ledig in Belgie bevinden en in staat 
zijn een lading op te nemen ; dat eiser 
ten onrechte beweert dat de besluitwet 
aileen op de bevrachtingen per reis en 
niet op die om te liggen van toepassing 
zou zijn ; dat het niet blijkt dat het 
koninklijk besluit van 3 december 1968 
een deel van de rivierbevrachting heeft 
willen uitsluiten ; dat artikel 7 van de 
bijlage bij het koninklijk besluit van 
3 december 1968 bevoegdheid gaf aan de 
minister tot het uitvaardigen van regle
menten betreffende de werking van de 
Dienst en de beurtbevrachtingskantoren ; 
dat de minister niet aileen afhoudingen 
kan bepalen doch tevens de modaliteiten 
volgens welke bevrachtingen, verhu
ringen en ledige verplaatsingen worden 
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geregeld; dat weliswaar na de datum 
van het terugbrengen van het leger op 
vredesvoet (28 februari 1947) geen 
besluitwetten meer konden uitgevaardigd 
worden, maar dat de minister uitvoerings
besluiten kon nemen die gevolgtrekkingen 
zijn van het doel van de besluitwet van 
15 december 1944 en van het koninklijk 
besluit van 3 december 1968, 

terw?:Jl, ee1·ste onderdeel, het doel van de 
Dienst voor Regeling der Binnenvaart 
bestaat in het regelen van de bevrachting 
per reis en de verhuring op termijn van 
de binnenvaartuigen bestemd voor het 
eigenlijk vervoer van goederen ; de 
macht van de minister de vracht- en 
huurprijzen alsmede de andere voor
waarden van de bevrachtingen en verhu
ringen te regelen en de verplichting van 
eiser zich bij de Dienst in te schrijven 
tot deze contracten beperkt is en zich 
derhalve niet uitstrekt tot de contracten 
van bevrachting om te liggen die eiser 
over zijn schepen had gesloten ; dat deze 
laatste contracten niet onder de Dienst 
voor Regeling der Rivierbevrachting 
ressorteren en niet verplicht met tussen
komst van die dienst moesten gesloten 
worden (schending van de artikelen 2, 
lid 1, 5, 6, 7, 12 van de bijlage bij het 
koninldijk besluit van 3 december 1968, 
1, 3, 4, 44, 49, 50 van de wet van 5 mei 
1936) ; 

tweede onderdeel, het ministerieel besluit 
van 6 oktober 1970 dat een afhouding 
oplegt bij het sluiten van bevrachtings
overeenkomsten om te liggen onwettelijk 
is daar de besluitwet van 12 december 
1944, zowel in haar oorspronkelijke als in 
haar door het koninklijk besluit van 
3 december 1968 omgewerkte tekst, 
slechts de bevrachtingen per reis en de 
verhuring op termijn van binnenvaar
tuigen bestemd voor het vervoer van 
goederen regelde ; het onverschillig is 
dat vroegere ministeriele besluiten van 
1953 en 1970 eveneens andere contracten 
zouden betroffen hebben en deze mo
tieven de beslissing niet rechtvaardigen 
(schending van de artikelen 2, lid 1, 5, 6, 
7, 12 van de bijlage bij het koninklijk 
besluit van 3 december 1968, 9, 97, 107 
van de Grondwet, en 2 van het Straf
wetboek); 

derde onderdeel, het invoeren van een 
afhouding op bevrachtingsovereenkom
sten om te liggen ten bate van de Dienst 
voor Regeling der Binnenvaart, niet
tegenstaande het feit dat de regeling 
dezer contracten geenszins tot het doel 
van deze Dienst behoort, niet beant-

woordt aan de opzet en het doel van de 
besluitwet, die niet voor een uitgebreide 
interpretatie vatbaar is, en zulks alleen 
door de wetgever kan toegelaten worden, 
te meer daar desaangaande geen enkele 
bepaling werd uitgevaardigd tijdens de 
duur van de volmachtwetten (schending 
van de artikelen 1, 2, lid 1, 5, 6, 7, 12 van 
de bijlage bij het koninklijk besluit van 
3 december 1968, 1 van het ministerieel 
besluit van 6 oktober 1970, 9, 25, 26, 29, 
67, 78, 107 van de Grondwet, 2 van het 
Strafwetboek, 1, lid 1, van het Regents
besluit van 24 januari 1945 en het enig 
artikel van de wet van 10 maart 1947) : 

Overwegende dat de bevrachting voor 
vervoer en de bevrachting voor liggen 
onderscheiden contracten zijn ; 

Overwegende dat de door artikel 5 
van het bij koninklijk besluit van 3 de
cember 1968 vastgestelde Statuut van 
de Dienst voor Regeling der Binnenvaart 
opgelegde bemiddeling van de beurt
bevrachtingskantoren alleen binnenvaar
tuigen beoogt die overeenkomstig arti
kel 2, cijfer 1, van het Statuut onder de 
Dienst ressorteren en goederentranspor
ten uitvoeren ; 

Overwegende dat voormeld artikel 2, 
cijfer 1, de bedoelde binnenvaartuigen 
uitdrukl~elijk nader bepaalt als zijnde 
bestemd tot het eigenlijk vervoer van 
goederen ; dat derhalve de opgelegde 
bemiddeling van beurtbevrachtingskan
toren zich niet uitstrekt tot de be
vrachting voor liggen ; 

Overwegende dat het koninklijk besluit 
van 3 december 1968 geen andere bedoe
ling heeft gehad dan de bepalingen van de 
besluitwet van 12 december 1944 hou
dende oprichting van een Dienst voor 
Regeling der Biru1.envaart in overeen
stemruing te brengen met de wet van 
16 maart 1954 betreffende de controle 
op sommige instellingen van openbaar 
nut; dat de besluitwet van 12 december 
1944 reeds dezelfde beperking inhield; 

Overwegende dat weliswaar krachtens 
artikel 7 van het Statuut de minister de 
reglementen uitvaardigt betreffende de 
werking van de Dienst, waarbij onder 
meer het bedrag van de verschuldigde 
afhoudingen bepaald worden ; 

Dat evenwel, waar het ministerieel 
besluit van 6 oktober 1970 afhoudingen 
oplegt niet alleen op bevrachtingscon
tracten per reis, maar ook op bevrach
tingscontracten voor liggen, het een 
uitvoeringsmaatregel treft die de perken 
van het koninklijk besluit van 3 december 
1968 te buiten gaat; 

Dat het middel gegrond is ; 
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II. In zoverre de voor?iening gerioht is 
tegen de veroordeling wegens feit D : 

Overwegende dat de substantiele of op 
straffe van nietigheid voorgesohreven 
reohtsvormen in aoht zijn genomen en de 
beslissing overeenkomstig de wet is 
gewezen; 

Om die redenen, vernietigt het bestre
den vonnis in zoverre het eiser veroordeelt 
we gens de vermengde feiten A, B en 0 
en in 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 ; veroordeelt eiser in een vijfde 
van de kosten; laat de vier vijfden van de 
kosten ten laste van de Staat; verwijst 
de aldus beperkte zaak naar de Correo
tionele Reohtbank te Meohelen, zitting 
houdende in hoger beroep. 

7 juni 1977.- 2e kamer.- Voorzitter, 
de H. Wauters, raadsheer waarnemend 
voorzitter. - Verslaggever, Ridder de 
Sohaetzen. - Gelijkluidende conclusie, 
de H. Velu, advooaat-generaal.- Pleiter, 
de H. Houtekier. 

2e KAMER.- 7 juni 1977. 

1° RECHTBANKEN.- STRAFZAKEN.
BEVOEGDHEID VAN HET VONNISGE· 
RECHT. - VERANDERING VAN KWALI· 
FICATIE. - VASTSTELLING IN FEITE 
DAT HET ALDUS IN ACHT GENOMEN 
FElT HETZELFDE IS ALS DATGENE 
WAAROP DE VERVOLGING STEUNT. -
0NAANTASTBARE VASTSTELLING. 

2° RECHTBANKEN.- STRAFZAKEN.
BEVOEGDHEID VAN HET VONNISGE· 
RECHT. - VERANDERING VAN KWALI· 
FICATIE.- VOORWAARDEN. 

3° BEWIJS. - BEWIJS DOOR GESCHRIFT. 
- BEWIJSKRACHT VAN DE AKTEN.
STRAFZAKEN. - VERANDERING VAN 
KWALIFICATIE IN DE DAGVAARDING OF 
IN DE VERWIJZINGSBESCHIKKING. 
VooRWAARDEN. 

1° De rechter beoordeelt op onaantastbare 
wijze, in feite, of het door hem anders 
gekwalificeerde feit uit hoofde waarvan 
hij de beklaagde veroordeelt hetzelfde is 

als datgene waarop de vervolging 
steunt (1). 

2° en 3° Hoewel elke nieuwe kwalificatie 
impliceert dat er andm·e ju1·idische 
elementen bestaan is een verandering van 
kwalificatie door de rechter niettemin 
geoorloofd en wordt de bewijskracht van 
de dagvaarding of van de verwijzings
beschikking niet miskend zodra het in 
aanmerking genomen feit hetzelfde is 
als datgene waarop de vervolging steunt 
of in dit laatste feit begrepen is (2). 
(Artt. 1319, 1320 en 1322 B.W.) 

(MENTENS EN HEEREN, T. cc SCHWART· 
WALDER APPARATEN BAU ANSTALT » 
EN NAAMLOZE VENNOOTSCHAP cc SABA 
WERKE >>.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 18 maart 1977 door het Hof 
van Beroep te Antwerpen gewezen ; 

I. W at de voorziening van Men tens 
Luis betreft : 

A. In zoverre de voorziening gerioht 
is tegen de beslissing op de tegen eiser 
ingestelde strafvordering : 

Over het middel afgeleid uit de 
sohending van de artikelen 1319, 1320 en 
1322 van het Burgerlijk Wetboek, 

doordat het arrest het feit van de 
oorspronkelijke telastlegging, als volgt 
ornsohreven in de besohikking tot verwij
zing van 23 maart 1976 van de Raad
karner te Hasselt : cc beldaagd van te 
Beringen of elders in het Rijk, ornstreeks 
einde juli-begin augustus 1975 : ... ten 
nadele van de naamloze vennootschap 
Saba Radio en Televisie goederen, gelden, 
koopwaren, biljetten, kwijtingen, ge
sohriften van om het even welke aard die 
een verbintenis of een sohuldbevrijding 
inhouden of teweegbrengen, namelijk 
486 televisietoestellen Saba type 251 en 
162 televisietoestellen Saba type 253 die 
aan eerste betiohte, Heeren Arnandus, 
overhandigd werden onder verpliohting 
ze terug te geven of ze voor een bepaald 
doel te gebruiken of aan te wenden, 
bedrieglijk verduisterd of verspild te 
hebben », vergelijkt met de feiten van de 

(1) Class., 14 oktober 1974 (Bull. en Pas., 
1975, I, 209). 

(2) Raadpl. cass., 6 december 1976, supra, 
blz. 390. 
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alternatieve telastlegging, te weten : 
<< beklaagd van te Beringen of elders in 
het Rijk, omstreeks einde juli-begin 
augustus 1975 : ... ten nadele van de 
naamloze vennootschap Saba Radio en 
Televisie goederen, gelden, koopwaren, 
biljetten, kwijtingen en geschriften van 
om het even welke aard die een verbin
tenis of een schuldbevrijding inhouden of 
teweegbrengen namelijk 486 televisie
toestellen Saba type 251 en 162 televisie
toestellen Saba type 253, zaken die hun 
niet toebehoorden, bedrieglijk wegge
nomen te hebben, tweede beklaagde 
(thans eiser), een werkman, gezel of 
leerling z.ijnde en het feit te hebben 
gepleegd in het huis, het werkhuis of het 
magazijn van :;; ijn meester n, vervolgens 
beslist dat het feit van deze alternatieve 
telastlegging zich vereenzelvigt met het 
feit dat onder de oorspronkelijke telast
legging het voorwerp van het straf
onderzoek heeft uitgemaakt en bij wij
zigende beslissing eiser, met toe passing 
van de artikelen 461, 463 en 464 van het 
Strafwetboek, wegens huisdiefstal ver
oordeelt, 

terwijl zowel de oorspronkelijke telast
legging als de alternatieve telastlegging 
in de bewoordingen van de wet gesteld 
zijn, respectievelijk in de bewoordingen 
van artikel 491 van het Strafwetboek en 
van de artikelen 461 en 464 van hetzelfde 
wetboek ; derhalve de feiten 1° dat 
eiser werkman, gezel of leerling was van 
de benadeelde partij en 2° dat de diefstal 
gepleegd werd in het huis, werkhuis of 
magazijn van zijn meester, welke de 
verzwarende omstandigheid van arti
kel 464 van het Strafwetboek uitmaken, 
enkel vermeld staan in de alternatieve 
telastlegging en niet in de oorspronkelijke 
telastlegging, zodat, nu het arrest niet
temin beslist dat zowel de oorspronke
lijke telastlegging als de alternatieve 
telastlegging dezelfde feiten betreffen en 
eiser overeenkomstig de artikelen 461, 
463 en 464 van het Strafwetboek ver
oordeelt wegens huisdiefstal en tevens 
beslist dat de voormelde twee feiten 
behoren tot de oorspronkelijk ten laste 
gelegde feiten, derhalve de bewijskracht 
miskent van het inleidend exploot, 
gesteld in dezelfde bewoordingen als de 
beschikking tot verwijzing van 23 maart 
1976, hetwelk de oorspronkelijk ten 
laste gelegde feiten omschrijft : 

Overwegende dat de rechter op onaan
tastbare wijze in feite beoordeelt of het 
feit dat hij anders omschrijft en waarvoor 

hij beklaagde veroordeelt hetzelfde is als 
het feit dat aan de vervolging ten 
grondslag ligt ; 

Overwegende dat het arrest derhalve, 
door de in het middel aangevochten 
beslissing dat het in de alternatieve 
telastlegging heromschreven feit zich 
vereenzelvigt met het in de oorspronke
lijke telastlegging omschreven feit, wette
lijk en zonder de bewijskracht van de 
inleidende dagvaarding en van de be
schikking tot verwijzing te miskennen, 
heeft kunnen beslissen dat het aldus in 
aanmerking genomen feit hetzelfde is als 
datgene waarop de vervolging steunde 
of in dit laatste feit begrepen is ; 

Dat het middel niet kan aangenomen 
worden; 

En overwegende dat de substantiele 
of op straffe van nietigheid voorge
schreven rechtsvormen in acht zijn 
genomen en de beslissing overeenkomstig 
de wet is gewezen ; 

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

Overwegende dat eiser geen bijzonder 
middel inroept ; 

II. W at de voorziening van Heeren 
Amandus betreft : 

Overwegende dat eiser verklaart af
stand te doen van zijn voorziening ; 

Om die redenen, decreteert de afstand 
van de voorziening van Heeren Amandus ; 
veroordeelt hem in de kosten van zijn 
voorziening en van zijn afstand; ver
werpt de voorziening van Men tens Louis ; 
veroordeelt hem in de kosten ervan. 

7 juni 1977. - 2e kamer. - Voor
zitter, de H. Wauters, raadsheer waar
nemend voorzitter. - Verslaggever, de 
H. Delva. - Gelijkluidende conclusie, 
de H. Velu, advocaat-generaal.- Pleiter, 
de H. De Baeck. 

2e KAMER. - 7 juni 1977, 

1° VOORZIENING IN CASSATIE. 
PERSONEN BEVOEGD OM ZICH IN CAS
BATIE TE VOORZIEN.- STRAFZAKEN.
VONNIS IN LAATSTE AANLEG VAN DE 
CORRECTIONELE RECHTBANK, W AARBIJ 
DE REOHTBANK ZICH ONBEVOEGD VER
KLAART OM KENNIS TE NEMEN VAN EEN 
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VERZOEK TOT OPHEFFING VAN VER
VALLENVERKLARING VAN HET RECHT 
TOT STUREN. - VOORZIENING VAN DE 
PROOUREUR DES KONINGS,- 0NTVAN
KELIJKHEID. 

20 WEGVERKEER. -WET BETREF
FENDE DE POLITIE OVER HET WEG
VERKEER, ARTIKEL 44.- VERVALLEN
VERKLARING VAN HET RECHT EEN 
VOERTUIG TE BESTUREN WE GENS LIOHA
MELIJKE ONGESOHIKTHEID. - BE
VOEGDHEID VAN DE CORREOTIONELE 
REOHTBANK, IN HOGER BEROEP RECHT
DOENDE, OM KENNIS TE NEMEN VAN EEN 
REOHTSTREEKS VERZOEK VAN EEN VER
VALLENVERKLAARDE TENEINDE OPHEF
FING VAN VERVAL TE BEKOMEN. -

0MVANG. 

30 HOGER BEROEP.- STRAFZAKEN. 
- WEGVERKEER. - WET BETREF
FENDE DE POLITIE OVER HET WEG
VERKEER, ARTIKEL 44. - BEVOEGD
HEID VAN DE CORRECTIONELE RECHT
BANK, IN HOGER BEROEP REOHTDOENDE, 
OM KENNIS TE NEMEN VAN EEN RECHT
STREEKS VERZOEK VAN EEN WEGENS 
LICHAMELIJKE ONGESCHIKTHEID VER
VALLENVERKLAARDE VAN HET RECHT 
TOT STUREN TENEINDE OPHEFFING VAN 
VERVAL TE BEKOMEN.- 0MVANG. 

1° De procureur des Konings is bevoegd 
om zich in cassatie te voorzien tegen de 
beslissing waarbiJ de correctionele recht
bank, in hager beroep rechtdoende, zich 
onbevoegd verklaart om kennis te nemen 
van een verzoek tot ophejfing van de 
ve?·vallenverklaring van het recht tot 
sturen wegens licharnelijke ongeschikt
heid, welk verzoek ?'echtstreeks aan de 
vorenverrnelde rechtbank is gericht (1). 
(Impliciete oplossing.) 

2o en 3° De correctionele rechtbank, in 
hager beroep rechtdoende, is bevoegd om 
kennis te nemen van een rechtst?·eeks 
verzoek van een wegens lichamelijlce 
ongeschiktheid vm·vallenverklam·de van 
het recht tot sturen teneinde ophejfing van 
Ve?'val te bekomen, wanneer zij deze 
maatregel vroeger heeft uitgesproken, 
ongeacht of de beslissing van de eerste 
rechter al dan niet werd bevestigd ( 1). 
(Art. 44 wet betreffende de politie 
over het wegverkeer.) 

(1) Raadpl. de memoria van toelichting 
op het wetsontwerp tot wijziging van het 
Wetboek van Strafvordering, de wet van 

(PROCUREUR DES KONINGS 
TE DENDERMONDE, T. ROLlS; ROLlS.) 

ARREST, 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 28 februari 1977 in hoger 
beroep gewezen door de Correctionele 
Rechtbank te Dendermonde ; 

Over het middel afgeleid door de 
Procureur des Konings te Dendermonde 
uit de schending van artikel 44 van de 
Wegverkeerswet van 16 maart 1968, 

doordat de Correctionele Rechtbank te 
Dendermonde, zitting houdende in hoger 
beroep, zich bij het bestreden vonnis 
onbevoegd verldaart om kennis te nemen 
van het rechtstreeks tot haar gericht 
verzoek om opheffing van het verval van 
het recht tot sturen wegens lichamelijke 
ongeschiktheid, op grond van de over
weging dat zij deze maatregel van verval, 
die onmiddellijk ingaat, destijds niet 
heeft uitgesproken, maar in hoger beroep 
slechts bevestigd heeft, zoals hij door de 
politierechter was uitgesproken, 

terwijl nochtans, ten gevolge van het 
devolutief karakter van het hoger beroep 
in strafzaken, door de verdachte of door 
het openbaar ministerie ingesteld, de 
rechtbank in hoger beroep van de zaak 
in haar geheel kennis neemt en derhalve, 
?elfs als zij het eerste vonnis bevestigt, 
over de zaak uitspraak doet, zonder dat 
de al dan niet uitvoerbare aard van de in 
eerste aanleg uitgesproken straffen of 
opgelegde maatregelen daaraan iets ver
andert ; zodat de correctionele rechtbank 
het gerecht is dat de maatregel van verval 
heeft uitgesproken en voor hetwelk 
derhalve, met toepassing van artikel 44 
van de Wegverkeerswet, het verzoek tot 
opheffing van het verval moet worden 
aanhangig gemaakt, waaruit volgt dat 
het vonnis, waarbij de genoemde recht
bank zich ten onrechte onbevoegd heeft 
verklaard, moet worden vernietigd : 

Overwegende dat Rolis bij vonnis van 
de Politierechter te Dendermonde van 
14 mei 1971 werd veroordeeld wegens 

1 augustus 1899 houdende herziening van de 
wetgeving en de reglementen betreffende de 
politie over het wegverkeer en de besluitwet 
van 14 november 1939 op de dronkenschap, 
Gedr. St., Kamer, zitt. 1955-1956, 397, nr. 1, 
blz. 13-14. 
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overtreding van de artikelen 34, 1o, van 
de Wegverkeerswet en 10, derde lid, van 
het W egverkeersreglement en bovendien, 
met toepassing van artikel 42 van de 
Wegverkeerswet, wegens lichamelijke on
geschiktheid voorgoed vervallen werd 
verklaard van het recht tot sturen ; dat 
dit vonnis op hoger beroep werd beves
tigd, behoudens wijziging van de hoofd
gevangenisstraf, bij vonnis van de Cor
rectionele Rechtbank te Dendermonde 
van 28 juni 1971 ; 

Overwegende dat Rolis om opheffing 
van het verval heeft verzocht bij de even
genoemde rechtbank, overeenkomstig het 
voorschrift van artikel 44 van de Weg
verkeerswet, waarin wordt bepaald dat 
het verzoek zal worden ingediend voor 
het gerecht dat het verval heeft uit
gesproken; 

Overwegende immers dat eensdeels 
uit de overbrengende werking van het 
hoger beroep volgt, zoals in het rniddel 
wordt aangevoerd, dat het verval ten 
deze door de correctionele rechtbank is 
uitgesproken, terwijl anderdeels uit de 
memorie van toelichting bij het wets
antwerp dat tot het invoeren van 
artikel 44 van de W egverkeerswet heeft 
geleid, blijkt dat de wetgever het verzoek 
tot opheffing van het verval beschouwt 
als een tussengeding dat zonder hoger 
beroep wordt berecht door de rechter die 
het verval heeft uitgesproken en dat, 
wanneer het verval in hoger beroep is 
uitgesproken, niet aan de rechter in 
eerste aanleg kan worden onderworpen ; 

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 ; laat de 
kosten voor rekening van de Staat ; 
verwijst de zaak naar de Correctionele 
Rechtbank te Gent, zitting houdende in 
hoger beroep. 

7 juni 1977. - 2e kamer. - Voor
zitter, de H. Wauters, raadsheer waar
nemend voorzitter. - VerBlaggever, de 
H. Soetaert. - Gelijkluidende concluBie, 
de H. V elu, advocaat-generaal. 

2e KAMER. - 7 juni 1977. 

1° RECHTERLIJKE ORGANISATIE. 
- SAMENSTELLING VAN HElT RElCHTS
COLLElGEl.- STRAFZAKElN.- 00RRElC
TIONELEl RECHTBANK. - SAMENSTElL
LING ANDElRS IN HElT PROCElS-VElRBAAL 
VAN DEl TElRElCHTZITTING DAN IN DEl 
UITGIFTE VAN HElT ARREST. - NIETIG 
VONNIS. 

2° CASSATIE. - OMVANG. - STRAF· 
ZAKEN. - BURGElRLIJKEl RECHTSVOR
DERING. - VOORZIElNING VAN DEl 
BElKLAAGDEl. - VERNIElTIGING VAN DE 
BElSLISSING OP DEl STRAFVORDElRING. -
BRElNGT VElRNIETIGING MElDEl VAN DE 
NIET DElFINITIElVEl BESLISSING OP DE 
BURGElRLIJKEl RElCHTSVORDERING DIEl 
HElT GEJVOLG IS VAN DEl ElElRSTEl. -
ZElLFS INDIEN DE VOORZIENING TEGEN 
DElZE BESLISSING VOORBARIG IS. 

1° Wanneer, volgenB de vermeldingen van 
het proceB-verbaal van de terechtzitting 
en volgenB die van de uitgijte van het 
vonniB, de rechte?"B die het vonniB hebben 
gewezen niet dezelfde zijn, iB dit vonniB 
nietig (1). (Art. 779, lid 1, G.W.) 

2° V M·nietiging, op de voo1·ziening van de 
beklaagde, van de beBliBBing op de 
Btrajvm·de1·ing brengt vernietiging mede 
van de niet definitieve beBliBBing op de 
burgerlijke rechtBvordering die het gevolg 
iB van de eerBte, hoewel de voorziening 
tegen deze beBliBBing vooralBnog niet 
ontvankelijk iB (2). 

(VANDEWEEGHDE, T. MARIS, LANDSBOND 
DER CHRISTELIJKE MUTUALITEliTEN EN 
BELGISCHE STAAT, MINISTER VAN OPEN
BARE WElRKEN.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 10 februari 1977 in hoger 
beroep gewezen door de Correctionele 
Rechtbank te Hasselt; 

I. In zoverre de voorziening gericht is 
tegen de beslissing op de strafvordering, 
waarbij eerste verweerder werd vrijge
sproken: 

(1) Cass., 17 december 1974 (A1·r. cass., 
1975, blz. 456); raadpl. cass., 22 maart 1977, 
supra, blz. 789. 

(2) Cass., 17 mei 1977, supra, blz. 954. 
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Overwegende dat eiser geen hoedanig
heid heeft om tegen de vrijspraak van 
een medebeklaagde cassatieberoep in te 
stellen; 

Dat de voorziening in zoverre niet 
ontvankelijk is ; 

II. In zoverre de voorziening gericht is 
tegen de beslissing op a) de tegen eiser 
ingestelde strafvordering, b) de tegen 
eiser door de tweede en derde ver
weerders ingestelde civielrechtelijke vor
deringen, c) de door eiser bij rechtstreekse 
dagvaarding tegen eerste verweerder 
ingestelde civielrechtelijke vordering : 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 779, eerste lid, 
780, 782 en 1042 van het Gerechtelijk 
Wetboek en 97 van de Grondwet, 

doordat het vonnis vaststelt dat bij de 
uitspraak op 10 februari 1977 zitting 
hadden de rechters Palms, waarnemend 
voorzitter, Bertrand en Daniels, doch 
naar de termen van het zittingsblad van 
10 februari 1977, tijdens welke zitting 
het vonnis werd geveld, de rechtbank 
samengesteld was uit : ondervoorzitter 
Perilleux, voorzitter, en de rechters 
Clercx en Bertrand, 

terwijl deze tegenstrijdige vermeldingen 
het Hof in de onmogelijkheid stellen zijn 
wettelijk toezicht uit te oefenen en onder 
meer na te gaan of het vonnis gewezen 
werd door het voorgeschreven aantal 
rechters, die aile zittingen over de zaak 
bijgewoond hebben : 

Overwegende dat het vonnis vaststelt 
dat het gewezen is door drie rechters van 
de correctionele rechtbank die, volgens 
de vermeldingen van het proces-verbaal 
van de terechtzitting van 6 januari 1977, 
de behandeling van de zaak en het debat 
voor dat gerecht bijwoonden ; 

Overwegende evenwel dat, blijkens het 
proces-verbaal van de terechtzitting van 
10 februari 1977, het arrest uitgesproken 
werd door de genoemde rechtbank 
samengesteld uit drie rechters, waarvan 
er twee, volgens het voormelde proces
verbaal van 6 januari 1977, de behande
ling van de zaak niet bijwoonden ; 

Dat die tegenstrijdige vermeldingen 
het voor het Hof onmogelijk maken na 
te gaan of de in het middel genoemde 
wetsbepalingen al dan niet in acht 
werden genomen ; 

Dat het middel gegrond is ; 

III. In zoverre de voorziening gericht 
is tegen de beslissing op de tegen eiser 

door eerste verweerder ingestelde civiel
rechtelijke vordering : 

Overwegende dat het vonnis, bij 
bevestiging van het beroepen vonnis, aan 
eerste verweerder een provisionele ver
goeding toewijst en een deskundige 
benoemt; 

Dat zodanig vonnis, dat ook geen 
beslissing inhoudt over een geschil inzake 
de bevoegdheid van het gerecht, geen 
eindbeslissing is in de zin van artikel 416 
van het W etboek van Strafvordering ; 

Overwegende echter dat de hierna uit 
te spreken vernietiging van de beslissing 
waarbij eiser strafrechtelijk werd veroor
deeld, de vernietiging meebrengt van de 
beslissing op de civielrechtelijke vorde
ring, ook als is die geen eindbeslissing, 
welke het gevolg is van de eerstbedoelde 
beslissing ; 

Om die redenen, en ongeacht het 
tweede middel, dat niet tot ruimere 
cassatie of tot cassatie zonder verwijzing 
kan leiden, vernietigt het bestreden 
vonnis, behalve in zoverre het eerste 
verweerder vrijspreekt op de straf
vordering ; verwerpt de voorziening voor 
het overige ; beveelt dat van dit arrest 
melding zal worden gemaakt op de kant 
van de gedeeltelijk vernietigde beslis
sing ; laat de kosten ten laste van de 
Staat ; verwijst de aldus beperkte zaak 
naar de Correctionele Rechtbank te 
Tongeren, zitting houdende in hoger 
beroep. 

7 juni 1977. - 2e kamer. - Voor
zitter, de H. Wauters, raadsheer waar
nemend voorzitter. - Verslaggever, de 
H. Soetaert. - Gelijkluidende conclusie, 
de H. Velu, advocaat-generaal.- Pleiter, 
de H. Biitzler. 

3e KAMER. - 8 juni 1977. 

ARBEIDSOVEREENKOMST. - BE
DIENDEN. - 0NTSLAG ZONDER OPZEG
GING. - DRINGENDE REDENEN TER 
KENNIS GEBRAOHT BIJ AANGETEKENDE 
BRIEF. - UIT DEZE BRIEF KON NIET 
WORDEN AFGELEID OP WELK OGENBLIK 
DE FElTEN ZIOH HEBBEN VOORGEDAAN. 
- ARREST W AARBIJ WORDT BESLIST 
DAT NIET KAN WORDEN AANGENOMEN 
DAT DEZE KENNISGEVING GELDIG IS.-
0NWETTELIJKHEID. 
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A1·tikel 18 van de wetten bet1·ejfende het 
bediendencontract, gecoordineerd bij ko
ninklijk besluit van 20 juli 1955, 
gewijzigd bij artikel 34 van de wet van 
10 december 1962, vereist niet dat, om 
geldig te zijn, uit de aangetekende brief 
waarbij de werkgever de dringende re
denen ter verantwoording van het ontslag 
zonder opzegging ter kennis b1·engt, kan 
worden ajgeleid op welk ogenblik de 
jeiten zich hebben voorgedaan; dit 
artikel wm·dt dus geschonden door het 
arrest volgens hetwelk, voor de geldigheid 
van de kennisgeving, dit bijkomend 
vereiste moet vervuld zijn ( 1). 

(MATTHIJS V. EN J., T. BREWEE.) 

ARREST. 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 12 april1976 door het Arbeids
hof te Gent gewezen ; 

Over het midde1 afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 18 van de bij 
koninklijk besluit van 20 juli 1955 ge
coi:irdineerde wetten op het bedienden
contract, in het bijzonder alinea's 2 en 3, 
zoals gewijzigd door artikel 34 van de wet 
van 10 december 1962, voor zovee1 als 
nodig, 1319, 1320, 1322 van hetBurgerlijk 
Wetboek en 97 van de Grondwet, 

doordat het arrest, na te hebben vast
gesteld dat het bediendencontract tussen 
partijen door de eisers werd verbroken 
wegens dringende redenen, bij aange
tekend schrijven van 6 februari 1969 
omschreven als " de gepleegde sabotage, 
het verwaarlozen der afwerking, het 
zodanig tergen van werknemers "• beslist 
dat deze kennisgeving niet als volwaardig 
kan worden beschouwd en dus niet kan 
in aanmerking worden genomen voor de 
beoordeling van de toelaatbaarheid van 
de onmiddellijke doorzending, op grond 
dat de in de kennisgeving ingeroepen 
redenen niet alleen dienen kenbaar te 
worden gemaakt met een nauwkeurigheid 
die het de rechter mogelijk maakt de 
zwaarwichtigheid ervan te beoordelen 
en na te gaan of zij identificeerbaar zijn 
met de feiten die eraan ten grondslag 
liggen, doch tevens dienen aangeduid te 
worden met een voldoende tijdssituering 
opdat zou kunnen nagegaan worden 

(1) Raadpl. cass., 1 april 1965 (Bull. en 
Pas., 1965, I, 819) en 2 juni 1976 (Ar1•. cass., 
1976, blz. 1095). 

dat deze redenen sedert niet meer dan 
drie dagen bekend waren ; en eisers 
bewijsaanbod betreffende deze tijds
situering afwijst omdat hun beweerdelijk 
dubbelzinnig karakter niet retroactief 
kan worden goedgemaakt, 

terwijl uit het in het middel aangehaald 
artikel 18 van de wetten op het be
diendencontract blijkt dat, wanneer een 
partij de overeenkomst wegens dringende 
redenen verbreekt, het nodig is doch 
volstaat dat deze redenen zouden worden 
aangezegd met voldoende nauwkeurig
heid opdat de rechter de zwaarwichtig
heid ervan zou kunnen beoordelen en 
nagaan of zij zich vereenzelvigen met 
die welke voor hem worden ingeroepen ; 
uit geen enkele bepaling van het aange
haalde artikel blijkt dat zij daarenboven 
van meet af aan in de tijd gesitueerd 
moeten worden, zodat het arrest, door 
verweerders vordering toe te wijzen 
zonder de eisers toe te laten deze tijds
situering te bewijzen, de aangehaalde 
wetsbepalingen, inzonderheid artikel 18 
van de wetten op het bediendencontract, 
schendt : 

Overwegende dat de werkgever die de 
overeenkomst zonder vooropzegging of 
v66r het verstrijken van de termijn 
beeindigt om dringende redenen, deze 
redenen bij aangetekend schrijven ter 
kennis moet brengen van de werknemer ; 
dat in bedoeld schrijven de redenen 
voldoende nauwkeurig moeten om
schreven zijn om het de rechter mogelijk 
te maken ze met de hem onderworpen 
feiten te identificeren en om de zwaar
wichtigheid ervan te beoordelen ; 

Dat het ontslag nochtans tardief is, 
indien het feit dat het ontslag zou 
rechtvaardigen sedert ten minste drie 
dagen aan de werkgever, die ontslag 
geeft, bekend is ; 

Dat de aanduiding, in het aangetekend 
schrijven, van het tijdstip van het 
aangehaalde feit nuttig kan zijn om het 
te identificeren of af te wegen, maar 
nochtans daartoe niet steeds onont
beerlijk is; dat, zo de ontslagen werk
nemer beweert dat het aangehaalde 
feit sedert ten minste drie dagen bekend 
was aan de werkgever, eerstgenoemde 
dan de bewijslast draagt; 

Overwegende dat, na onderstreept te 
hebben dat het aangetekend schrijven 
<< geen elementen bevat die toelaten de 
in de brief bedoelde feiten in de tijd te 
situeren "• het arrest beslist dat de brief 
moet " toelaten eruit af te leiden op welk 
ogenblik bedoelde feiten zich hebben 
voorgedaan " ; 
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Dat bet arrest aldus voor bedoeld 
schrijven een bijkomende vereiste stelt 
die door de wet niet is voorgeschreven 
en derhalve artikel 18 van de bij konink
lijk besluit van 20 juli 1955 gecoi:irdi
neerde wetten op het bediendencontract, 
gewijzigd door de wet van 10 december 
1962,schendt; 

Dat het middel 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 zou worden 
beslist ; verwijst de zaak naar het 
Arbeidshof te Antwerpen. 

8 juni 1977. - 3e kamer. - Voor·
zitter, de H. Naulaerts, raadsheer waar
nemend voorzitter. - Verslaggever, de 
H. Janssens. - Andersluidende con
clusie (1), de H. Charles, advocaat
generaal. - Pleite?·, de H. Biitzler. 

3° KAMER. - 8 juni 1977. 

1° DIENSTPLICHT.- BESLISSING VAN 
DE HERKEURINGSRAAD. - R:EDEN:EN. 

2° REDENEN VAN DE VONNISSEN 
EN ARRESTEN. - DIENSTPLICRT· 
ZAKEN. - BESLISSING VAN D:E H:ER· 
KEURINGSRAAD. 

1° en 20 De H erkeuringsraad die over de 
dienstgeschiktheid uitspmak doet in de 
bewoordingen van artikel 43, § 4, van de 
gecoordineerde dienstplichtwetten van 
30 april 1962, behoeft zijn beslissing 
niet nader te motiveren (2). 

(V:ELG:E.) 

Met de notitie overeenstemmend 
arrest. 

8 juni I977. - 3e kamer. - Voor
zitter, de H. Naulaerts, raadsheer waar-

(1) Het openbaar ministerie had gecon
ciudeerd tot verwerping van de voorziening 
op grond dat het op een onjuiste interpretatie 
van het arrest berustte. 

(2) Oass., 7 januari 1974 (An·. cass., ] 974, 
biz. 495). 

nemend voorzitter. - Verslaggever, de 
H. Closon. - Gelijkluidende conclusie, 
de H. Charles, advocaat-generaal. 

I e KAMER. - 9 juni 1977. 

I 0 VOORZIENING IN CASSATIE. 
BURG:ERLIJKE ZAKEN.- MIDDEL VAN 
NI:ET-ONTVANK:ELIJKREID DOOR RET 
OP:ENBAAR MINIST:ERIE OF DOOR DE 
VElRWE:ElRD:ER OPGEWORP:EN.- lNDI:E· 
NING DOOR DE ElSER VAN STUKKEN TER 
VERANTWOORDING VAN DE ONTVANKE· 
LIJKHEID VAN DE VOORZIENING. -
VERWERPING VAN RET MIDDEL VAN 
NI:ET·ONTVANKELIJKREID. 

2° VONNISSEN EN ARRESTEN. -
BURG:ERLIJKE ZAKEN. - GEREOHTE· 
LIJK W:ETBOEK, ARTIKEL 774, TW:EEDE 
LID.- V:ERPLIORTING VOOR D:E REOH· 
TER H:EROP:ENING VAN D:E D:EBATT:EN 
T:E B:EYEJL:EN. - VooRWAARDE. 

3° RECHTSVORDERING. - BURG:ER· 
LIJKE ZAKEN. - Exo:EPTIE VAN ON· 
BEVOEGDHEID OPGEWORP:EN T:EGEN DE 
INL:EliDEND:E VORDERING. - Is NOOR 
EEN TUSSENVORDERING, NOOR EEN 
TEGENVORDERING. 

4° KOOP. - VooR ONBEPAALD:E TIJD 
VERLEEND:E OONOESSIE VAN ALLEEN· 
VElRKOOP.- WET VAN 27 JULI 1961.
B:EPALING:EN VAN DWING:ENDE AARD. 

5° GERECHTSKOSTEN. - BURGER· 
LIJK:E ZAKEN. - CASSATIEGEDING. -
MIDDEL VAN NI:ET-ONTVANKELIJKREID 
DOOR DE VElRW:EERDER TEGEN DE 
VOORZIENING OPGEWORPEN, NIET AAN· 
GENOMEN. - M:EMORIE VAN WEDER· 
ANTWOORD. - KOST:EN IN BEGINSEL 
T:EN LASTE VAN DE VERW:EERDER IN DE 
VOORZIENING, ZELFS INDIEN DE VOOR· 
ZIENING WORDT VERWORP:EN. - BE
SLISSING VAN RET HoF. 

1° W anneer het openbaar ministe1·ie of 
de verweerder tegen een voorziening in 
burgerlijke zaken een middel van niet
ontvankelijkheid opwerpt en de eisC1' 
stukken indient waantit blijkt dat de 
voorziening ontvankelijk is, verwe1•pt 
het Hoj het middel van niet-ontvanke
lijkheid (3). 

(3) Vgl. cass., 21 februari 1975 (Ar1·. cass., 
1975, biz. 705). 
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2o De rechter moet de he1·opening van de 
debatten slechts bevelen wanneer hij een 
vordering geheel of gedeeltelijk ajwijst 
op grond van een exceptie die de partijen 
voor hem niet hadden inge1·oepen ( 1). 
(Art. 774, tweede lid, G.W.) 

3° Door voor de jeitenrechter een exceptie 
van onbevoegdheid op te werpen tegen 
een inleidende vordering wordt door een 
partij geen tussenvordering, in de zin 
van artikel 13 van het Gerechtelijk 
Wetboek, en ook geen tegenvordering, in 
de zin van artikel 14 van dit wetboek, 
ingesteld. 

4o De bepalingen van de wet van 27 juli 
1961 betreffende eenziJdige beiiindiging 
van de voo1· onbepaalde tijd verleende 
concessies zijn van dwingende aard, 
zodat wettig verantwoord is het vonnis 
waarin wordt beslist dat, niettegen
staande het akkoo1·d van de concessie
houde1', geen verbindende kmcht kan 
worden toegekend aan de overeenkomst 
die v66r de beiiindiging van het contract 
tot verlening van de concessie is gesloten 
en waarin clausules voorlwmen die met 
vorenvermelde bepalingen strijdig zijn. 

5° W anneer het middel van niet-ontvanke
lij kheid door de verweerder tegen een 
voorziening in burgerlijke zaken opge
worpen niet wordt aangenomen, moeten 
de kosten van de memorie van weder
antwoord in beginsel, zelfs in geval van 
verwerping van de voorziening, door de 
verweerder worden gedragen en worden 
zij door het Hof te zijnen laste gelegd (2). 
(Art. 1111, vierde lid, G.W.) 

(VENNOOTSCHAP BIJ WIJZE VAN GELD
SCHIETING OP AANDELEN « INTER
NATIONAL CHEMICAL AND COSMETIC 
COMPANY DURBAN'S n, T. FAVERO.) 

ARREST (vertaling). 

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

Over het middel van niet-ontvankelijk-

(1) Cass., 22 juni 1973 (A1"1". cass., 1973, 
blz. 1039) en 4 april1974 (ibid., 1974, blz. 863); 
raadpl. cass., 23 januari 1975 (ibid., 1975, 
blz. 661), 5 december 1975 en 29 januari 1976 
(ibid., 1976, blz. 434 en 625). 

(2) Cass., 29 januari 1976 (A1·r. cass., 1976, 
blz. 627). 

heid door verweerder tegen de voor
ziening opgeworpen en hieruit afgeleid 
dat, aangezien eiseres niet bewijst dat de 
Belgische autoriteit het exploot van 
betekening van het bestreden arrest aan 
de Italiaanse autoriteit heeft toegezonden 
meer (lees minder) dan vier maanden 
v66r de indiening van de voorziening op 
de griffie van het Hof, men moet aan
nemen dat die toezending heeft plaats
gehad op de dag waarop eiseres (lees 
verweerder) dat exploot aan het Minis
terie van Buitenlandse Zaken te Brussel 
heeft afgegeven ; dat in dit geval de 
voorziening die op 2 augustus 1976 
buiten de wettelijke termijnen op de 
griffie van het Hof werd ingediend, 
tardief en, bijgevolg, niet ontvankelijk 
zou zijn : 

Overwegende dat nit een door eiseres 
op de griffie van het Hofneergelegd attest 
van het Ministerie van Buitenlandse 
Zaken blijkt dat de door de aangezochte 
Staat aangewezen autoriteit het exploot 
van betekening van het bestreden arrest 
op 9 april 1976 heeft ontvangen, dat is 
minder dan vier maanden v66r de in
diening van de voorziening op de griffie 
van het Hof; 

Dat het middel van niet-ontvankelijk
heid feitelijke grondslag mist ; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van artikel 774, tweede lid, 
van het Gerechtelijk Wetboek, 

doordat het hof van beroep ambtshalve 
beslist dat de bepalingen inzake de duur 
en de beeindiging van de overeenkomst 
van de partijen, die bij de brief van 
eiseres van 16 oktober 1964 werden 
ingevoegd « in de vroegere contractuele 
regeling n, in strijd waren met de wet 
van 27 juli 1961 die van openbare orde is, 

terwijl verweerder in zijn voor het hof 
van beroep genomen conclusie niet had 
betoogd dat de betrokken bepalingen in 
strijd waren met de open bare orde en het 
hof van beroep, derhalve, het hoger 
beroep van eiseres niet kon verwerpen 
zonder vooraf de heropening van de 
debatten te bevelen : 

Overwegende dat eiseres voor de feiten
rechter een exceptie van onbevoegdheid 
had opgeworpen tegen de inleidende 
vordering die verweerder tegen haar had 
ingesteld; 

Dat eiseres, oorspronkelijke verweer
ster, door het opwerpen van deze exceptie 
geen tussenvordering in de zin van arti
kel 13 van het Gerechtelijk Wetboek en 
ook geen tegenvordering in de zin van 
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artikel 14 van dat Wetboek heeft 
ingesteld; 

Dat de rechter door de exceptie niet 
gegrond te verklaren geen vordering 
heeft afgewezen in de zin van artikel 774, 
tweede lid, van het Gerechtelijk W etboek 
en, derhalve, niet verplicht was de 
heropening van de debatten te bevelen ; 

Dat het middel naar recht faalt ; 

Over het tweede middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 6, 1131, 1134 van het Burger
lijk Wetboek, 1 en 4 van de wet van 
27 juli 1961 betreffende eenzijdige be
eindiging van de voor onbepaalde tijd 
verleende concessies van alleenverkoop, 

doordat, eerste onderdeel, het hof van 
beroep verklaart dat de « brief van de 
concessiegeefster (thans eiseres) van 
16 oktober 1964 klaarblijkelijk enkel tot 
doel heeft gehad te haren voordele in de 
vroegere contractuele regeling bepalingen 
betreffende de duur en de beeindiging 
ervan in te voegen die in strijd zijn met 
voormelde wet van openbare orde en die, 
bijgevolg, geen effect kunnen hebben >>, 

het hofvan beroep impliciet doch zeker 
aanneemt, zoals eiseres aanvoerde, dat 
de bepalingen volgens welke het contract 
inzake de concessie van alleenverkoop 
voor een bepaalde tijd is gesloten in de 
« contractuele regeling » van de partijen 
werden ingevoegd met het akkoord van 
verweerder, 

het hof van beroep ten onrechte 
beslist dat het akkoord van de partijen 
dienaangaande in strijd was met de wet 
van 27 juli 1961 en derhalve nietig omdat 
het strijdig was met de openbare orde en, 
dientengevolge, beslist dat aileen de 
Belgische rechtbanken van het betrokken 
geschil kennis namen overeenkomstig 
artikel 4 van de wet van 1961, 

terwijl de wet van 27 juli 1961 enkel 
dwingend is en de partijen niet verbiedt 
tijdens de uitvoering van het contract, 
in onderling akkoord, overeen te komen 
dat de concessie voortaan voor een 
bepaalde tijd is verleend, en de bevoegd
heid van de rechtbanken tot kennis
neming van het geschil bijgevolg krach
tens het gemeen recht moest worden 
geregeld (schending van aile in het middel 
vermelde bepalingen); 

tweede onderdeel, in het bijna ondenk
bare geval dat het Hofniet zou aannemen 
dat het hof van beroep impliciet doch 
zeker heeft geoordeeld dat verweerder had 
aanvaard dat het concessiecontract zou 
worden gewijzigd door de invoeging in 

1964 van een clausule dat het ging om 
een bepaalde tijd, het arrest niet gemoti
veerd zou zijn naar de eis van de Grand
wet, daar het niet uitdrukkelijk heeft 
geantwoord op de conolusie waarin 
eiseres stelde dat de partijen op 1 oktober 
1964 een contract voor een bepaalde tijd 
hadden gesloten, en in elk geval, in die 
hypothese, de controle van het Hof 
onmogelijk zou maken (schending van 
artikel 97 van de Grondwet) : 

Wat het eerste onderdeel betreft : 

Overwegende dat het middel betoogt 
dat, aange:<ien de wet van 27 juli 1961 
betreffende eenzijdige beeindiging van de 
voor onbepaalde tijd verleende con
cessies van alleenverkoop enkel dwingend 
is, ze de partijen niet verbiedt, tijdens 
de uitvoering van het contract, overeen 
te komen dat de concessie voortaan voor 
een bepaalde tijd is verleend ; 

Overwegende dat artikel 6 van de in 
het onderhavige geval toepasselijke wet 
van 27 juli 1961 luidt : ((de bepalingen 
van deze wet zijn van toepassing niet
tegenstaande hiermede strijdige overeen
komsten, gesloten v66r de beeindiging 
van het contract waarbij de concessie is 
verleend » en (( ze zijn van toepassing op 
de concessies van alleenverkoop verleend 
v66r de inwerkingtreding van deze wet » ; 

Overwegende dat de bepalingen van 
de wet van 27 juli 1961 dwingende 
bepalingen zijn ; 

Overwegende dat het arrest beslist, 
zonder deswege te worden bestreden, dat 
er vanaf 1953-1954 tussen de partijen 
een contract inzake concessie van alleen
verkoop zonder bepaalde tijd bestond en 
van oordeel is dat de brief van 16 oktober 
1964 aileen tot doel heeft gehad ten 
voordele van eiseres in de vroegere 
contractuele regeling bepalingen betref
fende de duur en de beeindiging ervan 
in te voegen die in strijd zijn met de wet 
van 27 juli 1961 en die bijgevolg geen 
effect kunnen hebben; 

Overwegende dat, door aldus te be
slissen dat, niettegenstaande het akkoord 
van de concessiehouder, geen bindende 
kracht kan worden toegekend aan de 
overeenkomst die v66r de beiiindiging 
van het contract tot verlening van de 
concessie is gesloten en waarin bepalingen 
voorkomen die strijdig zijn met de 
dwingende voorschriften van die wet, 
het arrest niet lijdt aan de onwettelijkheid 
waarvan sprake in het middel ; 

Dat het middel in dit opzicht naar 
recht faalt ; 

Overwegende dat het middel, in zoverre 
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het betoogt dat de wet van 27 juli 1961 
slechts dwingend en niet van openbare 
orde is, zelfs al was het gegrond, niet kan 
lei den tot cassatie van de . bestreden 
beslissing en in dat verband niet ont
vankelijk is ; 

W at het tweede onderdeel betreft : 

Overwegende dat uit het antwoord op 
het eerste onderdeel blijkt dat het tweede 
onderdeel van het middel geen bestaans
reden heeft ; 

Om die redenen, verwerpt de voorzie
ning ; veroordeelt eiseres in de kosten, 
behalve die van de memorie van weder
antwoord ; veroordeelt verweerder in 
laatstgenoemde kosten. 

9 juni 1977. - 1e kamer. - Voor
zitter, Baron Richard, raadsheer waar
nemend voorzitter. - Vm·slaggever, de 
H. Meeus. - Gelijkluidende conclusie, de 
H. Velu, advocaat-generaal. - Pleiters, 
de HH. Ansiaux en Dassesse. 

1e KAMER.- 10 juni 1977. 

1° ECHTSCHEIDING EN SCHEIDING 
VAN TAFEL EN BED.- VoRDE
RING TOT ECHTSCHEIDING. - LEVENS
ONDERHOUD TOEGEKEND OP GROND VAN 
ARTIKEL 1280 VAN RET GERECHTELIJK 
WETBOEK. - .AARD. - DUUR VAN DE 
UITWERKING VAN RET BEVELSCHRIFT 
VAN DE VOORZITTER VAN DE RECHT· 
BANK VAN EERSTE AANLEG. 

2o ECHTSCHEIDING EN SCHEIDING 
VAN TAFEL EN BED. - EcHT
scHEIDING. - WEDERKERIGE VORDE· 
RINGEN. - VONNIS DAT EEN VAN DE 
VORDERINGEN INWILLIGT EN NIET 
DEFINITIEF BESLIST OVER DE ANDERE. 
- 0vERSCHRIJVING VAN DE BESLISSING 
DIEl DE EElRSTEl VORDERING INWILLIGT. 
- EISER OP DElZE VORDERING DIE EEN 
LEVENSONDERHOUD HAD BEKOMEN OP 
GROND VAN ARTIKElL 1280 VAN HElT 
GElRECHTElLIJK WETBOEK. - BEVEL
SCHRIFT DAT OPHOUDT UITWERKING 
TE HEBBEN WE GENS DEl OVERSCHRIJ · 
VING. - VORDERINGEN WAAROVER 
DIEl EISElR BElSCHIKT OJ\'[ IN ZIJN 
ONMIDDElLLIJKEl BEHOEFTElN TE VOOR
ZIEN. 

3° TERUGVORDERING VAN RET 
ONVERSCHULDIGD BETAALDE. 
- BEWIJS TE LEVERElN DOOR HEM DIE 

HElT BElDRAG VAN EElN ONVERSCHUL
DIGDE BETALING TERUGVORDElRT. 

4° TERUGVORDERING VAN RET 
ONVERSCHULDIGD BETAALDE. 
- 0NVERSCHULDIGDEl BElTALING. -
G:EVOLG VAN ElElN RElCHTSDWALING DAN 
WEL VAN ElElN FEITELIJKEl DWALING.-
0NVERSCHILLIGHEID. 

1° Het levensonderhoud dat tijdens een 
geding tot echtscheiding door de voorzitter 
van de rechtbank van eerste aanleg, op 
grand van wrtikel1280 van het Gerechte
lijk Wetboelc, werd toegekend aan een 
echtgenoot persoonlijk, was een uit
voeringswijze van de plicht van hulpver
lening wellce bij het vroegm· artikel 212 
(thans artikel 213) van het Burgerlijk 
W etboek was opgelegd aan ieder van de 
echtgenoten; derhalve heeft het bevel
scll!l'ijt geen uitwm·king meer vanaf de 
overschrijving, door de ambtenaar van de 
burgerlijke stand, van het beschikkende 
gedeelte van de beslissing die de echtschei
ding toestaat (1). (Impliciete oplossing.) 

2° W annee1' een van de. echtgenoten een 
vordering tot echtscheiding heeft inge
steld en de andere een tegenvo1·dering 
tot echtscheiding heejt ingediend, een 
van die vorderingen is ingewilligd en 
het beschilckende gedeelte van die beslis
sing is ove1·geschreven door de ambtenaar 
van de bw·gerlijke stand, heeft het 
bevelschrift van de voorzitter van de 
rechtbank van eerste aanleg dat, op 
grand van artikel 1280 van het Ge1·ech
telijk Wetboek, een levensonderhoud 
heeft toegekend aan de eisende partij 
op de ingewilligde vordering pe1·soonlijlc, 
geen uitwerking meer, hoewel nag niet 
dejinitief is beslist op de ande1•e vm·dering 
tot echtscheiding ; de eisende partij op 
de ingewilligde vorde1·ing kan evenwel 
vragen dat haar, ten einde aan haar 
onmiddellijke behoeften te voldoen, zou 
worden toegekend, hetzij een uitkering, 
bij wijze van voorschot, op grand van 
artikel 301 van het Bu1·gerlijk Wetboek, 
hetzij een voorschot op de goede1·en die 
ham· bij de vereffening ingevolge de 
ontbinding van het huwelijksvm·mogens
stelsel, zullen te beurt vallen (2). (Impli
ciete oplossing.) 

(1) en (2) Oass., 30 april1964, Bull. en Pas., 
1964, I, 922, en de conclusie van procureur
generaal Hayoit de Termicourt, en Rev. crit. 
ju?', belge, 1965, blz. 279 tot 307, met noot 
Prof. RIGAUX. 
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ao Hij die teruggave van een onverschut
digde betaling vordm·t, moet slechts dan 
bewijzen dat hij die betaling bij vel'
gissing heeft gedaan, indien twijjel 
mogelijk is betreffende de oorzaak van 
gezegde betaling en derhalve nopens 
het onverschuldigde karakter m·van (1). 
(Art. 1235 B.W.) 

4o Voor de terugv01·de1'ing van het onver
schuldigd betaalde is het onverschillig 
of de onverschuldigd gedane betaling 
het gevolg is van een rechtsdwaling dan 
wel van een jeitelijke dwaling (2). 
(Art. 1235 B.W.) 

(o ... , T. o ... ) 

A:EtREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 15 januari 1976 door het Hof 
van Beroep te Gent gewezen ; 

Over het middel afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 20, 23, 24, 25, 26, 
28, 1230, lid 1, van het Gerechtelijk 
Wetboek, 268 oud, 301 oud, 1235, 1376, 
1377 van het Burgerlijk Wetboek en 97 
van de Grondwet, 

doordat het arrest eiseres veroordeelt 
om aan verweerder een som terug te 
betalen van 120.000 frank om de redenen 
dat de vordering strekt tot terugbetaling 
van het onderhoudsgeld dat eiseres bij 
bevelschrift van 21 oktober 1970 als 
voorlopige maatregel had bekomen en 
dat verweerder een tijd is blijven 
uitbetalen na de overschrijving van het 
te zijnen laste uitgesproken echtschei
dingsvonnis van 23 februari 1972; dat 
door dit vonnis de vraag van eiseres tot 
onderhoudsgeld werd aangehouden tot 
na de beslissing over de tegeneis van 
verweerder; dat de door verweerder na 
de echtscheiding gedane betalingen niet 
meer waren verschuldigd daar het 
huwelijk tussen partijen dan was ont
bonden ; dat verweerder heeft bewezen 
bij vergissing te hebben betaald daar 
hij dacht dat de voorlopige maatregel 
na de echtscheiding bleef doorlopen ; 
dat deze vergissing in rechte aanleiding 
geeft tot terugvordering van de onver
schuldigde betaling, 

(1) Oass., 18 september 1970 (Arr. cass., 
1971, biz. 60). 

(2) Raadpl. DE PAGE, deel III, druk 1967, 
nr. 14, in fine. 

terwijl, eerste onderdeel, het arrest het 
gezag en de kracht van het gewijsde 
schendt van het door de V oorzitter van 
de Rechtbank van Eerste Aanleg te 
Brugge uitgesproken bevelschrift van 
4 april 1973, waarbij tussen de partijen 
was beslist dat eiseres, na de over
schrijving van de echtscheiding, recht had 
op het onderhoudsgeld ten laste van 
verweerder, van bet bevelschrift van 
21 oktober 1970 waardoor dit onder
houdsgeld was toegekend, en van het 
vonnis van echtscheiding van 25 februari 
1972 van dezelfde rechtbank waardoor 
de beslissing over het onderhoudsgeld 
werd aangehouden (schending van de 
artikelen 23, 24, 25, 26 en 28 van het 
Gerechtelijk Wetboek); 

tweede onderdeel, de bevelschriften van 
21 oktober 1970 en 4 april 1973, bij welk 
laatste bevelschrift de verplichting van 
verweerder werd bevestigd om onder
houdsgeld te betalen na de overschrijving 
van het vonnis van echtscheiding, en 
het vonnis van echtscheiding van 25 fe
bruari 1972 een titel uitmaakten voor 
eiseres en deze beslissingen niet werden 
vernietigd of hervormd, zodat het door 
verweerder betaalde onderhoudsgeld geen 
onverschuldigde betaling was ; het arrest 
het bestaan van deze beslissingen niet 
tegenspreekt en het feit dat er dwaling 
in rechte zou zijn geweest de beslissing 
onvoldoende rechtvaardigt (schending 
van de artikelen 268 oud, 301 oud, 
1235, 1376, 1377 van het Burgerlijk 
Wetboek, 20, 26, 1280 van het Gerech
telijk Wetboek en 97 van de Grondwet) ; 

derde onderdeel, 

Overwegende dat uit de stukken 
waarop het Hof vermag acht te slaan 
blijkt 1° dat, gelet op de vordering tot 
echtscheiding door eiseres ingesteld, de 
Voorzitter van de Rechtbank van Eerste 
Aanleg te Brugge, bij beschikking van 
21 oktober 1970, verweerder veroor
deelde om aan eiseres voor haar levens
onderhoud een maandelijkse uitkering 
van achtduizend frank te betalen, 2° dat 
verweerder een tegenvordering tot echt
scheiding instelde, 3° dat, bij vonnis 
van 25 februari 1972, voornoemde recht
bank de echtscheiding tussen de partijen 
ten laste van verweerder toeliet, de 
tegenvordering ontvankelijk verklaarde 
en verweerder machtigde bepaalde feiten 
te bewijzen en, omtrent de bijkomende 
eisen van eiseres strekkende onder meer 
tot het bekomen van onderhoudsgeld 
te haren behoeve, haar beslissing aan-
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hield om de reden dat over de bijkomende 
eis, strekkende tot het bekomen van 
onderhoudsgeld, slechts met de eind
beslissing over de tegenvordering zal 
kunnen worden geoordeeld, « gezien 
slechts dan zal kunnen worden uit
gemaakt of de hoofdeiseres ook niet als 
schuldige echtgenote zal dienen te worden 
aangezien », 4° dat dit vonnis op 23 mei 
1972 werd overgeschreven, 5° dat de 
onderwerpelijke rechtsvordering van ver
weerder strekt tot terugbetaling van het 
onderhoudsgeld dat hij sedert de ontbin
ding van het huwelijk aan eiseres heeft 
gestort; 

Overwegende dat het arrest, na te 
hebben vastgesteld dat alleen de na 
8 december 1972 gestorte sommen voor 
teruggave in aanmerking komen, eiseres 
veroordeelt tot terugbetaling van het 
onderhoudsgeld dat verweerder vanaf 
voormelde datum tot 8 maart 197 4 aan 
eiseres heeft betaald ; 

W at het eerste onderdeel betreft : 

Overwegende dat de beschikking van 
21 oktober 1970 zich ertoe beperkt aan 
eise1·es een uitkering tot levensonderhoud 
toe te kennen gedurende de echtschei
dingsprocedure ; 

Overwegende dat het vonnis van 
25 februari 1972 geenszins aan eiseres 
een voorlopige uitkering van alimentatie
geld op grond van artikel 301 van het 
Burgerlijk Wetboek toekent noch een 
voorschot op de goederen die haar bij 
de vereffening, ingevolge de ontbinding 
van het huwelijksvermogensstelsel, zullen 
te beurt vallen ; dat het vonnis enkel de 
beslissing omtrent bedoelde bijkomende 
eis aanhoudt ; 

Overwegende dat, zo de voorzitter bij 
de beschikking van 4 april1973 weliswaar 
beschouwt dat het vonnis van 25 februari 
1972 van de rechtbank van eerste aanleg 
de beschikking van 21 oktober 1970 
voorlopig handhaaft, hij dit enkel doet 
in het kader van de voor hem aanhangig 
gemaakte vordering van verweerder die 
·ertoe strekt voor recht te horen zeggen 
dat hij het aan eiseres persoonlijk 
toegekende onderhoudsgeld niet meer 
was verschuldigd ; dat de voorzitter zich 
onbevoegd verklaart om de redenen dat 
de vordering van eiseres met betrekking 
tot het bekomen van onderhoudsgeld na 
echtscheiding nog voor de rechtbank 
aanhangig is en er geen dringende 
noodzakelijkheid is om zelf op te treden ; 

Dat de beschikking van 4 april 1973 
derhalve op zichzelf geen titel tot 
onderhoudsgeld oplevert ; 

Dat het arrest dienvolgens noch het 
gezag noch de kracht van het gewijsde 
van de in het middel aangehaalde 
beslissingen schendt ; 

Dat het onderdeel feitelijke grondslag 
mist; 

W at het tweede onderdeel betreft : 

Overwegende dat, nu uit de in dit 
onderdeel vermelde rechterlijke beslis
singen niet blijkt dat verweerder werd 
veroordeeld tot uitkeringen ten behoeve 
van eiseres na de ontbinding van het 
huwelijk, de stortingen die verweerder 
na deze ontbinding aan eiseres als 
onderhoudsgeld heeft gedaan, niet op 
grond van die beslissingen verschuldigd 
waren; 

Overwegende dat hij die teruggave 
van een onverschuldigde betaling vordert, 
slechts dan moet bewijzen dat hij die 
betaling bij vergissing heeft gedaan, 
indien een twijfel mogelijk is betreffende 
de oorzaak van gezegde betaling en 
dienvolgens nopens het onverschuldigde 
karakter ervan ; 

Overwegende dat het arrest constateert 
dat, zelfs in de gunstigste hypothese voor 
eiseres, namelijk dat verweerder moet 
bewijzen dat hij per vergissing heeft 
betaald, « hij effectief dit bewijs levert >> ; 

Overwegende dat het onverschillig 
is of de door verweerder gedane beta
lingen van onderhoudsgeld het gevolg 
zijn van een rechtsdwaling dan wel van 
een feitelijke dwaling ; 

Dat het arrest derhalve zijn beslissing 
wettelijk verantwoordt en regelmatig 
met redenen omkleedt; 

Dat het onderdeel niet kan worden 
aangenomen ; 

Wat het derde onderdeel betreft : 

Dat het onderdeel feitelijke grondslag 
mist; 

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

10 juni 1977. - 1e kamer. - Voor
zitter, de H. de Vreese, raadsheer waar
nemend voorzitter. - VM·slaggever, de 
H. Van Leckwijck. - Gelijkluidende 
conclusie, de H. Tillekaerts, advocaat
generaal. - Pleite?·, de H. Houtekier. 
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1e KAMER.- 10 juni 1977. 

1° ONTEIGENING TEN ALGEMENEN 
NUTTE. SPOEDPROCEDURE. 
WET VAN 26 JULI 1962 BETREFFENDE 
DE RECHTSPLEGING BIJ HOOGDRINGEN
DE OMSTANDIGHEDEN INZAKE ONT
EIGENING TEN ALGEMENEN NUTTE, 
ARTIKEL 7, LID 1 EN 2.- PERSOON DIE 
ZICH TIJDENS DE BIJ ARTIKEL 7, LID 1, 
BEPAALDE VERSCHIJNING ALS TUSSEN
KOJ\'IENDE PARTIJ DOET KENNEN. -
PERSOON DIE ALDUS GEEN EXCEPTIE 
OPWERPT ALS BEDOELD BIJ ARTIKEL 7, 
LID 2. 

2° ONTEIGENING TEN ALGEMENEN 
NUTTE. SPOEDPROCEDURE. 
ER:il::ENNING ALS TUSSENKOMENDE PAR
TIJ.- GEVOLG. 

3° ONTEIGENING TEN ALGEMENEN 
NUTTE. SPOEDPROCEDURE. 
TUSSENKOMENDE P ARTIJ, ERKEND TIJ
DENS DE BIJ ARTIKEL 7, LID 1, VAN DE 
WET VAN 26 JULI 1962 BETREFFENDE 
DE RECHTSPLEGING BIJ HOOGDRIN
GENDE OMSTANDIGHEDEN INZAKE ONT
EIGENING TEN ALGEMENEN NUTTE BE
PAALDE VERSCHIJNING. VREDE
RECHTER DIE, WAT BETREFT DEZE 
PARTIJ, HET BEDRAG VAN DE PROVI
SIONELE VERGOEDINGEN NIET HEEFT 
BEPAALD EN ZELFS GEEN UITSPRAAK 
HEEFT GEDAAN OVER DE AANSPRAAK 
VAN DIE PARTIJ. - TUSSENKOMENDE 
PARTIJ DIE GEEN HERZIENING VAN DE 
VOORLOPIGE VERGOEDINGEN, OVEREEN
KOMSTIG ARTIKEL 16 VAN DE GENOEMDE 
WET, KAN VORDEREN. 

4° ONTEIGENING TEN ALGEMENEN 
NUTTE. SPOEDPROCEDURE. 
WET VAN 26 JULI 1962 BETREFFENDE 
DE RECHTSPLEGING BIJ HOOGDRIN
GENDE OMSTANDIGHEDEN INZAKE ONT
EIGENING TEN ALGEMENEN NUTTE, 
ARTIKEL 18, 1°.- DRAAGWIJDTE. 

1° De per soon die zich tijdens de bij 
artikel 7, lid 1, van de wet van 26 juli 
1962 betreffende de 1·echtspleging bij 
hoogdringende omstandigheden inzake 
onteigening ten algemenen nutte bepaalde 

(1) Raadpl. : BELVA, «Procedure nouvelle 
en matiere d'expropriation d'extreme urgence 
- La loi du 26 juillet 1962 "• Journ. trib., 
1962, blz. 578 tot 581, inzonderheid blz. 579 ; 
JONAS, « Syllabus de l' expropriation d' extreme 
urgence - Loi du 26 juillet 1962 », Ann. 
not. et de l'emeg., 1963, biz. 153 tot 166, 

verschijning voor de vrederechter als 
tussenkomende partij doet kennen, maakt 
aldus enkel aanspraak op zijn recht om 
in de procedure tussen te komen en 
werpt geen exceptie op als bedoeld in 
artikel 7, lid 2, van die wet (1). 

2° De in een 1·echtspleging bij hoogdrin
gende omstandigheden inzake ont
eigening ten algemenen nutte erkende 
tussenkomende partij is gerechtigd aan 
alle volgende Jasen van de procedure 
deel te nemen. (Wet van 26 juli 1962, 
art. 7 en vlg.) 

3° W anneer de v1·ederechter het bedrag van 
de provisionele ve1·goedingen niet heeft 
bepaald wat betrejt de partij die als 
tussenkomend werd erkend tijdens de 
bij artikel 7, lid 1, van de wet van 
26 juli 1962 betreffende de rechtspleging 
bij hoogdringende omstandigheden in
zake onteigening ten algemenen nutte 
bepaalde verschijning en zelfs geen 
uitspraak over de aanspraak van die 
partij heeft gedaan, kan die als tussen
komend erkende partij de bij artikel 16 
van de genoemde wet bepaalde herziening 
van de vom·lopige vergoedingen niet 
vorderen. 

4° De bepaling van artikel18, 1°, van de 
wet van 26 juli 1962 betreffende de 
rechtspleging bij hoogd1·ingende om
standigheden inzake onteigening ten 
algemenen nutte, luidens welke de 
vorde1·ingen tot ontbinding of opeising, 
alsmede alle andM·e zakelijke vm·de-
1'ingen noch de onteigening kunnen 
tegenhouden noch de uitwerking e1·van 
verhinderen, betrejt enkel de zakelijke 
vm·deringen doch geenszins de vorde-
1'ingen die strekken tot vergoeding van 
de schade welke de onteigening meebrengt 
voor houders van genotsrechten (2). 

(KATHOLIEKE UNIVERSITEIT VANLEUVEN 
EN BELGISCHE STAAT, 

MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, 
T. BRUYNINCKX EN ARBYN.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 

inzonderheid blz. 156 en 157; QUINTIN, 

Les concessions d' automutes - Les exp1'0-
priations pour cause d'utilite publiq~te -
Loi du 26 juillet 1962, druk 1965, blz. 92. 

(2) Raadpl. QUINTIN, vermeld in noot 1, 
inzonderheid blz. 91 tot 93. 
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vonnis, op 27 juni 1975 in hoger beroep 
gewezen door de Rechtbank van Eerste 
Aanleg te Leuven ; 

Over het midde1 afgeleid uit de 
schending van de artikelen 7, 11, 16, 18 
van de wet van 26 juli 1962 betreffende 
de rechtspleging bij hoogdringende om
standigheden inzake onteigening ten 
algemenen nutte, vervat in artikel 5 van 
de wet van 26 juli 1962 betreffende de 
onteigeningen ten algemenen nutte en 
de concessies voor de bouw van de 
autosnelwegen, en van de artikelen 1319 
en 1320 van het Burgerlijk Wetboek, 
met betrekking tot de bewijskracht van 
het vonnis van 29 juni 1973 van de 
Vrederechter van het tweede kanton 
Leuven, 

do01·dat het vonnis, na te hebben 
vastgesteld dat verweerder als tussen
komende partij is opgetreden bij de 
verschijning voor de vrederechter die 
op 29 jtmi 1973, na vaststelling van de 
regelmatigheid van de onteigeningspro
cedure, het bedrag van de provisionele 
vergoeding heeft bepaald, desondanks, 
bij bevestiging van het vonnis van 1 7 
(lees : 27) januari 1975 van de vrede
rechter, aan de eisers verbod oplegt de 
uitdrijving van de verweerders uit het 
goed waarvan zij (de eisers) de inbezit
stelling hadden bekomen, voort te zetten, 
zulks op grond dat de uitdrijving slechts 
kan bekomen worden na vergoeding 
van de tussenkomende partij, 

terwijl, ee1·ste onde?·deel, verweerder, die 
bij de verschijning voor de vrederechter 
aanwezig was, zijn bezwaren nopens 
stoornis van zijn in het onteigende goed 
gevoerde handel op straf van verval op 
dat ogenblik moest voorbrengen (scherr
ding van artikel 7) ; 

tweede onderdeel, verweerder na het 
vonnis van 29 juni 1973, dat de regel
matigheid van de procedure heeft vast
gesteld, een bezwaar nopens deze regel
matigheid enkel door middel van een 
vordering tot herziening kon laten gelden 
(schending van de artikelen 7 en 16); 

derde onderdeel, het recht dat verweer
der op het onteigende goed meent te 
hebben wegens het gebruik daarvan 
voor zijn handel, de onteigening niet kan 
tegenhouden noch haar uitwerking ver
hinderen (schending van artikel 18); 

vie1·de onde1·deel, het vonnis van 29 juni 
1973 het bedrag heeft bepaald van de 
provisionele vergoeding die aan beide 
verwerende partijen moest gestort 
worden, zodat de eisers, na storting 

daarvan, wat op 2 augustus 1973 ge
beurde, recht hadden op de inbezitstelling 
(schending van artikel 11 en miskenning 
van de bewijskracht van het vonnis van 
29 juni 1973) : 

Overwegende dat uit de stukken 
waarop het Hof acht vermag te slaan 
blijkt : 1° dat de eisers op 8 juni 197 3 aan 
de vrederechter een verzoekschrift hebben 
gericht tot het aanvangen van de rechter
lijke fase van de onteigening van kwes
tieus onroerend goed, 2° dat de eisers 
op 15 juni 1973 dagvaarding aan de 
verweerders, « gehuwd onder het stelsel 
van de gemeenschap van aanwinsten », 
hebben laten betekenen ten einde, nadat 
verweerster door verweerder zou ge
machtigd zijn in rechte te staan, de 
onteigening van kwestieus goed te horen 
uitspreken en het bedrag van de ont
eigeningsvergoeding te horen vaststellen, 
3° dat op 29 juni 1973 de vrederechter 
tot het plaatsbezoek van kwestieus goed 
overging, in de loop waarvan hij vast
stelde dat de kelders als opslagplaats 
dienden voor de wijnen en likeuren van 
de detail- en groothandel die verweerder 
in het gebouw exploiteerde, en tijdens 
hetwelk bovendien de raadsman van 
verweerder erop wees dat voormelde 
roerende goederen een waardeverlies 
zouden ondergaan wegens hun transport 
en dat het handelsfonds en de exploitatie, 
thans centraal gelegen, verlies zouden 
lijden door de onteigening, 4° dat, bij 
vonnis van 29 juni 1973, na te hebben 
vastgesteld dat het onroerend goed aan 
verweerster en de handel aan verweerder 
toebehoorde, dat deze laatste liet gelden 
dat cc de enorme stock wijnen en 
likeuren » waardeverlies zou ondergaan 
bij het transporteren ervan, en dat het 
handelsfonds en de exploitatie, thans 
centraal gelegen te Leuven, door de 
onteigening een verlies zullen onder
vinden en vervolgens dat geen exceptie 
tegen de gevoerde procedure werd opge
worpen, de vrederechter aan verweerster 
ervan akte gaf dat verweerder haar 
machtigde in rechte te staan, vervolgens 
constateerde dat de door de wet voorge
schreven pleegvormen vervuld waren en 
ten slotte het bedrag bepaalde van de 
provisionele vergoeding die de ont
eigenaars cc aan de verwerende partijen >> 
zullen dienen te storten, 5° dat bij 
exploot van 10 oktober 1973 de eisers 
aan de verweerders, cc gehuwd onder het 
stelsel van de gemeenschap van aan
winsten >>, lieten betekenen : voormeld 
vonnis van onteigening, het bewijs van 
storting van de provisionele vergoeding 
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in de Deposito- en Consignatiekas, en 
de door de aangestelde deskundige opge
stelde beschrijvende staat van het ont
eigende goed, en ten slotte de mededeling 
dat de onteigenaar bezit nam van 
kwestieus goed, 6° dat, bij bevelschrift 
van 19 oktober 1973, de vrederechter 
de eisers in bezit stelde van kwestieus 
onroerend goed binnen de maand vanaf 
de betekening van het bevelschrift ; 

Overwegende dat, luidens de akte van 
rechtsingang, de onderhavige eis strekt 
tot nietigverklaring van het door de 
eisers op 12 november 1974 aan ver
weerder gedane bevel om kwestieus 
eigendom ter vrije beschikking te stellen 
en tot verbod de onteigeningsprocedure 
voort te zetten ; 

Overwegende dat het bestreden vonnis 
het door de vrederechter op 27 januari 
1975 gewezen vonnis waarbij de eis werd 
ingewilligd, bevestigt ; 

W at het eerste onderdeel betreft : 

Overwegende dat de eisers het vonnis 
niet bekritiseren in zoverre het aanneemt 
dat verweerder te gepasten tijde als 
tussenkomende partij is opgetreden, met 
name bij het plaatsbezoek van 29 juni 
1973 en bij het vonnis van zelfde datum; 

Overwegende dat, door als tussen
komende partij op te treden, verweerder 
geen exceptie bedoeld door artikel 7, 
vervat in artikel 5 van de wet van 
26 juli 1962, opwierp, doch enkel de 
vrederechter in kennis stelde van het 
onderscheiden recht op vergoeding van 
verweerster als eigenares van het on
roerend goed en van dat van verweerder 
wegens stoornis van zijn in gezegd goed 
gevoerde handel ; 

Dat hij zodoende enkel aanspraak 
maakte op zijn recht om, overeenkomstig 
voormeld artikel 7, in de procedure 
tussen te komen ; 

Dat het onderdeel naar recht faalt ; 

W at het tweede onderdeel betreft : 

Overwegende dat, nu de vrederechter 
zijn optreden als tussenkomende partij 
had aangenomen, verweerder gerechtigd 
was aan alle volgende fasen van de 
procedure deel te nemen, hierin begrepen 
de bepaling, overeenkomstig artikel 8, 
van de provisionele vergoedingen die 
de onteigenaar aan ieder van de ver
weerders en van de als tussenkomend 
erkende partijen globaal zal storten; 

Dat de herziening van deze vergoeding 
niet kan worden gevorderd wanneer, 
zoals door het bestreden vonnis wordt 
aangenomen, de vrederechter, wat betreft 

verweerder als tussenkomende partij, 
geen vergoeding heeft bepaald en zelfs 
geen uitspraak over de aanspraak van 
die partij heeft gedaan ; 

Dat het onderdeel naar recht faalt ; 

Wat het derde onderdeel betreft : 

Overwegende dat artikel 18 enkel de 
zakelijke vorderingen betreft doch geens
zins de vorderingen strekkende tot 
vergoeding van de schade die de ont
eigening voor houders van genotsrechten 
meebrengt; 

Dat het onderdeel naar recht faalt ; 

Wat het vierde onderdeel betreft : 

Overwegende dat het onderdeel ervan 
uitgaat dat de bij het vonnis van 29 juni 
1973 bepaalde provisionele vergoeding 
die de onteigenaar zal dienen te betalen 
aan « de verwerende partijen », thans de 
verweerders, de provisionele vergoeding 
omvat die de onteigenaar zal dienen te 
storten aan verweerder als tussen
komende partij ; 

Overwegende dat het bestreden vonnis 
integendeel het standpunt van de eerste 
rechter beaamt luidens hetwelk het 
vonnis van 29 juni 1973 geen provisionele 
vergoeding bepaalt wat betreft ver
weerder als tussenkomende partij ; 

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

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

10 juni 1977. - 1e kamer. - Voor
zitter, de H. de Vreese, raadsheer waar
nemend voorzitter. - Verslaggever, de 
H. Van Leckwijck. - Gelijkluidende 
conclusie, de H. Tillekaerts, advocaat
generaal. - Pleiters, de HH. van Heeke 
en Biitzler. 

2e KAMER.- 13 juni 1977, 

VOORLOPIGE HECHTENIS. - WET 
VAN 20 APRIL 1874, ARTIKEL 5, GE
WIJZIGD BIJ ARTIKEL 3 VAN DE WET' 
VAN 13 MAART 1973. - HANDHAVING 
VAN DE HECHTENIS. - GEEN REDEN· 
GEVING ALS BIJ DEZE WETTELIJKE 
BEPALING VEREIST. - ONWETTELIJK
HEID. 
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Niet bijzonder met redenen omkleed, als 
vereist bij artikel 5 van de wet van 
20 april 1874, gewijzigd bij artikel 3 
van de wet van 13 maart 1973, en dus 
onwettig is het arrest van de kamer van 
inbeschuldigingstelling, waarbij de 
handhaving van de voorlopige hechtenis 
wordt bevolen op grand alleen, enerzijds, 
van de redenen van de vordering van 
het openbaar ministerie waarin enkel 
in een gedrukte formule wordt gezegd 
« dat de handhaving van de hechtenis 
door ernstige en uitzonde1·lijke omstan
digheden in het belang van de openbare 
veiligheid is vereist, door de noodwendig
heden van het onderzoek, door de nood
zakelijkheid de herhaling van gelijk
aardige feiten te voorkomen, de om
standigheden eigen aan de persoonlijk
heid van de verdachte en de feiten van 
de zaak >> en, anderzijds, van de over
wegingen van de beroepen beschikking 
waarin e1· enkel op gewezen wo1·dt « dat 
er ernstige en uitzonderlijke omstandig
heden bestaan die de openbare veiligheid 
raken, die vom·tvloeien uit de ernst van 
de jeiten, uit het volhouden van de 
misdadigheid, uit de specifieke antece-
denten van de verdachte >> ( 1). 

(MOSSAY.) 

ARREST (vertaling). 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 9 mei 1977 door de kamer 
van inbeschuldigingstelling van het Hof 
van Beroep te Luik gewezen ; 

Over het middel ambtshalve afgeleid 
uit de schending van artikel 5, eerste lid, 
van de wet van 20 april 1874 betreffende 
de voorlopige hechtenis, gewijzigd bij de 
wet van 13 maart 1973 : 

Overwegende dat het arrest, bij beves
tiging van de beschikking van de raad
kamer van 27 april 1977, de handhaving 
van de voorlopige hechtenis beveelt ; 

Overwegende dat de beslissing van het 
onderzoeksgerecht waarbij de hand
having van de voorlopige hechtenis wordt 
bevolen, melding moet maken van de 
aan de zaak of de persoonlijkheid van 
de verdachte eigen gegevens die ernstige 
en uitzonderlijke omstandigheden op-

(1) Raadpl. cass., 3 september 1974 en 
9 juni 1975 (An·. cass., 1975, blz. 10 en 1070) 
en 31 januari 1977 (twee arresten), sup1·a, 
blz. 603 en 604. 

leveren en waardoor, in het belang van 
de openbare veiligheid, de handhaving 
van de voorlopige hechtenis wordt 
vereist; 

Dat het bestaan van deze dubbele 
voorwaarde in de beslissing op precieze 
wijze moet worden vastgesteld; 

Overwegende dat het arrest, ter beves
tiging van de beschikking van de raad
kamer, enkel de motieven van de vorde
ring van het openbaar ministerie en 
van de beroepen beschikking overneemt ; 

Dat de vordering van het openbaar 
ministerie in een gedrukte formule zegt 
« dat de handhaving van de hechtenis 
door ernstige en uitzonderlijke omstan
digheden in het belang van de openbare 
veiligheid is vereist, door de nood
wendigheden van het onderzoek, door de 
noodzakelijkheid de herhaling van gelijk
aardige feiten te voorkomen, de om
standigheden eigen aan de persoonlijkheid 
van de verdachte en de feiten van de 
zaak >>; 

Dat de beroepen beschikking waarnaar 
de genoemde vordering eveneens ver
wijst, enkel erop wijst « dat er ernstige 
en uitzonderlijke omstandigheden be
staan die de openbare veiligheid raken, 
die voortvloeien uit de ernst van de 
feiten, uit het volhouden van de mis
dadigheid, uit de specifieke antecedenten 
van de verdachte >> ; 

Overwegende dat het arrest door deze 
vermeldingen niet speciaal gemotiveerd 
is zoals de wet inzake voorlopige hechtenis 
vereist; 

Om die redenen, vernietigt het bestre
den arrest ; beveelt dat van dit arrest 
melding wordt gemaakt op de kant 
van de vernietigde beslissing ; laat de 
kosten ten laste van de Staat ; verwijst 
de zaak naar de kamer van inbeschuldi
gingstelling van het Hof van Beroep te 
Brussel. 

13 juni 1977. - 2e kamer. - Voor
zitter, de H. Trousse, raadsheer waar
nemend voorzitter.- Verslaggever, Mevr. 
Raymond-Decharneux.- Gelijkluidende 
conclusie, de H. Dumon, eerste advocaat
generaal. 

2e KAMER. - 13 juni 1977, 

1o REDENEN VAN DE VONNISSEN 
EN ARRESTEN.- STRAFZAKEN.
TEGENSTRIJDIGE REDENEN.- BEGRIP. 
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2o REDENEN VAN DE VONNISSEN 
EN ARRESTEN.- STRAFZAKEJN.
BURGERLIJKE RECHTSVORDERING. -
TEJGENSTRIJDIGEl RElDENElN. - BEGRIP. 

ao BEVOEGDHEID EN AANLEG. -
STRAFZAKEJN. - RECHTER VOOR WIE 
TElGElLIJKERTIJD DEl STRAFVORDElRING 
EN DE BURGElRLIJKEl RElCHTSVORDERING 
ZIJN GEBRACHT. - TELASTLEGGING 
NIET BEWEZEN VERKLAARD.- 0NBE
VOEGDHEID VAN DE RECHTER OM 
UITSPRAAK TE DOElN OVER DE BURGER
LIJKE RECHTSVORDERING. 

1° Een rechterlijke beslissing is tegen
st?·ijdig niet alleen wanneer de 1·edenen 
van de beslissing op de stmjv01·dering 
elkaar tegensprelcen, maar oak wanneer 
deze redenen strijdig zijn met die van de 
beslissing op de burgerlijke rechts
vordering (1). (Art. 97 Grondwet.) 
(Impliciete oplossing.) 

2° Tegenst1·ijdig en derhalve niet 1'egelmatig 
gemotiveerd is het vonnis dat, enerzijds, 
beslist dat de aan de beklaagde verweten 
telastleggingen « overd1·even snelheid " 
en << geb1·ek aan voorzichtigheid" niet 
bewezen zijn en dat, anderzijds, bij de 
uitspraak over de burgerlijke rechtsvo1'
dM·ing, beslist dat de overd1·even snelheid 
van de beklaagde tot het ongeval heeft 
bijgedragen. (Art. 97 Grondwet.) 

3° Het strajgerecht waarbij tegelijkertijd 
de strafvordering en de bu1·gerlijlce 
rechtsvordering aanhangig zijn, is niet 
bevoegd om uitspmak te doen over de 
bu1·gerlijke rechtsvordering, wannee1· het 
beslist dat de telastlegging niet bewezen 
is (2). (Art. 4 wet van 17 april 1878.) 

(CLAYS EN NAAMLOZEl VENNOOTSCHAP 
<< LES AUTOS TAXIS DE BRUXElLLES "' 

T. CHATZIDAKIS EN DESCHAMPS H. EN C.) 

ARREST (vertaling). 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 8 februari 1977 in hoger 
beroep gewezen door de Correctionele 
Rechtbank te Brussel ; 

Overwegende dat de voorzieningen 

(1) Cass., 7 september 1976, sttp?'a, biz. 25. 
(2) Cass., 7 november 1949 (Bull. en Pas., 

1950, I, 130). 

enkel de burgerlijke beschikkingen van 
het vonnis betreffen ; 

Over het middel afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 3, 4 van de wet van 
17 april IS 7 8 houdende de V oorafgaande 
Titel van het Wetboek van Strafvor
dering en 97 van de Grondwet, 

doordat, na te hebben vastgesteld, 
enerzijds, dat het aan de eerste verweer
der ten laste gelegde aangetoond werd 
door het onderzoek op de terechtzitting 
in hoger beroep, terwijl hetgeen aan de 
eerste eiser ten laste werd gelegd niet 
aangetoond werd door het onderzoek op 
de terechtzitting in hoger beroep, en na 
het beroepen vonnis te hebben bevestigd 
in zoverre het de eerste verweerder tot 
een geldboete van twintig frank veroor
deelt en de eerste eiser vrijspreekt en de 
tweede buiten het geding stelt, het 
bestreden vonnis, nu het overweegt dat 
de eerste eiser zijn snell1eid niet geregeld 
had zoals vereist wegens de plaats
gesteldheid, haar belemmering en de 
staat van de weg, en dat de fout begaan 
door de eerste verweerder en deze van de 
eerste eiser allebei in gelijke mate 
bijgedragen hebben tot het ongeval en de 
schadelijke gevolgen ervan, en door 
bijgevolg te beslissen dat de eerste 
verweerder en zijn civielrechtelijk aan
sprakelijke voor de helft aansprakelijk 
zijn en de eerste eiser en zijn civiel
rechtelijk aansprakelijke voor de andere 
helft, het beroepen vonnis op burgerlijk 
gebied wijzigt en, door een nieuwe 
uitspraak, de eerste twee verweerders 
in solidum veroordeelt om aan de tweede 
eiseres, als burgerlijke partij, een vergoe
ding te betalen die slechts met de helft 
van de door haar geleden schade overeen
stemt, en de twee eisers in solidum 
veroordeelt om aan de verweerders 
Chatzidakis en Deschamps, burgerlijke 
partijen, bedragen te betalen die met de 
helft van de door hen gevorderde sommen 
overeenstemmen, 

terwijl, eerste onderdeel, het tegen
strijdig is te beslissen, enerzijds, dat het 
niet bewezen is dat eiser de artikelen 27-1 
en 15-1 van het algemeen reglement van 
de politie op het wegverkeer zou hebben 
overtreden, en bijgevolg het beroepen 
vonnis te bevestigen in zoverre het de 
eerste eiser vrijgesproken heeft van 
hetgeen hem ten laste werd gelegd, en, 
anderzijds, dat de eerste eiser zijn 
snelheid niet geregeld heeft zoals vereist 
wegens de plaatsgesteldheid, haar belem
mering en de staat van de weg en dat hij 
aldus een fout heeft begaan die een 
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rechtstreeks en noodzakelijk oorzakelijk 
verband vertoont met het ongeval en de 
gevolgen ervan ; daaruit volgt dat het 
bestreden vonnis, door op tegenstrijdige 
gronden te steunen, artikel 97 van de 
Grondwet schendt ; 

tweede onderdeel, de strafgerechten 
slechts uitspraak mogen doen over de 
civielrechtelijke vordering wanneer deze 
samenhangt met de strafvordering en in 
zoverre vaststaat dat beldaagde een 
misdrijf heeft begaan en tot een straf 
wordt veroordeeld, zodat het strafgerecht 
door de vrijspraak van de beklaagde niet 
meer bevoegd was om kennis te nemen 
van de civielrechtelijke vordering; hieruit 
volgt dat de correctionele rechtbank, na 
de vrijspraak van de eerste eiser en het 
buiten het geding stellen van de tweede 
bevestigd te hebben, onbevoegd was om 
uitspraak te doen over de civielrechte
lijke vorderingen tegen de eisers ; het 
bestreden vonnis, door over de civiel
rechtelijke vorderingen uitspraak te doen, 
al de in het middel aangehaalde bepa
lingen schendt : 

Over het eerste onderdeel : 

Overwegende dat het tegenstrijdig is 
te beslissen, zoals het vonnis, enerzijds, 
dat de aan eiser ten laste gelegde over
dreven snelheid en gebrek aan voor
zichtigheid bij het oprijden van een 
kruispunt (Wegverkeersreglement, arti
kel 27-1, tweede lid, en 15-1 van de 
coordinatie van 14 maart 1968) niet 
aangetoond zijn, en anderzijds, bij de 
uitspraak over de civielrechtelijke vorde
ring van eiseres tegen de verweerders 
Deschamps, dat eisers overdreven snel
heid bijgedragen heeft tot het ongeval; 

Over het tweede onderdeel : 

Overwegende dat het vonnis eiser heeft 
vrijgesproken van hetgeen hem ten laste 
werd gelegd en eiseres, civielrechtelijk 
aansprakelijke partij voor eiser, buiten 
het geding heeft gesteld, en de eisers 
niettemin veroordeelt om aan de verweer
ders schadevergoeding te betalen ; 

Overwegende dat de rechtbank in 
hoger beroep wegens deze vrijspraak 
onbevoegd was om te oordelen over de 
civielrechtelijke vorderingen van de ver
weerders tegen de eisers ; 

Dat beide onderdelen van het middel 
gegrond zijn ; 

Om die redenen, vernietigt de burger
lijke beschikkingen van het bestreden 
vonnis ; beveelt dat van dit arrest 
melding wordt gemaakt op de kant van 

de gedeeltelijk vernietigde beslissing ; 
veroordeelt de verweerders in de kosten ; 
verwijst de aldus beperkte zaak naar de 
Correctionele Recht bank te Nijvel, zitting 
houdend in hoger beroep. 

13 juni 1977. - 2e kamer. - Vool'
zitter, de H. Trousse, raadsheer waar
nemend voorzitter. - Verslaggeve~·, de 
H. Legros. - Gelijkluidende conclusie, 
de H. Duchatelet, advocaat-generaal. -
Pleiter, de H. Van Ryn. 

2e KAMER,- 13 juni 1977. 

10 WATERLOPEN.- ONBEVAARBARE 
WATERLOPEN.- WERKEN UITGEVOERD 
MET OV]JRTREDING VAN DE WET. -
HERSTEL VAN DE PLAATS IN DE OOR
SPRONKELIJKE STAAT BEVOLEN ZONDER 
DAT WERD VASTGESTELD DAT DE 
WERKEN W:EJRDEN UITGEVOERD MET 
OV:ElRTREDING VAN DE WET. - ON· 
WETTELIJKHEID. 

20 WATERLOPEN. - ONBEVAARBARE 
WATERLOPEN.- WERKEN UITGEVOERD 
MET OV:EJRTREDING VAN DE WET. -
STRAFVORDERING DOOR V:EJRJARING 
V:EJRVALLEN. - BESLISSING WAARBIJ 
WORDT BEVOLEN DE PLAATS IN ZIJN 
OORSPRONKELIJKE STAAT TE HERSTEL· 
LEN.- WETTELIJKHEID. 

1° en 2° Wanneer werken zijn uitgevoerd 
met overtreding van het koninklijk 
besluit van 5 augustus 1970 houdende 
algemeen politiereglement van de onbe
vaarba?'e waterlopen, kan de rechter, 
niettegenstaande verjaring van de straf
VOI'dering, bevelen dat de plaats in zijn 
oorspronkelijke staat wordt hersfeld, op 
voorwaarde dat hij vaststelt dat dit 
besluit werd overtreden (1). (Art. 13 K.B. 
van 5 augustus 1970.) 

(SPINEUX.) 

ARREST (vertaling). 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 

(1) Vgl. cass., 28 juni 1971 (Arr. cass., 1971, 
blz. 1115) en de noten 1 en 2. 
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vonnis, op 1 februari 1977 in hoger 
beroep gewezen door de Correctionele 
Rechtbank te Dinant; 

Overwegende dat eiser zijn voorziening 
beperkt heeft tot het bevel de plaatsen 
in hun oorspronkelijke staat te herstellen ; 

Over het middel ambtshalve afgeleid 
uit de schending van artikel 13 van het 
koninklijk besluit van 5 augustus 1970 
houdende algemeen politiereglement van 
de onbevaarbare waterlopen : 

Overwegende dat het vonnis, dat 
vaststelt dat de strafvordering door 
verjaring vervallen is wat de aan eiser 
ten laste gelegde feiten betreft en de 
kosten van beide aanleggen ten laste van 
de Staat laat, beveelt dat de plaatsen 
binnen twee maand in hun oorspronke
lijke staat moeten worden hersteld ; 

Overwegende dat de rechtbank naar 
luid van artikel 13 van voornoemd 
koninklijk besluit van 5 augustus 1970, 
behalve de straf, de werken bepaalt die 
zij nodig acht om de toestand ongedaan 
te maken die uit de overtrading is ont
staan en de termijn waarin zij moeten 
uitgevoerd zijn ; 

Overwegende dat de rechtbank niet
tegenstaande de verjaring van de straf
vordering dit herstel kan bevelen op 
voorwaarde dat zij het bestaan van het 
misdrijf vaststelt; 

Overwegende dat de rechtbank bij 
gebrek aan vaststelling van een inbreuk 
op het genoemd koninklijk besluit het 
herstel van de plaatsen niet kon bevelen ; 

Om die redenen, vernietigt het bestre
den vonnis, in zoverre het herstel van de 
plaatsen in hun oorspronkelijke staat 
wordt bevolen ; beveelt dat van dit 
arrest melding wordt gemaakt op de kant 
van de gedeeltelijk vernietigde beslissing ; 
laat de kosten ten laste van de Staat ; 
verwijst de aldus beperkte zaak naar de 
Correctionele Rechtbank te Namen, zit
ting houdend in hoger beroep. 

13 juni 1977. - 2e kamer. - Voor
zitter, de H. Trousse, raadsheer waar
nemend voorzitter. - Verslaggever, de 
H. Screvens. - Gelijkluidende conclusie, 
de H. Duchatelet, advocaat-generaal. 

2e KAMER. - 14 juni 1977. 

1 o BEWIJS. - STRAFzAKEJN. - DESKUN
DIGENONDERZOEK.- BEWIJSWAARDE, 
- BEOORDELING DOOR DE FElTEN
RECHTER. 

2o STEDEBOUW. SCHADE TEN 
GEVOLGE VAN HET ONREGELMATIG OP
RIOHTEN VAN EEN GEBOUW.- GEBOUW 
WAARVOOR LATER EEN REGELMATIGE 
VERGUNNING IS BEKOMEN. - SCHADE· 
VERGOEDING KAN ENKEL WORDEN TOE
GEKEND VOOR DE PERIOD]) WAARVOOR 
DE TELASTLEGGING BEWEZEN IS VER
KLAARD, 

3o AANSPRAKELIJKHEID (BUITEN 
OVEREENKOMST).- OoRZAKELIJK 
VERBAND TUSSEN FOUT EN SCHADE.
BEOORDELING DOOR DE FElTEN
RECHTER. 

4o AANSPRAKELIJKHEID (BUITEN 
OVEREENKOMST). - BESTAAN EN 
OMVANG VAN DE SCHADEl EN BEDRAG 
VAN DE VERGOEDING.- BEOORDELING 
DOOR DE FEITENRECHTER. 

1 o De rechter beoordeelt in jeite en derhalve 
op onaantastbare wijze de bewijswaarde 
van een deskundigenve1·slag, in zove1·re 
hij de bewijskracht van de bewoordingen 
van dit verslag niet miskent (1). 

2o Hij die benadeeld is do01· het onregel
matig oprichten van een gebouw kan 
aanspraak maken op vergoeding van 
de geleden schade, zelfs indien de dader 
van het misdrijj later een regelmatige 
vergunning heeft bekomen; de vergoeding 
zal evenwel slechts verschuldigd zijn 
voor de periode waarvoor de telastlegging 
bewezen is ver klaard. 

3o De rechter beoordeelt in jeite en dm·halve 
op onaantastbare wijze of er al dan niet 
een oorzakelijk verband bestaat tussen 
een fout en de schade (2). (Artt. 1382 
en 1383 B.W.) 

4° De ?'echter beoordeelt in jeite en derhalve 
op onaantastbare wijze het bestaan en 
de omvang van de door een onrechtmatig 
daad veroorzaakte schade alsmede het 
bedrag van de vm·goeding om de schade 
volledig te herstellen (3). (Artt. 1382 en 
1383 B.W.) 

(1) Oass., 6 januari 1976 (A?'?', cass., 1976, 
biz. 552). 

(2) Cass., 8 maart 1977, supra, biz. 740. 
(3) Oass., 1 juni 1976 (An·. cass., ] 976, 

biz. 1086). 
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(VAN AMMEL, T. GOSSEN.) 

ARREST. 

HET HOF;- Gelet op het bestreden 
arrest, op 25 februari 1977 door het Hof 
van Beroep te Antwerpen gewezen ; 

Overwegende dat het arrest enkel 
uitspraak doet op de door verweerder 
tegen eiser ingestelde civielrechtelijke 
vordering; 

Over het eerste middel, hieruit afgeleid 
dat het arrest strijdig is met het onder
zoek en de besluiten van de gerechts
deskundige, 

doordat het arrest de zienswijze van de 
gerechtsdeskundige, als zou verweerder 
geen schade hebben geleden, ter zijde 
stelt en hem wegens de aan zijn pand 
veroorzaakte minderwaarde een vergoe
ding van 25.000 frank in hoofdsom 
toekent, 

terwijl in het arrest niet wordt aange
toond dat de deskundige zich in de 
uitvoering van zijn opdracht zou hebben 
vergist of fouten zou hebben gemaakt : 

Overwegende dat het deskundigen
verslag slechts als inlichtingsbron geldt, 
waarvan de feitenrechter op onaantast
bare wijze de bewijswaarde beoordeelt; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen ; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van artikel 97 van de 
Grondwet en hieruit « dat de overweging 
en argumentatie van het hof van beroep 
in verband met het bestaan van schade 
ten aanzien van de burgerlijke partij 
niet relevant zijn », 

doordat het hof van beroep verweerder 
een bedrag van 25.000 frank in hoofdsom 
toekent tot vergoeding van de schade 
wegens de minderwaarde aan diens pand 
veroorzaakt door het optrekken van een 
« tweewoonst >> in de onmiddellijke nabij
heid ervan, 

terwijl, eerste onderdeel, het een petitio 
principii inhoudt de schade af te leiden 
uit het wederrechtelijk oprichten van 
een tweewoonst in een villawijk, daar 
juist moet bewezen worden dat een 
dergelijk feit schade veroorzaakt ; 

tweede onderdeel, de door de Koning 
op 8 mei 1973 verleende toelating om een 
tweewoonst op te richten elke grand voor 
schade definitief wegneemt ; 

de1·de onderdeel, het al dan niet fraai 
uitzicht van de gevel evenmin als argu-

ment voor minderwaarde van het pand 
van verweerder kan gelden, vermits noch 
bij eenwoonst, noch bij tweewoonst 
enige verplichting tot het oprichten van 
een fraaie gevel bestaat : 

Overwegende, wat het tweede onder
deel betreft, dat het arrest, door te 
beschouwen dat « rekening houdend met 
alle elementen ter zake » de schade door 
verweerder geleden ingevolge het mis
drijf, gepleegd tussen 30 april 1968 en 
24 oktober 1970, waaraan eiser schuldig 
werd bevonden, naar billijkheid op 
25.000 frank kan worden geraamd, te 
kennen geeft dat het hiertoe een periode 
in aanmerking neemt die aan de bij het 
koninldijk besluit van 8 mei 1973 
verleende toelating voorafgaat ; 

Dat in zoverre het middel niet kan 
worden aangenomen ; 

Overwegende dat het middel voor het 
overige opkomt tegen de onaantastbare 
beoordeling van de feitenrechter, zowel 
met betrekking tot het werkelijk bestaan 
van de schade veroorzaakt door het 
wederrechtelijk bouwen van de kwes
tieuze tweewoonst als wat het oorzakelijk 
verband betreft tussen deze fout en die 
schade; 

Dat in zoverre het middel niet ont
vankelijk is ; 

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

14 juni 1977. - 2e kamer. - Voor
zitter, de H. Wauters, raadsheer waar
nemend voorzitter. - Verslaggever, de 
H. Delva. - Gelijkluidende conclusie, 
de H. Ballet, advocaat-generaal. 
Pleite1·, de H. Arts (van de balie te 
Antwerpen). 

2e KAMER.- 14 juni 1977. 

VERJARING.- STRAFZAKEN.- VER
OORDELING. - MISDRIJF GEPLEEGD 
TUSSEN TWEE DATA, ZONDER NA
DERE PRECISERING. - 0NMOGELIJK· 
REID VOOR HET HOF OM NA TE GAAN 
OF DE STRAFVORDERING AL DAN NIET 
VERJAARD IS. - VERNIETIGING MET 
VERWIJZING. 

W anneer de bestreden beslissing de be-
klaagde veroordeelJ wegens feiten 
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gepleegd tussen een bepaalde datum en 
een andere datum, zondere nadere 
precisering, en aan de hand van de 
processtukken waarop het Hoj vermag 
acht te slaan niet kan worden nagegaan 
of de strafvordering al dan niet verjaard 
is, vernietigt het Hoj de veroordelende 
beslissing met verwijzing (1). (Grond
wet, art. 97; wet van 17 april 1878, 
artt. 21, 22 en 23.) 

(HAWINKEL EN KAHN, 
T. BELGISCHE STAAT, 

MINISTER VAN FINANCIEN.) 

ARREST. 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 26 november 1976 door het 
Hof van Beroep te Antwerpen gewezen ; 

I. In zoverre de voorzieningen gericht 
zijn tegen de beslissingen op de straf
vordering die tegen de eisers is ingesteld : 

A. Wegens de eerste acht feiten : 

Over het middel ambtshalve afgeleid 
uit de soh ending van de artikelen 24 7 
van de Algemene Wet van 26 augustus 
1822, 21, 22, 23, 24 en 25 van de wet van 
17 april 1878 houdende de Voorafgaande 
Titel van het W etboek van Strafvorde
ring: 

Overwegende dat de eisers werden 
vervolgd om de in de telastleggingen 
aangeduide hoeveelheden hetzij tolueen 
van niet E.E.G. herkomst of van E.E.G. 
herkomst, hetzij xyleen van E.E.G. 
herkomst, waarvoor vrijstelling hetzij 
van het invoerrecht en de accijns, hetzij 
aileen van accijns, werd verleend wegens 
industrieel en ander gebruik dan voor 
het aandrijven van motoren, onttrokken 
te hebben aan de toepassing hetzij van 
het invoerrecht en de accijns, hetzij van 
de accijns aileen, door er een andere 
bestemming aan te geven dan die 
waarvoor de ontheffing werd verleend, 
de feiten gepleegd zijnde " tijdens de 
periode van 19 oktober 1970 tot en met 
24 september 1972 "; 

Overwegende dat het arrest niet 
vaststelt dat de strafvordering werd 
geschorst, noch dat de eerste acht ten 
laste gelegde wanbedrijven onderling de 
uitvoering zouden zijn van hetzelfde 

(1) Oass., 13 april 1976 (Arr. cass., 1976, 
biz. 939). 

misdadig opzet, noch dat ze zouden zijn 
gepleegd met hetzelfde misdadig opzet 
als datgene waarmede de andere in de 
dagvaarding bepaalde wanbedrijven wer
den gepleegd ; 

Overwegende dat nu het arrest ener
zijds niet preciseert op welke datum 
tijdens de periode van 19 oktober 1970 
tot en met 24 september 1972 de feiten 
werden gepleegd, en nu anderzijds meer 
dan zes jaren waren verlopen sedert de 
aanvang van die periode, het Hof in de 
onmogelijkheid verkeert na te gaan of de 
strafvordering op de datum van het 
arrest ingevolge verjaring al dan niet 
was vervallen ; 

B. Wegens de feiten 9 tot en met 18 : 

Overwegende dat de substantiele of 
op straffe van nietigheid voorgeschreven 
rechtsvormen in acht zijn genomen en de 
beslissing overeenkomstig de wet is 
gewezen; 

II. In zoverre de voorziening gericht 
is tegen de beslissingen waarbij de eisers 
tot betaling van ontdoken rechten werden 
veroordeeld : 

Overwegende dat de eisers geen middel 
aanvoeren; 

Om die redenen, vernietigt het bestre
den arrest in zoverre het de eisers wegens 
de feiten 1 tot en met 8 tot geldboeten, 
vervangende gevangenisstraffen en in 
kosten veroordeelt ; verwerpt de voor
zieningen voor het overige ; beveelt dat 
van dit arrest melding zal worden 
gemaakt op de kant van de gedeeltelijk 
vernietigde beslissing ; veroordeelt de 
eisers in de helft van de kosten van hun 
voorzieningen ; laat de overige kosten 
ten laste van de Staat, Bestuur van 
Douane en Accijnzen ; verwijst de aldus 
beperkte zaak naar het Hof van Beroep 
te Brussel. 

14 juni 1977. - 28 kamer. - Voor
zitter, de H. Wauters, raadsheer waar
nemend voorzitter. - V erslaggever, de 
H. Versee. - Gelijkluidende conclusie, 
de H. Lenaerts, advocaat-generaal. 
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2e KAMER.- 14 juni 1977. 

1o RECHTERLIJKE ORGANISATIE. 
- STRAFZA:KEN. - SAMENSTELLING 
VAN RET RECHTSCOLLEGE. - UIT
SPRAAK OVER DE VERVOLGING VAN EEN 
DES:KUNDIGE WEGENS VALSE VERKLA
RINGEN IN CORRECTIONELE ZAKEN. -
V ONNIS GEWEZEN DOOR EEN RECHTER 
DIE VROEGER KENNIS HEEFT GENOMEN 
VAN DE ZAA:K WAARIN DE DES:KUNDIGE 
DE VERKLARINGEN HEEFT AFGELEGD. 
- WETTIGHEID. 

2° CASSATIEMIDDELEN. - STRAF
ZA:KEN. - MIDDEL GESTEUND OP DE 
SCHENDING VAN RET RECHT VAN 
VERDEDIGING DOORDAT EEN RECHTER 
VROEGER HEEFT :KENNIS GENOMEN VAN 
DE ZAA:K. - NIET VOOR DE FEITEN
RECHTER AANGEVOERD MIDDEL. 
NIET ONTVANKELIJ:K. 

3° CASSATIEMIDDELEN. - STRAF
ZA:KEN. - MIDDEL TEN BETOGE DAT 
ER EEN RED EN VAN WRA:KING BESTAAT 
TEGEN EEN RECHTER DIE DE BESTRE
DEN BESLISSING HEEFT GEWEZEN. -
MIDDEL DAT NIET VOOR RET EERST 
VOOR RET HoF RAN WORDEN VOORGE
DRAGEN.- VoORWAARDE. 

1° Het vonnis dat uitspmak doet over de 
vervolging van een deskundige, wegens 
valse verklaringen in co1-rectionele zaken, 
is niet nietig om de 1·eden dat het gewezen 
is door een rechter die m·oeger kennis 
heejt genomen van de zaak waa1'in de 
deskundige de ve1'kla1'ingen heeft ajge
legd (1). (Ger. W., art. 292, tweede lid.) 

2° Niet ontvankelijk is het middel dat voo1' 
de ee1'ste maal voo1' het Hoj wo1'dt 
aangevoerd en steunt op de schending 
van het 1'echt van ve1'dediging doordat 
een 1'echte1' V1'oege1' heeft kennis genomen 
van de zaak (2). 

3° Het middel ten betoge dat e1· een 1'eden 
van wraking bestaat tegen een 1·echte~· 
die de best1'eden beslissing heejt gewezen, 
kan niet voo1' het eerst voo1' het Hof 
wo1'den voo1'gedragen, tenzij de deel
neming van die rechte1' aan de beslissing 

(1) Raadpl. cass., 22 oktober 1971 (Ar1•. 
cass., 1972, blz. 193), met noot 1. 

(2) Raadpl. cass., 11 juni 1974 (A1·r. cass., 
1974, blz. 1125). 

(3) Raadpl. cass., 13 oktober 1975 (Arr. 
cass., 1976, blz. 191), met noot J.V.; 14 fe
bruari 1977, supra, blz. 657. 

een essentiele regel inzake 1'echtsbedeling 
schendt (3). 

(VAN LANGENHOVE, T. TYBERGHEIN.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 9 maart 1977 gewezen door 
het Hof van Beroep te Gent ; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 292, 828, 8°, 
en 831 van het Gerechtelijk Wetboek en 
van de rechten van de verdediging, 

doo1'dat het hof van beroep, gelet op de 
wetsbepalingen door de eerste rechter 
aangehaald, het beroepen vonnis van de 
Correctionele Rechtbank te Dender
monde van 28 juni 1976 bevestigt, 
waarbij deze rechtbank verweerder vrij
spreekt van de telastlegging om als 
deskundige, aangesteld door de onder
zoeksrechter en door de rechtbank, zich 
schuldig te hebben gemaakt aan valse 
verlclaringen in correctionele zaken ten 
nadele van eiser, zich onbevoegd ver
klaart om van de door eiser tegen 
verweerder ingestelde civielrechtelijke 
vordering kennis te nemen en eiser 
veroordeelt in alle kosten van de straf
vordering en van de civielrechtelijke 
vordering, 

te1'wijl het beroepen vonnis gewezen 
was door de correctionele kamer met drie 
rechters, samengesteld uit de onder
voorzitter Hoorens en de rechters De 
Visscher en Sabbe, welke twee eerst
genoemde magistraten reeds deelgenomen 
hadden aan de uitspraak door dezelfde 
rechtbank verleend op 25 juni 1973, 
waarbij eiser werd veroordeeld wegens 
valsheid in geschriften en oplichting, 
alsmede tot schadevergoeding aan ver
scheidene burgerlijke partijen, onder 
meer op grond dat de betrokken des
kundigenverslagen van verweerder " ge
tuigen van grondigheid, nauwkeurigheid 
en voorzichtigheid door alleen wat 
stellig bewezen is te aanvaarden » ; het 
beroepen vonnis aldus mede gewezen is 
door twee rechters die reeds vroeger 
kennis genomen hadden van de zaak, 
hetgeen een reden tot wraking oplevert ; 
de genoemde rechters noodzakelijk kennis 
hadden van de reden tot wraking, daar 
het dossier van de oorspronkelijke ver
volging ten laste van eiser deel uitmaakte 
van het dossier van de vervolging 
ingesteld tegen eiser, weshalve de rechters 
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zich van de zaak hadden moeten ont
houden, 

zodat de rechten van verdediging van 
eiser, welke het recht impliceren op een 
behancleling van de zaak door een 
rechter die niet vroeger, eventueel in een 
andere hoedanigheid, kennis genomen 
heeft van het geschil en erover heeft 
beslist, zijn miskencl en meteen de 
artikelen 292, 828 en 831 van het Gere<'h
telijk vV etboek, die van het genoemde 
grondbeginsel slechts emanaties zijn, 

zodat het beroepen vonnis nietig is 
en dientengevolge ook het arrest dat de 
nietigheicl van het vonnis bekrachtigt 
en tot de zijne maakt : 

Overwegencle dat, luidens artikel 292, 
tweecle lid, van het Gerechtelijk Wetboek, 
nietig is het vonnis gewezen door een 
rechter die vroeger bij het uitoefenen van 
een ancler rechterlijk ambt kennis gena
men heeft van de zaak ; dat ten deze de 
twee rechters in een en dezelfde hoedanig
heid van rechter in clezelfde rechtbank 
kennis hebben genomen van twee ver
schillencle zaken, zijnde eenscleels de 
strafvordering wegens valsheicl in ge
schrifte en oplichting ten laste van eiser 
en anderdeels de strafvorclering wegens 
valse verklaringen ten laste van ver
weerder; 

Dat het midclel in zoverre niet kan 
worden aangenomen ; 

Overwegende dat uit de stukken 
waarop het Hof vermag acht te slaan, 
niet blijkt dat eiser de beweerde mis
kenning van zijn rechten van verdediging 
heeft opgeworpen voor de rechtbank 
of zelfs voor het hof van beroep ; dat 
zodanige miskenning niet voor het eerst 
voor dit Hof kan worden opgeworpen ; 

Overwegende dat het middel, in zoverre 
het erop neerkomt een reden van 
\vraking aan te voeren en in zoverre het 
gericht is tegen het verzuim van de 
rechters om zich van de zaak te ont
houden, waartegen juist door de 
procedure van wraking kan worden 
opgekomen, niet voor de feitenrechter 
werd voorgedragen ; dat, nu geen essen
tiiile regel inzake rechtsbedeling is ge
schonden, het middel evenmin voor het 
eerst voor dit Hof kan worden opge
worpen; 

Dat het middel in zoverre niet ont
vankelijk is ; 

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

14 juni 1977. - 2e kamer. - Voor· 

CASSATIE, 1977. - 34 

zitter, de H. Wauters, raadsheer waar
nemend voorzitter. - Verslaggevm·, de 
H. Soetaert. - GelijklU'idende conclusie, 
de H. Lenaerts, advooaat-generaal. -
Pleiter, de H. Heyvaert (van de balie 
te Gent). 

2e KAMER.- 14 juni 1977. 

HOGER BEROEP.- STRAFZAKEN. 
DEVOLUTIEVE KR.ACHT. EERSTE 
RECHTER DIE HET VERZET NIET ONT
VANKELIJK VERKLAART. - RECHTER 
IN HOGER BEROEP DIE RET VERZET 
ONTVANGT. -- BESLISSING OVER DE 
ZAAK ZELF. 

De rechter in hager beroep die een verzet 
ontvangt dat door de eerste ?'echtM· niet 
ontvankelijk is tle1'klaa;·d, beslist mede 
07'e1' de zaak zelf (1). (Sv., art. 215.) 

(DE YORK.) 

ARREST. 

HET HOF;- Oelet op het bestreden 
arrest, op I april 1977 door het Hof van 
Beroep te Antwerpen gewezen ; 

Overwegende dat het arrest het beroe
pen vonnis, waarbij het verzet van eiser 
tegen het vonnis bij verstek tegen hem 
gewezen op 12 november 1975 niet 
ontvankelijk werd verldaard, vernietigt, 
het verzet wel ontvankelijk verklaart, 
de zaak aan zich trekt en eiser ver
oordeelt; 

Overwegende dat eiser zijn voorzie
ning beperkt tot de beschikking waarbij 
het arrest hem veroordeelt en verzuimt 
de zaak terug te wijzen naar de rechter 
in eerste aanleg ; 

Over het middel, afgeleid uit de 
schending van artikel 215 van het 
W etboek van Strafvordering, 

doo;·dat het hof van beroep, na het 
verzet ontvankelijk te hebben verklaard, 
de zaak aan zich heeft getrokken in 
plaats van ze terug te wijzen. : 

Overwegende dat, volgens de genoemde 

(1) Oass., 22 augustus 1946 (Arr. cass., 1946, 
biz. 285); Rep. pmt. du dr. belge, bijv. I, 
yo Appel en matiere repressive, nr. 453. 
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wetsbepaling, indien het beroepen vonnis 
wordt teniet gedaan wegens schending 
of niet hersteld verzuim van vormen, 
door de wet voorgescbreven op straffe 
van nietigbeid, bet bof mede over de 
zaak zelf beslist ; 

Dat deze wetsbepaling toepassing vindt 
wanneer, zoals ten deze, de rechter in 
eerste aanleg het door de beklaagde 
gedane verzet tegen een verstekvonnis 
ten onrechte niet ontvankelijk heeft 
verklaard; 

Dat bet middel faalt naar recbt ; 
En overwegende dat de substantiele 

of op straffe van nietigheid voorge
schreven rechtsvormen in acht zijn 
genomen en de beslissing overeenkomstig 
de wet is gewezen ; 

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

14 juni 1977. - 28 kamer. - Voor
zitter, de H. Wauters, raadsheer waar
nemend voorzitter. - Ve1·slaggever, de 
H. Soetaert. - Gelijkluidende conclusie, 
de H. Lenaerts, advocaat-generaal. 

28 KAMER.- 14 juni 1977. 

VONNISSEN EN ARRESTEN. 
STRAFZAKEN.- POLITIE- EN CORREC
TIONELE ZAREN.- GEEN REGELMATIG 
PROCES-VERBAAL VAN DE TERECHT
ZITTING W AAROP HET VONNIS OF HET 
ARREST WERD IDTGESPROKEN. -WET
TIGHEID VAN DE RECHTSPLEGING TER 
TERECHTZITTING RAN BLIJKEN UIT DE 
VERMELDINGEN VAN DE BESLISSING. 

In politie- en cor1·ectionele zaken kan de 
wettigheid van de rechtspleging ter 
terechtzitting waarop het vonnis of het 
arrest werd uitgesproken, bij ontsten
tenis van een regelmatig proces-verbaal 
van deze terechtzitting, blijken uit de 
vermeldingen van de beslissing (1). 

(1) Oass., 25 november 1975 (Arr. cass., 
1976, blz. 387). 

(2) Oass., 4 januari 1977, supm, blz. 478. 
(3) Over de handhaving van de voor1opige 

hechtenis werd in deze zaak door de kamer 
van inbeschuldigingstelling in eerste en 
laatste aanleg beslist ingevolge de toepassing 

(DE CUBBER.) 

Met de notitie overeenstemmend 
arrest. 

14 juni 1977. - 28 kamer. - Voor
zitte1', de H. Wauters, raadsheer waar
nemend voorzitter. - Verslaggeve1·, de 
H. Soetaert. - Gelijkluidende conclusie, 
de H. Lenaerts, advocaat-generaal. 
Pleiter, de H. Houtekier. 

28 KAMER. - 14 juni 1977. 

1o VOORLOPIGE HECHTENIS. 
HANDHAVING VAN VOORLOPIGE HEOH
TENIS. - WET VAN 20 APRIL 1874, 
ARTIKEL 5.- BEZWAREN.- REDEN
GEVING. - BE GRIP. 

2o VERWIJZING NA CASSATIE. -
STRAFZAREN. - CASSATIE VAN HET 
ARREST VAN DE KAMER VAN INBESCHUL
DIGINGSTELLING TOT HANDHAVING VAN 
DE VOORLOPIGE HEOHTENIS. - ARREST 
VAN DE RAMER VAN INBESCHULDIGING
STELLING IN EERSTE EN LAATSTE 
AANLEG GEWEZEN. - VERWIJZING. 

1° Hoewel de onderzoeksgerechten, ingeval 
zij de voo1'lopige hechtenis handhaven, 
hun beslissing met 1·edenen moeten 
omkleden, zoals zulks is voorgescMeven 
bij a1·tikel 5 van de wet van 20 april 
1874, zijn zij, bij geb1·ek aan een 
conclusie dienaangaande, niet verplicht 
bovendien uitdrukkelijk vast te stellen 
dat er voldoende bezwm·en aanwezig 
zijn ; wanneer in een conclusie het 
bestaan van deze bezwaren wordt betwist, 
antwoorden deze ge1·echten regelmatig 
op de conclusie als zij vaststellen dat 
dergelijke bezwaren aanwezig zijn (2). 

2o Wanneer het Hof een in eerste en laatste 
aanleg gewezen arrest tot handhaving 
van de voorlopige hechtenis (3) vm·nietigt, 
verwijst het de zaak nam· de kamer van 

van de bijzondere regels van bevoegdheid 
bepaald in de artikelen 479 en volgende van 
het Wetboek van Strafvordering; raadpl. 
cass., 29 maart en 19 april 1977, sup1·a, 
blz. 824 en 860, met conclusie van Advocaat
Generaal Krings. 
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inbeschuldigingstelling van een ander 
hoj van be1·oep (1). 

(JESPERS.) 

Advocaat- Gene1·aal Lenaerts heejt in 
s~tbstantie het volgende gezegd : 

De namens eiser ingediende memorie 
is eerst op 7 juni 1977 ter griffie toege
komen, zodat zij niet ten minste acht 
dagen v66r de terechtzitting is neergelegd, 
zoals voorgeschreven door artikel 420bis, 
eerste lid, van het W etboek van Straf
vordering. 

Het Hof kan op die memorie dus geen 
acht slaan. 

Ik meen echter dat een· middel ambts
halve moet worden opgeworpen. 

* * * 
Luidens artikel 5 van de wet van 

20 april 1874 kan de voorlopige hechtenis 
maar worden gehandhaafd "wegens ern
stige en uitzonderlijke omstandigheden 
die de openbare veiligheid raken, en die 
omstandigheden moeten nauwkeurig wor
den omschreven " onder ver1nelding van 
de gegevens eigen aan de zaak of de 
persoonlijkheid van de verdachte "· 

Dit noch enig ander artikel van die wet 
bepalen uitdrukkelijk dat het onderzoeks
gerecht tevens moet nagaan of er 
voldoende bezwaren tegen de verdachte 
bestaan. Hetzelfde geldt voor de onder
zoeksrechter die het bevel tot aanhouding 
verleent (art. 1) en de raadkamer die het 
bevel bevestigt (art. 4). 

Aanvankelijk was de rechtspraak van 
oordeel dat de onclerzoeksgerechten aileen 
mochten onderzoeken of de openbare 
veiligheid de hechtenis rechtvaardigde (2). 

In het arrest van 5 augustus 1910 (3) 
beslist het Hof evenwel duidelijk dat, bij 
de beoordeling van het bevel tot aan
houding, de onderzoeksgerechten ook 
moeten nagaan of er ten laste van de 
verdachte aanwijzingen van schuld be
staan welke van die aard zijn dat zij de 
handhaving van de hechtenis recht
vaardigen. En er is geen reden om er 

(1) Omtrent de gevoigen van de vernieti
ging t.a.v. het in hechtenis houden van de 
verdachte, raadpl. de conclusie van het 
openbaar ministerie, infra, biz. 1059. 

(2) Cass., 16 februari 1885 (Bull. en Pas., 
1885, I, 61); HAYOIT DE TERMIOOURT, « De 
la Ioi sur Ia detention preventive », Revtw de 
droit penal et de crirninologie, 1924, biz. 291. 

anders over te beslissen, wanneer het 
gaat om de handhaving van de hechtenis 
met toepassing van artikel 5. 

Procureur-Generaal Terlinclen stelde 
immers in zijn conclusie bij dit arrest : 

" Peut-on douter qu'a cote des con
ditions inscrites dans la loi, il en est une 
autre - la plus importante de toutes et 
qui, si elle n'a pas ete exprimee, c'est 
parce qu'elle allait de soi - a savoir 
qu'a la base de tout mandat d'arret et de 
toute confirmation de ce mandat, il fallait 
des indices de culpabilite ... La loi ne dit 
pas que les juridictions d'instruction 
examineront s'il existe des indices de 
culpabilite, mais cela etait bien inutile 
puisqu'elle les associe aux juges d'instruc: 
tion, et nulle part non plus elle ne stipule 
que ces derniers ne delivreront 1.m mandat 
qu'a charge des inculpes contre lesquels 
existent des soupgons graves'' (4). 

Het lijdt dus geen twijfel dat de 
onderzoeksgerechten die over de hand
having van de hechtenis uitspraak doen, 
n:10eten nagaan of er voldoende bezwaren 
tegen de verdachte bestaan. 

W eliswaar mag het gerecht alsdan 
geen kem1is meer nemen van de geldigheid 
van het bevel tot aanhouding (5). Maar 
dit belet niet dat het moet onderzoeken of 
de bezwaren nog bestaan op het ogenblik 
dat over de handhaving wordt beslist. 
Oordeelt het onderzoeksgerecht dat dit 
niet het geval is, dan beslist het daardoor 
niet dat er _geen bezwaren bestonden op 
het ogenbhk van de aanhouding en 
brengt het dus de geldigheid van het 
bevel niet in het gedrang. 

* * * 
Uit het voorgaande blijkt ook dat er 

een duidelijk onderscheid bestaat tussen 
enerzijds het bestaan van bezwaren en 
anderzijds de ernstige en uitzonderlijke 
omstandigheden die de openbare veilig
heid raken ; dit zijn twee aparte voor
waarden van handhaving van de hech
tenis. Deze laatste voorwaarde is 
uitvoerig omschreven in de wet ; van de 
eerste wordt geen uitdruldwlijk gewag 
gemaakt, maar zij is er onmiskenbaar in 
vervat. Bezwaren moeten er in elk geval 
bestaan en bij het verlenen van het bevel 

{3) Bull. en Pas., 1910, I, 412. 
(4) Bull. en Pas., 1910, I, 413. 
(5) Oass., 5 oktober 1971 (.A1-r. cass., 1972, 

biz. 137) en 27 september 1972 (ibid., 1973, 
biz. 107); zie ook cass., 17 augustus 1976 
(ibid., 1976, biz. 1238). 
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tot aanhouding en bij elke 'beslissing tot 
handhaving van de hechtenis. Ernstige 
en uitzonderlijke omstandigheden die de 
openbare veiligheid raken, moeten bij het 
verlenen van het bevel alleen bestaan, 
indien de verdachte zijn verblijf in 
Belgie heeft en indien de straf op de ten 
laste gelegde feiten minder dan 15 jaar 
dwangarbeid bedraagt (artt. 1, tweede 
en derde lid, en 2); zij moeten in elk 
geva1 aanwezig zijn bij de handhaving. 

Uit het feit dat het om twee onder
scheiden voorwaarden gaat, volgt voor
eerst dat het onderzoeksgerecht voor 
beide afzonderlijk moet nagaan of ze 
aanwezig zijn. De beslissing dat de 
openbare veiligheid de handhaving nood
zakelijk maakt, houdt dus niet meteen in 
dat er tevens voldoende bezwaren zijn. 

V oorts heeft dit onderscheid ook zijn 
weerslag op de motivering van de 
beslissing. 

De ernstige en uitzonderlijke om
standigheden moeten, vooral sedert de 
wet van 13 maart 1973, krachtens de 
uitdrukkelijke bepaling van artikel 5 
zeer nauwkeurig omschreven worden 
« onder vermelding van de gegevens eigen 
aan de zaak of de persoonlijkheid van de 
verdachte "· Hieruit leidt het arrest van 
27 juni 1974 (5) af dat moet worden 
geantwoord op de conclusie waarin o.a. 
het bestaan van de omschreven omstan
digheden wordt betwist. 

Totaal anders is het t.a.v. de moti
vering omtrent het bestaan van de 
bezwaren. De desbetreffende regeling is 
duidelijk omschreven door de arresten 
van 29 oktober 1974 en 4 januari 1977 (6). 

Bij gebrek aan conclusie dienaangaande 
is het onderzoeksgerecht niet verplicht 
uitch·ukkelijk vast te stellen dat er 
voldoende bezwaren aanwezig zijn. vVordt 
evenwel het bestaan van deze bezwaren 
in een conclusie betwist, dan moet deze 
beantwoord worden, maar als antwoord 
volstaat de vaststelling dat dergelijke 
bezwaren aanwezig zijn (7). 

In het licht van deze rechtspraak client 
de redengeving van het bestreden arrest 
te worden onderzocht. 

* * * 
In een conclusie zet eiser omsta.ndig 

uiteen dat er van paging tot moord en 

(5) A1·r. cass., 1974, blz. 1224. 
(6) Ar1·. cass., 1975, blz. 277, en sup1•a, 

biz. 478. 
(7) Zie ook de noot R.H. onder cass., 

2 juli 1951 (Bull. en Pas., 1951, I, 762). 

van moord geen sprake kan zijn en vraagt 
hij de karner van inbeschuldigingstelling 
« te zeggen voor recht dat er geen 
voldoende bezwaren meer voorhanden 
zijn om concluant verder in voorlopige 
hechtenis te behouden "· 

Om tot de handhaving te kunnen 
besluiten moest het gerecht deze conclusie 
dus ten minste beantwoorden door de 
vaststelling dat er wel bezwaren zijn. 

Van die vaststelling of enige andere 
redengeving daaromtrent is in het bestre
den arrest echter geen spoor te vinden. 

W el maakt het arrest melding van die 
conclusie, maar dan uitsluitend en alleen 
om te zeggen dat zij "niet van aard (is) 
om voormelde overweging te ontze
nuwen "· 

En die « voormelde overweging " is de 
enige, daaraan onmiddellijk voorafgaande 
overweging, die luidt : " dat er gelet op 
de hiernavennelde gegevens, eigen aan 
de zaak of de persoonlijkheid van de 
verdachte, terzake ernstige en uitzonder
lijke omstandigheclen zijn, dat, namelijk, 
de feiten lastens verdachte zwaarwichtig 
zijn en op een maatschappelijk gevaar
lijke ingesteldheid in zijnen hoofde 
wijzen "· 

Deze redengeving is duidelijk beperkt 
tot de omschrijving van de ernstige en 
uitzonderlijke omstandigheden. En de 
beschouwing dat eisers conclusie " de 
voormelde overweging " niet ontzenuwt, 
betekent kennelijk dat de conclusie geen 
elementen bevat die van zoclanige aard 
zijn dat zij de rechters kunnen afbrengen 
van hun overtuiging dat de door artikel 5 
vereiste ernstige en uitzonderlijke om
standigheden aarnvezig zijn. De kamer 
van inbeschulcligingstelling heeft blijk
baar uit het oog verloren dat eisers 
conclusie niet het bestaan van die om
standigheden betwistte, maar wel het 
bestaan van bezwaren, wat een andere 
voorwaarde is om de hechtenis te hand
haven. Of ook die voorwaarde vervuld is, 
moet het onderzoeksgerecht in elk geval 
nagaan en in deze zaak bovendien ook 
duidelijk vaststellen, nu eiser daar
omtrent geconcludeerd heeft. En die 
vaststelling ontbreekt in het arrest. 

* * * 
De vraag zou nu kunnen worden 

gesteld of in de redengeving betreffende 
de ernstige en uitzonderlijke omstanclig
heden geen impliciete vaststelling dat er 
bezwaren zijn, vervat ligt. 

In zoverre zulke impliciete vaststelling 
zou kunnen volstaan, is daarvoor dan 
toch minstens vereist dat uit de aange-
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haalde gegevens noodzakelijk volgt dat er 
bezwaren zijn. 

Ret arrest vermeldt twee gegevens : 
1° dat << de feiten lastens verdachte 

zwaarwichtig zijn en op een maat· 
schappelijk gevaarlijke ingesteldheid in 
zijnen hoofde wijzen » ; 

2° dat « de noden van het onderzoek 
eveneens vereisen dat hij niet in vrijheid 
wordt gelaten ». 

De noden van het onderzoek houden 
zeker niet noodzakelijk in dat er vol
doende bezwaren zijn. Want het onder
zoek kan precies nodig zijn om na te gaan 
of de bezwaren werkelijk voldoende zijn. 
Ret ware ondenkbaar dat een onderzoeks
gerecht, nate hebben vastgesteld dat de 
tot dan toe aangevoerde bezwaren elke 
ernstige grond missen, de hechtenis toch 
zou mogen handhaven om door een 
voortgezet onderzoek nieuwe, totaal 
onbekende aanwijzingen van schuld op 
te sporen. 

Blijven dan de zwaarwichtige feiten 
die op een maatschappelijk gevaarlijke 
ingesteldheid wijzen. 

Ret arrest van 9 juni 1975 (8) over
weegt dat, « door te wijzen op de zwaar
wichtigheid van het feit van de door 
eiseres gepleegde moord, het arrest een 
gegeven eigen aan de zaak opgeeft, dat 
een ernstige en uitzonderlijke omstandig
heid oplevert ». 

De zwaarwichtige feiten zijn dus 
kennelijk de misdrijven die de verdachte 
ten laste worden gelegd, ten deze paging 
tot moord, moord en diefstal. 

Procureur-Generaal Rayoit de Termi
court stelt dat de ernstige en uitzonder
lijke omstandigheden zijn « celles qui 
sont intrinseques au fait delictueux lui
meme » (9) en als voorbeelden citeert hij 
« ]'importance des sommes soustraites, 
le caractere audacieux des moyens 
employes, la perversite avec laquelle 
le crime a ete commis, (10). Voorts 
merkt de procureur-generaal op dat de 
voorlopige hechtenis maar verantwoord 
is « lorsqu'en outre ces circonstances 
( ou des circonstances extrinseques au 
fait s'ajoutant aux premieres) portent 
une atteinte grave a l'ordre social » (ll). 

(8) Arr. cass., 1975, biz. 1070. 
(9) Op. cit., biz. 298. 
(10) Lac. cit., noot 2. 
(11) Lac. cit.; sedert de wijziging door de 

wet van 13 maart 1973 spreekt artikel 5 van 
de wet van 20 april 1874 niet meer van 
•< openbaar belang » maar van « openbare 
veiligheid "· 

In zoverre de ernstige en uitzonderlijke 
omstandigheden worden beoordeeld, gaat 
het dus duidelijk om de volgens de 
verdenking gepleegde feiten zelf en de 
omstandigheden waarin diezelfde feiten 
gepleegd zijn. 

W anneer het bestreden arrest dan 
oordeelt dat de feiten zwaarwichtig zijn 
en op een maatschappelijk gevaarlijke 
ingesteldheid van de verdachte wijzen, 
zegt het niets meer dan dat de misdrijven 
die ten laste van eiser worden gelegd, als 
zodanig ernstig zijn en bovendien in 
concreto in zulke omstandigheden zijn 
gepleegd dat de invrijheidstelling de 
openbare veiligheid in het gedrang kan 
brengen. 

Maar deze beschouwingen impliceren 
niet noodzakelijk dat er ook voldoende 
aanwijzingen zijn dat de verdachte die 
feiten heeft gepleegd of schuld aan de 
misdrijven heeft. Moord en paging tot 
moord kunnen op zichzelf als zwaar
wichtig worden beschouwd en de om
standigheden waarin die misdrijven zijn 
gepleegd, kunnen op een gevaarlijke 
ingesteldheid wijzen, ook al bestaat tegen 
de verdachte geen enkel bezwaar of is er 
geen enkele aanwijzing dat hij ze gepleegd 
heeft. Omgekeerd wordt bijvoorbeeld 
diefstal van enkele franken geen ernstig 
misdrijf dat op een gevaarlijke ingesteld
heid van de dader wijst, door de enkele 
omstandigheid dat tegen hem verplet
terende bezwaren bestaan en zijn schuld 
zo goed als zeker vaststaat. 

Uit de in het arrest aangehaalde 
gegevens, waaruit de ernstige en uit
zonderlijke omstandigheden blijken, kan 
dus niet worden afgeleid dat de kamer 
van inbeschuldigingstelling, ook al was 
het maar impliciet, zou vaststellen dat er 
voldoende bezwaren zijn. 

Ret arrest antwoordt derhalve niet op 
eisers conclusie, zodat het niet overeen
komstig artikel 5 van de wet van 20 april 
1874 met redenen is omkleed. 

Om dit middel ambtshalve besluit ik 
tot de vernietiging. 

* * * 
V olledigheidshalve meen ik ook de 

vraag te moeten onderzoeken of er 
aanleiding is tot verwijzing. 

Ret antwoord hierop wordt mede 
bepaald door de vraag of de vernietiging 
tot gevolg heeft dat eiser onmiddellijk 
in vrijheid moet worden gesteld. Is dit 
het geval, dan heeft de voorlopige 
hechtenis opgehouden te bestaan en kan 
zij niet meer gehandhaafd worden ; aileen 
kan dan nog een nieuw bevel tot aanhou-
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ding worden genomen onder de voor
waarden bepaald in artikel 8 van de wet 
van 20 april 1874 of kan een beschikking 
tot gevangenneming worden uitgevaar
digd overeenkomstig de artikelen 134 
van het W etboek van Strafvordering en 
9 van de genoemde wet van 20 aprill874. 

Maar eens dat de verdachte in vrijheid 
is gesteld, kan de rechter op verwijzing 
niet bevelen dat de verdachte terug in 
hechtenis wordt genomen. Om die reden 
verldaart het arrest van 23 september 
1942 (12) niet ontvankelijk de voorzie
ning van het openbaar ministerie tegen 
het arrest van de kamer van inbeschuldi
gingstelling dat de beschikking van de 
raadkamer bevestigt die het bevel tot 
aanhouding niet bevestigt. Ret Rof 
overweegt dat « la cassation postulee 
serait depourvue de tout effet et, notam
ment, n'autoriserait point le juge de 
renvoi a ordonner la mise en detention 
des defendeurs >>. 

Kan de handhaving van de hechtenis 
niet meer worden uitgesproken, dan heeft 
de verwijzi:ng ook geen zin en rede:n van 
bestaan m.eer. 

Tot clit besluit zou men logischerwijze 
moeten kmne:n, indien men artikel 5 als 
volgt interpreteert. De verdachte moet 
in vrijheid worden gesteld, wam1.eer 
binnen de wet;telijke termijn van een 
maand geen geldige beslissing tot hand
having is genomen. Door de vernietiging 
van de handhaving ontbreekt, na het 
verstrijke:n van die termijn, elke geldige 
titel tot verdere hechtenis. Indien dus de 
nieuwe beslissi:ng niet binnen de maand 
kan worden genomen, kan aan het vereist 
van artikel 5 om de hechtenis te hand
haven niet worden voldaa:n en moet de 
verdachte in vrijheid worden gesteld. 

Deze op het eerste gezicht voor de 
hand liggende interpretatie is in onder
havig geval toch niet zonder bezwaren, 
omdat zij uitgaat van een letterlijke 
toepassing van artikel 5, waarbij over de 
ha:ndhaving uitspraak wordt gedaa:n in 
eerste aanleg, en de daarmee samen
hangende mogelijkheid van hoger beroep. 
Ingevolge deze regeling staat geen 
cassatieberoep tegen de beschikking van 
de raadkamer open en het Rof kan 
aileen de vernietiging uitspreken van het 
arrest van de kamer van inbeschuldiging
stelling, uitspraak doende in hager 
beroep ; maar de gevolgen van het hager 
beroep op de al dan niet handhaving van 
de hechtenis worden uitdrukkelijk ge-

(12) Bttll. en Pas., 1942, I, 205, met 
noot R.H. 

regeld door artikel 20, zevende en 
achtste lid. 

In onclerhavige zaak daarentegen be
slist de kamer van inbeschuldigingstelling 
niet als beroepsinstantie, maar in eerste 
en laatste aanleg. En voor deze uitzonder
lijke toestand heeft de wet in geen enkele 
regeling voorzien. Bij het zoeken naar 
een antwoord op de hiervoor gestelde 
vraag client dus een oplossing te worden 
nagestreefd die de wettelijke regeling zo 
dicht mogelijk benadert met inachtne
ming van de opzet en het doel van de 
wetgeving op de voorlopige hechtenis. 

Doel ervan is kennelijk de bescherming 
van de maatschappij en de waarborg 
van een goede rechtsbedeling, wat uit
eindelijk ook een aspect van die bescher
ming is. Maar anderzijds zijn de wets
bepalingen er mede op gericht de vrijheid 
van de persoon van de verdachte te 
waarborgen overeenkomstig artikel 7 van 
de Grondwet. Bij de toepassing van de 
wetgeving op de voorlopige hechtenis 
moet de gelijktijdige verwezenlijking 
van beide doeleinden in harmonische 
samenhang met elkaar steeds vooraan 
staan. 

* * * 
De bescherming van de maatschappij 

eist dat een verdachte wiens invrijheid
stelling de ope:nbare veiligheid in gevaar 
brengt, in hechtenis blijft. 

Daarover te beslissen staat de rechter 
en hij moet ook in elk geval de mogelijk
heid hebben uitspraak te doen. Ret 
instellen van een rechtsmiddel, ter 
bescherming van de vrijheid van de 
verdachte, mag die mogelijld1.eid niet 
beperken en meer bepaald niet tot 
gevolg hebben dat de hechtenis ongedaan 
wordt gemaakt, hoewel het gevaar voor 
de openbare veiligheid blijft bestaan. 

Een toepassing van dit beginsel vindt 
men in het arrest van 27 september 1972, 
in voltallige terechtzitting gewezen (13), 
dat de volgende regel stelt : wanneer 
tegen een arrest van de kamer van 
inbeschuldigingstelling, dat een beschik
king van de raadkamer tot handhaving 
van de voorlopige hechtenis bevestigt, 
een voorziening in cassatie wordt inge
steld, belet de omstandigheid dat het Rof 
binnen een maand na de beschikking op 
deze voorziening geen uitspraak heeft 
gedaan niet dat de raadkamer beslist dat 
de hechtenis voor een nieuwe termijn 
wordt gehandhaafd. Want, aldus de 
redengeving van het arrest, niettegen-

(13) A.rr. cass., 1973, blz. 107. 
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staande het hager beroep tegen de 
beschikking van de raadkamer en nie~
tegenstaande de voorziening in cassatie 
tegen het arrest v:an het hof va:n beroep 
blijft de hechtems behouden mgevolge 
de titel die voorheen werd afgeleverd. 

W eliswaar bestaat in onderhavige zaak 
geen beschikking van de raadkamer als 
voorheen afgeleverde titel van hand
having. Maar deze bijzondere situatie mag 
niet tot gevolg hebben dat het doel van 
de wet de bescherming van de maat
schapp{j, niet wordt bereikt om de enkele 
reden dat, ingevolge een andere wette
lijke regeling, de raadkan:er niet be;ro.egd 
is en de kamer van mbeschuldigmg
stelling in eerste en laatste aanleg beslist. 
De verdachte die onder deze bijzondere 
regeling valt, heeft niet meer rechten op 
vrijheid dan een an~ere verdac~~e .op 
wie de algemene regelmg toepassehJk IS ; 
en de maatschappij moet tegen beid":n 
op gelijke wijze en even doelmatig 
worden beschermd. 

Het bestaan van een voorheen door de 
raadkamer afgeleverde titel i~. overigens 
niet in elk geval noodzakehJk om de 
hechtenis te handhaven niettegenstaande 
hoger beroep en cassatieberoep. 

W anneer de raadkamer de hechtenis 
niet handhaaft, wordt de verdachte 
toch niet in VJ?ijheid gesteld, wanneer 
het openbaar J?inisteri~ hager beroep 
instelt. Want lmdens artikel 20, zevende 
lid blijft de stand van zaken ongewijzigd 
totdat over het hager beroep is beslist. 
En zoals Procureur-GeneraaJ. Hayoit de 
Te;micourt toelicht (14), betekent dit 
niet dat de beslissing van de eerste rechter 
wordt uitgevoerd, maar dat de toest~d 
blijft zoals hij bestond op het ogenbhk 
dat de eerste rechter uitspraak deed. 
Als titel van de hechtenis zou men in dat 
geval misschien geneigd zijn te beschou
wen het bevestigde bevel tot aanhoudi;ng 
en eventueel de daarop gevolgde beschik
kingen tot handhaving; maar deze 
kunnen de hechtenis niet meer wettigen 
na het verstrijken van een maand. 

Wanneer nude kamer van inbeschuldi
gingstelling de beschikking van de raad
kamer tot invrijheidstelling hervormt . 
en de hechtenis handhaaft, zal de ver
nietiging van dit arrest door het Hof van 
Cassatie tach niet tot gevolg hebben dat 
de verdachte onmiddellijk in vrijheid 
moet worden gesteld. Want door die 
vernietiging is er geen beslissingin hager 
beroep meer, zodat artikel20, zevende lid, 

(14) Op. cit., blz. 483. 

opnieuw toepassing vindt en de stand 
van zaken ongewijzigd blijft, totdat de 
rechter op verwijzing uitspraak heeft 
gedaan. 

In dit geval blijft de hechtenis dus ook 
gehandhaafd niettegenstaande het ont
breken van een desbetreffende beslissing 
van de raadkamer en hoewel de beslissing 
van de kamer van inbeschuldiging
stelling is vernietigd. 

W eliswaar is zulks het gevolg van een 
uitdrukkelijke wetsbepaling, m.n. arti
kel 20, zevende lid. En deze vindt in 
onderhavige zaak geen toepassing, omdat 
er geen hager beroep bestaat. Maar 
nogmaals, mag deze bijzondere toestand, 
waarvoor in de wet van 20 april 1874 
elke regeling ontbreekt, tot gevolg hebben 
dat de bescherming van de maatschappij 
minder doeltreffend gewaarborgd wordt 
en een verdachte die een gevaar voor de 
openbare veiligheid betekent, in vrijheid 
moet worden gesteld ? 

Van dat standpunt uit beschouwd zou 
aan de opzet van de wet op de voorlopige 
hechtenis te kort worden gedaan, wan
neer een verdachte ingevolge een cassatie
arrest onmiddellijk in vrijheid zou moeten 
worden gesteld en geen rechter de 
gelegenheid meer zou hebb~n ?ver de 
handhaving van de hechtems mtspraak 
te doen. 

* * * 
Rijst dan vervolgens de vraag of een 

tegenovergestelde oplossing de rechten 
van het individu niet in het gedrang 
brengt. 

De wetsbepaling welke in dit verband 
op de voorgrond treedt, is die van arti
kel 5, dat de verdachte in vrijheid moet 
worden gesteld indien de hechtenis niet 
binnen de maand is gehandhaafd. 

In onderhavige zaak is een beslissing 
tot handhaving genomen binnen de 
voorgeschrevex: termijn. Dez~. bes~issix:g 
heeft uitwerkmg, zolang ZIJ met IS 
vernietigd (15). Tot op het ogenblik dat 
het cassatiearrest wordt gewezen, kan de 
verdachte niet in vrijheid worden ge
steld (16). Door dit laatste arrest blijkt 
ongetwijfeld dat de beslissing tot hand-

(15) Vergelijk, wat de be~lissingen van de 
onderzoeksgerechten tot verwijzing naar de 
correctionele rechtbank of de politierechtbank 
betreft : cass., 27 april 1976 (An. cass~,' i976, 
blz. 967). · 

(16) Bliiten beschouwing blijft hier de 
mogelijke toepassing van artikel 6 van de 
wet van 20 april 1874. 
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having ex tunc onregelmatig was en deze 
dus geen titel meer vormt om de ver
dachte in hechtenis te houden na het 
verstrijken van de maand sedert de 
vorige handhaving. Maar betekent dit 
ook dat de verdachte van dat ogenblik af 
meteen in vrijheid had moeten worden 
gesteld? 

Ja, indien sedertdien de wettelijke 
voorwaarden niet meer zouden vervuld 
zijn om de hechtenis te handhaven, 
bijvoorbeeld omdat er geen voldoende 
bezwaren meer bestaan of de openba-re 
veiligheid de handhaving van de hech
tenis niet langer vereist. Maar de ver
dachte had geen recht op invrijheid
stelling, indien die voorwaarden nog wel 
vervuld waren, i:ndien dus de hechtenis 
als zodanig niet onwettig was, maar 
aileen de beslissing daaromtrent onregel
matig tot stand is gekomen. 

Uit het cassatiearrest volgt aileen dit 
laatste. Aangezien, met toepassing van 
artikel 95 van de Grondwet, het Hof niet 
kan beslissen of de voorwaarden al dan 
niet vervuld zijn, maar alleen de onwet
tigheid van de beslissing kan vaststeilen, 
kan uit het cassatiearrest niet auto
matisch volgen dat de verdachte nood
zakelijk onwettig in hechtenis is ge
houden. 

Dit kan maar blijken, nadat een nieuwe 
beslissing over de zaak zelf is genomen. 
En deze beslissing kan alleen worden 
genomen door de rechter op verwijzing, 
die zich moet plaatsen op het ogenblik 
van de vernietigde beslissing. 

Oordeelt hij dat de voorwaarden tot 
handhaving op dat ogenblik niet meer 
vervuld waren, dan is de verdachte van 
dan af onwettig in hechtenis gebleven 
en moet hij vanzelfsprekend onmiddeilijk 
in vrijheid worden gesteld. Stelt de 
rechter daarentegen vast dat er toen nog 
reden tot hechtenis was en beslist hij 
derhalve tot de handhaving, dan is de 
hechtenis wettig tot een maand na de 
vernietigde beslissing. 

W eliswaar komt de beslissing van de 
rechter op verwijzing niet tussen binnen 
de door artikel 5 bepaalde termijn van 
een maand. Maar dat is het noodzakelijke 
en onvermijdelijke gevolg van het in
stellen van het cassatieberoep en de 
grondwettelijke regel dat het Hof niet 
treedt in de beoordeling van de zaken 
zelf, zodat de beslissing achteraf moet 
worden genomen. 

V eronderstellen wij trouwens dat het 
Hof na vernietiging over de zaak zelf 
zou kunnen beslissen, dan nog zou de 
uitspraak niet binnen de maand vallen 
en toch zou niemand eraan denken de 

verdachte in vrijheid te steilen, hoewel 
het Hof tot de handhaving had beslist. 

Nu de beslissing bij de rechter op 
verwijzing moet liggen, gaat het niet op 
de verdachte intussen wel in vrijheid 
te steilen en de rechter op verwijzing 
alzo in de onmogelijkheid te stellen, zoals 
uit het aangehaalde arrest van 23 sep
tember 1942 blijkt, de hechtenis te hand
haven. 

Luidens het arrest van 20 augustus 
1975 (17) bepaalt· de wet geen termijn 
waarbinnen de kamer van inbeschuldi
gingstelling, na verwijzing door het Hof, 
over de handhaving van de hechtenis 
moet beslissen. A fortiori kan zij niet 
gebonden zijn door de wettelijke termijn 
van een maand, die zij niet in acht kan 
nemen. 

Uit het voorgaande meen ik te mogen 
afteiden dat het recht van de verclachte 
niet gebieclt dat hij ingevolge het 
cassatiearrest onmicldellijk in vrijheid 
worclt gestelcl, omdat claaruit niet volgt 
dat hij onwettig in hechtenis werd en 
worclt gehouden. Een tegenovergestelde 
oplossing zou de bescherming van de 
maatschappij tot een docle letter maken, 
omclat de invrijheidstelling het opnieuw 
in hechtenis nemen onmogelijk maakt, 
onder het hiervoor gemaakte voorbehoud 
van een nieuw bevel tot aanhouding of 
een beschikking tot gevangenneming. 
De absolute voorrang van de rechten 
van het individu op de bescherming van 
de maatschappij, waartoe zulke oplossing 
zou leiden, is onverenigbaar met de opzet 
en het doel van de wetgeving op de 
voorlopige hechtenis ; en deze moeten 
uiteindelijk toch de doorslag geven, 
wanneer, zoals in onderhavig geval, een 
uitdrukkelijke regeling ontbreekt. 

Daarom meen ik dat eiser niet in 
vrijheid kan worden gesteld ingevolge het 
cassatiearrest, maar dat de beslissing 
daaromtrent moet worden overgelaten 
aan de rechter op verwijzing, die over de 
handhaving van de hechtenis uitspraak 
moet doen. 

Oonclusie: vernietiging met verwijzing. 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 20 mei 1977 door het Hof van 
Beroep te Gent, kamer van inbeschuldi
gingstelling, gewezen ; 

(17) .Arr. cass., 1975, biz. 1191, met con
ciusie van Advocaat-Generaal Krings in 
Revue de droit penal, 1975-1976, biz. 173. 
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Over het middel ambtshalve afgeleid 
uit de schending van artilrel 5 van de 
wet van 20 april 1874 op de voorlopige 
hechtenis: 

Overwegende dat voor de handhaving 
van de voorlopige hechtenis onder meer 
vereist is dat er voldoende bezwaren 
tegen de verdachte zijn ; dat de onder
zoeksgerechten dit echter aileen uit
drukkelijk moeten vaststellen, wanneer 
het hestaan van zulke bezwaren in een 
conclusie wordt betwist ;-

Overwegende dat eiser in een conclusie 
voor de kamer van inbeschuldiging
stelling heeft aangevoerd dat er geen 
voldoende bezwaren meer waren om zijn 
voorlopige hechtenis te handhaven; 

Overwegende dat het arrest echter niet 
vaststelt dat er voldoende bezwaren zijn ; 

Overwegende dat de kamer van inbe
schuldigingstelling weliswaar van de 
bedoelde conclusie melding maakt, maar 
zich te dien aanzien ertoe beperkt te 
overwegen dat deze conclusie niet van 
die aard is dat zij " voormelde over
weging , ontzenuwt ; dat zij in de be
doelde overweging alleen beslist dat 
ernstige en uitzonderlijke omstandig
heden die de openbare veiligheid raken, 
de handhaving van de hechtenis nood
zakelijk maken ; dat, ook al steunt deze 
beslissing onder meer op de beschouwing 
dat " de feiten lastens verdachte zwaar
wichtig zijn ,, het arrest daardoor niet 
vaststelt dat er voldoende bezwaren zijn ; 

Dat het arrest eisers conclusie niet 
beantwoordt en derhalve niet met 
redenen is omkleed ; 

Om die redenen, en zonder acht te 
slaan op eisers mernorie die op 7 juni 
1977 op de griffie van het Hof is toege
komen en derbalve is neergelegd buiten 
de termijn bepaald in artikel 420bis van 
het Wetboek van Strafvordering, ver
nietigt bet bestreden 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, kamer van 
inbesch uldigingstelling. 

14 juni 1977.-28 kamer.- Voorzitter, 
de H. vVauters, raadsheer waarnemend 
voorzitter. - Verslaggever, Ridder de 
Schaetzen. - Gelijkluidende conclusie, 
de H. Lenaerts, advocaat-generaal. -
Pleitm·, de H. De Roeck (van de balie 
te Gent). 

Een analoog arrest werd op dezelfde 
datum gewezen op de voorziening van 
De Cramer tegen een arrest van dezelfde 
kamer van inbeschuldigingstelling van 
dezelfde datum. 

28 KAMER. -14 juni 1977. 

DOUANE EN ACCIJNZEN. - STRAF
VORDERING EN BURGERLIJKE RECHTS
VORDERING TOT BETALING VAN DE 
RECHTEN. - VRIJSPRAAK VAN DE 
BEKLAAGDE OP GROND DAT DE DWALING 
BIJ DE AANGIFTE VAN KOOPWAAR 
ONOVERKOMELIJK WAS. - VERWER
PING, OM DEZELFDE REDEN, VAN DE 
VORDERING TOT BETALING VAN DE 
GESLOKEN RECHTEN.- GEEN WETTE
LIJK GERECHTVAARDIGDE BESLISSING. 

lV anneer inzake douane en accijnzen de 
strafrechter de beklaagde, die vervolgd 
wordt wegens verkeerde aang~fte van 
lcoopwaar met het oog op het belcomen 
van een invoe~·vergunning, vrijspreekt 
op grand dat deze verkeerde aangijte 
enkel toe te schrijven is aan onover
komelijke dwaling en onoverwinnelijke 
onwetendheid, is niet wettelijk gerecht
vaardigd de beslissing waarbij deze 
rechter om dezeljde ?'eden de burgerlijke 
rechtsvordering verwe1·pt tot betaling 
van de gesloken rechten die op dezelfde 
aangijte was gegrond en waarvan hij 
terzeljdertijd als van de strajvordering 
kenni.s had genomen (I). (Art. 249 
wet van 26 augustus 1822.) 

(BELGISCHE STAAT, 
MINISTER VAN FINANCIEN, 

T. VANDERTAELEN EN lVIAES.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 2 februari 1977 door bet Hof 
van Beroep te Gent gewezen ; 

Gelet op het arrest van dit Hof van 
24 februari 1976 (2); 

I. In zoverre de voorziening gericht is 

(1) Raadpl. cass., 25 januari 1972 (A1·r. cass., 
1972, biz. 508) en noot 3. 

(2) Ar1·. cass., 1976, biz. 734. 
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tegen de beslissing waarbij de verweer
ders worden vrijgesproken en ontslagen 
van de vervolging op de strafvordering : 

Overwegende dat de substantiele of op 
straffe van nietigheid voorgeschreven 
rechtsvormen in acht zijn genomen en 
de beslissing overeenkomstig de wet is 
gewezen; 

II. In zoverre de voorziening gericht 
is tegen de beslissing op de rechts
vordering tot betaling van gesloken 
rechten : 

Over het middel afgeleid uit de scherr
ding van artikel 97 van de Grondwet, 
van de artikelen 4 (thans, krachtens de 
artikelen 2 en 4 van de wet van 22 juni 
1976, opgeheven en vervangen door 
artikel 2), 246 (vervangen bij artikel 52, 
§ 1, van de wijzigingsbepalingen van 
artikel 3 van de wet van 10 oktober 1967 
houdende het Gerechtelijk Wetboek), 247 
(gewijzigd bij artikel 29 van de wet van 
6 april 1843 en bij artikel 16 van het 
koninklijk besluit van 22 augustus 1934), 
249 en 231 van de algemene wet van 
26 augustus 1822 (waarvan het opschrift, 
krachtens artikel 1 van de wet van 22 juni 
1976, thans luidt « Algemene Wet inzake 
douane en accijnzen »), 50 van het 
Strafwetboek, 162 en 194 van het Wet
boek van Strafvordering, 2 en 1017 
(gewijzigd bij artikel 15 van de wet van 
24 juni 1970 en bij artikel 26 van de wet 
van 30 juni 1971) van het Gerechtelijk 
Wetboek, 1382, 1383 en 1384 van het 
Burgerlijk Wetboek, 

cloordat het arrest de verweerders 
vrijspreekt en hen ontslaat van de 
vervolging wegens de feiten 2 en 3, zonder 
kosten, en de kosten van beide instanties 
ten laste van eiser laat, om de enige reden 
dat « het naar de overtuiging van het hof 
voorkomt dat hun» (dit wil zeggen die 
van verweerders) « verkeerde aangifte 
van de koopwaar met het oog op het 
bekomen van de invoervergunning en 
hun inklaring enkel toe te schrijven is 
aan onoverkomelijke dwaling en onover
winnelijke onwetendheid "• 

te1·wijl het arrest aldus, hoewel het 
enerzijds aanvaardt dat de door ver
weerders gedane aang'ifte van de koop
waar verkeerd was, niettemin, anderzijds, 
n1.et miskenning van artikel 97 van de 
Grondwet, zonder enige beweegreden 
de verweerders impliciet doch zeker 
ontslaat van de tegen hen door het alsdan 
beroepen vonnis van de Correctionele 
Rechtbank te Antwerpen uitgesproken 
veroordeling tot betaling van de rechten 

verschuldigd op de verkeerd aangegeven 
koopwaar, of althans geen of geen regel
matig met redenen omklede uitspraak 
doet op de door eiser bij dagvaarding 
ingestelde eis tot betaling van deze 
rechten en van de kosten van de ver
volging; 

en te1·wijl artikel 249 van de algemene 
wet van 26 augustus 1822 de straf
rechter verplicht, zelfs in geval van 
vrijspraak van de beklaagden, uitspraak 
te doen op de civielrechtelijke vervolging 
van eiser tot betaling van deze rechten : 

Overwegende dat het arrest het verzet 
van de verweerders tegen het bij verstek 
gewezen arrest van 10 juni 1976 ont
vankelijk verklaart, dit laatste arrest 
vernietigt, de hogere beroepen toelaat
baar verklaart en, na vernietig'ing van 
het beroepen vonnis, de verweerders 
vrijspreekt en ontslaat van de vervolging 
met veroordeling van eiser in de kosten, 
op grand « dat hun verkeerde aangifte 
van de koopwaar met het oog op het 
bekomen van de invoervergunning enkel 
toe te schrijven is aan onoverkomelijke 
clwaling en onoverwinnelijke onwetend
heid "; 

Overwegende dat het hof van beroep 
alclus eensdeels uitdrukkelijk vaststelt 
dat de aang'ifte verkeercl was en ander
deels de civielrechtelijke vordering van 
eiser tot betaling van de gesloken 
rechten, die op het feit van de verkeerde 
aang'ifte steunde, impliciet mede afwijst; 
dat het deze laatste beslissing aldus niet 
wettelijk rechtvaardigt ; 

Dat het middel gegTond is ; 

Om die redenen, vernietigt het bestre
den arrest in zoverre het uitspraak doet 
op de civielrechtelijke vordering tot 
betaling van gesloken rechten, ingesteld 
bij de tegen de verweerclers uitgebrachte 
dagvaarding, alsmede in zoverre het 
uitspraak doet over de kosten ; verwerpt 
de voorziening voor het overige ; beveelt 
dat van dit arrest melding zal worden 
gemaakt op de kant van de gedeeltelijk 
vernietigcle beslissing ; veroordeelt de 
verweerders in twee derden van de 
kosten ; laat het overige derde ten laste , 
van eiser; verwijst de aldus beperkte 
zaak naar het Hof van Beroep te Ant
werpen. 

14 juni 1977. - 2e kamer. - Voor
zitter, de H. Wauters, raadsheer waar
nemend voorzitter. - Verslaggever, de 
H. Soetaert. - Gelijkluidende concl·usie, 
de H. V elu, advocaat-generaal. - Pleiter, 
de H. Bocken (van de balie te Brussel). 
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3e KAMER.- 15 juni 1977. 

1° DIENSTPLIOHT.- VRIJLATING VAN 
DIENST OP MORELE GROND. -BROEDER
DIENST.- BROER DIE VRIJLATING VAN 
DIENST WEGENS BROEDERDIENST HEEFT 
BEKOMEN. - TOESTAND DIE NIET ALS 
BROEDERDIENST IN AANMERKING KAN 
KOMEN. 

2° DIENSTPLICHT.- VRIJLATING VAN 
DIENST OP MORELE GROND. -BROEDER
DIENST. - BROEDERS DIE TOT EEN
ZELFDE LIOHTING BEHOREN EN WAAR
VAN IEDER VRIJLATING VRAAGT. 
DE JONGSTE GENIET VOORRANG. -
VooRWAARDEN. 

1° V oor het toestaan van v1·ijlating van 
dienst aan een dienstplichtige van wie 
twee broers of z~tsters h~tn We?'kel~jke 
dienst hebben volbracht, kan als broeder
dienst niet in aanmerking wo1·den gena
men de toestand van een b1'0e?' die om 
clezelfde ?'eden vrijlating van dienst 
heeft bekomen (1). (Art. 12, § I, 5o, 
dienstpliohtwetten, geooiirdineerd op 
30 april 1962, gewijzigd bij de wet 
van 30 juli 1974.) 

2° Inclien twee b1'0eders tot dezelfde lichting 
behoren en iede1· van hen om v1·ijlating 
vraagt op g1•ond van de dienst van de 
andere, geniet de jongste het 1'echt van 
voorrang; indien de oude?'e broede1• het 
ee1·st om vrijlating heejt gevmagd en 
deze heeft bekomen op grond van de 
dienst van de jongste broeder en zulks 
bij een dejinitieve beslissing, kan deze 
zich niet mee1' be1·oepen op voo1'?'ang, 
daa1· m·ijlating van zijn b1·oeder niet 
gelijk te stellen is met actieve dienst, in 
de zin van m·tikel 12, § 1, 5°, van de 
geco6rdinee1·de dienstplichtwetten van 
30 ap1·il 1962.) 

(VAN NULAND.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op de bestreden 
beslissing, op 5 april 1977 door de Hoge 
Militieraad gewezen ; 

Over het tweede, het derde, het vierde 

(1) Cass., 26 november 1975 (A1'1', cass., 
1976, biz. 396); raadpl. cass., 13 oktober 1976, 
supra, biz. 196. 

en het vijfde middel samen, alle afgeleid 
uit de sohending van de artikelen 6, 6bis, 
97 van de Grondwet en 12, §§ I en 2, van 
de geooiirdineerde dienstpliohtwetten, 

het tweede, doordat de Hoge Militieraad 
beslist dat, om aanspraak te kunnen 
maken op de bepaling vail artikel 12, § 2, 
tweede lid, van de geooiirclineerde dienst
pliohtwetten, de ingesohrevene twee 
broederdiensten moet kunnen bewijzen, 

te1·wijl in deze bepaling aileen staat 
gesohreven dat, Walllleer twee brooders 
tot dezelfde liohting behoren en heiden 
de vrijlating vragen op grond van de 
dienst van de andere, de jongste de 
voorrang heeft ; 

het dercle, cloordat de beslissing erop 
neerkomt dat het van de willekeur van 
de administratie zou afhangen welke van 
de twee tot dezelfde liohting behorende 
brooders de vrijlating op morele groncl 
zou kuunen genieten, 

terwijl zulks strijdig is met de bepaling 
van voormeld artikel 12, § 2, tweede lid, 
die aan de jongste brooder de voorrang 
toekent; 

het vie1·de, do01·dat de beslissing het 
reoht op vrijlating van eiser afhankelijk 
stelt van het al dan niet aanwenden van 
een reohtsmiddel door de gouverneur 
tegen de beslissing van de militieraad 
waarbij de oudste brooder van eiser, 
Yves Van Nuland, vrijlating bekwam, 

te1·wijl het door artikel 12, § 1, twef)de 
lid, voormeld aan de jongste brooder 
toegekende reoht niet afhankelijk kan 
worden gesteld van het al dan niet 
aanwenden van een reohtsmiddel door 
een derde tegen een beslissing gewezen 
in een geding waarbij eiser geen partij 
was; 

het vijjcle, doo1•dat de beslissing inhoudt 
dat, ingeval in eenzelfde gezin een eerste 
zoon reeds zijn dienstplioht heeft vol
braoht en twee andere zonen tot eenzelfde 
liohting behoren, degene die het laatst 
wordt opgeroepen vrijlating kan be
komen op grond van artikel 12, § I, 5°," 
en § 2, tweede lid, 

terwijl artikel 12, § 2, tweede lid, 
bepaalt dat, Walllleer in clergelijk geval 
de twee tot dezelfde liohting behorende 
brooders hun reoht op vrijlating laten 
gelden, de jongste de voorrang heeft en 
de wet geenszins vereist dat een van hen 
reeds werd opgeroepen : 

Overwegende dat de beslissing vast
stelt : dat de oudste brooder van eiser, 
Guy, zijn militaire dienst heeft vervuld; 
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dat de broeder Yves, bij beslissing van de 
Militieraad van Brabant, vrijlating van 
militaire dienst heeft bekomen op grond 
van artikel 12, § 1, 5°, van de gecoor
dineerde dienstplichtwetten en dat zo
danige vrijlating niet als werkelijke 
dienst kan beschouwd worden in de zin 
van voormeld artikel ; dat bij ont
stentenis van hoger beroep de verleende 
vrijlating definitief is, behoudens het 
geval bepaald in artikel 54 van dezelfde 
wetten; 

Overwegende dat de vrijlating van 
werkelijke dienst, verleend op een van 
de gronden van artikel 12 van de ge
coi:irdineerde dienstplichtwetten, een de
finitieve militietoestand uitmaakt die 
niet voorkomt onder de categorieen 
van feiten en toestanden die door 
artikel 12, § 1, 5°, van deze wetten als 
werkelijke dienst worden aangezien ; 
dat deze militietoestand derhalve niet 
als een << broederdienst " kan worden 
beschouwd; 

Overwegende dat weliswaar, op grond 
van artikel 12, § 2, tweede lid, van 
dezelfde wetten, indien twee broeders 
tot dezelfde lichting behoren en ieder van 
hen om vrijlating vraagt op grond van 
de dienst van de andere, het recht van 
de jongste de voorrang geniet; 

Overwegende echter dat, bij ontsten
tenis van hoger beroep tegen de beslissing 
van de militieraad van 2 februari 1977, 
gewezen inzake Yves Van N uland, deze 
beslissing in kracht van gewijsde is 
gegaan; 

Overwegende dat, zo deze oudere 
broeder aldus ten onrechte, met schending 
van artikel 12, § 2, t>veede lid, van de 
gecoordineerde dienstplichtwetten, vrij
lating heeft bekomen, zulks niet weg
neemt dat de verleende vrijlating defini
tief is ; dat om dit euvel te verhelpen 
deze broeder afstand had kunnen doen 
van de vrijlating overeenkomstig de 
bepaling van artikel 54 van de gecoordi
neerde dienstplichtwetten, wat hij niet 
heeft gedaan ; 

Overwegende dat de Hoge Militieraad 
aldus zijn beslissing volgens welke eiser 
zich niet op twee broederdiensten kan 
beroepen wettelijk rechtvaardigt en geen 
van de ingeroepen wetsbepalingen 
schendt; 

Dat de middelen naar recht falen ; 

Over het eerste middel, afgeleid uit 
de schending van artikel 97 van de 
Grond>vet, 

Dat het middel feitelijke grondslag 
mist; 

01n die redenen, verwerpt de voor
ziening. 

15 juni 1977. - 3e kamer. - Voor
zitter en Verslaggever, de H. Naulaerts, 
raadsheer waarnen1end voorzitter. -
Gelijkluidende conclusie, de H. Ballet, 
advocaat-generaal. Pleiter, de 
H. Moens (van de balie te Leuven). 

1e KAMER.- 16 juni 1977. 

1o HUUR VAN GOEDEREN. -HAN
DlllLSHUUROVEREENKOMSTEN. - OvER
DRACHT VAN DE HUUROVERE:ElNKOMST 
DOOR DE HUURDER NA OPZEGGING. -
UIT DEZE OVERDRAOHT KAN DE 
RECHTER AFLEIDEN DAT DE HUURDER 
AFSTAND HEEFT GEDAAN VAN DE 
GEVOLGEN VAN DE VOORDIEN GEDANE 
OPZ:ElGGING. 

2o REDENEN VAN DE VONNISSEN 
EN ARRESTEN. - BURGERLIJKE 
ZAK:ElN. - CONOLUSIE. - BESLISSING 
VAN DE EERSTE RECHT:ElR WAARIN OP 
DEZE OONCLUSIE WORDT GEANTWOORD. 
- RECHTER IN HOGER BEROEP DIE DE 
REDENEN VAN DE lllERST:El RECHTER 
OVERNEEMT. - REGELMATIG GEMOTI
VEERD:El BESLISSING. 

1o Uit hetfeit dat de huurder, na opzegging 
van zijn handelshuurovereenkomst, deze 
heejt overgedragen, kan de rechte1' 
afleiden dat de huurde1' ajstand gedaan 
he6jt van de gevolgen van de voordien 
gedane opzegging (1). 

2o De 1·echter in hoger be1'oep, die de 
1'edenen van de eerste rechte1· ove1·neemt, 
antwoordt aldus op de voor hem genomen 
conclusie, als deze redenen een passend 
antwoor·d bevatten op de vorde1·ing of het 
ve1·wee1· in hoger beroep (2). (Art. 97 
Grondwet.) 

(1) Raadpl. cass., 15 februari 1974 (ATr. 
cass., 1974, blz. 661). 

(2) Cass., 19 oktober 1973 (Arr. cass., 1974, 
blz. 208). 
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(PERSONENVENNOOTSCHAP 1\ffiT BEPERKTE 
AANSPRAKELIJKHEID 

« ETABLISSEMENTS BATTARD ,, 
T. MOREAU EN ECHTGENOTEN CLAIX.) 

ARREST (vertaling). 

RET HOF ; - Gelet op bet bestreden 
vonnis, op 1 april 1976 in boger beroep 
gewezen door de Rechtbank van Koop
handel te Doornik ; 

Over het eerste middel, afgeleid nit de 
schending van de artikelen ll34, ll35, 
1315 van bet Burgerlijk Wetboek, 3, 
derde lid (als gewijzigd bij de wetten van 
29 juni 1955, artikel 1, 2° en van 5 juli 
1963, artikel 48, § 4), 11, II, derde lid, 
en III (als gewijzigd bij de wet van 
29 juni 1955, artikel l, 3°), van de wet 
van 30 april 1951 op de handelshuur
overeenkomsten met het oog op de 
bescherming van het handelsfonds, van 
bet algemeen rechtsbeginsel volgens het
welk de afstand niet wordt vermoed, van 
de artikelen 870 en voor zover als nodig 
1045 van het Gerechtelijk Wetboek en 
97 van de Grondwet, 

doordat het vonnis om, bij bevestiging 
van de beslissing van de eerste rechter, 
eiseres hoofdelijk met de tweede en derde 
verweerders te veroordelen tot betaling 
van 186.300 frank achterstallige huur en 
41.400 frank vergoeding voor weder
verhuring, vermeerderd met de gerechte
lijke interesten, en om eiseres in de kosten 
van beide instanties te veroordelen, het 
middel verwerpt dat door eiseres in haar 
regelmatig in hoger beroep neergelegde 
conclusie werd afgeleid uit de op 16 de
cember 1968 gedane opzegging van de 
huurovereenkomst die op 31 december 
1971 van kracht werd en uit het feit dat 
zij het gehuurde goed werkelijk heeft 
verlaten, zoals blijkt nit bet op 30 de
cember 1971 door de architect Wilbaux 
verrichte plaatsbezoek om op haar 
verzoek de plaatsbeschrijving bij het 
weggaan op te maken, en, bijgevolg, uit 
de nietigheid van de akte van overdracht 
van 16 februari 1972 bij gebrek aan 
voorwerp, om de redenen : "dat de akte 
van overdracht van 16 februari 1972 
zonder twijfel aantoont dat de personen
vennootschap met beperkte aansprake
lijkheid Battard (thans eiseres) zich op 
die datum nog steeds als titularis van de 
huurovereenkomst beschouwde en bij
gevolg afstand had gedaan van haar 
opzegging die op 31 december 1971 een 
einde maakte aan de huurovereenkomst " 
en dat " de rechtbank niet begrijpt 1 

waarom de personenvennootschap met 
beperkte aansprakelijkheid Battard 
(thans eiseres), indien zij zich niet !anger 
als huurster beschouwde, aan de akte 
van overdracht van 16 febrnari 1D72 
moest deelnemen ,, 

teTwijl de afstand niet wordt vermoed 
en, zo hij soms stilzwijgend kan zijn, 
enkel uit precieze en overeenstemmende 
daden of feiten kan worden afgeleid, 
waarnit de bedoeling van de partijen om 
afstand te doen zeker blijkt (artikel 1045 
van bet Gerechtelijk W etboek) ; door de 
afstand van de opzegging enkel af te 
leiden uit de aide van overdracht van 
16 februari 1972, zonder de precieze 
omstandigheden van de totstandkoming 
ervan na te gaan, die door eiseres tot 
staving van haar middel werden aan
gevoerd, met name door loutere wel
willendheid op aanvraag van Mr. Hachez, 
notaris te Doornik, en omdat zij te goeder 
trouw de mening was toegedaan dat deze 
formaliteit de beiiindiging van de huur
overeenkomst bevestigde, en zonder 
rekening te houden met de uitvoering 
die de partijen reeds voordien aan de 
opzegging hadden gegeven door het 
vertrek van eiseres en het bewonen van 
bet goed op I januari 1972 door de 
tweede en derde verweerders, zoals 
blijkt uit het plaatsbezoek van 30 de
cember 1971 voor het opmaken van de 
plaatsbeschrijving bij het weggaan, het 
vonnis de organieke regels van de afstand 
heeft geschonden (schending van bet 
algemeen rechtsbeginsel volgens hetwelk 
de afstand niet wordt vermoed en, voor 
zover als nodig, van de artikelen ll34, 
ll35 en 1315 van het Burgerlijk ·wetboek, 
870 en 1045 van bet Gerechtelijk Wet
hoek) en de wettelijke en contractuele 
gevolgen van de regelmatig door eiseres 
gegeven opzegging heeft miskend (schen
ding van de artikelen ll34, ll35 van het 
Burgerlijk Wetboek, 3, derde lid [als 
gewijzigd bij de wetten van 29 ju11i 1955, 
artikel 1, 2°, en van 5 juli 1963, artike1 48, 
§ 4], en ll, II, derde lid, III [als gewijzigd 
bij de wet van 29 juni 1955, artikel1, 3°], 
van de wet van 30 april 1951 op de 
handelshuurovereenkomsten met het oog 
op de bescherming van het handelsfonds) ; 
althans het vonnis, dat zich ertoe beperkt, 
zowel in zijn eigen motieven als in de 
motieven die het overneemt van de eerste 
rechter, te beslissen " dat de akte van 
overdracht van 16 februari 1972 zonder 
twijfel bewijst dat de personenvennoot
schap met beperkte aansprakelijkheid 
Battard (eiseres) zich op die datum nog 
steeds als titularis van de huurovereen-
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komst beschouwde en bijgevolg afstand 
had gedaan van haar opzegging, die op 
31 december 1971 een einde had gemaakt 
aan de huurovereenkomst "• en « dat 
de rechtbank niet begrijpt waarom de 
personenvennootschap met beperkte aan
sprakelijld.teid (eiseres), indien zij zich 
niet langer als huurder beschouwde, aan 
de akte van overdracht van 16 februari 
1972 moest deelnemen )), zonder te 
antwoorden op de precieze omstandig
heden waarop het middel steunde dat 
door eiseres in conclusie werd afgeleid 
uit de nietigheid van de akte van over
dracht van 16 februari 1972 wegens de 
beiiindiging van de oorspronkelijke huur
overeenkomst van 16 december 1968, 
tengevolge van de door haar gegeven 
opzegging voor 31 december 1971 en de 
ongewijzigde wil door deze opzegging 
een einde te maken aan de huurovereen
komst, met name, enerzijds, « dat zij ter 
uitvoering van de door haar op 26 april 
(1971) uitgedrukte wil, op 30 december 
(1971) een plaatsbezoek liet gebeuren 
door de architect Wilbaux om de plaats
beschrijving bij het weggaan te doen 
opmaken in het bijzijn van de eigenaar 
en de onderhuurders)) en, anderzijds, 
« dat zij uit loutere welwillendheid op 
aanvraag van Mr. Hachez, notaris te 
Doornik, de akte van overdracht heeft 
ondertekend omdat zij te goeder trouw 
de mening was toegedaan dat deze 
formaliteit de opzegging bevestigde "• 
niet gepast of genoegzaam naar recht met 
redenen is omkleed (schending van 
artikel 97 van de Grondwet) : 

Overwegende dat het vonnis vaststelt 
dat eiseres op 16 december 1968 een 
handelshuis heeft gehuurd dat toebe
hoorde aan verweerder Moreau voor een 
termijn van negen jaar met ingang van 
1 januari 1969; dat zij het gebouw op 
14 augustus 1970 onderve1'huurd heeft 
aan verweerster Donze en aan eerste 
verweerder bij aangetekende brief van 
26 april1971 kennis heeft gegeven van de 
beiiindig'ing van de huurovereenkomst op 
31 december 1971, doch dat eiseres, na 
laatstgenoemde datum, namelijk door 
een op 16 februari 1972 geregistreerde 
akte, haar huurovereenkomst met instem
ming van de verweerder Moreau aan 
verweerster Donze heeft overgeclragen ; 

Overwegende dat de rechter, nu de 
bovenvermelde akte van overdracht op 
16 februari 1972 door eiseres werd onder
tekend, zowel na de kennisgeving als na 
het in het middel vermelde plaatsbezoek, 
in feite kon beslissen dat op de datum 
van de overdracht « ( eiseres) zich nog 

steeds als titularis van de huurovereen
komst beschouwde )) en daaruit kon 
afieiden dat zij « afstand had gedaan " 
van de gevolgen van haar voordien 
gedane opzegging ; dat hij aldus op dat 
punt het venveer van eiseres heeft 
beantwoord ; 

Overwegende dat het arrest voor het 
overige, door te zeggen dat de akte van 
overdracht << onbetwistbaar )) de afstand 
van eiseres bewijst, haar loutere bewering 
regelmatig verwerpt waarin zij betoogde 
dat zij de akte uit welwillendheid had 
ondertekend en in de overtuiging dat deze 
formaliteit de opzegging bevestigde ; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen ; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 1298, 1290, 
1291 van het Burgerlijk Wetboek en 97 
van de Grondwet, 

doordat het vonnis, om, bij bevestiging 
van de beslissing van de eerste rechter, 
eiser hoofdelijk met de tweede en derde 
verweerders te veroordelen tot betaling 
van 186.300 frank achterstallige huur en 
41.000 frank vergoeding voor weder
verhuring, vermeerderd met de gerechte
lijke interesten, en om eiseres in de kosten 
van beide instanties te veroordelen, 
beslist, met overname van de motieven 
van de eerste rechter, na eraan te hebben 
herinnerd dat eiseres in bijkomende orde 
het feit aanvoerde dat eerste verweerder 
haar helemaal niet op de hoogte bracht 
van de achterstallige betalingen van de 
huur v66r de dagvaarding van 28 januari 
1974 waardoor, wat haar betreft, de eis 
beperkt moest worden tot de huur die 
sinds de dagvaarding niet werd betaald, 
dat « 3° artikel 11, III (van de wet van 
30 april 1951 op de handelshuurovereen
komsten met het oog op de bescherming 
van het handelsfonds, als gewijzigd bij 
artikel1, 3°, van de wet van 29 juni 1955), 
klaar en precies is " ; dat « het geen 
uitlegging behoeft )) en dat « men, daaren
boven, door de toepassing ervan te doen 
afhangen van de vervulling van de door 
de verwerende vennootschap (thans 
eiseres) uitgedrukte voorwaarde, aan de 
wet iets zou toevoegen ))' 

te1·wijl eiseres, in haar regelmatig in 
hager beroep neergelegde conclusie, haar 
in bijkomende orde ingestelde eis, die 
ertoe strekte de vordering van eerste 
verweerder te beperken tot betaling 
van de sinds de dagvaarding van 28 ja
nuari 1974 onbetaalde huur, steunde op 
«de foutieve en schadelijke nalatigheid 
van gei:ntimeerde (thans verweerder) 
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(art. 1382 B.W.) "hieruit afgeleid dat « zij 
de vertraging in de betalingen van de 
huur slechts had vernomen door de dag
vaard:i:ng " en dat « zij vanzelfsprekend 
de zaken niet dermate had laten ver
slechten indien zij daarvan vroeger ver
wittigd was geweest " ; het von:nis, dat de 
in bijkomende orde ingestelde eis van 
eiseres enkel beoordeelt in het kader van 
de draagwijdte en de toepassing van 
voornoemd artikel 11, III, van de wet 
op de handelshuurovereenkomsten met 
het oog op de bescherming van het 
handelsfonds, zonder :na te gaan, zoals 
door eiseres in haar conclusie werd 
gevraagd, of eerste verweerder een 
foutieve en schadelijke nalatigheid had 
begaan die zij:n aansprakelijkheid op 
grond van artikel 1382 van het Burgerlijk 
Wetboek in het gedmng bracht, en 
zonder daaruit de zich opdringende 
gevolgtrekkingen te maken betreffende 
de schuldvergelijking van de twee 
schulde:n (artikel 1289 tot 1291 van het 
Burgerlijk Wetboek), dit gedeelte van de 
conclusie van eiseres niet beantwoordt 
(schending van artikel 97 van de Grand
wet) en de in het mid del bedoelde regels 
van het Burgerlijk W etboek schendt : 

Overwegende dat het bestreden von:nis 
zegt dat al de beschikkingen van het 
vmmis van de eerste rechter moeten 
worden bevestigd en zulks voor al de 
door deze rechter aangevoerde motieven ; 

Overwegende dat het beroepen von:nis 
erop vvijst dat e:iseres « om ten dele te 
ontkome:n aan de bij artikel 11, III, van 
van de wet op de handelshuurovereen
komste:n bepaalde hoofdelijkheid, subsi
diair het feit aanvoert dat verweerder 
haar niet op de hoogte bracht van de 
achterstallige betalingen van de huur, 
waardoor, wat haar betreft, de vordering 
zou moeten worden beperkt tot het 
bedrag van de sinds de dagvaarding niet 
betaalde huur " ; 

Dat eiseres aldus, zoals in haar 
conclusie van hoger beroep, te harer 
gedeeltelijke outlasting, de nalatigheid 
van verweerder Moreau aanvoerde ; 

Overwegende dat de eerste rechter 
tegen dit verweer erop wijst << dat arti
kelll-III (voornoemd) klaar en duidelijk 
is " en « dat men, door de toepassing 
ervan te doen afhangen van de vervulling 
van de door de verwerende ven:nootschap 
uitgedrukte voorwaarde, aan de wet iets 
zou toevoegen », hetgeen betekent dat 
de rechter heeft geoordeeld dat de wet 
verweerder Moreau er niet toe verplichtte 
eiseres op de hoogte te brengen van de 
tekortkoming van de verweerders Claix-

Donze en bijgevolg impliceert dat hij de 
aangevoerde nalatigheid niet heeft be
gaan; 

Overwegende dat de rechter in hoger 
beroep, door dit motief van de eerste 
rechter over te nemen, de conclusie van 
eiseres beantwoordt ; 

Dat daaruit volgt dat het von:nis noch 
artikel 97 van de Grondwet noch de 
andere in het middel aangevoerde wette
lijke bepalingen schendt ; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen ; 

Over het derde middel 

Dat het middel, dat berust op een 
onjuiste uitlegging van de in het middel 
gepreciseerde beschikkingen van het 
von:nis, feitelijke grondslag mist ; 

En overwegende dat de verwerping 
van de voorziening alle belang ontneemt 
aan de vordering tot tussenkomst van 
eiseres tegen de tweede en derde ver
weerders; 

Om die redenen, verwerpt de voorzie
ning en de vordering tot tussenkomst ; 
veroordeelt eiseres in de kosten. 

16 juni 1977. - 1e kamer. - Voor
zitter, Baron Richard, raadsheer waar
nemend voorzitter. - Vm·slaggeve1·, de 
H. Capelle. - Gelijkluidende conclusie, 
de H. Colard, advocaat-generaal. 
Pleite1·, de H. Dassesse. 

18 KAMER.- 16 juni 1977. 

BEWIJS. - BEWIJSLAST. - BURGER
LIJKE ZAKEN.- VORDERING GEGROND 
OP EEN OVERTREDING VAN DE STRAF
WET. - VERWEERDER DIE BETWIST 
DAT DIT MISDRIJF AAN HEM TE WIJTEN 
IS EN EEN REOHTVAARDIGINGSGROND 
AANVOERT. - VERMELDING IN HET 
VONNIS VAN DE FEITELIJKE GEGEVENS 
W AAROP HET STEUNT OM HET MISDRIJF 
BEWEZEN TE VERKLAREN EN DE REOHT
VAARDIGINGSGROND TE VERW1llRPEN.
GEEN MISKENNING VAN DE REGELS 
INZAKE DE BEWIJSLAST. 

De regels inzake de bewijslast in bu1•gerlijke 
zaken worden niet miskend door het 
vonnis dat een op een overt1·eding van de 
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stmjwet gegronde vordering toewijst met 
opgave van jeiteUjke omstandigheden 
te?' vemntwoording van de inwilliging 
de?· vordering en van de verwe1·ping van 
de door de verweerder aangevoerde 
rechtvaardigingsgrond (1). 

(BELGISOHE STAAT, 
MINISTER VAN ]'INANOIEN, 

T. CUYPERS EN LITISOONSORTEN.) 

ARRFJST (vertaling). 

HET HOF; -- Gelet op het bestreden 
arrest, op 13 mei 1976 door het Hof van 
Beroep te Brussel gewezen ; 

Over het middel afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 1315, 1382, 1383, 
1384, inzonderheid derde lid, van het 
Burgerlijk Wotboek, 870 van het Gerech
telijk Wetboek, 418, 420 van het Straf
wetboek, 25-2, a, b en d, van het konink
lijk besluit van 14 maart 1968 houdende 
algemeen reglement op de politie van het 
wegverkeer, 

doot·dat, om te beslissen dat jegens de 
verweerder Cuypers geen fout is aange
toond en dat de aangestelde van eiser 
volledig aansprakelijk is voor het ongeval, 
om deze te veroordelen tot vergoeding 
van de verweerders Cuypers, Stroobants, 
Stevelinck, Guldemond en Jeanpierre, 
en om eisers tegenvordering tegen de 
verweerder Cuypers te verwerpen, het 
arrest zegt " dat de verklaring van de 
getuige Wigy voorbehoud eist betreffende 
de afstand waa,rop Moutoy zijn linker 
richtingaanwijzer in werking zou hebben 
gesteld ; .. . dat het niet bewezen is dat 
laatstgenoemde door deze richtingaan
wijzer zijn voornemen links af te slaan 
kenbaar gemaakt heeft aan de wegge
bruikers die hem volgden ; clat uit do 
plaats van de schacle met name blijkt 
dat Moutoy zich naar links heeft begeven 
zonder er zich vooraf van vergewist te 
hebben dat hij clit kon doen zoncler 
gevaar voor de andere weggebruikers 
vooral rekening houdend met de ver
tragingsmogelijkheden van clegenen die 
hem. volgden ; dat hij aldus het voor
sohnft van artikel 25-2, a, van het 
Wegverkeersreglement heeft overtreden; 
dat de door hem begane fout een recht
streeks en nooclzakelijk oorzakelijk ver-

(1) Vgl. cass., 12 rnaart 1974 CArr. oass., 
1974, blz. 761); raadpl. cass., 6 mei 1976 
(ibid., 1076, blz. 999). 

band met het ongeval vertoont ; ... dat de 
omstandigheid dat Cuypers, na de botsing 
met de bestelwagen, de gestationeerde 
wagen van Stroobants raakte en dat deze 
botsing leidde tot de botsing van twee 
andere eveneens gestationeerde voer
tuigen, niet aantoont dat Cuypers met 
een overdreven snelheid reed; dat hij 
verrast werd door de foutieve handel
wijze van Moutoy die hem de weg 
afsneed >>, 

tet·wijl, wanneer een rechtsvordering 
steunt op een overtreding van de straf
wet, ten deze een overtreding van arti
kel 25-2, a, bend, van het VVegverkeers
reglement, de eisende partij moet aan
tonen dat dit misdrijf aan verweerder te 
wijten is of dat de door laatstgenoemde 
aangevoerde rechtvaardigingsgrond niet 
bestaat, in zoverre hij niet van alle 
geloofwaarcligheid is ontbloot ; eiser in 
conclusie tot zijn verweer een feit 
aanvoerde dat een van de bestanddelen 
van de aan Moutoy ten laste gelegde 
overtreding van de strafwet uitsloot en 
dat niet van alle geloofwaardigheid 
ontbloot was, met name dat het beroepen 
vonnis terecht aannam dat Moutoy, 
aangestelde van de Belgische Staat, 
tijdig zijn linker richtingaanwijzer in 
werldng had gesteld, aangezien Cuypers 
op wie de bewijslast rustte het tegendeel 
niet heeft bewezen, en dat, nu Moutoy, 
aangestelde van de Belgische Staat, 
zijn voornemen kenbaar had gemaakt 
links af te slaan en zich vooraf naar links 
had begeven, bij de uitvoering van zijn 
n1aneuver geen doorgang moest verlenen 
aan Cuypers die de fout beging links 
voorbij te steken; daaruit volgt dat het 
arrest, door te zeggen clat het niet is 
aangetoond dat Moutoy door middel van 
zijn linker richtingaanwijzer zijn voor
nemen links af te slaan kenbaar heeft 
gemaakt aan degenen die hem volgden, 
op een onwettelijke wijze steunt op het 
feit dat eiser niet het bewijs levert van een 
te zijner verdediging aangevoerd feit dat 
een van de bestandclelen van het aan 
Moutoy ten laste gelegde misclrijf uitsloot 
(schending van de artikelen 1315 van het 
Burgerlijk W etboek en 870 van het 
Gerechtelijk Wetboek), en de tegen eiser 
uitgesproken veroordelingen niet verant
woordt (schending van de artikelen 1382, 
1383 en 1384, derde lid, van het Burgerlijk 
Wetboek, 418, 420 van het Strafwetboek, 
25-2, a, b en d, van het koninklijk 
besluit van 14 maart 1968 houclende 
algemeen reglement op de politie van het 
wegverkeer) : 

Overwegende dat, enerzijds, het arrest 
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erop wijst « dat met name uit de plaats 
van de schade blijkt dat Moutoy (aan
gestelde van eiser) zich naar links heeft 
begeven zonder er zich vooraf van 
vergewist te hebben dat hij dit kon doen 
zonder gevaar voor de andere weg
gebruikers, vooral rekening houdend met 
de vertragingsmogelijkheden van degenen 
die hem volgden ; dat hij aldus arti
kel 25-2, a, van het Wegverkeersregle
ment overtreden heeft » ; 

Overwegende dat deze motieven de 
beslissing genoegzaam verantwoorden 
volgens welke de aangestelde van eiser 
een fout heeft begaan die een oorzakelijk 
verband 1net het ongeval vertoont ; 

Dat de eventuele onjuistheid van 
andere motieven van het arrest de 
wettelijkheid van deze beslissing niet 
kan be'invloeden ; 

Overwegende dat het arrest overigens, 
om te beslissen dat de verweerder 
Cuypers geen fout heeft begaan en dat 
eiser bijgevolg volledig aansprakelijk 
moet worden gesteld voor het ongeval, 
zonder de regels inzake de bewijslast te 
miskennen, kon zeggen dat het niet 
bewezen is dat de aangestelde van eiser 
zijn linker richtingaanwijzer in werking 
heeft gesteld teneinde zijn voornemen 
links af te slaan kenbaar te maken aan 
de weggebruikers die hem volgden, en 
dat bijgevolg de voornoemde verweerder 
door eisers maneuver verrast werd ; 

Daaruit volgt dat het middel niet kan 
worden aangenomen ; 

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

16 juni I977. - Ie kamer. - Voor
zitte1', Baron Richard, raadsheer waar
nemencl voorzitter. - V e1·slaggever, de 
H. Capelle.- Gelijkluidende conclusie, de 
H. Colard, advocaat-generaal.- Pleiters, 
de HH. Fally en Biitzler. 

Ie KAMER.- 17 juni 1977. 

BEWIJS. - BEKElNTENIS. -BURGER
LIJKE ZAKEN. - GERECHTElLIJKE BE
KENTENIS.-BEKElNTENIS AFLEGGENDE 
PARTIJ DIE VOOR DE FEITENRECHTER 
NIET HEElFT STAANDE GEHOUDEN DAT 
HElT OM EEN SAMENGESTELDE BEKElN
TENIS GING. - DrT KAN VOOR HElT HOF 
NIET WORDEN AANGEVOERD. 

De pa1·tij die, in burgerlijke zaken, voo1· 
de jeitenrechte1· een bekentenis heejt 
ajgelegd en niet heeft staande gehouden 
dat deze bekentenis samengesteld was, 
is niet ontvankelijk om dit voor het Hof 
aan te voeren (I). 

(DE ROOVER, T. BEERENS ~I. EN A.) 

Met de notitie overeenstemmend 
arrest. 

17 juni I977. -- re kamer. - Voor
zitter, de H. de Vreese, raadsheer waar
nemend voorzitter. - Verslaggeve1', de 
H. Gerniers. - Gelijkluidende conclusie, 
de H. Declercq, advocaat-creneraal. -
Pleite1's, de HH. Ansiaux"' en Claeys 
Boi:ruaert. 

1e KAMER.- 17 juni 1977. 

1° OVEREENKOMST.- STRAFBEDING. 
- BEGRIP. 

2° OVEREENKOMST. - ALS STRAF 
BEDONGEN GELDSOM. - BElDING DAT 
NIET STREKT TO'J' FORFAITAIRE VERGOE
DING VAN DE SCHADE DIE DEl SCHULD
ElSER LIJDT TEN GEVOLGE VAN HET 
NIET·NAKOMEN VAN DE HOOl!'DVER
BINTENIS. - NIETIGHEID VAN HET 
BElDING. 

3° REDENEN VAN DE VONNISSEN 
EN ARRESTEN. - BURGERLIJKE 
ZAKElN. - BESCHIKKENDE GEDElELTE 
GEGROND OP DUBBELZINNIGE REDENEN. 
- GEEN REGELMATIG GEMOTIVEERDE 
BESLISSING. 

I 0 De als straf bedongen geldsom kan 
slechts een forfaitai·re vergoeding zijn 
voor de schade die de schuldeiser ka.n 
lijden ten gevolge van het niet-nalcomen 
van de hoofdverbintenis (2). (Impliciete 
oplossing.) (Artt. 1226 en 1229 B.W.) 

(1) Cass., 9 februari 1968 (Arr. cass., 1968, 
biz. 761). 

(2) Cass., 11 oktobel' 1974 (Arr. cass., ] 975, 
biz. 194). 

Raadp!. cass., 8 februari 1974 (A1-r. cass., 
1974, biz. 624) : de rechter beoordeeit in feite 
en derhaive op onaantastbare wijze of een 
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2° Niet wettelijk verantwoord is de beslis
sing die vaststelt dat de als stmf bedongen 
geldsom geen vergoeding kan zijn voor 
de schade die de schuldeiser lijdt ten 
gevolge van het niet-nakomen van de 
hoojdverbintenis en beslist dat de pa1'
tijen niettemin door dit becling zijn 
gebonden (1). (Impliciete oplossing.) 
(Artt. 6, 1152, 1226 en 1229 B.W.) 

3° Niet regelmatig gemotivem·d is de 
beslissing waarvan het beschikkende 
gecleelte gegrond is op dttbbelzinnige 
redenen (2). (Art. 97 Grondwet.) 

(DEMUYTTENAERE EN HEEMERS, 
T. NAAMLOZE VENNOOTSOHAP 

« OMNIPLEX >>.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 14 april1976 door het Hofvan 
Beroep te Brussel gewezen ; 

Over het middel afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 6, 1131, 1133, 
1152, 1226, 1229 van het Burgerlijk 
Wetboek en 97 van de Grondwet, 

cloordat, na te hebben vastgesteld dat 
het betwiste strafbeding niet strij dig is 
met artikel 1023 van het Gerechtelijk 
Wetboek « daar de vermeerdering eisbaar 
wordt onafhankelijk van het instellen 
of niet van een rechtsvordering >> en het 
beding " geenszins tot doel heeft een 
voorziening in rechte te beletten, maar 
enkel de schade te dekken voortsprui
tende uit het onbetaald blijven van 
facturen )), het arrest besluit tot de 
geldigheid en het bindend karakter 
van het strafbeding om de redenen dat het 
strafbeding « evenmin dubbel gebruik 
met de rechtsplegingsvergoeding vormt, 
vermits het een andere schade dan de 
rechtsplegingsvergoedingskosten dekt ))' 
namelijk « de commerciiile schade die 
voortspruit uit het feit dat de schuldeiser 
niet te gelegener tij d kan beschikken over 

als straf bedongen geldsom de schade kan 
vergoeden die de schuldeiser lijdt ten gevolge 
van bet niet-nakomen van de hoofdver
bintenis. 

(1) Raadpl. cass., 17 april 1970 (A1-r. cass., 
1970, blz. 754) en de conclusie van de Advo
caat-Generaal Krings voor dit arrest. 

(2) Cass., 21 april 1977, sup1·a, biz. 866. 
Het Hof had vastgesteld dat de motivering 
van de bestreden beslissing dubbelzinnig 

de gelden die hem nochtans onbetwist
baar toekomen en, daarenboven, uit de 
administratieve onkosten die de wan
betalingen noodzakelijkerwijze met zich 
slepen >> en omdat anderzijds, indien de 
eisers « destijds van oordeel waren dat 
een verhoging van 20 pet. overdreven 
was >> en aan verweerster « een grater, 
voordeel verschafte dan de door haar 
geleden schade, ze bij de ontvangst 
van kwestieuze facturen ornniddellijk 
hadden moeten protesteren, quod non >> 

en « dat derhalve kwestieus aanvaard 
beding, dat de overeenkomst van par
tijen vormt, zijn volle uitwerking moet 
hebben >>, 

terwijl, eerste onderdeel, het arrest aldus 
niet antwoordt op het door de eisers in 
conclusie ingeroepen verweer dat het 
strafbeding « overdreven >> was daar << de 
schade die wordt opgevorderd een voor
deel zou verschaffen dat buiten alle 
verhouding is met de schade die eventueel 
zou ktmnen zijn ontstaan >>, en het 
arrest derhalve niet regelmatig is gemoti
veerd (schending van artikel 97 van de 
Grondwet); 

tweede onclerdeel, in zoverre het arrest 
heeft willen zeggen dat het « overdreven >> 

karakter van het betwist beding 
irrelevant is omdat het beding, hoe 
overdreven het ook moge zijn, bij gebrek 
aan tijdig protest, aanvaard moet worden 
geacht, de overeenkomst van de partijen 
vormt en volle uitwerking moet hebben, 
de beslissing niet wettelijk is gerecht
vaardigd en schending inhoudt van de 
artikelen 6, 1131, 1133, 1152, 1226 en 
1229 van het Burgerlijk Wetboek, krach
tens welke een strafbeding dat aan de 
bedingende partij een voordeel oplevert 
dat buiten verhouding staat tot de 
schade die eventueel uit de niet
uitvoering van de overeenkomst zou 
kunnen ontstaan, geen geldig strafbeding 
is omdat het geen !outer schadever
goedend karakter heeft en bijgevolg 
nietig is als strijdig met de openbare 
orde en derhalve niet vatbaar is voor 
aanvaarding of bekrachtiging door de 
partijen : 

was en dat de beslissing, volgens een barer 
mogelijke interpretaties, niet wettelijk was 
verantwoord, zodat het zicb niet diende uit 
te spreken over de vraag of zij volgens een 
andere interpretatie wel verantwoord was. 
Zi.e ;r, STUYCK, « Toetsing van verhogings
bedingen. Naar een betere bescberming tegen 
onereuze bedingen in standaardcontracten P », 
R.W., 1977-1978, kol. 545 tot 564. 
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Overwegende dat het arrest oordeelt 
dat, indien de eisers destijds van oordeel 
waren dat een verhoging van 20 pet. 
overdreven was en aan verweerster een 
groter voordeel verschafte dan de door 
haar geleden schade, ze, bij de ontvangst 
van de kwestieuze facturen, onmiddellijk 
hadden moeten protesteren, quod non, 
en dat derhalve << kwestieus aanvaard 
beding », dat de overeenkomst van de 
partijen vormt, zijn volle uitwerking 
moet hebben; 

Dat het arrest zodoende in het onzekere 
laat of het beschouwt dat de eisers, bij 
gebrek aan protest tegen het strafbeding 
bij de ontvangst van de facturen, erkend 
hebben dat dit beding geen buitensporig 
karakter vertoonde dan wel of, zelfs 
indien dit buitensporig karakter vast
stand, de eisers niettemin, bij gebrek aan 
tijdig protest, door dit beding zijn 
gebonden, in welk geval het arrest zijn 
beslissing niet wettelijk verantwoordt ; 

Dat het arrest, dat met dubbelzinnig
heid is aangetast, geen passend antwoord 
geeft op de in het middel vermelde 
conclusie; 

Dat het middel gegrond is ; 

Om die redenen, vernietigt het bestre
den arrest ; beveelt dat van onderhavig 
arrest melding zal worden gemaakt op 
de kant van de vernietigde beslissing; 
houdt de kosten aan opdat erover door 
de feitem·echter zou worden beslist ; 
verwijst de zaak naar het Hofvan beroep 
te Antwerpen. 

17 juni I977. - 18 kamer. - Voor
zitte?·, de H. de Vreese, raadsheer waar
nemend voorzitter. - Verslaggever, de 
H. Sury. - Gelijkluidende conclusie, 
de H. Declercq, advocaat-generaal. -
Pleiters, de HH. De Gryse en Bayart. 

18 KAMER.- 17 juni 1977, 

I 0 VONNISSEN EN ARRESTEN. 

(1) Vgl. cass., 5 november 1976, 13 mei en 
14 juni 1977, supra, blz. 272, 942 en 1058. 

(2) Raadpl. Pand. belges, V 0 Action disci
plinai?•e, nrs. 4-5. C'ass., 16 november 1925 
(Bttll. en Pas., 1926, I, 60) en 24 mei 1937 
(ibid., 1937, I, 150), DE PAGE, d. III, 
nr. 1030bis, en Rep. prat. du dr. belge, 

TucHTZAKEN. - RAAD vAN BEROEP 
VAN DE 0RDE VAN ARCHITECTEN. -
DE WETTIGHEID VAN DE BESLISSING 
KAN WORDEN BEWEZEN DOOR DE 
VERMELDINGEN ERVAN. 

2° BEWI.JS.- TUCHTZAKEN.- GEEN 
TOEPASSING VAN DE REGEL VAN DE 
ONSPLITSBAARHEID VAN DE BEKEN
TENIS. 

3° BEWI.JS.- BEWIJS DOOR GESCHRIFT. 
- BEwiJSKRACHT VAN DE AKTEN.
TuCHTZAKEN.- MIDDEL TEN BETOGE 
DAT DE BESTREDEN BESLISSING DE 
BEWIJSKRACHT VAN EEN BEPAALDE 
AKTE VAN RET DOSSIER MISKENT. -
BESLISSING WAARIN VAN DEZE AKTE 
GEEN MELDING WORDT GEMAAKT EN 
GEEN INTERPRETATIE WORDT GEGEVEN. 
- MIDDEL ZONDER FEITELIJKE GROND
SLAG. 

I 0 In tuchtzaken kan de wettigheid van de 
beslissing van de Raad van Beroep van 
de 01·de van Architecten blijken uit de 
ve1·meldingen van de beslissing zelj (I). 

2° Het in artikel 1356 van het Burge1·lijk 
Wetboek gehuldigde beginsel dat de 
bekentenis onsplitsbaar is, vindt geen 
toepassing in tuchtzaken (2). 

3° Feitelijke g?'Dndslag mist het middel 
ten betoge dat de best?"eden beslissing de 
bewijskmcht van een bepaalde akte van 
het dossier miskent, als in de beslissing 
van deze akte geen melding wordt 
gemaakt en geen inte1'p1·etatie wordt 
gegeven (3). 

(v ... , T. ORDE VAN ARCHITECTEN.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op de bestreden 
beslissing, op I3 oktober 1976 gewezen 
door de Raad van Beroep met het 
Nederlands als voertaal van de Orde 
van Architecten ; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 2I, § I, van 

vo P1·euve, nr. 1005 : het beginsel van de on
splitsbaarheid van de bekentenis vindt geen 
toepassing in strafzaken. 

(3) Raadpl. cass., 14 september 1973 (Arr. 
cass., 1974, blz. 44); vgl. cass., 4 en 21 no
vember 1974 (ibid., 1975, blz. 290 en 351) en 
15 februari 1977, supra, blz. 661. 
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de wet van 26 juni I963 tot installing 
van een Orde van architecten en 97 van 
de Grondwet, 

doordat de beslissing aan eiser een 
tnchtstraf oplegt van een maand schor
sing van het recht zijn beroep van 
architect uit te oefenen, 

te?'W·ijl, ee?'ste onderdeel, het proces
verbaal van de terechtzitting van I3 ok
tober I97fi van de raad van beroep, 
waarop deze tuchtstraf werd nitge
sproken, geenszins vermeldt dat deze 
nitspraak gebenrde met een meerderheid 
van twee derden van de aanwezige leden 
(schending van artikel 2I, § I, van de wet 
van 26 juni I963); 

tweede onderdeel, het feit dat de beslis
sing dit wel vermeldt onvoldoende is om 
na te gaan of deze formaliteit al dan niet 
werd geeerbiedigd en deze vermelding 
overigens tegenstrijdig is met. die van het 
zittingsblad (schending van de arti
kelen 2I, § I, van de wet van 26 jnni I963 
en 97 van de Grondwet) : 

Overwegende dat artikel 21, § I, van 
de wet van 26 juni I963 tot installing 
van een Orde van Architecten bepaalt 
dat de schorsing en de schrapping slechts 
kunnen worden nitgesproken met twee 
derde meerderheid van de stemmen van 
de aanwezige leden van de raad van de 
Orde of van de raad van beroep ; 

Dat, door in het beschikkend gedeelte 
van de beslissing aan te stippen dat 
nitspraak gedaan werd " met twee derde 
meerderheid van de stemmen van de 
aanwezige leden », de raad van beroep 
vaststelt dat aan het vereiste van voor
melde wetsbepaling werd voldaan ; 

Dat weliswaar het proces-verbaal van 
de terechtzitting van I3 oktober 1976 
niet vermeldt dat de ui.tspraak met de 
door de wet vereiste meerderheid ge
schiedde, doch dat dit proces-verbaal 
daarom niet strijdig is met de beslissing; 

Dat de omstandigheid dat gezegd 
proces-verbaal bedoelde vermelding niet 
bevat, geen schending nitmaakt van 
voormeld artikel 2I, eerste lid; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen ; 

Over het tweede middel, 

Dat het middel niet kan worden 
aangenorr1en ; 

Over het derde middel, afgeleid nit de 
schending van de artikelen 20, 46, lid 5, 
van de wet van 26 jnni I963 tot installing 
van een Orde van Architecten, l3I9, 

I320, I322, 1354, I356 van het Burgt~rlijk 
W etboek, 97 van de Grondwet en van het 
algemeen rechtsbeginsel van de eerbiedi
ging van de rechten van de verdediging, 

doo1·dat de beslissing aan eiser een 
tnchtstraf oplegt van een maand schor
sing van het recht zijn beroep van 
architect nit te oefenen om de redenen 
dat eiser erkent sinds de betwisting over 
het ereloon geen controle op de bouwwerf 
meer te hebben nitgeoefend; dat hij 
evenwel heeft nagelaten de verbreking 
van het contract ter kennis te brengen 
van de bonwheer zodanig dat deze alle 
maatregelen kon treffen om zijn belangen 
te vrijwaren, 

terwijl, ee1·ste onderdeel, eiser in zijn 
akte van hoger beroep staande hield 
dat hij de twee partijen heeft verwittigd 
dat hij slechts toezicht op de werken zou 
uitoefenen zodra hij was betaald ; de 
beslissing derhalve de erkenning van 
eiser ten onrechte te zijnen nadele splitst 
en de veroordeling onvoldoende is gemo
tiveerd (schending van de artikelen 1354, 
I356 van het Burgerlijk Wetboek, 20, 
46, lid 5, van de wet van 26 juni I963 
en 97 van de Grondwet); 

tweede onderdeel, de beslissing de 
bewijskracht van de akte van hoger 
beroep, waarin eiser staande hield dat 
hij de bouwheer wel had verwittigd 
van de ni.et-uitoefening van toezicht, 
miskent (schending van de artikelen I319, 
1320, I322 van het Burgerlijk Wetboek); 

derde onderdeel, de beslissing de rechten 
van de verdediging van eiser schendt door 
hem te veroordelen zonder voldoende 
met zijn verweermiddelen rekening te 
honden (schending van voormeld alge
meen rechtsbeginsel) : 

W at het eerste onderdeel betreft : 

Overwegende dat de regel van de 
onsplitsbaarheid van de bekentenis in 
disciplinaire zaken niet toepasselijk is ; 
dat de feitenrechter op een van de 
bestanddelen van de bekentenis mag 
steunen om, samen met de overige 
omstandigheden van de zaak, zijn over
tniging te gronden ; 

Overwegende dat, na beschouwd te 
hebben dat eiser erkent dat hij sinds de 
betwisting over het ereloon is opgerezen, 
dit is, toen de fundering juist hlaar was, 
zich niet meer op de bouwwerf heeft 
vertoond, de raad van beroep aan deze 
beschouwing toevoegt dat eiser evenwel 
heeft nagelaten de verbreking van het 
contract, zo hij meende daartoe ge-
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rechtigd te zijn, ter kennis te brengen 
van de bouwheer ; 

Dat de raad van beroep, zodoende, 
zonder de artikelen 1354 en 1356 van het 
Burgerlijk W etboek te schenden, ?ijn 
beslissing regelmatig motiveert door het 
verweermiddel van eiser, luidens hetwelk 
hij beide partijen ervan zou verwittigd 
hebben dat hij slechts toezicht op de 
werken zou uitoefenen zodra hij betaald 
was, tegen te spreken ; 

Dat het onderdeel niet kan worden 
aangenmnen ; 

W at het tweede onderdeel betreft : 

Overwegende dat, nu de beslissing de 
verrneldingen van de akte van hager 
beroep niet aanhaalt en van deze akte 
geen uitlegging geeft, zij de bewijskracht 
ervan niet heeft kunnen miskennen ; 

Dat het onderdeel feitelijke grondslag 
mist; 

vVat het derde onderdeel betreft : 

Overwegende dat, nu de beslissing het 
verweer van eiser tegenspreekt, zoals 
in het antwoord op het eerste onderdeel 
wordt aangetoond, de raad van beroep 
de rechten van de verdediging van eiser 
niet schendt ; 

Dat het onderdeel feitelijke grondslag 
mist; 

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

17 juni 1977. - 18 kamer. - Voor
zitter, de H. de Vreese, raadsheer waar
nemend voorzitter. - Tle1·slaggever, de 
H. Gerniers. - Gelijkluidende conclusie, 
de H. Declercq, advocaat-generaal. -
Pleite1·s, de HH. Houtekier en Ansiaux. 

28 KAMER. - 20 juni 1977, 

1° HOGER BEROEP. - STRAFZAKEN. 
-- VoNNIS VAN DE EERSTE RECHTER 
TENIET GEDAAN. - RECHTER IN HOGER 
BEROEP DIE VERWIJST NAAR DE IN DAT 

(1) Raadpl. cass., 17 februari 1941 (Bttll, en 
Pas., 1941, I, 50) en noot 1 get. H.H. 

(2) Cass., 1 april 1957 (Bull. en Pas., 1957, 
I, 043). 

(3) Raadpl. cass., 30 november 1976 (An·. 

VONNIS VERMELDE WE1'SBEPALINGEN. 
- REDENEN EN BESCHIKKENDE GE
DEELTE VAN DAT VONNIS NIET OVER
GENOMEN. 

2° VONNISSEN EN ARRESTEN. -
VEROORDELEND VONNIS. - ER MOET 
MELDING WORDEN GEMAAKT VAN DE 
TER TERECHTZITTING TOEGEPASTE 
WETSBEPALINGEN. - NIET VOORGE
SCHREVEN OP STRAFFE VAN NIETIGHEID, 

3° BEVOEGDHEID EN AANLEG. -
BEVOEGDHEID. - STRAFZAKEN. 
VEROORDELING VAN DE BEKLAAGDE Ol\f 
AAN DE BURGERLIJKE PARTIJEN DE 
DOOR HEN GEVORDERDE VERGOEDING 
TJ11 BETALJ11N, - RJ11CHTSMACHT VAN 
DE RJ11CHTJ11R HELEMAAL AANGEWEND. 
- G:mvoLGJ11N. 

4° RECHTBANKEN.- STRAFZAKEN. -
BURGJ11RLIJKE RECHTSVORDERING. -
VEROORDELING VAN DE BEKLAAGDE 
OM AAN DE BURGERLIJKE PARTIJEN DE 
DOOR HEN GEVORDERDE VERGOEDING 
TE BETALEN. - RECHTSJ\IACHT VAN 
DE RECHTER GEHEEL UITGEOEFEND, 
-GEVOLGEN. 

1° H et arrest dat, nadat het de beslissing 
van de eerste rechter heeft teniet gedaan, 
verwijst naar de in dat vonnis vermelde 
wetsbepalingen, neemt de redenen en het 
beschikkende gedeelte van ditzelfde vonnis 
niet ove1· ( 1 ) . 

2° De Vet"melding in de ve1·oordelende 
beslissing dat de toegepaste wetsbepa
lingen door de voorzitte?· ter terechtzitting 
werden aangewezen, is niet voorge
sclweven op strajfe van nietigheid (2). 
(Art. 195 Sv.) 

3° en 4° De strafrechter die uitspraak doet 
ove1· alles wat het voorwerp was van de 
vorderingen van de burgerlijke part~jen, 
heeft zijn rechtsmacht geheel uitgeoefend 
m.b.t. de rechtsvO?·de?·ingen van deze 
pm·tijen en kan derhalve niet beslissen 
dat hij de zaak ve1·der zal behandelen (3). 
(Artt. 3 en 4 wet van 17 april1878.) 

(DEGEN, T. LALLEl\fAND 
EN LITISCONSORTEN,) 

ARREST (VB?'taling). 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 

cass., 1977, biz. 366) en noot 1; raadpl. ook 
cass., 17 decemher 1056 (Bull. en Pas., 1957, 
I, 414) en 30 november 1972 (_Ar1·. cass., 1972, 
biz. 366), 
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arrest, op 23 december 1976 door het 
Hof van Beroep te Brussel gewezen ; 

I. Op de voorziening van Degen : 

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

Over het eerste, tweede en derde 
middel samen, 

Over het vijfde middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 195 van het 
W etboek van Strafvordering en 97 van 
de Grondwet, 

do01·dat het arrest achtereenvolgens 
beslist dat het noch de motieven noch het 
beschikkend gedeelte van het vo~is 
a quo overneemt, en verwijst « naar de m 
het beroepen vonnis vermelde wettelijke 
bepalingen met uitsluiting evenwel val?- d~ 
artikelen 1 en 8 van de wet van 29 Junl 
1964 ; gelet bovendien : op artikel 24 va"?
de wet van 15 juni 1935, op de arti
kelen 211, 2llbis en 212 van het Wetboek 
van Strafvordering, die op de terecht
zitting door de V oorzitter werden aange
wezen )), 

terwijl het tegenstrij~ig is te. ver
wijzen naar de we.ttehJke beJ?ahngen 
die worden vermeld m een vonn1s waar
van men vooraf beslist heeft noch de 
motieven noch het beschikkende gedeelte 
over te nemen (schending van artikel 97 
van de Grondwet); deze formulering 
bovendien artikel 195 van het W etboek 
van Strafvordering schendt, volgens 
welk de toegepaste wettelijke bep~ling 
op de terechtzitting door de Voorz1tter 
zal aangewezen worden ; 

Overwegende dat het arrest, .door te 
verwijzen naar de « in het vonms a q~w 
vermelde wettelijke bepalingen », enkel 
de materiele vermeldingen bedoelt waar
in het aanwijzen van de toepasselijke 
wettelijke bepalingen _bestaat en de 
motieven en het besch1kkend gedeelte 
van dit vonnis niet overneemt; 

Dat het middel in dat opzicht niet kan 
aangenomen worden ; 

Overwegende dat de bepaling van het 
tweede lid van artikel 195 van het 
W etboek van Strafvordering niet op 
straffe van nietigheid is voorgeschreven 
en geen substantiele vormvereiste is ; 

Dat het middel in dat opzicht naar 
recht faalt ; 

En overwegende dat de substantiele 
of op straffe van nietigheid voorge
schreven rechtsvormen in acht zijn 
genomen en de beslissing overeenkomstig 
de wet is gewezen ; 

B. In zoverre de voorziening gericht is 
tegen de beslissingen op .de civielrechte
lijke vorderingen tegen e1ser : 

Over het vierde middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 3, 4 en 27 
van de wet van 17 april 1878 houdende 
de voorafgaande titel van het W etboek 
van Strafvordering, als gewijzigd bij de 
wet van 30 mei 1961, artikel 1, van de 
regels over het aanhangig maken van 
zaken bij de vonnisgerechten, en van 
artikel 97 van de Grondwet, 

doordat het bestreden arrest, na eiser 
hoofdelijk met zijn medebeklaagden te 
hebben veroordeeld om ten provisionele 
titel aan de tweede verweerder de som 
van een frank te betalen tot herstel van 
de morele schade en de som van een frank 
tot herstel van de stoffelijke schade, en 
aan de derde en vierde verweerders 
de som van een frank ten provisionele 
titel en eiser hoofdelijk met zijn mede
beklaagden te hebben veroordeeld in de 
kosten van de twee instanties ten aanzien 
van de tweede, derde en vierde ver
weerders beslist dat, « gelet op de 
wijziging van het vonnis, h~t vervolg 
van de zaak tot de bevoegdhe1d van het 
Hof van Beroep te Brussel behoort », 

terwijl de burgerlijke partijen, ~e 
tweede, derde en vierde verweerders, m 
hun conclusie voor het hof slechts vroegen 
wat hen door het bestreden arrest is 
toegekend · aldus het bestreden arrest, 
hoewel het verklaart « ten provisionele 
titel » uitspraak te doen, over de g~hele 
vordering van de tweede, derde en v1erde 
verweerders, burgerlijke partijen, uit
spraak heeft gedaan en bijgevolg zijn 
rechtsmacht heeft uitgeput ; het bestre
den arrest, door te beslissen dat « gelet 
op de wijziging van het vonnis het vervolg 
van de zaak tot de bevoegdheid van het 
Hof van Beroep te Brussel zal behoren » 
hoewel zijn beslissing op alle punten 
definitief was, de artikelen 3, 4 en 27 van 
de wet van 17 april 1878 houdende de 
voorafgaande titel van ~e~ W e~?oek van 
Strafvordering als geWIJZigd biJ de wet 
van 30 mei 1961, artikel 1, alsmede de 
regels over het aanhangig maken van 
zaken bij vonnisgerechten heeft ~~
schonden · het bestreden arrest ZIJn 
beslissing' bijgevolg niet wettelijk met 
redenen heeft omkleed (schending van 
artikel 97 van de Grondwet) : 

Overwegende dat het arrest, ofschoon 
het aan de burgerlijke partijen proVI
sioneel. een frank toekent, uitspraak doet 
over de gehele vorderingen V~J?- deze 
partijen en bijgevolg, betrekkehJk hun 
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rechtsvorderingen, zijn rechtsmacht heeft 
uitgeput; 

Dat het bijgevolg niet kon beslissen 
dat het " vervolg van de zaak tot de 
bevoegdheid van het Hof van Beroep te 
Brussel zal behoren >> ; 

Dat het middel gegrond is ; 

Om die redenen, vernietigt het bestre
den arrest in zoverre het met betrekking 
tot de eiser Degen beslist dat, gelet op 
de wijziging van het vonnis, het vervolg 
van de zaak tot de bevoegdheid van het 
Hof van Beroep te Brussel zal behoren ; 
zegt dat er geen reden tot verwijzing is ; 
verwerpt de voorzieningen voor het 
overige ; beveelt dat van dit arrest 
melding zal gemaakt worden op de kant 
van de gedeeltelijk vernietigde beslissing ; 
veroordeelt de eiser Degen tot negen 
tiende van de kosten van zijn voorziening 
en de verweerders tot het overblijvende 
tiende. 

20 juni 1977. - 26 kamer. - Voo?'
zitter, de H. Legros, raadsheer waar
nemend voorzitter. - Verslaggever, de 
H. Screvens. - Gelijkluidende conclusie, 
de H. Duchatelet, advocaat-generaal. -
Pleite1·, de H. Dassesse. 

2e KAMER. - 20 juni 1977, 

1 o VOORZIENING IN CASSATIE. 
PERSONEN BEVOEGD OM ZIOH IN CASSA
TIE TE VOORZIEN. - STRAFZAKEN, -
BURGERLIJKE RECHTSVORDERING. -
BESLISSING WAARBIJ HET STRAFGE
RECHT ZIOH ONBEVOEGD VERKLAART 
EN GEEN VEROORDELING VAN DE 
BEKLAAGDE MET BETREKKING TOT DIE 
RECHTSVORDERING UITSPREEKT. 
VOORZIENING VAN DE BEKLAAGDE. 
N IET-ONTVANKELIJKHEID. 

2° VOORZIENING IN CASSATIE. 
PERSONEN BEVOEGD OM ZIOH IN CAS
SATIE TE VOORZIEN.- STRAFZAKEN.
BURGERLIJKE RECHTSVORDERING. -
VoORZIENING VAN DE BEKLAAGDE 
TEGEN DE BURGERLIJKE PARTIJ. -
BESLISSING WELKE AAN DE BURGER
LIJKE PARTIJ HAAR RECHTSVORDERING 
ONTZEGT. - NIET-ONTVANKELIJKHEID. 

1° Niet ontvankelijk, wegens het ontbreken 
van belang, is de voo1·ziening van de 
beklaagde tegen een beslissing waa1·bij 
het stmfgerecht zich onbevoegd ve1·klaart 
om uitspraak te doen op de burgerlijke 
rechtsvorde1·ing tegen de beklaagde en 
te zijnen laste geen veroordeling met 
bet1·ekking tot die ?'echtsvordering uit
spreekt (1). 

2° Niet ontvankelijk, wegens het ontb1·eken 
van belang, is de vom·ziening van de 
beklaagde tegen een beslissing welke 
aan de bu1·gerlijke pm·tij haa1· rechts
vordering ontzegt (2). 

(BALSAJ\1:0, T. GROSFILS EN BRUGNIERES.) 

Met de notities overeenstemmend 
arrest. 

20 juni 1977. - 2 6 kamer. - Voo?'
zitte?', de H. Legros, 1aadsheer waar
nemend voorzitter.- Ve1·slaggeve1', Mevr. 
Raymond-Decharneux.- Gelijkluidende 
concl~tsie, de H. Declercq, advocaat
generaal. 

2e KAMER. - 20 juni 1977. 

1° AANSPRAKELIJKHEID (BUITEN 
OVEREENKOMST).- RAMING VAN 
DE SCHADE. - LATERE GEBEURTE
NISSEN VREEMD AAN HET MISDRIJF EN 
DE SCHADE.- ELEMENTEN WAARMEE 
GEEN REKENING WORDT GEHOUDEN BIJ 
DE BEOORDELING VAN DE TE VER
GOEDEN SCHADE. 

2° AANSPRAKELIJKHEID (BUITEN 
OVEREENKOMST). - SCHADE TEN 
GEVOLGE VAN EEN BLIJVENDB ARBEIDS
ONGESCHIKTHEID.- 0VERLIJDEN VAN 
DE GETROFFENE. - ELEMENT WAAR
MEE DE RECHTER REKENING MOET 
HOUDEN BIJ DE VASTSTELLING VAN HET 
BEDRAG VAN DE SCHADE. 

1° Ter beoordeling van de schade, die moet 
wm·den ve1•goed ten gevolge van een 

(1) Oass., 13 mei 1975 (A1-r. cass., 1975, 
biz. 989). 

(2) Cass., 18 maart 1975 (Arr. cass., 1975, 
biz. 806). 
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m·isdt·ijf of van een omechtmatige daad, 
dient geen rekening te worden gehouden 
met latere gebe-urtenissen, die aan de 
schuld en aan de schade zelf vreemd zijn 
en die de toestand van het slachtoffer 
zouden verbeterd of verergerd hebben (1). 
(Art. 1382 B.W.) 

2° Te1· beoot·deling ~·an de schade ten 
gevolge van een bz.ijvende m·be·idsonge
schiktheid moet de rechter, in geval van 
overlijden van de getroffene, rekening 
houden met de we1·kelijke datum van 
dit overlijden en niet met de waar
schijnl~jke levensduur op het ogenblik 
van de feiten of van de consolidatie (2). 
(Art. 1382 B.W.) 

(VERSTRAETE, T. DEHONT A., A. EN G.) 

ARREST (ve1·taling). 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 21 januari 1977 in hoger beroep 
gewezen door de CoiTectionele Rechtbank 
te Charleroi ; 

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

doonlat het vonnis, om het bedrag te 
bepalen van de vergoeding uit hoofde 
van de blijvende ongeschiktheid van de 
door het litigieus ongeval getroffen 
rechtsvoorgangster van de verweerders, 
rekening heeft gehouden met haar waar-

(1) Cass., 29 september 1948 (B1tll. en Pas., 
HJ48, I, 509), 4 juli 1955 (ibicl., 1955, I. 1193), 
13 december 1965 (ib·icl., 1966, I, 503) en 
19 februari 1973 (Arr. cass., 1973, blz. 608). 

(2) Raadpl. in dezelfde zin cass. fr., 7 fe
bruari 1967 (Bull. cles arr·fits cle la Co·w· cle 
Cassat·ion, charnb1·e crirninelle, 1967, blz. 124; 
R.. Pm.Er, noot onder het arrest van 29 sep
tember 1958, waarvan sprake in de vorige 
noot, .Joum. t1·ib., 1949, blz. 68 tot 70; 
J. FoNTEYNE, noot onder Hof v. Ber. Luik, 
28 januari 1935, Rev. g{m. assto·. et 1'esp., 
1935, 17561; R. DALCQ, Tntite cle la ?'esponsa
bilUe civile, d. II, nrs. 4109 tot 4113 ; J. RoNsE, 
Schade en schacleloosstelling, nr. 4. 

Deze oplossing is niet in strijd met het 
beginsel waarvan sprake in de eerste notitie. 
De in de vorige noot vermelde arresten 
preciseren dat de latere gebeurtenis waardoor 
de toestand van de getroffene werd verbeterd 
of verergerd en waarmee geen rekening moet 

schijnlijke levensduur en niet met de duur 
van haar werkelijke overleving, op 
grond dat « de eerste rechter terecht 
geoordeeld heeft, bij de berekening van 
de schadevergoeding, geen rekening te 
moeten houden met de werkelijke levens
duur, nu de getroffene in de loop van de 
procedure was overleden, doch wel met 
haar waarschijnlijke levensduur ; dat 
immers, ... de schade en het correlatieve 
recht op vergoeding ervan ontstaan zijn 
op het ogenblik dat de fout werd begaan 
die ermee in oorzakelijk verband staat ; ... 
dat de rechtbank dus alleen op grond 
van de op dat ogenblik gekende elementen 
de door (de getroffene) gel eden schade 
moet ramen ; dat de tegenovergestelde 
oplossing volgens welke men rekening 
zou dienen te houden met de werkelijke 
datum van het overlijden, een latere 
gebeurtenis zonder enig verband met het 
ongeval, zou leiden tot een grove onbil
lijkheid, vermits daardoor een ver
schillende vergoeding zou worden toe
gekend aan twee getroffenen in dezelfde 
toestand en met dezelfde leeftijd, waar
van de ene het geluk zou hebben gehad 
dat zijn zaak met spoed werd behandeld 
en de andere het slachtoffer zou zijn van 
vertraging in de procedure ... », 

terwijl, inzake aquilische aansprakelijk
heid, de rechter zich, voor de vast
stelling van de vergoeding tot herstel van 
de door een onrechtmatige daad ver
oorzaakte schade, moet plaatsen op de 
dag van zijn beslissing; zo het recht op 
vergoeding weliswaar ontstaat vanaf de 
dag dat de schadeverwekkende daad is 
gepleegd, hieruit niet volgt dat de gehele 

worden gehouden bij de raming van de 
schade niets te maken had met de fout en 
evenrnin rnet cle schade, zoals b.v. hertrouwen 
van de weduwnaar of van de wednwe van 
de getroffene. Het overlijden van de getroffene 
die blijvend arbeidsongeschikt was, maakt 
daarentegen definitief een einde aan deze 
ongeschiktheid ; hoewel het geen verband 
houdt met de fout, houdt het echter wel 
verband met de schade. 

De oplossing van het Hof is te vergelijken 
met de rechtspraak volgens welke niet 
gemoti veerd is de beslissing die geen rekening 
hondt met gebeurtenissen van na de fout en 
enkel vaststelt clat de aangevoerde om
standigheden geen betrekking hebben op het 
misdrijf, zonder echter ook na te gaan of zij 
tevens niets te maken hebben met de schade 
(cass., 31 mn.art 1952, Bull. en Pas., 1952, I, 
489, en Bev. gen. assur. et 1·esp., 1953, 52421; 
2 oktober 1973, Au. cass., 1974, blz. 127). 
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schade ten gevolge van die daad moet 
worden beschouwd als een schade die 
ogenblikkelijk op de dag van het ongeval 
is tot stand gekomen ; met name de 
schade ten gevolge van een blijvende 
arbeidsongeschiktheid vanaf de consoli
datie van de letsels ontstaat en zich 
uitstrekt over de (actieve) levensduur 
van de getroffene en hiermede eindigt en 
derhalve, door aan de verweerders wegens 
de blijvende ongeschiktheid van hun door 
het ongeval getroffen rechtsvoorgangster 
een vergoeding van 180.000 frank toe te 
kennen, die berekend is op basis van de 
waarschijnlijke levensdnur op de dag 
van het ongeval, dat is ongeveer 75 jaar, 
zonder ermede rekening te houden dat 
op de dag dat het nitspraak doet de 
getroffene op tweeiinzestigjarige leeftijd 
overleden was en dat haar blijvende 
ongeschiktheid bijgevolg een einde had 
genomen, het vonnis de wettelijke voor
schriften miskent die betrekking hebben 
op de voorwaarden inzake de civiel
rechtelijke aansprakelijkheid en op de 
vergoeding van de uit een misdrijf 
voortvloeiende schade, die het bestaan 
van een werkelijke schade veronderstellen 
(schending van de artikelen 1382 en 1383 
van het Bnrgerlijk Wetboek); 

en te?·wijl de bekritiseerde beslissing, 
die steunt op bovenvermelde gronden, 
in elk geval niet wettelijk verantwoord 
is (schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 1382 en 1383 van het Burger
lijk Wetboek) : 

Overwegende dat de rechter ter be
oordeling van de door een onrechtmatige 
daad veroorzaakte schade geen rekening 
mag houden met 1atere gebenrtenissen, 
die geen betrekking hebben op de font 
en op de schade zelf en die de toestand 
van de getroffene zouden verbeterd of 
verergerd hebben; 

Dat de schade die aldus voortvloeit nit 
een blijvende arbeidsongeschiktheid, in
geval de getroffene overlijdt, niet meer 
bepaald wordt op grond van de waar
schijnlijke levensdunr doch door de 
datum van het overlijden, daar toepassing 
van de waarschijnlijkheid enkel gerecht
vaardigd is bij gebrek aan zekerheid; 

Dat het middel gegrond is ; 

Om die redenen, vernietigt het bestre
den arrest in zoverre het nitspraak doet 
over de schade ten gevolge van de 
blijvende arbeidsongeschiktheid ; ver
werpt de voorziening voor het overige ; 
beveelt dat van dit arrest melding zal 
worden gemaakt op de kant van de 
gedeeltelijk vernietigde beslissing ; ver-

oordeelt eiser in de helft van de kosten 
en de verweerders in de andere helft ; 
verwijst de aldus beperkte zaak naar de 
Correctionele Rechtbank te Bergen, zit
ting houdend in hager beroep. 

20 jnni 1977. - 28 kamer. - VooT
zitte?·, de H. Legros, raadsheer waar
nemend voorzitter. - Ve1·slaggever, de 
H. Screvens. - Gelijkluidende conclusie, 
de H. Declercq, advocaat-generaal. -
Pleiters, de HR. A. De Brnyn en Bayart. 

2e KAMER. - 20 juni 1977. 

RECHTBANKEN. - STRAFZAKEN. 
RECHTER IN HOGER BEROEP DIE DE 
BEKLAAGDE VEROORDEELT WEGENS 
EEN ANDER MISDRIJF DAN DATGENE 
DAT DOOR DE EERSTE RECHTER BE
WEZEN WERD VERKLAARD. - VER
EISTEN VOOR DE WETTELIJKHEID VAN 
DE VEROORDELING. 

De rechte1· in hager be1·oep kan de beklaagde 
niet wettelijk veroordelen wegens een 
ande1· misdrijj dan datgene waarover 
de eerste rechter heejt beslist dan wanneer 
hij vaststelt, enerzijds, dat het ald1ts in 
aanmm·king genomen feit hetzelfde is 
als datgene waarop de vervolging was 
gegrond of begrepen was in het feit 
waarop zij was gegrond en, anderzijds, 
dat de beklaagde ve1·wittigd we,rd van de 
wiJziging van de 1'echtsbenaming (I). 

(DUBOIS.) 

ARREST (vertaling). 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 17 februari 1977 in hager 
beroep gewezen door de Correctionele 
Rechtbank te Charleroi ; 

Over het middel ambtshalve afgeleid 
nit de schending van de rechten van de 
verdediging : 

Overwegende dat eiser vervolgd werd 

(1) Oass., 2 december 1975 (Arr. cass., 1976, 
blz. 414), 6 december 1976 en 7 juni 1977, 
supra, blz. 350 en 1035. 
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wegens het besturen van een voertuig 
spijt het tegen hem uitgesproken verval ; 

Overwegende dat het vonnis vaststelt 
dat dit verval niet meer van kracht was ; 

Dat het de telastlegging wijzigt zonder 
eiser hiervan kennis te hebben gegeven 
en hem veroordeelt wegens het besturen 
van een motorvoertuig van de categorie 
waarop de beslissing van vervallen
verklaring slaat, zonder met goed gevolg 
het bij artikel 4 7 van bovenvermeld 
koninldijk besluit opgelegd onderzoek 
te hebben ondergaan ; 

Overwegende dat het vonnis aldus de 
rechten van de verdediging schendt ; 

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 Bergen, zitting houdend in hager 
beroep. 

20 juni 1977. - 2e kamer. - Voor
zitter, de H. Legros, raadsheer waar
nemend voorzitter. - Verslaggeve?', de 
H. Mahillon. - Gelijkluidende conclusie, 
de H. Declercq, advocaat-generaal. 

2e KAMER. - 20 juni 1977. 

1° CASSATIEMIDDELEN. - STRAF
ZAKEN. - MIDDEL WA.A.RBIJ HEJT 
GEBREK A.AN ANTWOORD OP DE CON
CLUSIEl WORDT AANGEVOERD. - V AAG· 
HEliD. - NIElT-ONTVANKELIJKHEliD. 

2° REDENEN VAN DE VONNISSEN 
EN ARRESTEN.- STRAFZAKEN.
BURGERLIJKE RECHTSVORDERING. -
BEJSLISSING VAN DE RECHTER IN HOGER 
BEROEP DIE VERWIJST NAA.R DE RE
DENEN VAN DE EERSTE RElCHTER. -
REDENEN DIE GEEN PASSEND ANT
WOORD VERSTREKKEN OP EEN VOOR DE 
RECHTER IN HOGER BEROEP VOORGE
DRAGEN VERWEER. - NIET REGEL
MATIG GEMOTIVEERDE BESLISSING. 

3° AANSPRAKELIJKHEID (BUITEN 
OVEREENKOMST).- RAMING VAN 
DEl SCHADE.- DE RECHTER MOET ZIOH 
OP HET OGENBLIK VAN ZIJN UITSPRA.AK 
STELLEN. 

4° AANSPRAKELIJKHEID (BUITEN 
OVEREENKOMST).- OMVANG VAN 

DE SCHADE. - RAMING OP HElT OGEN
BLIK VAN DE BESLISSING. - BESLISSING 
DIE IN PRINCIPE DE GEVOLGEN VAN DE 
KOOPKRACHTVERMINDERING VAN DE 
MUNT TER ZIJDE LAAT. - SCHENDING 
VAN A.RTIKEL 1382 VAN HET BURGER
LIJK WETBOEK. 

5° AANSPRAKELIJKHEID (BUITEN 
OVEREENKOMST).- OMVANG VAN 
DE SCHADE. - BEDRAG VAN DE VER
GOEDING. - BEJOORDELING DOOR DE 
FEITENRECHTER. 

6° REDENEN VAN DE VONNISSEN 
EN ARRESTEN.- STRAFZAKEN.
BURGERLIJKE ZAKEN. - BElSCHIK
KENDE GEDEELTE GEGROND OP TEGEN
STRIJDIGE REDENEN. - GEJEN REGEL
MATIG GEMOTIVEERDE BESLISSING. 

1° W egens vaagheid is niet ontvankelij k 
het middel dat een gebrek aan antwoord 
op de conclusie aanvom·t, zonder te 
vermelden op welke eis, weer of exceptie 
niet zou geantwom·d zijn ( 1). 

2° Niet regelmatig gemotiveerd is de 
beslissing van de rechter in hoge?' beroep 
die aan de burgerlijke partij haar 
rechtsvordering ontzegt door te verwijzen 
naar de redenen van de eerste rechter, 
als deze redenen geen passend ant
woord verstrekken op een in hager 
beroep voorgedragen verweer (2). 

3° Ter beoordeling van de schade ten 
gevolge van een om·echtmatige daad 
moet de rechter zich op het ogenblik van 
zijn uitspraak stellen (3). (Artt. 1382 
en 1383 B.W.) 

4o Artikel1382 van het Burgerlijk Wetboek 
wordt geschonden door de beslissing die 
ter beoordeling, op de dag van de 
uitspraak, van het bedrag van de 
werkelijke schade ten gevolge van een 
onrechtmatige daad, in beginsel geen 
rekening hottdt met de vermindering van 
de koopkracht van de munt (4). 

5° De feitenrechter beom·deelt op onaan
tastbare wijze de omvang van de schade 
ten gevolge van een onrechtmatige daad 
alsmede het bedrag van de vergoeding 
die ze volledig moet herstellen (5). 

(1) Cass., 25 januari 1977, supra, blz. 586. 
(2) Cass., 20 december 1976, supra, blz. 442. 
(3) Cass., 1 juni 1976 (_Arr. cass., 1976, 

blz. 1086). 
(4) Raadpl. cass., 21 juni 1976 (Ar?', cass., 

1976, blz. 1189). 
(5) Cass., 17 januari 1977, supm, blz. 549. 
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6° Tegenstrijdig en dtts niet 1·egelmatig 
gemotivem·d is het vonnis dat eensdeels 
vaststelt dat de blijvende ongeschiktheid 
van de get1·ojjene vom·taan zijn toestand 
op de a1·beidsmarkt in het algemeen in 
het gedmng kan brengen en anderdeels 
beslist dat alleen de schade aan de 
lichamelijke gaafheid dient te worden 
hersteld (1). (Art. 97 Grondwet.) 

(DOGNEZ, T. JOHNEN.) 

ARREST (ve1·taling). 

HET HOF;- Gelet op het bestreden 
vonnis, op 17 februari 1977 in boger 
beroep gewezen door de Correctionele 
Rechtbank te Luik ; 

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

doordat het bestreden vonnis zijn 
beslissing motiveert door te zeggen « dat 
de eerste rechter, die zich steunt op 
oordeelkcmdige motieven die de recht
bank overneemt, de schade juist beoor
deeld heeft ; dat de rechtbank geen 
rekening mag houden met de munt
ontwaarding "• 

te1·wijl, ee1•ste onderdeel, deze motivering 
noch uitdrukkelijk noch stilzwijgend 
antwoord geeft op de door eiser bij 
conclusie en in een nota van antwoord 
uiteengezette beweringen in feite en in 
rechte; 

tweede onderdeel, deze motivering niet 
antwoordt op het nieuwe puxtt in de 
rechtsvordering van eiser, in hoger 
beroep ingesteld, waardoor hij voor de 
door hem gedurende de tijdelijke arbeids
ongeschiktheid geleden stoffelijke schade 
aanspraah; maakte op een op het bruto
salaris berekende vergoeding, en daarbij 
steunde op artikel 17 van de wet van 
5 januari 1976 op de inkomstenbelas
tingen, die de vergoedingen wegens 
tijdelijke derving van bezoldigingen van 
een werknemer belastbaar maakt, en 
de rechter in hoger beroep niet bij 
overneming van de motivering van de 
eerste rechter de conclusie mocht af
wijzen die een aan de eerste rechter niet 
onderworpen aanspraak inhield : 

Wat het eerste onderdeel betreft : 

(1) Raadpl. cass., 3 mei 1976 (A1'1'. cass., 
1976, blz. 983). 

Overwegende dat het middel geen 
melding maakt van de eisen waarop het 
vonnis geen antwoord zou gegeven 
hebben; dat het middel, derhalve, wat 
dit onderdeel betreft, wegens gebrek aan 
nauwkeurigheid niet ontvankelijk is ; 

Wat het tweede onderdeel betreft : 

Overwegende dat uit de stukken 
waarop het Hof vermag acht te slaan 
blijkt dat eiser voor het eerst in hoger 
beroep voor het verlies van bezoldigil>gen 
gedurende de periodes van tijdelijke 
arbeidsongeschiktheid aanspraak heeft 
gemaakt op een vergoeding berekend op 
het bruto-salaris ; dat deze eis aan de 
eerste rechter niet werd onderworpen ; 

Overwegende, derhalve, dat de rechter 
in hoger beroep, wanneer hij, om op dit 
nieuw punt van de eis antwoord te geven, 
aileen verwijst naar de motivering van de 
eerste rechter, op de conclusie van eiser 
niet antwoordt en zijn beslissing niet 
regelmatig met redenen omkleedt ; 

Dat dit onderdeel van het middel 
gegrond is; 

Over het eerste onderdeel van het 
tweede middel, afgeleid uit de schending 
van artikel 1382 van het Burgerlijk 
Wetboek, 

doo1·dat het vonnis, ter afwijzing van 
de eis tot verhoging van de herstel
vergoeding voor de morele schade geleden 
gedurende de periodes van tijdelijke 
arbeidsongeschiktheid en van de pretium 
doloris, vordering die door eiser in hoger 
beroep was ingesteld en met name steunde 
op de evolutie van de rechtspraak en op 
het verlies aan betaalkracht van het geld 
sedert de in eerste aanleg opgestelde 
nota, stelt « dat de rechtbank geen acht 
mag slaan op de muntontwaarding "• 

te1•wi,jl muntontwaarding een van de 
omstandigheden is waarmede de rechter 
rekening mag houden voor de berekening 
van de schade vermits, enerzijds, dit 
medebepalend element mogelijk maakt 
de schade op een gegeven ogenblik te 
begroten, hetgeen een toepassing is van 
de verplichting het nadeel in .concreto te 
schatten en de evolutie van de recht
spraak inzake schadeloosstelling recht
vaardigt, en anderzijds, de rechter zich 
bij de berekening van de schade client te 
plaatsen op de dag van zijn beslissing : 

Overwegende dat de rechter, om het 
door een ongeoorloofde daad veroor
zaakte nadeel te schatten, zich moet 
plaatsen op de dag van zijn beslissing; 

Overwegende dat het vonnis, dat, bij 
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de beoordeling op die dag van de omvang 
van de schade en van het bedrag van de 
vergoeding die de schade volledig moet 
herstellen, zegt " dat de rechtbank geen 
acht mag slaan op de muntontwaarding " 
en aldus principieel de gevolgen van de 
effectieve koopkrachtvermindering van 
de munt uitsluit, artikel 1382 van het 
Burgerlijk W etboek schendt ; 

Over het tweede onderdeel van het 
tweede middel, afgeleid uit de schending 
van de artikelen 97 van de Grondwet en 
1382 van het Burgerlijk Wetboek, 

doordat, waar eiser zowel voor de eerste 
rechter als voor de rechter in hoger 
beroep de vergoeding van zijn blijvende 
stoffelijke schade door middel van kapi
talisatie had gevorderd, het vonnis, dat 
de motivering van de eerste rechter 
overneemt, zegt « dat door de gevolgen 
van het ongeval de arbeid van getroffene 
kon vertraagd worden " en « dat door zijn 
ongeschiktheid zijn toestand op de 
arbeidsmarkt in het gedrang kon ge
bracht worden "• waardoor het stil
zwijgend maar zeker voor waar aanneemt 
dat de gevolgen van het ongeval op de 
economische arbeidsongeschiktheid van 
de getroffene weerslag hebben gehad, 
doch uit het, overigens betwiste, feit 
« dat het ongeval geen invloed uitoefent 
op zijn inkomsten " afieidt dat eiser geen 
schade heeft geleden in zijn economisch 
vermogen, maar slechts in zijn lichame
lijke gaafheid, 

terwijl deze motieven tegenstrijdig zijn, 
vermits, na vaststelling dat de gevolgen 
van het ongeva1 de economische geschikt
heid van de getroffene krenken, niet kan 
beweerd worden dat zij slechts zijn 
lichamelijke gaafheid aantasten; en deze 
motieven ook verkeerd zijn, daar de 
omstandigheid dat dezelfde bezoldigingen 
voorts ontvangen worden niet ten gevolge 
heeft dat de krenking van het economisch 
vermogen verdwijnt : 

Overwegende dat de rechter de omvang 
van de schade en het bedrag van de 
vergoeding die ze geheel moet herstellen, 
soeverein in feite beoordeelt ; 

Overwegende nochtans dat de rechter 
die vaststelt dat de invaliditeit waaraan 
de getroffene blijvend lijdt zijn toestand 
op de arbeidsmarkt in het algemeen 
voortaan in het gedrang kan brengen, 
niet kan beslissen, zonder met zichzelf 
in tegenspraak te komen, dat alleen de 
schade aan de lichamelijke gaafheid 
dient hersteld, zonder daarom verplicht 
te zijn over te gaan tot een kapitalisatie
berekening ; 

Dat het middel, wat beide onderdelen 
betreft, 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 ; veroordeelt 
verweerder in de kosten, hierin niet be
grepen de kosten van de betekening van 
de voorziening aan het openbaar minis
terie, die ten laste van eiser blijven ; 
verwijst de zaak naar de Correctionele 
Rechtbank te Hoei, zitting houclend in 
hoger beroep. 

20 juni 1977. - 2e kamer. - Voor
zitter, de H. Legros, raadsheer waar
nemend voorzitter. - V er·slaggever·, Mevr. 
Raymond-Decharneux.- Gel~fkluidende 
conchtsie, de H. Declercq, advocaat
generaal. - Pleiter, de H. J.-M. Delfosse 
(van de balie te Luik). 

2e KAMER.- 20 juni 1977. 

1° GENEESKUNST. - VERHANDELEN 
VAN SLAAPMIDDELEN EN VERDOVENDE 
MIDDELEN. - MISDRIJVEN ALS BE
PAALD IN DE WET VAN 24 FEBRUARI 
1921, GEWIJZIGD BIJ DE WETTEN VAN 
22 JULI 1974, 9 JULI 1975 EN 1 JULI 
1976. - VRIJSTELLING VAN STRAF. -
VooRWAARDEN. 

2° CASSATIEMIDDELEN. - STRAF
ZAKEN. - STRAFVORDERING. -MID
DEL ZONDER BELANG GEWORDEN WE
GENS DE BESLISSING VAN HET HoF 
OVER EEN ANDER MIDDEL. - NIET
ONTV ANKELIJKHEID. 

3° MISDRIJF. - FElTEN IN BELGIE 
GEPLEEGD. - FEITEN IN BELGIE 
STRAFBAAR ZELFS INDIEN ZIJ BETREK
KING HEBBEN OP ANDERE, IN HET 
BUITENLAND GEPLEEGDE FElTEN. 

4o RECHTERLIJK GEWIJSDE. -
STRAFZAKEN. - BEKLAAGDE IN HET 
BUITENLAND BERECHT. - WET VAN 
17 APRIL 1878, ARTIKEL 13. - TOE
PASSINGSVOORW AARDEN. 

50 STRAF.- WANBEDRIJF.- VERVAN
GENDE GEVANGENISSTRAF. - MAXI
MUM DRIE MAANDEN. 

6° CASSATIE. - OMVANG. - STRAF 
ZAKEN.- VERVANGENDE GEVANGENIS-
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STRAF DIE HET \YETTELIJKE MAXIMUJYI 
TE BOVEN GAAT. - VERNIETIGING EN 
VERWIJZING TOT DIT PUNT VAN HET 
BESCHIKKENDE GEDEELTE BEPERKT. 

l 0 V1·ijstelling als bedoeld in artikel 6, 
tweede lid, van de wet van 24 jeb1·uari 
1921, gewijzigd bij artikel 6 van de wet 
van 9 juli 1975, wordt slechts verleend 
aan hen die, v66r de vervolging, aan de 
overheid de identiteit van de daders van 
de misdrijven of, indien de daders niet 
bekend zijn, het bestaan van die mis
drijven hebben onthttld, voor zover, op 
het ogenblik dat zij de inUchting geven, 
de overheid die inlichting nog niet 
kende (1). 

2° Niet ontvankelijk ·is het middel dat voor 
de eiser zonder belang is geworden wegens 
de beslissing van het Hof ove1· een ander 
middel (2). 

3° Wanneer strafbare handelingen in 
Belgie zijn begaan, lean het misd1·~if 
in Belgie vervolgd wo1·den zelfs indien 
het bet1·ekking heeft op andere, in het 
buitenland gepleegde jeiten (3). (Artt. 3 
en 4 s:w·.; artt. 6 tot 14 wet van 
17 april 1878.) 

4° Het Belgische stmjgerecht behoejt geen 
Tekening te houden met de beslissing t.o.v. 
een beklaagde gewezen doo1' een bu.iten
lands ge1·echt, als het misd1·ijj waaTOVe1' 
het dient te vonnissen niet in het bttiten
land is gepleegd (4). (Art. 13 wet van 
17 a.pril 1878.) 

5° De vervangende gevangenisstraj voor 
een wanbedTijj mag niet meer dan drie 
maanden bedragen (5). (Art. 40 S.W.) 

6° vVanneer een ve1·oordelend aTrest ver
nietigd wordt omdat de 1·echter een 
ve1·vangende gevangenisstraf heeft uitge
sproken dat het wettige maximttm te 
boven gaat, zijn ve1·nietiging en ve?·wij
zin g tot dit punt van het bcschikkende 
gedeelte beperkt (6). 

(1) Raadpl. cass., 31 januari 1040 (Bull. 
en Pas., 1949, I, 86). 

(2) Cass., 8 oktober 1973 (.Arr. cass., 1074, 
blz. 140). 

(3) Raadpl. cass., 14 december 1868 (Bull. 
en Pas., 1860, I, 213). 

(4) Cass., 20 februari 1961 (Bull. en Pas., 
1061, I, 664). 

(5) en (6) Oass., 10 december 1974 (Arr. 
cass., 1075, blz. 428). 

(VAN ROY EN BOSSERAY.) 

ARREST (vertaling). 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 24 maart 1977 door het Hof 
van Beroep te Brussel gewezen ; 

I. Wat de voorziening van Van Roy 
betreft : 

Over de middelen samen, afgeleid, 
het ee1•ste, uit de schending van artikel 6, 

tweede lid, van de wet van 24 februari 
1921, dat gewijzigd is bij de wet van 
9 juli 1975, 

dom·dat het arrest, om de toepassing 
van deze wetsbepaling uit te sluiten, 
vermeldt, enerzijds, « dat het geen belang 
heeft dat aileen het parket te Brussel op 
de hoogte was van de aangegeven feiten 
en de onderzoeksrechter nog niet ; dat 
men aileen rekening dient te houden met 
het feit dat de inlichtingen door de 
rnedebeklaagde van Van Roy vroeger 
worden gegeven en dat het van weinig 
belang is dat de beklaagde Van Roy, 
toen hij zijn bekentenissen aflegde, niet 
wist dat de gerechtelijke overheid, ten 
deze de procureur des Konings te 
Brussel, sedert twee jaar in het bezit was 
van de inlichtingen die hij dacht als eerste 
te geven », en, anderzijds, dat « de door 
Van Roy verstrekte inlichtingen, in de 
onderstelling - quod non - dat hij ze 
als eerste heeft gegeven, niet de inlich
tingen zijn als vereist bij de wet van 
9 juli 1975, omdat ze geen enkele waarde
volle aanwijzing bevatten noch omtrent 
de identiteit van de werkelijke drug
bezorgers, noch omtrent de bij de 
sluikhandel gebruikelijk gevolgde weg, 
noch omtrent de identiteit van de Duitse, 
Deense of andere kopers », 

terwijl, eerste onderdeel, het hof van 
beroep, door crop te wijzen dat aileen 
rekening client te worden gehouden 
met het voorafgaand karakter van de 
inlichtingen, een door de wetgever niet 
gewild element voegt bij de toepassings
voorwaarden van voormelde bepaling ; 

Raadpl. cass., 18 april1977, st~p1·a, blz. 856: 
een vervangende gevangenisstra.f voor een 
geldboete van minder dan 25 frank mag niet 
meer bedragen dan drie dagen. Raadpl. 
cass., 9 mei 1977, sup1·a, blz. 919 : dezelfde 
beginselen vinden toepassing als de rechter 
onwettig verzuimt een vervangende ge
vangenisstraf uit te spreken. 
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tweede onde1·deel, het hof van beroep 
onderstelt dat Van Roy elementen kent 
die het hem verwijt niet kenbaar te 
maken, en daardoor de wet uitbreidt 
door een omschrijv:ing van de te geven 
inlichtingen die de wetgever niet heeft 
gepreciseerd ; 

het tweede, uit de schending van arti
kel 97 van de Grondwet, 

doo1·dat het arrest een tegenstrijdigheid 
in de motivering inhoudt, daar het 
immers ter rechtvaardiging van de 
uitsluiting van de toepassing van ar
tikel 6, tweede lid, van de wet van 
24 februari 1921 vaststelt " dat in 
werkelijkheid alle feiten die de beklaagde 
zogezegd heeft onthuld reeds vroeger 
aan de Belgische diplomatieke overheid 
te Beiroet waren aangegeven door een 
medebeldaagde van Van Roy, welke 
aangifte op 2 april 197 4 via het Belgisch 
Ministerie van Buitenlandse Zaken en 
op 8 april 197 4 via de gerechtelijke politie 
te Brussel aan de Procureur des Konings 
te Brussel werd doorgezonden, dit is 
twee jaar voordat de beklaagde Van Roy 
ze op zijn beurt zou aangeven ,, en voorts 
vaststelt « dat trouwens de beklaagden 
Lattin en Hoolans de identificatie en het 
verhoor van Van Roy mogelijk hebben 
gemaakt ; dat Lattin en Hoolans reeds 
voldoende inlichtingen hadden verstrekt 
om de beklaagde Marcel Rebere te lmnnen 
verhoren en om de gerechtelijke overheid 
op de hoogte te stellen dat sinds ver
scheidene maanden reizen naar Libanon 
waren georganiseerd om daar bij een 
zekere Abou-Farou, alias Joseph Chair, 
hasjiesj te kopen die vervolgens naar 
Berlijn werd vervoerd, waar de bende 
handelaars in verdovende middelen haar 
intrek nam in hotel Astrid en er de 
Duitse kopers ontmoette ,, 

terwijl het hof van beroep de oorsprong 
had moeten opgeven van de inlichtingen 
en onthullingen waarvan het herhaalde
lijk in zijn arrest spreekt, hetzij die van 
Lattin en Hoolans, hetzij die van 
31 maart 1974 uit Beiroet, om, bij het 
onderzoek van de motivering van het 
arrest, te kunnen nagaan hoe en waarom 
het, enerzijds, wanneer het de onthul
lingen van Van Roy als ongeldig be
schouwt, gewag maakt van vroegere 
onthullingen op 8 april 1974, terwijl het, 
wanneer het spreekt over de gebruikelijke 
weg van de hasjiesj vanaf een zekere 
Abou-Farou tot aan de Duitse kopers, 
steunt op de onthullingen van Lottin 
en Hoolans bij het begin van het onder
zoek, in april 1976, en uiteindelijk Van 
Roy verwijt geen aanwijzingen te geven 

in verband met de werkelijke drug
bezorgers, de gebruikelijke weg, de 
identiteit van de Duitse kopers, waarvan 
het precies melding maakt in de hierboven 
bekritiseerde motivering : 

vVat het eerste onderdeel van het 
eerste middel betreft : 

Overwegende dat artikel 6, tweede lid, 
van de wet van 24 februari 1921, ge
wijzigd bij de wet van 9 juli 1975, 
vereist dat de schuldige om vrij te 
blijven van de correctionele straffen 
bepaald bij de artikelen 2bis en 3 van 
dezelfde wet, aan de overheid de identi
teit van de daders van de bij die artikelen 
omschreven misdrijven, of, indien de 
daders niet bekend zijn, het bestaan van 
die misdrijven moet hebben onthuld ; 

Dat him·uit blijkt dat volgens deze 
bepaling de persoon die de inlichting 
geeft slechts van straf vrij blijft voor 
zover de overheid die inlichting nog niet 
kende, hetgeen, zoals uit het arrest 
blijkt, ten deze niet het geval is ; 

Overwegende dat het arrest er, ener
zijds, op wijst dat '' de beldaagden 
Lattin, Bosseray en Hoolans reeds ge
hoord waren v66r het eerste verhoor 
van de beklaagde Van Roy ; dat trouwens 
de beklaagden Lattin en Hoolans de 
identificatie en het verhoor van Van Roy 
mogelijk hebben gemaakt ; dat Lot·t;in 
en Hoolans reeds voldoende inlichtingen 
hadden verstrekt om de beklaagde 
Rebere Marcel te kunnen veri-wren en 
om de gerechtelijke overheid op de 
hoogte te stellen dat sinds verscheidene 
maanden reizen naar Libanon werden 
georganiseerd om daar bij een zekere 
Abou-Farou, alias Joseph Chair, hasjiesj 
te kopen die vervolgens naar Berlijn 
werd vervoerd, waar de bende handelaars 
in verdovende middelen haar intrek nam 
in hotel Astrid en er de Duitse kopers 
ontmoette >> ; 

Dat het, anderzijds, vaststelt dat 
" alle feiten die eiser beweert te hebben 
onthuld reeds vroeger, sedert 31 maart 
1974, door een medebeklaagde van Van 
Roy aan de Belgische diplomatieke 
overheid te Beiroet waren aangegeven, 
welke aangifte op 2 april 1974 via het 
Belgisch Ministerie van Buitenlandse 
Zaken en op 8 april 1974 via de gerechte
lijke politie te Brussel aan de Procureur 
des Konings te Brussel werd doorge
zonden, dit is twee jaar voordat de 
beklaagde Van Roy ze op zijn beurt zou 
aangeven"; 

Overwegende dat het arrest, op basis 
van deze overwegingen, wettelijk beslist 
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dat eiser niet vrij blijft van straf overeen
komstig bovenvermelde bepaling ; 

Dat het middel in dit opzicht naar 
recht faalt ; 

Over het tweede onderdeel van het 
eerste middel en over het tweede middel 
samen: 

Overwegende dat het arrest, zoals uit 
de voorafgaande overwegingen blijkt, 
de verschoningsgrond wettelijk heeft 
verworpen, zodat de middelen, die der
halve geen belang meer hebben, niet 
ontvankelijk zijn ; 

II. W at de voorziening van Bosseray 
betreft : 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
miskenning van de bewijskracht van 
de akten, 

Dat het middel wegens gebrek aan 
nauwkeurigheid niet ontvankelijk is ; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 2bis, § I, 
van de wet van 24 februari I92I, I van 
het koninklijk besluit van 31 december 
I970, 66 van het Strafwetboek en IO van 
de wet van 17 april I878, 

doordat het arrest beslist dat de door 
eiser in Belgie gepleegde feiten, wat hem 
betreft, geen eenvoudige voorbereidende 
handelingen zijn, doch daden van dee1-
neming zonder welke het misdrijf niet 
had kunnen gepleegd worden, 

terwijl eiser in zijn conclusie betoogde 
dat alle strafbare daden van deelneming 
worden geacht te zijn gepleegd op de 
plaats waar de voornaamste strafbare 
handeling werd gepleegd, dit is buiten 
Belgie, en dat zelfs indien de Belgische 
rechtbanken bevoegd geweest waren, 
quod non vermits eiser, die de Franse 
nationaliteit heeft, niet mag vervolgd 
worden wegens een extraterritoriaal mis
drijf, zij hun rechtsmacht dienden te 
beperken tot de op het Belgisch grond
gebied gepleegde handelingen, en ze niet 
dienden uit te breiden tot alle bestand
delen van de verweten activiteit, en dat 
het aanbrengen van geld, van een wagen 
en van een chauffeur, de enige in Belgie 
gepleegde handelingen, in voorkomend 
geval enkel strafbaar kunnen zijn ten 
aanzien van de buiten het grondgebied 
van het Rijk gepleegde feiten, die het 
hof van beroep niet in aanmerking 
mocht nemen : 

Overwegende dat eiser als misdrijf ten 
laste werd gelegd rechtstreeks te hebben 
meegewerkt aan de vervaardiging, het 
bezit, de verkoop of het te lwop stellen, 
het afleveren of het aanschaffen, mits 
betaling of kosteloos en dit, zonder 
regelmatige vergunning, van slaap
middelen, verdovende stoffen of andere 
psychotropische stoffen die afhankelijk
heid kunnen teweegbrengen . .. ten deze 
hasjiesj ; 

Overwegende dat uit het arrest blijkt 
dat de door eiser in Belgie gepleegde feiten 
wat hem betreft misdrijven zijn ; dat 
het hof van beroep derhalve wettelijk 
beslist heeft dat deze feiten in Belgie 
strafbaar zijn, zelfs indien ze verband 
houden met andere in het buitenland 
gepleegde feiten ; 

Dat het middel naar recht faalt ; 

Over het derde middel, afgeleid uit de 
schending van artikel I3 van de wet van 
17 april 1878, 

doordat het arrest zegt dat het feit dat 
eiser reeds voor dezelfde feiten in 
Bulgarije zou veroordeeld zijn in onder
havig geval geen invloed heeft, daar 
Bosseray zelf erkend heeft hoger beroep 
te hebben ingesteld tegen het vonnis, 
dat dus ten zijnen opzichte geen eind
vonnis is, en zich daarna door zijn 
vlucht uit Bulgarije aan elke sanctie 
te hebben onttrokken, 

terwijl geen enkel element uit het 
dossier het mogelijk maakt te verklaren 
dat het veroordelend vonnis in Bulgarije 
ten aanzien van eiser geen eindvonnis is, 
en hij bij conclusie het openbaar minis
terie had verweten « het dossier niet van 
documentatie te hebben voorzien "• waar
door hij in de onmogelijkheid verkeerde 
de eventuele toepassing van het beginsel 
non bis in idem te onderzoeken : 

Overwegende dat artikel13 van de wet 
van 17 april 1878 enkel van toepassing 
is op de verdachten die werden veroor
deeld wegens een feit dat buiten het 
grondgebied van het Rijk gepleegd is ; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen ; 

Over het vierde middel, afgeleid uit 
de schending van artikel 40 van het 
Strafwetboek, 

doordat het arrest het beroepen vonnis 
bevestigt dat Bosseray onder meer 
veroordeelde tot een geldboete van 
10.000 frank of vier maanden ver
vangende gevangenisst1af, 

terwijl eiser vervolgd werd wegens een 
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wanbech·ijf en artikel 40 van het Straf
wetboek het maximum van de vervan
gende gevangenisstraf voor hen die 
wegens wanbedrijf zijn veroordeeld op 
drie maanden bepaalt : 

Overwegende dat het arrest, dat op dat 
punt het bestreden vom1is bevestigt, 
Bosseray tot een gevangenisstraf van 
achttien maanden en tot een geldboete 
van 10.000 frank of een vervangende 
gevangenisstraf van vier maanden ver
oordeelt; 

Overwegende dat volgens artikel 40 
van het Strafwetboek de duur van de 
vervangende gevangenisstraf drie 
maanden niet zal te boven gaan voor 
hen die wegens wanbedrijf zijn veroor
deeld; 

Dat het arrest, door Bosseray tot een 
vervangende gevangenisstraf van vier 
maanden te veroordelen, de in het middel 
vermelde bepalingen heeft geschonden ; 

Dat het middel gegrond is ; 

Om die redenen, vernietigt het bestre
den arrest voor zover het tegen de eiser 
Bosseray ecn vervangende gevangenis
straf van vier maanden heeft uitge
sproken ; verwerpt de voorzieningen 
voor het overige ; beveelt dat van dit 
arrest melding zal worden gemas,kt op 
de kant van de gedeeltelijk vernietigde 
beslissing ; veroordeelt de eerste eiser in 
alle kosten en de tweede eiser in drie 
vierde van de kosten van zijn voorzie
ning ; laat het overige vierde ten laste 
van de Staat; verwijst de aldus beperkte 
zaak naar het Hof van Beroep te Luik. 

20 juni 1977. - 2e kamer. - VooT
zitteT, de H. Legros, raadsheer waar
nmnend voorzitter. - Vet·slaggevM', de 
H. Mahillon. - Gelijkluidende conclusie, 
de H. Declercq, advocaat-generaal. -
Pleite1·s, de HR. Saels en P. Vanderveeren 
(van de balie te Brussel). 

2e KAMER. - 20 juni 197'7. 

1° VERWIJZING VAN EEN RECHT
BANK NAAR EEN ANDERE. -
STRAFZAKEN.- GEWETTIGDE VERDEN
KING. - AFSTAND VAN HET VERZOEK. 
- AKTEVERLENING VAN DE AFSTAND. 

2° VERWIJZING VAN EEN RECHT-

BANK NAAR EEN ANDERE. -
STRAFZAKEN.- GEWETTIGDE VERDEN
KING. - VERZOEK VAN DE BURGER
LIJKE PARTIJ TEGEN DE CORRECTIONELE 
RECHTBANK W AARBIJ DE VERVOLGIN
GEN AANHANGIG ZIJN.- VERZOEK NIE~' 
GERICHT TEGEN DE RECHTBANK, MAAR 
TEGEN DRIE VAN HAAR LEDEN. -
N IET-ONTV AJ','XELIJKHEID. 

l 0 W a.nneeT de bu1·gerUj ke pm·tij die een 
ve1·zoek tot ve1·wijzing van een 1·eohtbank 
naa1· een ande1·e wegens gewettigde 
ve~·denking heeft ingediend, ajstand 
doet van haaT venoek, ve1•leent het H of 
akte van de afstand (1). 

2° Niet ontvankelijk is het veTzoek van de 
b·uTgeTlijke part~j tot veTwijzing wegens 
gewettigde veTdenking dat tegen de oorTec
tionele Teohtbank waat·bij de ve1·vol
gingen aanhangig zijn is geT·icht en 
gegrond is op jeiten welke n·iet tegen 
deze t•echtbank doch tegen drie van haa1· 
leden zijn aangevoet·d (2). (Artt. 542 en 
545 Sv.) 

(WEINREB.) 

ARREST (vertaling). 

HET HOF ; -- Gelet op de verzoeken 
tot verwijzing van de Correctionele 
Rechtbank te Brussel naar een andere 
rechtbank van dezelfde hoedanigheid, 
wegens gewettigde verdenking, die ver
zoeker heeft gedaan in de bij de 
22ste kamer aanhangige zaak tussen hem 
als burgerlijke partij en verscheidene 
beklaagden, en die op 27 mei en 1 juni 
1977 ter gri:ffie van het Hof werden 
neergelegd ; 

Wat het eerste verzoek betreft : 

Overwegende dat verzoeker afstand 
heeft gedaan van zijn verzoek ; 

W at het tweede verzoek betreft : 

Overwegende dat dit verzoek steunt 
op feiten die niet tegen de correctionele 

(1) Raadpl. de plechtige openingsrede van 
2 september 1974 van de Procureur-Generaal 
R. Delange, Optreden van het Hof van Cassatie 
bij onttreklcing van de zaak aan de rechter en 
veru:ijzing van een rechtbank naar een andere, 
blz. 21. 

(2) Raadpl. cass., 24 mei 1967 (Arr. cass., 
1967, blz. 1170). 
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rechtbank doch tegen drie van haar leden 
worden aangevoerd ; 

Dat het verzoek niet ontvankelijk is ; 

Om die redenen, decreteert de afstand 
van het verzoek van 27 mei 1977; 
varwerpt het verzoek van l juni 1977; 
veroordeelt eiser in de kosten. 

20 juni 1977. - ze kamer. - Voo?·
zitter en Ve1·slaggeve?·, de H. Legros, 
raadsheer waarnemend voorzitter. 
Gelijlclttidende conclusie, de H. Declercq, 
advocaat-generaal. Pleiter, de H. 
Bayart. 

2e KAiliER. - 21 juni 1977. 

1° CASSATIEMIDDELEN. - STRAF
ZAKEN. BESOHERJ\UNO VAN DE 
li'IAATSOHAPPIJ.- J\IIIDDEL TEN BETOGE 
DA'l' ER EEN REDEN TOT WRAKING 
BESTOND TEGEN EEN LID VAN DE 
OOn'IlVIISSIE TOT BESOHERJ\UNG VAN DE 
lVIAATSOHAPPIJ DIE DE BESTREDEN 
BESLISSING HEEFT GEWEZEN. - DEEL
NEMING VAN RET LID AAN DE BESLIS
SING. - DEELNEJ\UNG DIE EEN \VEZEN
LIJKE REGEL INZAKE REOHTSBEDELING 
HEEFT GESOHONDEN. - J\IIIDDEL DAT 
VOOR RET EERST VOOR RET HoF KAN 
WORDEN VOORGEDRAGEN. 

2° BECHTERLIJKE ORGANISATIE. 
- SAl\'IENSTELLING VAN RET REOHTS
OOLLEGE. - IN EEN EN DEZELFDE ZAAK 
TEGELIJKERTIJD REOHTER EN DES
KUNDIGE ZIJN, IS VERBODEN. 
VVEZENLIJKE REGEL INZAKE REOHTS
BEDELING. 

3° R,ECHTSBEC+INSELEN (ALGE-
MENE).- IN EEN EN DEZELFDE ZAAK 
TEGELIJKERTIJD REOHTER EN DES
KUNDIGE ZIJN, IS VERBODEN. 
'V'EZENLIJKE REGEL INZAKE REOHTS
BEDELING. 

4° CASSATIEMIDDELEN. - STRAF
ZAKEN. BESOHERMING VAN DE 
MAATSOHAPPIJ. - MID DEL TEN BETOGE 
DAT ER EEN REDEN TOT WRAKING 
BESTOND TEGEN EEN LID VAN DE 
OOJ\'J:l\USSIE 'TOT BESOHERMING VAN DE 
MAATSOHAPPIJ DIE DE BESTREDEN 
BESLISSING, WAARBTJ RET VERZOEK 
TOT INVRIJHEIDSTELLTNG VAN DE GE
INTERNEERDE WERD VERWORPEN, 

CASSATIE, 1977. - 35 

HEEFT GEWEZEN. - MIDDEL HIEROP 
GESTOELD DAT HET LID-OENEESHEER 
HEEFT DEELGENOMEN AAN DIE BESLIS
SING, HOEWEL HIJ ALS DESKUNDIGE 
EEN VERSLAG HAD OPOESTELD IN DE 
PROCEDURE DIE LETDDE TOT EISERS 
INTERNERING. - DEELNEJVIING DIE 
NIET EEN WEZENLIJKE REGEL INZAKE 
RECHTSBEDELING HEEFT OESCHONDEN. 
- MIDDEL VOOR HET EERST VOOR HET 
HOF VOORGEDRAGEN. - NIET-ONT
V ANKELIJKHEID. 

5° BESCHERMING VAN DE MAAT
SCHAPPI.J (WET TOT). - VERBE
TERING VAN DE GEESTESTOESTAND EN 
VERVULLING VAN DE VOORW AARDEN 
VOOR RECLASSERING. - BEOORDELING 
DOOR DE COlV!MlSSIE TOT BESCHERMING 
VAN DE l\'IAATSOHAPPIJ. 

6° CASSATIE. - BEVOEGDHEID. -
STRAFZAKEN. - l\IIIDDEL TEN BETOGE 
DAT DE COMMISSTE TOT BESCHERMING 
VAN DE MAATSOHAPPIJ DE GEGEVENS 
VAN DE ZAAK SI.ECHT IN l<'EITE HEEFT 
BEOORDEELD. -- HoF NIET BEVOEGD 
OJVI KEl'iNIS ERVAN TE NEMEN. 

l 0 Het middel ten betoge clat e?' een ?'eden 
tot wmlcing bestond tegen een lid van 
de commissie tot besche1"ming van de 
maatschappij die de best1·eden beslissing 
heejt gewezen, !cam voor het eeTst vooT 
het Hoj wo1·den voo?·ged1'a(len, wannee1' 
wegens de deelneming van dat l-id aan de 
beslissing een wezenlij lee regel inzalce 
?'echtsbedeling weTd geschonden ( l). 

2° en 3° Het algemeen Techtsbeginsel 
volgens hetwellc niemand in een en 
dezeljde zaalc tegel1:jlce1·tijd 1·echter en 
deskundige mag zijn, is een wezenlijlce 
?'egel inzalce rechtsbedelinq (2). (Impli
ciete oplossing.) 

4° T¥annee1' een geneeshee1· als desknndige 
een verslag ave?' de geestc.stoestand van 
de ge~ntenMe1·de !weft 1~itgebmcht in 
de stmjp1'0cedtw·e die leiclde tot de 
intm·ne1·ing, schendt de deo,lneming van 
die geneeshee1·, als lid van de commissie 
tot besche1·ming van de maatschappij, 
aan de beslissing waarb# het VB1'Zoek tot 
invr1;jheidstelling van de ge~ntemee1·de 
wordt ve1'WoTpen, niet een wezenlijke 

(1) en (2) Cass., 1 maart 1976, motieven 
(A!'!'. cass., 1976, blz. 748), en 14 februari 1977, 
supra, blz. 657, en noot 2; raadpl. ca~s., 

13 oktober 1975 (An·. cass., 1976, blz. 191) 
en de noot, getekend J.V. 



- 1090-

regel inzake rechtsbedeling en kan het 
middel, dat op die deelneming is gestoeld, 
niet voor het ee1·st voor het Hof worden 
voorgedmgen (I). 

5° De commissie tot besche1·ming van de 
maatschappij beoordeelt op onaantast
bOII'e wiJze, in Jeite, of de geeste8loestand 
van de ge~nte1·nem·de voldoende verbete1·d 
is en of de voorwaarden voor zijn 
reclasse1·ing ve1·vuld zijn (2). (Wet tot 
besoherming van de maatsohappij, 
art. 18, lid I.) 

6° H et H of is niet bevoegd om na te gaan 
of de commissie tot bescherming van de 
maatschappij de haar ovm·gelegde ge
gevens van de zaak goed of slecht in 
feite heeft beoordeeld (3). (Grondwet, 
art. 95.) 

(MOENS.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op de bestreden 
beslissing, op 25 april 1977 gewezen 
door de Commissie tot bescherming van 
de Maatschappij, ingesteld bij de psychia
trische afdeling van de hulpgevangenis 
te Leuven; 

Overwegende dat de beslissing eisers 
verzoek tot invrijheidstelling verwerpt ; 

Over het eerste middel, hieruit afgeleid 
dat dokter Volcher, die eiser heeft 
ge'internemd, deel heeft uitgemaakt van 
de commissie die de bestreden beslissing 
heeft uitgesproken : 

Overwegende dat eiser bedoelt dat 
dokter Volcher op 8 januari 1974 als 
door de onderzoeksreohter aangestelde 
deskundige een verslag heeft opgesteld 
over eisers geestestoestand, dit in de 
strafprooedure die leidde tot eisers 
internering, uitgesproken bij arrest van 
23 augustus 1974 van de kamer van 
inbesohuldigingstelling van het Hof van 
Beroep te Brussel, en dat dezelfde 
geneesheer als lid van de commissie tot 
besoherming van de maatsohappij mede 
beslist heeft over het doOI' eiser ingediend 
ver7oek tot invrijheidstelling ; 

Overwegende dat een middel gesteund 
op het bestaan van een grond tot wraking 

(1) Raadpl. cass., 27 maart 1973, motieven 
(A1·r. cass., 1973, blz. 753), 21 januari 1975, 
motieven (ibid., 1975, blz. 568), 16 september 
en 10 november 1975 (ibid., 1976, blz. 78 
en 326), en de onder noot 1 en 2 supm, 
blz. l 089, geciteerde arresten. 

van een reohter niet voor de eerste maal 
voor het Hof mag worden voorgedragen, 
tenzij de deelneming van deze reohter 
aan de beslissing een essentiele regel van 
de reohtsbedeling sohendt; 

Overwegende dat de door dokter 
Voloher op 8 januari 1974 en voordien 
uitgevoerde opdraoht betrekking had op 
eisers geestestoestand in die periode, en 
derhalve niet dezelfde zaak betreft als 
die welke aan het oordeel van de oom
missie was onderworpen en die erin 
bestond te onderzoeken of op 25 april 
1977 eisers geestestoestand voldoende 
verbeterd was en de voorwaarden voor 
zijn reolassering vervuld waren, om hem 
voorgoed of op proef in vrijheid te 
stellen; 

Dat de deelneming van dokter Voloher 
aan de bestreden beslissing derhalve niet 
een essentiele regel inzake de reohts
bedeling sohendt, zodat het middel ertoe 
beperkt is te beweren dat er ten opzichte 
van dokter V oloher een reden tot wraking 
bestond en hij zioh van de zaak had 
moeten onthouden ; 

Overwegende dat, nu eiser zioh voor 
de commissie over de grond van de zaak 
heeft verdedigd zonder de in het middel 
vermelde omstandigheid aan te voeren, 
hij niet gereohtigd is ze voor het eerst 
voor het Hof te doen gelden ; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen ; 

Over het tweede middel, hieruit afgeleid 
dat de beslissing ten onreohte eisers 
verzoek tot invrijheidstelling verwerpt, 
nu hij reeds lange tijd is opgesloten en 
geestelijk normaal is : 

Overwegende dat het middel alzo 
aanvoert dat de commissie de feiten 
verkeerdelijk heeft beoordeeld ; 

Overwegende dat de oommissie op 
onaantastbare wijze in feite oordeelt, 
aan de hand van de tijdens de debatten 
regelmatig voorgebraohte stukken, of de 
geestestoestand V<ill de ge'interneerde 
voldoende is verbeterd en of de voor
waarden van zijn reolassering zijn 
vervuld ; dat het Hof niet bevoegd is om 
te onderzoeken of de commissie al dan 
niet de feiten oordeelkundig heeft beoor
deeld; 

Dat het middel derhalve niet ont
vankelijk is ; 

(2) Cass., 8 juni 1976 (Arr. cass., 1976, 
blz. 1126) en 16 mei 1977, supra, blz. 950. 

(3) Cass., 8 juni 1976 (A1·r. cass., 1976, 
blz. 1126). 
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En overwegende dat de substantiele 
of op straffe van nietigheid voorgeschre
ven rechtsvormen in acht zijn genomen 
en de beslissing overeenkomstig de wet 
is gewezen; 

Om die redenen, verwerpt de voor
ziening. 

21 juni 1977. - 2e kamer. - Voor
zitte1', de H. Wauters, raadsheer waar
nemend voorzitter. - Ve1·slaggever, de 
H. Versee. - Gelijkluidende conclusie, 
de H. Tillekaerts, advocaat-generaal. 

2e KAMER.- 21 juni 1977. 

1° WEGVERKEER. - WEGVERKEERS
REGLEMENT VAN 14 MAART 1968, 
ARTIKEL 22-2, b. - KRUISPUNT. -
LINKS INHALEN. - VOORWAARDEN. 

2° CASSATIE. - 0MVANG. - STRAF
ZAKEN. - BURGERLIJKE RECHTSVOR
DERINGEN. - BESLISSING WAARBIJ 
ALLE AANSPRAKELIJKHEID VOOR EEN 
ONGEVAL TEN LASTE VAN DE BESTUUR
DER VAN EEN VOERTUIG WORDT GELEGD, 
- RECHTER DIE ONWETTELIJK HEEFT 
BESLIST DAT DE BESTUURDER VAN RET 
ANDERE VOERTUIG GEEN FOUT TREFT. 
- 0ASSATIE DIE ZIOH NIET UITSTREKT 
TOT DE BESLISSING DAT DE EERSTE 
BESTUURDER EEN FOUT HEEFT BEGAAN 
W AARVOOR HIJ AANSPRAKELIJK IS NOCH 
TOT DE VASTSTELLING VAN DE DOOR DE 
BURGERLIJKE PARTIJ GELEDEN SCHADE. 

1° Artikel 22-2, b, van het wegve1·keers
reglement van 14 maa1·t 1968 laat, bij 
het ovm·steken van een k1·uispunt waa1• 
het vm·kem· noch door een bevoegd per soon 
noch do01· middel van verkeerslichten is 
geregeld, het links inhalen van een 
bespannen voertuig of van enig ander 
drie- of meerwielig voe1·tuig slechts toe 
wanneer de inhalende bestuurde1· e1· 
voormng heeft ten opzichte van hen die 
1·ijden op al de op het kruispunt uit
lopende wegen (1). 

2° W anneer een beslissing die de bestuurder 

(1) Raadpl. case., 5 december 1960 en 13 fe
bruari 1961 (Bull. en Pas., 1961, I, 365 en 636). 

van een vom·tuig alleen aansp1·akelijk 
ve1•klaart voo1· de gevolgen van een 
ongeval, wordt vernietigd omdat de 
1'echter onwettelijk heeft vastgesteld dat 
de bestu~wdm· van het ande1·e voe1·tuig 
geen fout treft, strekt .de vm·nietiging 
zich niet uit tot de beslissing dat de 
em·ste bestuu1·der een fout heeft begaan 
waarvo01· hij aanspmkelijk is noch tot 
de vaststelling van het bedrag van de 
door de bu1·gm·Zijke partij geleden 
schade (2). 

(GO ORIS EN NAAMLOZE VENNOOTSCHAP 
« BELGISCHE BIJSTAND ll, T. ENNEKENS, 
LEEMANS EN NAAMLOZE VENNOOTSCHAP 

«WINTERTHUR>>.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 9 februari 1977 in hager 
beroep gewezen door de Correctionele 
Rechtbank te Mechelen ; 

I. In zoverre de voorzieningen gericht 
zijn tegen verweerder Leemans : 

Overwegende dat uit het vonnis en 
uit de andere stukken waarop het Hbf 
vermag acht te slaan niet blijkt dat de 
eisers een civielrechtelijke vordering 
hebben ingesteld tegen deze verweerder; 
dat het vonnis over zulkdanige vordering 
geen uitspraak doet ; 

Dat derhalve, in zoverre, de voorzie
ningen zonder voorwerp zijn ; 

II. In zoverre de voorzieningen gericht 
zijn tegen de beslissing op de door de 
eisers tegen verweerder Ennekens en 
door verweerster naamloze vennootschap 
Winterthur tegen eiser ingestelde civiel
rechtelijke vordering : 

Over het middel afgeleid uit de 
schending van de artikelen 16 en 22-2 
van het Wegverkeersreglement van 
14 maart 1968, 

doordat het vonnis eiser volledig aan
sprakelijk verklaart voor het litigieuze 
ongeval, beslist dat ten laste van 
Ennekens de overtreding van de voor
melde artikelen van het W egverkeers
reglement niet bewezen is, en dienvolgens 
de door de naamloze vennootschap 
Winterthur tegen eiser gerichte vordering 

(2) Raadpl. ('ass., 19 september 1972 
(.Arr. cass., 1973, blz. 76) en 14 september 1976, 
supra, blz. 49. 



- 1092-

gegrond verklaart, de strafrechter onbe
voegd verklaart om uitspraak te doen 
over de vorderingen door de eisers tegen 
Ennekens gericht, en ten laste van 
gezegde eisers de door hen veroorzaakte 
kosten laat, zulks op grand van de 
beschouwingen dat eiser had stilgestaan 
alvorens het kruispunt op te rijden 
waarop het litigieuze ongeval zich voor
deed en aldus ten aanzien van Ennekens 
de voorrang van rechts had verloren, 
en dat derhalve laatstgenoemde, die het 
stilstaand voertuig van eiser Gooris 
opmerkte, geen verwijt treft, 

terwijl de aldus door het vonnis 
aangehouden omstandigheid het de rech
ters niet mogelijk maakte te beslissen 
dat Ennekens geen inbreuk had gepleegd 
op artikel 22-2 van voormeld verkeers
reglement, dat hem verbood een in 
beweging zijnde voertuig links in te halen 
bij het oversteken van een kruispunt, 
indien hij er geen voorrang had ten 
opzichte van hen die reden op al de op 
het kruispunt uitlopende wegen, en 
terwijl namelijk de door de rechters 
aangehouden omstandigheid niet inhield 
dat Ennekens, overeenkomstig de bepa
lingen van artikel16-1 en 2 van voormeld 
verkeersreglement, de voorrang genoot 
ten aanzien van al diegenen die reden op 
al de op het kruispunt uitlopende wegen : 

Overwegende dat, nu artikel 22-2, b, 
van het voormeld Wegverkeersreglement 
Ennekens slechts toeliet links in te halen 
indien hij de voorrang had ten opzichte 
van hen die reden op ar de op het kruis
punt uitlopende wegen en nu het vonnis 
niet vaststelt dat ten deze die voorwaarde 
was vervuld, de beslissing, op grand van 
de enkele door het middel aangehaalde 
redengeving, niet wettelijk is verant
woord; 

Dat het middel gegrond is in zoverre 
het de schending van artikel 22-2, b, 
van het W egverkeersreglement aanvoert ; 

Om die redenen, vernietigt het bestre
den vonnis voor zover het uitspraak doet 
over de door de eisers tegen Ennekens 
en door de naamloze vennootschap 
Winterthur tegen eiser ingestelde civiel
rechtelijke vorderingen, behalve in zo
verre het beslist dat eiser een fout heeft 
begaan in oorzakelijk verband met het 
ongeval en het bedrag vaststelt van de 
door de naamloze vennootschap Winter
thur geleden schade ; verwerpt de voor
zieningen voor het overige ; beveelt dat 
van dit arrest melding zal worden 
gemaakt op de kant van de gedeeltelijk 
vernietigde beslissing ; veroordeelt de 

eisers in de helft van de kosten van 
betekening van hun voorziening ; laat de 
overige kosten ten laste van de Staat ; 
verwijst de aldus beperkte zaak .naar 
de Correctionele Rechtbank te Ant
werpen, o:itting houdend in hager beroep. 

21 juni 1977. - 2e kamer. - Voor
zittM·, de H. Wauters, raadsheer waar
nemend voorzitter. -- Verslaggeve1·, de 
H. Delva. - GeliJkhddende conclusie, 
de H. Tillekaerts, advocaat-generaal. 
Pleiter, de H. Bayart. 

3e KAMER. - 22 juni 1977, 

1° ARBEIDSOVEREENKOMST. 
FUNOTIE VAN EEN WERKNEMER. 
VASTSTELLING VAN DE AARD VAN DEZE 
FUNOTIE. 

2o ARBEIDSOVEREENKOMST. 
BEDIENDEN. - 0VEREENKOMST VOOR 
ONBEPAALDE TIJD. JAARLIJKSE 
BEZOLDIGING VAN MEER DAN 
150.000 FRANK. - 0PZEGGINGSTER· 
MIJN DOOR DE REOHTER VASTGESTELD. 
- 0MSTANDIGHEDEN WAARlVIEE REKE
NING KAN WORDEN GEHOUDEN. 

1° De aard van de junctie van een werk
nemer wordt vastgestelcl aan de hand van 
cle werkelijke arbeid die hi) verricht en 
niet van de benaming die eraan gegeven 
wordt ; de aard ervan lean worden bewezen 
door jeitelijke vermoedens waarop cle 
benaming van de functie berust. 

2° W annee1· de jaarlijkse bezoldiging van 
de bediende 150.000 frank ovM·
schrijdt (l) en de doo?" de werkgever in 
acht te nemen opzeggingste1·mijn voor de 
beeindiging van de a?·beidsovereenkomst 
voor bedienden door de 1·echter wordt vast
gesteld, mag deze bij het vaststellen van de 
duuT e1'van geen rekening houden met de 
door de werkgever aangevoerde tekort-

(1) Het beclrag van 150.000 frank vast
gesteld bij artikel 15, § 1, van de gecoiircli
neerde wetten betreffencle het bedienden
contract is op 250.000 frank gebracht bij het 
koninklijk besluit van 6 juni 1975, dat in 
werking is getreden op 1 juli 1975. 
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komingen van de bediende in zijn 
verplichtingen. (Artt. I4, I5 § 2, en 
20 gee. wett. betreffende het bedienden
contract.) 

(PERSONENVENNOOTSOHAP MET BEPERKTE 
AANSPRAKELIJKHEID « MARINE AND 
GENERAL ENGINEERING WORKS », 
T. CLAUS.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op I9 januari 1976 door het 
Arbeidshof te Antwerpen gewezen ; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 1, 4bis, 14, 
I5, 20, 24 van de door koninklijk besluit 
van 20 juli 1955 gecoordineerde wetten 
op het bediendencontract, zoals gewijzigd 
door de wet van 2I november 1969, I, 2, 
4, 7 van de wet van I 0 maart I900 op het 
arbeidscontract, ll34, 1135 van het 
Burgerlijk Wetboek en 97 van de 
Grondwet, 

doordat het arrest eiseres veroordeelt 
om aan verweerder een bijkomende 
opzeggingsvergoeding te betalen van 
I43.720 frank, gelijk aan vier maanden 
wedde, om de reden dat eiseres in haar 
afdankingsbewijs, formulier C 4, zelfheeft 
geschreven dat verweerder het beroep 
van meestergast heeft uitgeoefend en dat 
uit de brieven blijkt dat hij de leiding 
had over de werkzaamheden, 

terw~jl, eerste onderdeel, het beroep dat 
verweerder bij eiseres uitoefende geens
zins bepaald wordt door de benaming die 
eraan gegeven wordt of die in de brief
wisseling gebruikt wordt, maar door de 
werkelijk uitgeoefende functies (scherr
ding van de artikelen I, I4, 15, 20, 24 van 
het koninklijk besluit van 20 juli I955, 
I, 2, 7 van de wet van 10 maart I900, 
1134 en 1135 van het Burgerlijk Wet
hoek); 

tweede onde1·deel, eiseres in haar ver
zoekschrift tot hager beroep staande 
hield dat, zoals uit talrijke verklaringen 
bleek, verweerder geenszins de functies 
van meestergast uitoefende, maar in
tegendeel die van ploegbaas over een 
viertal man, en het arrest dan ook niet 
regelmatig uit de loutere benaming van 
de functie en uit de briefwisseling kan 
afieiden dat verweerder meestergast was 
(schending van aile ingeroepen bepa
lingen) : 

Overwegende dat het arbeidshof nagaat 

welke de werkelijk uitgeoefende functie 
van verweerder was, en zijn beslissing 
stoelt en mag stoelen op feitelijke 
vermoedens zoals daar zijn het formu
lier C 4; waarin eiseres zelf schrijft dat 
verweerder « zonder onderbreking voor 
haar rekening het beroep heeft uitge
oefend van meestergast », en de brieven 
van eiseres, waaruit blijkt dat verweerder 
cc de leiding had over de werkzaam
heden »; 

Dat het arrest aldus tevens het verzoek
schrift van eiseres beantwoordt ; 

Dat het middel niet kan aangenomen 
worden; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, I4, I5, 20 van de door het 
koninklijk besluit van 20 juli 1955 
gecoordineerde wetten op het bedienden
contract, zoals gewijzigd door de wet 
van 2I november I969, 1135, 1147 en 
1149 van het Burgerlijk Wetboek, 

doordat het arrest eiseres veroordeelt 
om aan verweerder een bijkomende 
opzeggingsvergoeding te betalen van 
143.720 frank, gelijk aan vier maanden 
wedde, om de reden dat de eerste rechter 
rekening heeft gehouden met de normale 
criteria van ouderdom, ancienniteit en 
jaarwedde, 

terwijl, eerste onderdeel, eiseres in haar 
gemotiveerd verzoekschrift tot hager 
beroep staande hield dat er ook diende 
rekening te worden gehouden, om de 
duur van de opzegging en de verbrekings
vergoeding te bepalen, met het feit dat 
verweerder ?eer erg aan zijn taak tekort 
gekomen was en het arrest op dit verweer
middel niet antwoordt (schending van 
artikel 97 van de Grondwet) ; 

tweede onderdeel, de stelselmatige te
kortkomingen van verweerder in de 
uitvoering van zijn taak eveneens een 
criterium zijn ter berekening van de 
opzeggingsvergoeding die hem toekomt 
(schending van de artikelen 14, 15, 20 
van het koninklijk besluit van 20 juli 
I955, 1135, 1147 en 1149 van het Burger
lijk Wetboek) : 

W at het eerste onderdeel betreft : 

Overwegende dat het arrest in het 
laatste motief naar het beroepen vonnis 
verwijst en aldus de overweging tot de 
zijne maakt waarin de arbeidsrechtbank 
beschouwt dat " bij het bepalen van de 
duur van die opzeggingstermijn de 
beweerde tekortkomingen van eiser 
zonder enige invloed zijn en niet in 
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aanmerking kunnen genomen worden, 
wijl '' eiseres, «door het in dienst houden 
van'' verweerder « tijdens een periode 
van opzegging, erkende dat die tekort
komingen het voortzetten van de betrek" 
kingen tussen partijen tijdens een periode 
van opzegging niet onmogelijk maakten, 
zodat '' verweerder « aanspraak maken 
kon op een opzeggingstermijn waarvan de 
duur, conform de rechtspraak en rechts
leer, client te worden bepaald rekening 
gehouden met zijn ouderdom, anciiinni
teit en wedde '' ; 

Dat aldus aan het vormvereiste van 
artikel 97 van de Grondwet is voldaan en 
het onderdeel feitelijke grondslag mist ; 

W at het tweede onderdeel betreft : 

Overwegende dat artikel 15, § 2, van de 
wetten betreffende het bediendencon
tract, geordend op 20 juli 1955, voor
schrijft dat, wanneer het jaarlijks loon 
een bepaald bedrag, toentertijde 
150.000 frank, overschrijdt en geen 
overeenkomst werd gesloten ten vroegste 
op het ogenblik waarop de opzegging 
wordt gegeven, de door de werkgever in 
acht te nemen opzeggingstermijn wordt 
vastgesteld door de rechter ; 

Dat het arbeidshof deze termijn be
paalt op zeven maanden en het arrest 
op dit punt door het onderdeel niet 
wordt aangevocht(3n ; 

Overwegende dat, zo de werkgever 
de overeenkomst niet om gegronde 
redenen verbreekt en toch de door de 
rechter te bepalen termijn niet in acht 
neemt, hij gehouden is, op grond van 
artikel 20 van dezelfde gecoordineerde 
wetten, tot betaling van een vergoeding 
gelijk aan de lopende wedde overeen
stemmende hetzij met de duur van de 
opzeggingstermijn, hetzij met het nog 
te verlopen gedeelte van die termijn ; 

Dat de opzeggingsvergoeding zelf aldus 
forfaitair wordt vastgesteld door de 
wetgever en het de rechter niet behoort 
het bedrag ervan te verminderen om 
de reden van « de stelselmatige tekort
komingen van de werknemer '' ; 

Dat het onderdeel faalt naar recht ; 

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

22 juni 1977. - 39 kamer. - Voor
zitter, de H. Naulaerts, raadsheer waar
nemend voorzitter. - Verslaggever, de 
H. Janssens. - Gelijkluidende conclusie, 
de H. Duchatelet, advocaat-generaal. -
Pleiters, de HH. Houtekier en Bayart. 

39 KAMER. - 22 juni 1977. 

WERKLOOSHEID.- RECHT OP WERK
LOOSHEIDSUITKERING. - MANNELIJK 
WERKNEMER DIE AANSPRAAK KAN DOEN 
GELDEN OP EEN PENSIOEN VOOR ZIJN 
VIJFENZESTIGSTE JAAR. - VERLIES 
VAN RECHT. 

mannelijke we1·knemer die aanspraak 
kan doen gelden op een pensioen v66r 
zijn vijjenzestigste jaar heeft geen recht 
meer op de wM·kloosheidsuitkering vanaf 
de eerste dag van de kalendermaand 
volgend op cle datum waarop hij de 
pensioenge1·echtigde leeftijd be1·eikt. 
(Art. 145, § 1, K.B. van 20 december 
1963 betreffende arbeidsvoorziening 
en werkloosheid.) 

(RIJKSDIENST VOOR ARBEIDSVOORZIENING, 
T. STEENKISTE.) 

ARREST. 

HET HOF;- Gelet op het bestreden 
arrest, op 11 maart 1976 door het 
Arbeidshof te Antwerpen gewezen; 

Over het middel afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 97 van de Grand
wet, 144, 145, in het bijzonder § 1, 
leden 1 en 2, van het koninklijk besluit 
van 20 december 1963 betreffende 
arbeidsvoorziening en werkloosheid en 4, 
meer in het bijzonder 3°, b, van het 
koninklijk besluit nr. 50 van 24 oktober 
1967 betreffende de rust- en overlevings
pensioenen van bezoldigde arbeiders, 
zoals dit gewijzigd en aangevuld werd 
door artikell v11n de wet van 26 juni 1972 
houdende vermindering van het aantal 
dienstjaren in de ondergrondse steen
kolenmijnen voor het toekennen van 
een volledig rustpensioen, 

dom·dat het arrest de beslissing van 
5 juli 1974 teniet doet waarbij de 
directeur van het gewestelijk bureau 
Hasselt verweerder uitgesloten had van 
het voordeel van de werkloosheids
uitkeringen vanaf 1 juli 1972 en hem 
opgelegd had de vergoedingen die hij 
getrokken had vanaf deze datum terug 
te betalen, en het arrest zijn beslissing 
grondt op de redenen dat, zo bij 
toepassing van voornoemde wet van 
26 juni 1972 verweerder, die tot die 
datum maar een onvolledig pensioen 
gelijk aan 28/30sten trok, vanaf l juli 
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1972 aanspraak kon maken op een 
volledig pensioen, het hem geoorloofd 
was, bij toepassing van al'tikel 5, § 2, van 
hoger genoemde wet van 26 juni 1972, 
zelf « de datum van het in genot treden 
te bepalen ))' « dat hij derhalve ook na 
1 januari 1973 de aanvraag mocht 
indienen >> en dat, vermits hij zijn 
aanvraag tot het volledig pensioen op 
8 november 1973 gedaan had, hij het 
recht op de werkloosheidsuitkeringen nog 
behouden had, 

tm·wijl, om een rustpensioen te trekken, 
de werknemer dit uitdrukkelijk moet 
aanvragen ; wat het voordeel van werk
loosheidsuitkeringen betreft, het louter 
feit de leeftijd bereikt te hebben waarop 
de werknemer wettelijk aanspraak kan 
maken op een pensioen automatisch 
een einde stelt aan het recht op werk
loosheidsuitkeringen vanaf de eerste 
dag van de kalendermaand die op de 
datum volgt waarop hij de leeftijd 
van het pensioen bereikt of alleszins te 
rekenen vanaf de eerste dag van de 
maand volgend op die tijdens welke hij 
de voorwaarden vervult die vereist 
worden om een volledig pensioen te 
trekken ; derhalve door ten deze te 
beslissen dat verweerder op 1 juli 1972 
gerechtigd bleef op de werkloosheids
uitkeringen om de reden dat, ten opzichte 
van de beschikkingen betreffende het 
toekennen van het volledig pensioen 
waarop hij aanspraak kon maken, het 
hem geoorloofd was zelf de datum van 
het in genot treden ervan te bepalen, het 
arrest de in het middel vermelde 
wettelijke bepalingen schendt en niet 
wettelijk gemotiveerd is : 

Overwegende dat artikel 145, § 1, 
tweede lid, van het koninklijk besluit 
van 20 december 1963 betreffende de 
arbeidsvoorziening en werkloosheid be
paalt dat de mannelijke werknemer die 
aanspraak kan doen gelden op een 
pensioen v66r zijn vijfenzestigste jaar 
geen recht meer heeft op werkloosheids
uitkering vanaf de eerste dag van de 
kalendermaand volgend op de datum 
waarop hij de pensioengerechtigde leeftijd 
bereikt ; dat de mogelijkheid nuttig de 
aanvraag te doen volstaat en de werk
nemer zijn recht op werkloosheids
uitkering niet verder behoudt, doordat 
de wetgeving op het rust- en overlevings
pensioen voor werknemers, meer 
bijzonder in verband met mijnwerkers, 
de werknemer de mogelijkheid biedt zijn 
aanvraag van een volledig rustpensioen 
niet onmiddellijk in te dienen wanneer 
hij daartoe gerecht.igd wordt ; 

Overwegende dat het arrest vaststelt 
dat « verweerder op een volledige loop
baan aanspraak kan maken en, door dit 
nieuwe voordeel, op een volledig rust
pensioen ten vroegste ingaand op 1 juli 
1972 >>; dat het dus niet kan beslissen 
dat verweerder nog verder recht had op 
werkloosheidsuitkeringen, zonder arti
kel 145, § 1, van het koninklijk besluit 
van 20 december 1963 te schenden; 

Dat het middel gegrond is ; 
Overwegende dat ingevolge de arti

kelen 580, 1017 en 1ll1 van het Gerechte
lijk Wetboek eiser moet verwezen worden 
in de kosten ; 

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

22 juni 1977. - 3e kamer. - Voor
zittm·, de H. Naulaerts, raadsheer waar
nemend voorzitter. - Verslaggever, de 
H. Janssens. - Gelijkluidende conclusie, 
de H. Duchatelet, advocaat-generaal. -
Pleiter, de H. L. Simont. 

1 e KAMER. - 23 juni 1977. 

EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. 
VERDRAG TOT OPRICHTING VAN DE 
EUROPESE EOONOMISCHE GEMEEN
SCRAP. - PREJUDICIELE VRAAG. -
MIDDEL WAARIN GEVRAAGD WORDT OM 
UITLEGGING VAN HET VERDRAG TOT 
OPRIOHTING VAN DE EUROPESE EoONO
MISOHE GEMEENSCHAP EN VAN DE 
VERORDENINGEN TOT TOEPASSING VAN 
DIT VERDRAG. - HET HoF VAN CAS
BATIE RAN ZIOH IN DE REGEL WENDEN 
TOT HET HOF VAN JUSTITIE VAN DE 
EUROPESE GEMEENSOHAPPEN. 

Wanneer een vraag om uitlegging van het 
Verdrag tot oprichting van de Europese 
Economische Gemeenschap en van de 
vm·ordeningen tot toepassing ervan wordt 
opgeworpen, moet het Hof van Oassatie 
zich in de regel tot het Hoj van Justitie 
van de ,Gemeenschappen wenden, daar 
alleen dit hof bevoegd is om bij wijze 
van prejudiciele beslissing over deze 
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vmag uitspraak te doen (1). (Art. 177 
Verdrag tot oprichting van de Europese 
Economische Gemeenschap, goedge
keurd bij de wet van 2 december 1957.) 

(VENNOOTSOHAP NAAR DUITS p,EQHT 

« BUSSING AUTOMOBILWERKE A.G. "• 
T. NAAMLOZE VENNOOTSOHAP 

«AUTOMOBILES lVIIESSE )),) 

ARREST (vertaling). 

HET HOF;- Gelet op het bestreden 
arrest, op 29 januari I976 door het Hof 
van Beroep te Brussel gewezen ; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 85 van het 
V erdrag tot oprichting van de Europese 
Economische Gemeenschap, ondertekend 
te Rome op 25 maart 1957, goedgekeurd 
bij de wet van 2 december I957 (en, voor 
zover als nodig, schending van artikei 1 
van deze wet), 9, inzonderheid § 3, van 
de verordening nr. 17/62 van 6 februari 
1962 van de Raad van de Europese 
Economische Gemeenschap tot toepas
sing van de artikelen 85 en 86 van het 
voornoemd verdrag, 1134, 1135 van het 
Burgerlijk \:Vetboek, 24I, 242 van het 
Bfu·gerliches Gesetzbuch en 97 van de 
Grondwet, 

doonlat, na enerzijds te hebben vast
gesteld " ... dat de partijen op 29 januari 
I963 overeenkomstig ... artikei 5, § I, 
van de verordening 17/62 de tussen hen 
op 29 mei I96I gesloten overeenkomst 
aangemeld hebben aan de Raad van de 
Europese Economische Gemeenschap " 
en dat deze overeenkomst nadien werd 
beeindigd, en, anderzijds, dat " de Com
missie zich tot op heden niet heeft 
uitgesproken over de eventuele onver
enigbaarheid tussen de Gemeenschappe
lijke Markt en de overeenkomst die 
tussen de partijen bevoorrechte betrek
kingen heeft doen ontstaan "• het arrest 
weigert de nietigheid van deze overeen
komst vast te stellen krach·tens artikel 85 
van het V erdrag van Rome van 25 maart 
I957, zoals door eiseres werd gevraagd, 
en op grond van artikel 9, § 3, van de 
verordening I7/62 van 6 februari I962 
van de Raad van de Europese Econo
mische Gemeenschap beslist « dat zo
lang (de vaststelling van de nietigheid 
van het akkoord door de Commissie) 
niet gebeurd is, elk behoorlijk aangemeld 

(]) Cass., 7 januari 1977, supra, blz. 493. 

akkoord als geldig moet worden be
schouwd ... ; dat ten deze de verplichtin
gen die voorbvloeien uit de concessie van 
alleenverkoop door de partijen zonder 
enige beperking moeten nageleefd worden 
... dat het hof (van beroep) bijgevolg 
moet nagaan of een der contracterende 
partijen ze heeft overtreden en, zo ja, 
beslissen in welke mate deze tekort
koming overeenkomstig het binnenlands 
recht hersteld moet worden n en eiseres 
veroordeelt om, ten provisionele titel, aan 
verweerster een miljoen frank te betalen 
als vergoeding van de schade die laatst
genoemde door de beeindiging van de 
litigieuze concessie heeft. geleden, 

terw~il de nationale rechter bij wie een 
geschil aanhangig is gemaakt inzake de 
geldigheid van een akkoord als bedoeld bij 
a1 tikel 85, § 1, van het Verdrag van Rome, 
dat reeds bestond v66r de uitwerking 
van deze wettelijke bepaling bij verorde
ning I7 /62 van de Raad van de Europese 
Economische Gemeenschap en aan de 
Commissie van de Gen1.eenschap werd 
aangemeld binnen de termijn bepaald 
bij artikel 5, § I, van voornoemde 
verordening, gewijzigd bij artikel I van 
de verordening nr. 59/62 van 3 juli I962 
van de Raad van de Gemeenschap, de 
uitspraak nwet opschorten tot de Com
missie krachtens deze verordening een 
beslissing heeft genomen, en geen ver
oordeling mag uitspreken tegen een partij 
wegens tekortkoming aan haar contrac
tuele verbintenissen die uit het litigieuze 
contract voortvloeien behalve wanneer 
de omstandigheden die aan de zaak eigen 
zijn een dergelijke veroordeling verant
woorden niettegenstaande de geldigheid 
van het akkoord nog niet vaststaat, 
zodat, door te beslissen dat de concessie, 
waarvan de geldigheid op grond van 
artikel 85 van het Verdrag van Rome 
door eiseres werd bet·wist, moest worden 
" beschouwd als geldig zolang de beslis
sing (van de Commissie tot vaststelling 
van de nietigheid ervan) niet is getroffen 
... de verplichtingen uit de overeenkomst 
door de partijen zonder enige beperking 
nageleefd moeten worden n en door 
eiseres te veroordelen 01n aan verweerster 
ten provisionele titel een miljoen frank 
te betalen om << eenzijdig en zonder 
vooropzeg de overeenkomst te hebben 
beeindigd ... )) zonder het bestaan vast 
te stellen van mnstandigheden eigen aan 
de zaak die de veroordeling van eiseres 
mogelijk hebben gemaakt we!.Sens tekort
koming aan haar contractuele verbinte
nissen niettegenstaande de geldigheid 
van de aan het hof van beroep voor-
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gelegde overeenkomst nog niet vaststaat, 
het arrest een verkeerde toepassing 
gemaakt heeft van artikel 9, inzonderheid 
§ 3, van de verordening nr. 17/62 van 
6 februari 1962 en van artikel 85 van het 
Verdrag van Rome van 25 maart 1957, 
dat uitwerking kreeg door de verordening, 
en bijgevolg deze wet,telijke bepalingen 
heeft geschonden en, voor zover als 
nodig, artikel 1 van de wet van 
2 december 1957 tot goedkeuring van dit 
verdrag, evenals de artikelen 1134, ll35 
van het Burgerlijk Wetboek, 241 en 242 
van het Biirgerliches Gesetzbuch; het 
arrest bijgevolg zijn beslissing niet 
wettelijk met redenen heeft omkleed 
(schending van artikel 97 van de 
Grondwet): 

Overwegende dat het middel het arrest 
verwijt te hebben beslist dat de overeen
komst van concessie van alleenverkoop, 
die op 29 mei 1961 tussen de partijen 
werd gesloten en die zij op 29 januari 1963 
overeenkomstig artikel 5, § I, van de 
verordening nr. 17/62 van de Raad van 
de Gemeenschap aan de Commissie van 
de Europese Economische Gemeenschap 
hebben aangemeld, als geldig moet 
worden beschouwd overeenkomstig arti
kel 85 van het Verdrag tot oprichting 
van de Europese Economische Gemeen
schap en dat de verplichtingen uit deze 
overeenkomst zonder enige beperking 
door de partijen moeten worden na
geleefd; 

Dat eiseres betoogt dat het hof van 
beroep de uitspraak moest opschorten 
tot de Commissie k:rachtens de voor
noemde verordening een beschikking 
zou verleend hebben en haar niet mocht 
veroordelen wegens tekortkoming aan 
verplichtingen uit de overeenkomst be
halve wanneer omstandigheden die aan 
de zaak eigen zijn, en die het arrest niet 
vaststelt, een dergelijke veroordeling 
verantwoorden niettegenstaande de gel
digheid van het akkoord nog niet 
vaststaat; 

Overwegende dat het Hofvan Justitie, 
bij de uitspraak over een vraag tot 
prejudiciele beslissing in zijn arrest van 
9 juli 1969 in de zaak nr. 10-69, beslist 
heeft dat de akkoorden bedoeld bij 
artikel 85, § I, van het verdrag die 
regelmatig werden aangemeld overeen
komstig de verordening nr. I7/62 volle
dige uitwerking krijgen zolang de Com
missie geen uitspraak heeft gedaan 
krachtens artikel 85, § 3, en de bepalingen 
van de genoemde verordening ; 

Dat, evenwel, het Hof van Justitie, 
bij de uitspraak over een vraag tot 

prejudiciele beslissing in zijn arrest van 
6 februari I973 in de zaak 48/72, beslist 
heeft dat met betrekking tot de oude 
kartels, dat wil zeggen de overeenkomsten 
die zoals ten deze v66r de uitwerking van 
artikel 85 bij verordening 17/62 be
stonden, de algemene contractszekerheid 
eist dat, met name wanneer het kartel 
overeenkomstig verordening nr. 17 is 
aangemeld, de rechter de nietigheid van 
rechtswege ervan eerst vaststelt nadat 
de Commissie krachtens deze verordening 
een beschikking heeft gegeven ; dat in de 
tekst van dit arrest de vroegere over
weging niet voorkomt luidens welke een 
dergelijk kartel zijn voile werking moet 
verkrijgen zolang de Commissie geen 
beschikking heeft gegeven krachtens 
artikel 85, § 3, en de bepalingen van de 
genoemde verordening ; 

Overwegende dat het middel een 
vraag opwerpt betreffende de uitlegging 
van het verdrag en van de verordeningen 
tot toepassing ervan ; 

Overwegende dat in de huidige stand 
van de rechtspleging het Hof van 
Justitie van de Europese Gemeenschap
pen uitsluitend bevoegd is om een 
prejudiciiile beslissing over deze vraag te 
treffen; 

Om die redenen, schorst de uitspraak 
tot het Hofvan Justitie van de Europese 
Gemeenschappen over de volgende vragen 
prejudieel beschikking heeft gegeven : 

l. Wanneer een oud kartel overeen
komstig de verordening nr. 17/62 regel
matig bij de Commissie werd aangemeld, 
moet de rechter dan oordelen dat het 
kartel geldig is en zijn voile uitwerking 
moet krijgen, zolang de Commissie geen 
beschikking heeft gegeven krachtens 
artikel 85, § 3, van het verdrag en van 
de bepalingen van genoemde veror
dening; 

2. Wanneer een oud kartel regelmatig 
aangemeld werd bij de Commissie krach
tens de verordening nr. 17/62, moet of 
mag de rechter dan oordelen dat de 
overeenkomst een voorlopige geldigheid 
heeft, en, zo ja, moet hij dan om defini
tieve veroordelingen nit te spreken 
wijzen op omstandigheden die eigen zijn 
aan de zaak en die dergelijke veroor
delingen verantwoorden niettegenstaande 
de geldigheid van de genoemde overeen
komst nog niet vaststaat ; 

3. Mag de reehter, wanneer een oud 
kartel regelmatig aangemeld werd bij de 
Commissie krachtens de verordening 
nr. 17/62, hoewel hij de overeenkomst 

' niet voor geldig moet houden zolang 
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de Oommissie geen beschikking heeft 
gegeven, beslissen dat deze overeenkomst 
niet nietig is in de zin van artikel 85, § 1, 
of moet hij de uitspraak opschorten tot 
de Oommissie een beschikking heeft 
gegeven; 

4. Mag of moet de rechter, wanneer 
een oud kartel regelmatig bij de Oom
missie werd aangemeld krachtens de 
verordening nr. 17/62, hoewel hij de 
overeenkomst niet voor geldig moet 
houden zolang de Oommissie geen be
schikking heeft gegeven, elke beslissing 
tot vaststelling van de nietigheid van 
rechtswege van de overeenkomst op
schorten tot de Oommissie krachtens 
artikel 85, § 3, van het verdrag en van 
de bepalingen van de genoemde ver
ordening een beschikking heeft gegeven ; 

Houdt de kosten aan. 

23 juni 1977. - 1e kamer. - Voor
zitte?', Baron Richard, raadsheer waar
nemend voorzitter. - Verslaggever, de 
H. Meeus. - Gelijkluidende oonolusie, 
de H. Krings, advocaat-generaa1. -
Pleite1·s, de HH. Dassesse en L. Simont. 

1 e KAMER. - 23 juni 1977. 

1° SOHENKINGEN EN TESTAMEN
TEN. - V ERBINTENIS ZONDER OOR
ZAAK OF UIT EEN ONGEOORLOOFDE 
OORZAAK.- GIFTEN TUSSEN EEN MAN 
EN EEN VROUW DIE BWTEN HET 
HUWELIJK GESLAOHTSBETREKKINGEN 
ONDERHOUDEN. - GEEN NIETIGHEID 
OMWILLE ALLEEN VAN DEZE BETREK
KINGEN. 

2o SOHENKINGEN EN TESTAMEN
TEN. - VERBINTENIS ZONDER OOR
ZAAK OF UIT EEN ONGEOORLOOFDE 
OORZAAK. - GIFTEN TUSSEN EEN MAN 
EN EEN VROUW DIE BUITEN HET 
HUWELIJK GESLAOHTSBETREKKINGEN 
ONDERHOUDEN. - NIETIGHEID VAN 
DEZE GIFTEN. - VOORWAARDEN. 

3o SOHENKINGEN EN TESTAMEN
TEN. - VERBINTENIS ZONDER OOR
ZAAK OF U!T EEN ONGEOORLOOFDE 
OORZAAK. - GIFTEN TUSSEN EEN MAN 
EN EEN VROUW DIE BUITEN RET 
HUWELIJK GESLAOHTSBETREKKINGEN 
ONDERHOUDEN.- BEOORDELING DOOR 
DE REOHTER VAN DE DOORSLAGGEVENDE 

BEWEEGREDENEN VAN DEZE GIFTEN.-
0NAANTASTBARE BEOORDELING. 

1° Giften tussen een man en een v1·ouw die 
buiten het huwelijk geslaohtsbet1·ekkingen 
onderhouden zijn nietig omwille alleen 
van dergelijke bet1·ekkingen. (Artt. 6, 
1131 en 1133 B.W.) 

2° Giften tusBen een man en een vrouw die 
buiten het huwelijk geslaohtsbet?·ekkingen 
onderhouden zijn nietig zodra een van 
de doorslaggevende beweegredenen van 
de giften erin bestond deze betrekkingen 
te doen ontstaan, in stand te houden 
of te vergoeden (2). (Artt. 6, 1131 en 
1133 B.W.) 

3° De feitenreohter beo01·deelt op onaantast
bare wijze of een van de doorslaggevende 
beweegredenen van een gift e1·in bestond 
tussen sohenker en begiftigde onge
OO?'loofde betrekkingen te doen ontstaan, 
in stand te houden of te ve1·goeden. 

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

ARREST (vertaling). 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 24 juni 1976 door het Hof van 
Beroep te Luik gewezen ; 

Over het middel afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 6, 1131 en 1133 van 
het Burgerlijk W etboek, 

doordat het arrest de rechtsvordering 
van eiseres tot nietigverklaring van het 
algemeen legaat dat aan verweerder werd 
gedaan door wijlen Mevrouw D ... heeft 
verworpen om de reden dat de gift onder 
boeleerders onderstelt dat « het bewijs 
moet worden geleverd niet enkel dat het 
concubinaat de impulsieve en doorslag
gevende beweegreden van de gift is 
geweest zodat deze door geen andere 
werkelijke en verantwoorde oorzaak kan 
worden uitgelegd, doch ook dat deze 
gift gedaan is om ongeoorloofde betrek
kingen te doen ontstaan, in stand te 
houden of te vergoeden » en bijgevolg 
heeft geoordeeld dat de ten deze door 
eiseres aangevoerde vermoedens « na 
onderzoek niet kunnen of zouden kunnen 
volstaan om de overtuiging te staven dat 
erflaatster de bedoeling had ongeoorloofde 
betrekkingen in stand te houden of te 

(1) en (2) Raadpl. cass., 19 januari 1968 
(A1'1', cass., 1968, blz. 686) en noot 1, get. W.G.; 
5 februari 197 0 (ibid., 197 0, blz. 519) en de 
noot get. W.G.; 26 november 1970 (ibid., 
1971, blz. 290); 6 januari 1972, redenen 
(ibid., 1972, biz. 444). 
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vergoeden » en dat « uit de feitelijkheden 
van de zaak en uit de feiten waarvan 
het bewijs door getuigenissen wordt 
gevraagd enkel volgt dat er geen aan
wijzing bestaat voor de impulsieve en 
doorslaggevende beweegreden van het 
legaat, zodat, in een dergelijk geval, 
de wil van de aflijvige moet worden 
geeerbiedigd >>, 

terwijl, zoals eiseres in haar conclusie 
van hoger beroep aanduidde, de giften 
tussen boeleerders nietig zijn « tell~ens 
zij gedaan zijn o~ onwettige betrek
kingen te doen ontstaan, in stand te 
houden of te vergoeden en zelfs indien de 
ongeoorloofde reden gepaard gaat met 
andere redenen die volstrekt geoorloofd 
zijn » ; het inderdaad volstaat, opdat 
dergelijke giften nietig zouden zijn, dat 
een van hun doorslaggevende beweeg
redenen erin bestaat onwettige betrek
kingen te doen ontstaan, in stand te 
houden of te vergoeden, zelfs als kon de 
gift ook een andere geoorloofde reden 
hebben; het arrest bijgevolg, zonder de 
in het middel bedoelde wettelijke bepa
Iingen te miskenuen, niet kon beslissen 
dat, opdat het aan verweerder gedane 
algemeen legaat nietig zou zijn, moest 
worden aangetoond dat het concubinaat 
van de partijen de enige impulsieve en 
doorslaggevende beweegreden van de 
gift was en dat de erflaatster de bedoeling 
had ongeoorloofde betrekkingen te doen 
ontstaan, in stand te houden of te 
vergoeden en, bijgevolg, de feitelijke 
gegevens en de vermoedens die eiseres 
aartvoerde tot staving van de rechts
vordering tot nietigheid van het algemeen 
legaat niet kon afwijzen omdat ze 
onvoldoende zijn (schending van de 
artikelen 6, ll3I en ll33 van het 
Burgerlijk W etboek) : 

Overw:egende dat, opdat een gift tussen 
een man en een vrouw die geslachts
betrekkingen onderhouden buiten het 
huwelijk nietig. zou zijn, het nodig is 
doch volstaat dat een van de doorslag
gevende beweegredenen van de gift 
geweest is het doen ontstaan, het in 
stand houden of het vergoeden van de 
ongeoorloofde betrekkingen ; 

Overwegende dat de feitenrechter op 
onaantastbare wijze het bewijs van het 
bestaan van een dergelijke beweegreden 
beoordeelt ; 

Overwegende dat het arrest oordeelt 
dat ten deze noch de gegevens uit de 
debatten noch de feiten die eiseres door 
het getuigenbewijs wilde aantonen « niet 
kunnen of zouden kunnen volstaan om 

de overtuiging te staven dat de erflaatster 
de bedoeling had ongeoorloofde betrek
kingen in stand te houden of te ver
goeden » en « dat uit de feitelijkheden 
van de zaak en uit de feiten waarvan 
het bewijs door getuigenissen wordt 
gevraagd enkel volgt dat er geen enkele 
aanwijzing bestaat >> voor de impulsieve 
en doorslaggevende beweegreden van 
het aan verweerder gedane legaat ; 

Overwegende dat het arrest door deze 
overwegingen zijn beslissing wettelijk 
verantwoordt ; 

Dat het middel voor het overige op 
een onjuiste uitlegging van het arrest 
berust; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen ; 

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

23 juni I977. - I 0 kamer. - Voor
zitte1", Baron Richard, raadsheer waar
nernend voorzitter. - V erslaggeve1·, de 
H. Capelle. - Gelijkluidende conclusie, 
de H. Krings, advocaat-generaal. -
Pleiters, de HH. Van Ryn en Dassesse. 

I e KAMER. - 23 juni 1977, 

I 0 WEGVERKEER. VooRRANG. 
WEGVERKEERSREGLEMENT VAN 

I4 MAART I968, ARTIKEL I6-l. -
PARKEERPLAATS. - BETREKKINGEN 
TUSSEN DE WEGGEBRUIKERS. - TOE
PASSING VAN DE REGEL INZAKE VOOR
RANG VAN REOHTS. 

2° WEGVERKEER.- VOORRANG.
PARKEERPLAATS. - WEGVERKEERS
REGLEMENT VAN I4 MAART I968, 
ARTIKEL I7 EN ll2-4°. - GEEN 
TOEPASSING VAN DEZE REGELS. 

I o en 2° In een parkee1·zone worden de 
betrekkingen tussen de weggebntikers 
gm·egeld door artikel 16-1 van het Weg
verkeersreglement van 14 maart 1968 
en niet dom· artikel 17 van dit 1"egle
ment (I). (Artt. I6-I, I7 en ll2-4° 
Wegverkeersreglement.) 

(1) Raadpi. cass., 3 februari 1969 (A1·r. cass., 
1969, biz. 416) ; vgi. cass., 21 augustus 1958 
(Bull. et Pas., 1958, I, 1240) en 2 februari 1971 
(A?"?". cass., 1971, biz. 531). 
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(HONHON, T. LAPLACA.) 

ARREST (vertaling). 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 20 april 1976 door het Hof 
van Beroep te Luik gewezen ; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 1319, 1320, 
1322 van het Burgerlijk Wetboek, 17, 18, 
112-4 van het koninldijk besluit van 
14 maart 1968 houdende algemeen 
reglement op de politie van het weg
verkeer, en 97 van de Grondwet, 

doordat, na te hebben gezegd " dat uit 
de gegevens van de zaak blijkt dat de 
botsing tussen het voertuig bestuurd 
door Laplaca en dat bestuurd door 
Honhon gebeurde op een plaats die 
door de winkel " Carrefour >> als parkeer
plaats voor voertuigen werd gebruikt 
en die noodzakelijkerwijze - benevens 
de plaatsen waar de voertuigen kunnen 
stationeren - toegangswegen tot die 
plaatsen bevat ; dat deze wegen bestemd 
zijn voor het verkeer op de parkeerplaats 
en even belangrijk zijn niettegenstaande 
de witte banden loodrecht op elkaar, op 
elk kruispunt, tussen, enerzijds, de wegen 
langsheen de plaatsen waar de voer
tuigen stationeren en waarop de bestuur
ders hun daartoe vereiste maneuvers 
uitvoeren - zoals die waarop de gei:nti
meerde Honhon reed - en, anderzijds, 
de wegen die geen rechtstreekse toegang 
verlenen tot deze plaatsen doch die het 
mogelijk maken de bovenvermelde wegen 
te bereiken - zoals deze waaruit Laplaca 
kwam gereden om de door Honhon 
gevolgde weg op te rijden ; dat de witte 
banden immers de voorrang niet bei:n
vloeden, aangezien zij door geen andere 
verkeerstekens worden aangevuld en 
enkel tot doel hebben de aandacht van 
de bestuurders te vestigen op de respec
tieve aanwezigheid van wegen die elkaar 
kruisen >>, het arrest op deze beschrijving 
van de omstandigheden van het ongeval 
steunt om te beslissen dat eiser aanspra
kelijk is voor de botsing omdat hij 
artikel 16-1 van het Wegverkeersregle
ment heeft miskend en omdat hij, gelet 
op de plaatsgesteldheid, met een niet
reglementaire en gevaarlijke snelheid 
gereden heeft, 

terwiJl, eerste onderdeel, " de wegen 
langsheen de plaatsen waar de voertuigen 
stationeren en waarop de bestuurders de 
daartoe vereiste maneuvers uitvoeren >> 
behoren tot het begrip stationeerplaats, 
zodat de weggebruiker die uit een 

dergelijke plaats komt gereden het 
voorschrift van de artikelen 17 en 18 
houdende algemeen reglement op de 
politie van het wegverkeer in acht moet 
nemen ; door te beslissen dat de wegen, 
langsheen de plaatsen waar de voertuigen 
stationeren, bedoeld zijn voor het verkeer 
op de parkeerplaats, zoals de wegen die 
geen rechtstreekse toegang tot genoemde 
plaatsen verlenen, doch die het mogelijk 
maken bovenvermelde wegen te bereiken, 
en door te beslissen dat beide even 
belangrijk zijn, het arrest de artikelen 17 
en 18 van het Wegverkeersreglement 
heeft geschonden ; 

tweede onderdeel, uit het strafdossier 
en inzonderheid uit verweerders verkla
ring die erkend heeft dat hij tussen twee 
parkeerplaatsen reed en dat hij 7ich, door 
rechts af te slaan, op een gedeelte van de 
parkeerplaats ging begeven dat voorbe
houden was voor het verkeer, blijkt dat 
verweerder op een doorgang reed die 
bestemd was voor het uitvoeren van de 
maneuvers om te stationeren, en dat 
eiser op een voor het verkeer voorbe
houden weg reed, zodat, door te zeggen 
dat eiser reed op een van de wegen 
"langsheen de plaatsen waar de voer
tuigen stationeren >>en dat verweerder uit 
een van de wegen kwam gereden (( die 
geen rechtstreekse toegang verlenen tot 
de genoemde parkeerplaatsen, doch het 
mogelijk maken de bovenvermelde wegen 
te bereiken », het arrest de toestand van 
beide bestuurders omkeert en de bewijs
kracht van het strafonderzoek en in
zonderheid van verweerders verklaring 
die voorkomt op bladzijde vier van het 
strafdossier miskent (schending van de 
artikelen 1319, 1320 en 1322 van het 
Burgerlijk Wetboek); 

derde onderdeel, eiser in zijn regelmatig 
voor het hof van beroep genomen 
conclusie, betoogde dat de witte over
dwarse banden, overeenkomstig arti
kel 112-4 van het "'i:V egverkeersreglement, 
de plaats aanwezen waar de bestuurders 
die uit een stationeerplaats kwamen 
gereden moesten stoppen, overeen
komstig de artikelen 17 en 18 van het 
W egverkeersreglement ; het arrest, door 
te zeggen dat de overdwarse banden 
helemaal geen invloed hebben op de 
voorrang en dat zij enkel de aandacht 
will en vestigen op de respectieve aan
wezigheid van wegen die elkaar kruisen, 
en zulks om de enkele reden dat ?ij 
"door geen enkel ander verkeersteken 
werden aangevuld >>, aan artikel 112-4 
van het W egverkeersreglement een toe
passingsvoorwaarde heeft toegevoegd die 
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in deze bepaling niet werd vastgesteld, 
aldus de artikelen 17, 18 en 112-4 van 
het Wegverkeersreglement heeft ge
schonden en bovendien eisers conclusie 
niet genoegzaam heeft beantwoord 
(schending van artikel 97 van de Grand
wet): 

Overwegende dat uit de vaststellingen 
van het arrest niet volgt dat verweerder 
op het ogenblik van de botsing een 
maneuver uitvoerde in de zin van 
artikell7 van het Wegverkeersreglement ; 

Dat het arrest erop wijst dat het 
ongeval gebeurde te Rocourt « op een 
plaats die door de winkel << Carrefour » 
als parkeerplaats voor voertuigen werd 
gebruikt en die noodzakelijkerwijze, 
benevens de plaatsen waar de voertuigen 
kunnen stationeren, toegangswegen tot 
die plaatsen bevat ; dat deze wegen 
bestemd zijn voor het verkeer op de 
parkeerplaats en even belangrijk zijn 
niettegenstaande de witte banden op elk 
kruispunt tussen de wegen langsheen 
de parkeerplaatsen ... en de wegen die 
geen rechtstreekse toegang tot deze 
plaatsen verlenen, doch die het mogelijk 
maken de bovenvermelde wegen te 
bereiken »; 

Dat het bovendien erop wijst dat 
verweerders voertuig uit een weg kwam 
gereden die uitgaf op de rechterzijde van 
de door eisers voertuig gevolgde weg ; 

Dat het arrest tenslotte vaststelt dat 
er, behoudens de witte banden op de 
grand, op het kruispunt van de respec
tievelijk door de partijen gevolgde wegen 
geen enkel verkeersteken aangebracht 
was· 
O~erwegende dat hoewel het arrest 

eisers voertuig plaatst op de weg langs
heen de parkeerplaatsen en verweerders 
voertuig op een weg die geen rechtstreekse 
toegang tot deze plaatsen verleent en 
aldus de plaats van de bewegende voer
tuigen omkeert, zulks slechts een 
materiiile vergissing is die de andere en 
bovenverrnelde vaststellingen van het 
arrest niet beinvloedt ; 

Dat het arrest op grand van deze 
vaststellingen, zonder artikel 112, 4°, 
van het W egverkeersreglement te rnis
kennen en zonder aan deze wettelijke 
bepaling iets toe te voegen, kon beslissen 
dat deze witte banden « enkel tot doel 
hebben de aandacht te vestigen op de 
respectieve aanwezigheid van wegen die 
elkaar kruisen », hetgeen betekent dat 
zij, bij gebrek aan ieder ander verkeers
teken, dat op een door verweerder in 
acht te nernen reglementsbepaling wees, 

geen afbreuk konden doen aan de alge
mene regel dat rechts voorrang heeft ; 

Overwegende dat het arrest bijgevolg 
zijn beslissing wettelijk verantwoordt 
dat, « in toepassing van het algemeen 
beginsel vastgelegd in artikel 16-1 van 
het Wegverkeersreglement », eiser «de 
doorgang moest vrijlaten voor Laplaca 
die van rechts kwam " ; 

Dat het arrest aldus, door ze tegen te 
spreken, antwoordt op eisers conclusie 
die in het derde onderdeel van het middel 
wordt aangevoerd ; 

Dat geen onderdeel van het middel 
kan worden aangenomen ; 

Over het tweede middel, 

Dat het rniddel niet kan worden 
aangenomen ; 

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

23 juni 1977. - 1e kamer. - Voor
zittm·, Baron Richard, raadsheer waar
nemend voorzitter. - Ve1·slaggever, de 
H. Capelle. - GelijHuidende conclusie, 
de H. Krings, advocaat-generaal. -
Pleitm·s, deHH. VanRyn en A. DeBruyn. 

1e KAMER.- 24 juni 1977. 

1° OVEREENKOMST. - VERWIJTBARE 
NIET-NAKOMING. - SoHADEVERGOE
DING.- 0MVANG VAN DE SOHADELOOS
STELLING. 

2° AANSPRAKELIJKHEID (BUITEN 
OVEREENKOMST). - AANSPRAKE
LIJKVERKLARING VAN DE OPENBARE 
OVERHEDEN VOOR EEN VERKEERSON
GEVAL TE WIJTEN AAN DE SLEOHTE 
STAAT EN DE ONREGELMATIGE SIGNALI
SATIE VAN DE WEGEN.- lNOIDENTELE 
VORDERING TOT VRIJWARING TEGEN DE 
MET DE UITVOERING VAN DE VEREISTE 
HERSTELLINGSWERKEN BELASTE FIRMA 
DIE HAAR OONTRAOTUELE VERBINTE
NISSEN NIET IS NAGEKOMEN. - 0NGE
GRONDVERKLARING VAN DEZE VORDE
RING OM REDENEN WAARUIT NIET KAN 
WORDEN AFGELEID DAT RET ONGEVAL 
ZIOH, ZONDER DE OONTRAOTUELE FOUT 
VAN DE TOT VRIJWARING OPGEROEPENE, 
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NIETTEMIN ZOU HEBBEN VOORGEDAAN. 
- NIET WETTIG VERANTWOORDE BE
SLISSING. 

1° Bij joutieve niet-nakoming van een 
contractuele verbintenis, moet de door de 
schuldenaar verschuldigde schadevergoe
ding alleen omvatten hetgeen een on
middellijk en 1•echtstreeks gevolg is van 
het niet-uitvoeren van de verbintenis (1). 
(Art. 1151 B.W.) 

2° lVannee1· de openbare overheden aan
spmkelijk zijn ver klaard voor een 
verkee1·songeval te wijten aan een slechte 
staat en de on1·egelmatige signalisatie 
van de wegen en zij een vm·dering tot 
vrijwaring instellen tegen de met de 
he1·stellingswerken belaste ji1·ma die 
haar cont1·actuele ve1·bintenissen niet is 
nagekomen, is niet wettig verantwoord 
de beslissing die deze vo1·de1·ing onge
g1·ond verklaart om de 1·eden dat, indien 
de openba1·e overheden de hun opgelegde 
veiligheidsmaatregelen hadden genomen, 
het ongeval zich niet zou hebben voo?'
gedaan "zonder dat de aanspmkelijkheid 
van de bestuurde?' van het voertuig zeer 
waarschijnlijk op zee1· emstige wijze 
in het ged1·ang zou zijn gekomen "• 
aangezien deze ?'eden de gevolgtrekking 
niet mogelijk maakt dat het ongeval zich, 
zonder de contractuele fout van de tot 
vrijwm·ing opgeroepene, niettemin zou 
hebben voorgedaan (2). 

(BELGISOHE STAAT, MINISTER VAN OPEN
BARE WERKEN, T. PERSONENVENNOOT
SOHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJK
HEID « LIMASOO >>.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 24 februari 1976 door het Hof 
van Beroep te Antwerpen gewezen ; 

Over het middel afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 1134, 1135, 1142, 
1146, 1147, 1149, 1150, 1151, 1382, 1383 
van het Burgerlijk Wetboek en 97 van 
de Grondwet, 

dooTdat, na te hebben beslist dat eiser 
schuld had en aansprakelijk was jegens 
de getroffenen van het litigieuze ongeval, 
te wijten aan een ge brekkige en niet 

(1) Cass., 3 mei 1957 (Bull. en Pas., 1957, 
I, 1050). 

(2) Raadpl. cass., 21 december 1976, 
supra, blz. 446. 

regelmatig gesignaleerde toestand van 
de wegenis, het arrest de incidentele 
vordering tot vrijwaring, door eiser 
ingesteld tegen verweerster, die hoewel 
ze gelast was voor eisers . rekening de 
nodige herstellingswerken dringend uit 
te voeren, aan haar verplichtingen niet 
had voldaan, niet gegrond verklaart, en 
doordat het arrest in dier voege beslist 
om de redenen dat, hoewel vaststaat dat 
verweerster haar contractuele verbintenis 
tegenover eiser niet is nagekomen, de 
eerste rechter nochtans ten onrechte 
heeft geoordeeld dat het wel « door het 
niet verhelpen " van de gevaarvolle 
toestand is dat het ongeval werd veroor
zaakt ; dat, indien eiser zijn verplichting 
om slechts wegen voor het publiek open 
te stellen die voldoende veilig zijn, was 
nagekomen, en indien hij ten deze een 
duidelijke en efficiente signalisatie had 
aangebracht of andere aangepaste maat
regelen had genomen, het litigieuze 
ongeval zich niet zou hebben voorgedaan 
zonder dat de aansprakelijkheid van de 
bestuurder van het betrokken voertuig 
zeer waarschijnlijk op zeer ernstige wijze 
in het gedrang zou zijn gekomen ; dat 
in de huidige betwisting geen rechtstreeks 
oorzakelijk verband tussen de contrac
tuele fout van verweerster tegenover 
eiser en het ongeval kan worden aan
genomen, 

terwijl de hierboven aangehaalde rede
nen, waaruit geenszins valt af te leiden 
dat, zonder de contractuele fout van 
verweerster waarvan het arrest het 
bestaan aanneemt, het aan de gebrekkige 
toestand van de wegenis te wijten 
litigieuze ongeval en de schade die daaruit 
is voortgevloeid zouden zijn ontstaan 
zoals zij zich hebben voorgedaan, niet 
naar de eis van de wet de beslissing 
verantwoorden die oordeelt dat, in de 
onderhavige betwisting, tussen de con
tractuele fout van verweerster tegenover 
eiser en het ongeval geen rechtstreeks 
oorzakelijk verband kan worden aan
genomen, en die, bijgevolg, de vordering 
tot vrijwaring die door eiser tegen 
verweerster werd ingesteld, niet-gegrond 
verklaart: 

Overwegende dat de door eiser in !l.ijn 
tegen verweerster ingestelde vordering 
tot vrijwaring gevorderde schadevergoe
ding erin bestaat dat hij de getroffenen 
van een verkeersongeval, op grond van 
de artikelen 1382 en 1383 van het 
Burgerlijk Wetboek, moet schadeloos
stellen wegens de gebrekkige toestand 
van de wegenis ; dat eiser deze vordering 
tot vrijwaring laat steunen op de 
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trouwens door het arrest vastgestelde 
contractuele tekortkoming van verweer
ster, die naliet binnen de contractueel 
bepaalde termijn de nodige herstellingen 
aan de wegenis uit te voeren ; 

Overwegende dat, luidens artikel ll5l 
van voormeld wetboek, de aan de schuld
eiser verschuldigde schadevergoeding 
aileen moet omvatten hetgeen een on
middellijk en rechtstreeks gevolg is, dit 
is een noodzakelijk gevolg, van het 
niet-uitvoeren van de overeenkomst; 

Overwegende dat het arrest, om de 
vordering van eiser af te wijzen, 
beschouwt dat, indien eiser zijn verplich
ting om slechts wegen voor het publiek 
open te stellen die voldoende veilig zijn 
had nagekomen en indien hij derhalve 
een duidelijke en efficiente signalisatie 
had aangebracht of andere aangepaste 
maatregelen had genomen, het litigieuze 
ongeval zich niet zou hebben voorgedaan 
« zonder dat de aansprakelijkheid van 
de bestuurder van het voertuig zeer 
waarschijnlijk op zeer ernstige wijze in 
het gedrang zou zijn gekomen '' ; 

Overwegende dat het arrest zodoende 
niet vaststelt dat, indien eiser voormelde 
maatregelen had genomen, het ongeval 
zich niet zou hebben voorgedaan, doch 
enkel dat in dit geval de aansprakelijk
heid van de weggebruiker op zeer 
ernstige wijze in het gedrang zou zijn 
gekomen, hetgeen niet uitsluit dat eiser 
niettemin tegenover de getroffenen ge
deeltelijk aansprakelijk had kunnen wor
den verklaard ; 

Overwegende dat, nu uit voormelde 
beschouwingen van het arrest niet kan 
worden afgeleid dat zonder de contrac
tuele fout van verweerster het ongeval 
zich niettemin zou hebben voorgedaan, 
het arrest zijn beslissing niet wettelijk 
verantwoordt ; 

Dat het middel gegrond is ; 

Om die redenen, vernietigt het bestre
den arrest in zoverre het uitspraak doet 
over de door eiser tegen verweerster 
ingestelde vordering tot vrijwaring ; be
veelt dat melding van het thans gewezen 
arrest 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 Brussel. 

24 juni 1977. - 18 kamer. - Voor
zitter, de H. de Vreese, raadsheer waar
nemend voorzitter. - Verslaggever, de 
de H. Sury. - Gelijkluidende conclusie, 
de H. Charles, advocaat-generaal. -

Pleiters, de HH. A. De Bruyn en 
Houtekier. 

2e KAMER. - 27 juni 1977. 

1° TUSSENKOMST. - STRAFZAKEN.
BURGERLIJKE REOHTSVORDERING. -
DE STRAFREOHTER KAN WETTELIJK EEN 
VEROORDELING, EEN STRAF OF EEN 
ANDERE MAATREGEL TEN LASTE VAN 
EEN DERDE UITSPREKEN.- DERDE DIE 
IN DE ZAAK KAN WORDEN BETROKKEN 
OF DAARIN WORDEN TOEGELATEN. 

2° FONDS VOOR BESTAANSZEKER
HEID.- WET VAN 7 JANUARI 1958, 
ARTIKEL 16bis. - DE STRAFREOHTER 
DIE DE STRAF UITSPREEKT IS ERTOE 
GEHOUDEN DE WERKGEVER AMBTS
HALVE TE vEROORDELEN TOT BETALING 
VAN DE AOHTERSTALLIGE BIJDRAGEN, 
BIJDRAGEOPSLAGEN EN VERWIJLINTE
RESTEN. - DRAAGWIJDTE VAN DEZE 
BEPALING. 

3° TUSSENKOMST.- STRAFZAKEN.
WET VAN 7 JANUARI 1958, ARTI
KEL 16bis, BETREFFENDE DE FONDSEN 
VOOR BESTAANSZEKERHEID. DE 
STRAFREOHTER DIE DE STRAF UIT
SPREE1KT IS ERTOE GE1HOUDEN DE 
WERKGEVER AMBTSHALVE TEl VEROOR
DELE1N TOT BETALING VAN DE AOHTER
STALLIGE BIJDRAGEN, BIJDRAGEOPSLA
GEN E1N VERWIJLINTEREJSTEN.- FAIL
LISSE1MENT VAN DE WERKGEVER. -
VRIJWILLIGE OF GEDWONGEJN TUSSEJN
KOMST VAN DEl CURATOR. - GE1EN 
ENKELE WETTE1LIJKE BE1PALING VOOR
ZIET IN ZULKE TUSSENKOMST. 

4° FAILLISSEMENT, GERECHTE
LIJK AKKOORD EN F AILLISSE
MENTSAKKOORD. WElT VAN 
7 JANUARI 1958, ARTIKE1L 16bis, BE
TREFFENDE DE FONDSEN VOOR BE1-
STAANSZE1KERHEID. - DEJ STRAFREOH
TE1R DIE1 DE STRAF UITSPREEJKT IS 
AMBTSHALVE ERTOE GE1HOUDEN DEl 
WERKGEVER AMBTSHALVE TE VEROOR
DELEN TOT BE1TALING VAN DEl AOHTER
STALLIGE BIJDRAGEN, BIJDRAGEJOPSLA
GEN EN VERWIJLINTEREJSTEN.- FAIL
LISSEMENT VAN DE WERKGEVER. -
GEEJN E1NKELE1 WETTEJLIJKE BEPALING 
VOORZIEJT IN E1E1N VRIJWILLIGE OF 
GEDWONGE1N TUSSENKOMST. 

I 0 W annee1· de wet aan de straj1·echter 
toestaat een veroordeling, een sanctie of 
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een andere maat1·egel ten laste van een 
derde uit te spreken, kan deze det·de 
·nitzonde1·lijk in de zaak worden betrokken 
of toegelaten om zich te ve1·dedigen (1). 

2° Hoew3l a1·tikel 16bis van de wet van 
7 jan·ua1·i 1958 betreffende de Ji'ondsen 
voor bestaanszekerheid, hetwelk bepaalt 
dat de rechter die de straf ~titspreekt ten 
laste van de werkgeve1·, zijn aangestelden 
of zijn lasthebbers die de bijdragen niet 
hebben betaald of niet betaald hebben 
binnen de vastgestelde termijnen, de 
werkgever ambtshalve ve-~·om·deelt tot 
betaling, aan de instelling die met de 
inning van de bijdmgen is belast, van 
de achterstallige bijdragen, de bijdrage
opslagen en V61'Wijlinte1·esten die op het 
tijdstip van het vonnis nag niet aan 
deze instelling zijn gestm·t, aan de 
Ji'ondsen vom· bestaanszeke1·heid een 
~titvoerba1·e titel heeft vedeend zonder 
dat ze zich b~wgerlijke partij moeten 
stellen, is dit a1·tikel niettemin een 
~litzonderingsbepaling die enkel geldt 
voo1· de wer·kgever en die, daa1· nm·gens 
uit bliJ kt dat de wetgever· zulks he eft 
gewild, niet tot andere sch~tldenaars, 
zoals de boedel van de failliete we1·kgevm·, 
kan worden ~titgebreid. 

3o en 4° Artikel 16bis van de wet van 7 ja
mtm·i 1958 bet·rejj'ende de Ji'ondsen voor 
bestaanszekm·heid, volgens hetwelk de 
rechter die de straf ititsp1·eekt ten laste 
van de werkgever, zijn aangestelden of 
zijn lasthebbers die de bijdragen niet 
hebben betaald of niet betaald hebben 
binnen de vastgestelde termijnen de 
werkgever ambtshalve veroo1·deelt tot 
betaling, aan de instelling die met de 
inning van de bijdragen is belast, van 
de achterstallige bijdmgen, de bijdrage
opslagen en verwijlinteresten die op het 
tijclstip van het vonnis nag niet aan 
deze instelling zijn gestort, bezwaart, 
in geval van faillissement van de 
werkgever, de failliete boedel geenszins 
met een VM'oordeling, een sancti€ of een 
andere maatregel waartegen de curatm· 
zich zou moeten verdedigen ; niet ontvan
kelijk is derhalve de vrijwillige of 
gedwongen tussen/wmst van de cu
mtor (2). 

(1) Oass., 24 maart 1947 (Bull. en Pas., 
1947, I, 123) en de conclusie van de Procureur
Generaal Hayoit de Termicourt, toen Eerste 
Advocaat-Generaal, en cass., 18 juni 1976 
(A?'?', cass., 1976, blz. 1172). 

(2) Raadpl. CLOQUET, Les concordats et 
la faillite, in Les Novelles, Droit commercial, 
d. IV, nr. 2676, biz. 748. 

(3) A1·r. cass., 1976, blz. 1172. 

(PROOUREUR-GENERAAL BIJ HET HOF VAN 
BEROEP TE BRUSSEL, T. FALIZE EN 

MR. MARLIER, CURATOR VAN HET 
F AILLISSEMENT F ALIZE.) 

ARRBST (vmtaling). 

HET HOF;- Gelet op het bestreden 
arrest, op 12 januari 1977 gewezen door 
het Hof van Beroep te Brussel waarnaar 
de zaak werd verwezen ; 

Gelet op het arrest van het Hof van 
18 juni 1976 (3); 

l. In zoverre de voorziening gericht is 
tegen Falize : 

Overwegende dat het arrest van 
18 juni 1976 uitspraak doet op de 
voorziening van het openbaar ministerie 
tegen de beschikkingen van het arrest 
van 16 januari 1976 van het Hof van 
Beroep te Bergen met betrekking tot 
Mr. Marlier, curator, en het aldus 
bestreden arrest binnen de grenzen van 
die voorziening vernietigt ; 

Dat de beklaagde Falize derhalve geen 
partij meer was in het geding voor het 
Hof van Beroep te Brussel, waarnaar 
de zaak werd verwezen ; 

Dat de voorziening niet ontvankelijk 
is; 

2. In zoverre de voorziening gericht is 
tegen Mr. Marlier, qualitate qua : 

Over het middel afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 97 van de Grand
wet, 2, 811, 814 van het Gerechtelijk 
vVetboek, 44, 452 van het Wetboek van 
Koophandel en l6bis van de wet van 
7 januari 1958 betreffende de Fondsen 
voor bestaanszekerheid, wegens tegen
strijdigheid en dubbelzinnigheid in de 
motivering die gelijkstaan met het 
ontbreken van gronden, 

doordat het arrest, ter rechtvaardiging 
van het buiten de zaak stellen van 
Mr. Marlier, curator van het faillissement 
Falize, zegt, enerzijds, dat « het Wetboek 
van Strafvordering en de wetten inzake 
de strafprocedure de partijen noemen 
die een vordering kunnen brengen of 
tegen wie een vordering kan worden 
gebracht voor de strafgerechten, zodat 
de bepalingen van het Gerechtelijk 
Wetboek betreffende de tussenkomst 
niet tot deze gerechten kunnen worden 
uitgebreid », en, anderzijds, dat, zo 
derden voor de strafgerechten uitzonder
lijk toegelaten of in het geding betrokken 
kunnen worden om zich te verdedigen 
tegen een veroordeling, een sanctie of 
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een maatregel die de wet hen oplegt, 
zulks slechts mogelijk is " krachtens 
teksten die uitdrukkelijk afwijken van 
het beginsel dat de strafgerechten onbe
voegd zijn om kennis te nemen van een 
vordering tot bindendverklaring van een 
vonnis waarvoor een partij een derde in 
het geding heeft geroepen of nog krach
tens fundamentele algemene beginselen, 
zoals de noodzaak de uitoefening van het 
recht van verdediging te vrijwaren of 
mogelijk te maken, en dat zulks ten deze 
niet het geval is », en ten slotte dat 
wanneer, benevens de uitvoerbare titel 
tegen de gefailleerde werkgever, " een 
uitvoerbare titel wordt toegekend tegen 
de curator door het feit dat de veroor
delende beslissing voor hem bindend 
wordt verklaard en bijgevolg tegen hem 
kan worden aangevoerd, hieruit een 
mogelijke overlapping alsmede een even
tuele tegenstrijdigheid tussen deze beslis
sing en die van de rechtbank van koop
handel inzake de vereffening van het 
faillissement kan volgen », 

terwijl, ee1·ste onderdeel, het volgens 
artikel 16bis van de wet van 7 januari 
1958 de bedoeling van de wetgever is 
aan de sociale schuldeiser een uitvoerbare 
titel toe te kennen zonder dat hij zich 
burgerlijke partij moet stellen of tegen 
die schuldenaar een civielrechtelijke vor
dering moet instellen, en, in geval van 
faillissement van de schuldenaar, de 
veroordeling dan ook tegen de massa 
moet kunnen ingeroepen worden, zoniet 
zou de sociale schuldeiser verplicht zijn 
persoonlijk in rechte op te treden tot 
verkrijging van de uitvoerbare titel die 
de wet hem ambtshalve heeft willen 
toekennen (verkeerde toepassing van 
genoemde bepaling); 

tweede onderdeel, om de tegen de werk
gever Falize uit te spreken veroordeling 
tot betaling van de achterstallige bij
dragen tegen de massa te kunnen 
inroepen en aldus te handelen overeen
komstig de bedoeling van de wetgever 
van 1958, zijn curator, Mr. Marlier, in het 
geding moest worden betrokken door hem 
voor de correctionele rechtbank te dag
vaarden om hem, q1talitate qua, « het te 
wijzen vonnis bindend te horen verklaren 
wat de ten laste van de beklaagde uit te 
spreken civielrechtelijke veroordeling be
treft » en, in tegenstelling met wat het 
bekritiseerde arrest verklaart, Mr. Marlier 
derhalve in het geding kon worden 
betrokken om zich te verdedigen tegen 
de veroordeling tot betaling van de 
achterstallige bijdragen die kon worden 
ingeroepen tegen de massa van de 

schuldeisers die hij vertegenwoordigt 
(verkeerde toepassing van de artikelen 2, 
811, 814 van het Gerechtelijk Wetboek, 
444, 452 van het W etboek van Koop
handel en 16bis van de wet van 7 januari 
1958); 

derde ondm·deel, het bekritiseerde arrest, 
dat van oordeel was dat in het onder
havige geval de curator niet toegelaten of 
in het geding betrokken kon worden, 
niet mocht aanvoeren dat " indien deze 
zelfde uitvoerbare titel (tegen de schulde
naar) ook tegen de curator van het 
faillissement wordt toegekend door het 
feit dat de veroordeling voor hem 
binclend wordt verklaard en bijgevolg 
tegen hem kan worden aangevoerd, 
hieruit een mogelijke overlapping en 
tegenstrijdigheid tussen deze beslissing 
en die van de rechtbank van koophandel 
inzake de vereffening van het faillisse
ment kan volgen » (tegenstrijdigheid of 
dubbelzinnigheid van de motivering) : 

Overwegende dat het openbaar minis
terie verweerder voor de correctionele 
rechtbank had gedagvaard om hem, in 
zijn hoedanigheid van curator van het 
faillissement van de beklaagde, het te 
wijzen vonnis bindend te horen verklaren 
met betrekking tot de civielrechtelijke 
veroordeling die tegen de beklaagde 
moest worden uitgesproken overeen
komstig artikel 16bis van de wet van 
7 januari 1958 betreffende de Fondsen 
voor bestaanszekerheid ; 

Overwegende dat die rechtsvordering 
door de eerste rechter niet ontvankelijk 
werd verklaard op grond clat de wet niet 
voorziet in deze procedure van ge
dwongen tussenkomst voor de straf
rechtbanken ; 

Dat het bestreden arrest het beroepen 
vonnis bevestigt ; 

W at de eerste twee onderdelen betreft : 

Overwegende clat derden uitzonderlijk 
voor de strafgerechten in het geding 
betrokken kunnen worden om zich te 
verdedigen tegen een veroordeling, een 
sanctie of een andere maatregel die de 
wet hen oplegt ; 

Overwegende dat artikel 16bis van de 
wet van 7 januari 1958 betreffende de 
Fondsen voor bestaanszekerheid, dat 
bepaalt dat de rechter die de straf 
uitspreekt ten laste van de werkgever, 
zijn aangestelden of zijn lasthebbers die 
de bijdragen niet hebben betaald of niet 
betaald hebben binnen de vastgestelde 
termijnen, de werkgever ambtshalve 
veroordeelt tot betaling, aan de instelling 
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die met de inning van de bijclragen is 
belast, van de achterstallige bijdragen, 
de bijclrageopslagen en verwijlinteresten 
die op het tijdstip van het vonnis nog niet 
aan de instelling zijn gestort, de failliete 
boedel niet bezwaart met een veroor
deling, een sanctie of een andere maat
regel waartegen de curator zich zou 
moeten verdedigen ; 

Overwegende dat, zelfs indien door 
voormelde bepaling aan de Fondsen voor 
bestaanszekerheid een uitvoerbare titel 
wordt gegeven zonder dat ze zich burger
lijke partij moeten stellen, ze niettemin 
een uitzonderlijke bepaling is die enkel 
geldt voor de werkgever en, daar nergens 
uit blijkt dat de wetgever zulks heeft 
gewild, niet tot andere schuldenaars kan 
worden uitgebreid; 

Dat het arrest, dat, met bevestiging 
van het beroepen vonnis, de tegen de 
curator gerichte rechtsvordering tot 
tussenkomst niet ontvankelijk verklaart, 
aldus geen enkele van de in het middel 
vermelde wettelijke bepalingen schendt ; 

Dat het middel naar recht faalt ; 

W at het derde onderdeel betreft : 

Overwegende dat het derde onderdeel 
van het middel wegens het antwoord op 
de eerste twee onderdelen, bij gebrek 
aan belang, niet ontvankelijk wordt ; 

Om die redenen, verwerpt de voorz.ie
ning ; laat de kosten ten laste van de 
Staat. 

27 juni 1977. - 2e kamer. - Voor
zitter, de H. Trousse, raadsheer waar
nemend voorzitter. ~ V erslaggever, de 
H. Legros. - Ten dele ande1·sluidende 
conclusie (1), de H. Ballet, advocaat
generaal. 

Op dezelfde dag zijn twee arresten in 
dezelfde zin gewezen, in zake dezelfde 
eiser tegen De Cooman en Mr. Halbrecq, 
curator van het faillissement De Cooman, 
en tegen Berghen en Mr. Desy, curator 
van het faillissement Berghen. 

(1) Ret openbaar ministerie was de mening 
toegedaan dat inzake veroordeling van een 
failliete werkgever tot betaling van achter
stallige bijdragen, bijdrageopslagen en ver
wijlinteresten, de vrijwillige of gedwongen 
tussenkomst van de curator wettelijk was, 
omdat het van oordeel was dat, in geval van 
faillissement, het vonnis tot veroordeling 
van de gefailleerde tegen de boedel niet kan 

2e KAMER. - 27 juni 1977. 

1° WEGVERKEER.- VERKEllJRSLICH
TEN.- WlllGVlllRKEERSRlllGLlllMENT VAN 
1 DllJClllMBlllR 197S.- ARTIKEL 61.1, 2o. 
-VAST ORANJEGEEL LICHT.- DRAAG
WIJDTE. 

2° WEGVERKEER. - VERKEllJRSLICH
TllJN.- WlllGVllJRKElllRSRlllGLlllMlllNT VAN 
1 DlllCEMBER 197S, ART. 61.1, S0 • -

GROlllNE PIJL BRAND]JND TlllGllJLIJK MET 
lllEN ROOD LICHT OF ]J]JN ORANJEGlllEL 
LICHT.- DRAAGWIJDTlll. 

1° Vast oranjegeel licht betekent dat het 
verboden is de stopst1•eep of, zo er geen 
stopstreep is, het verkeerslicht zelf voorbij 
te rijden, tenzij de bestuu1·der bij het 
aangaan van dat licht zo dicht genaderd 
is dat hij niet mee1• op voldoende veilige 
wijze kan stoppen. (Art. 61.1, 2o, 
W egverkeersreglement van 1 december 
197S.) 

2° W anneer een groene pijl tegelij k met een 
rood licht of een oranjegeel licht bmndt 
betekent deze pijl dat de bestuurder alleen 
in de door de pijl aangeduide richting 
mag doo?'1'ijden ; deze bestuurder moet 
slechts voorrang verlenen aan de be
stuurders die op ?'egelmatige wijze uit 
andere 1·ichtingen komen en aan de 
voetgange1·s. (Art. 61.1, S0 , Wegver
keersreglement van 1 december 197S.) 

(ORBAN, T. CHABOT llJN LITISCONSORTEN.) 

ARREST (vertaling). 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 3 februari 1977 in hoger beroep 
gewezen door de Correctionele Recht bank 
te Luik; 

I. In zoverre de voorziening van eiseres, 
beklaagde, gericht is tegen Chabot, 
beklaagde, en tegen de personenvennoot
schap met beperkte aansprakelijkheid 
Spirlet die voor hem civielrechtelijk 
aansprakelijk is : 

worden opgeworpen tenzij de curator in het 
geding is betrokken, en dat de wetgever aan 
de met inning van de bijdragen belaste 
instelling, zonder dat deze zich burgerlijke 
partij behoeft te stellen, een uitvoerbare 
titel tegen de werkgever of, ingeval van 
faillissement van laatstgenoemde, een onbe
twistbare titel heeft willen verlenen 
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Overwegende dat eiseres niet bevoegd 
is om zich in cassatie te voorzien tegen 
de beslissingen op de rechtsvorderingen 
van het openbaar ministerie tegen 
Chabot, medebeklaagde, en tegen de 
personenvennootschap met beperkte aan
sprakelijkheid Spirlet die voor hem 
civielrechtelijk aansprakelijk is ; 

II. Wat het overige van de voorziening 
betreft: 

Over het middel afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 97 van de Grand
wet, 10.1, 1° en 3°, 19.3, 3o, 61.1, 2o en 5°, 
en 62 van het koninklijk besluit van 
1 december 197 5 houdende algemeen 
reglement op de politie van het weg
verkeer, 3, 4 van de wet van 17 april1878 
houdende de voorafgaande titel van het 
Wetboek van Strafvordering, 1382, 1383 
en 1384 van het Burgerlijk Wetboek, 

doordat het vonnis, dat de beslissing 
van de eerste rechter wijzigt, eiseres tot 
een geldboete van 50 frank veroordeelt 
wegens de tegen haar aangevoerde 
telastleggingen (overtreding van de arti
kelen 10.1, 1° en 3°, en 19.3, 3°, van het 
koninklijk besluit van 1 december 1975) 
en in de kosten van de beide instanties 
verwijst, de medebeklaagde Chabot vrij
spreekt en de personenvennootschap met 
beperkte aansprakelijkheid Spirlet, die 
voor deze laatste civielrechtelijk aan
sprakelijk is, buiten de zaak stelt, beslist 
dat eiseres aileen aansprakelijk is voor het 
ongeval, haar veroordeelt tot schadeloos
stelling van degenen die zich tegen haar 
burgerlijke partij hebben gesteld en 
tenslotte, wegens onbevoegdheid, afwij
zend beschikt op de civielrechtelijke 
vordering van eiseres tegen de mede
beklaagde Chabot en de personenvennoot
schap met beperkte aansprakelijkheid 
Spirlet, en deze beslissing hierop steunt 
dat zo de medebeklaagde Chabot geen 
enkele fout heeft begaan, daar hij het 
oranje licht mocht voorbijrijden tot op 
het einde van de oranje fase en oplettend 
is geweest vermits hij een oordeelkundig 
uitwijkingsmaneuver heeft uitgevoerd, 
eiseres, daarentegen, op het moment dat 
de naar links gerichte groene pijl is 
aangegaan in de door haar gevolgde 
richting, zich niet ervan heeft vergewist, 
zoals ze dat had moeten doen, of geen 
enkele tegenligger het kruispunt was 
opgereden, 

terwijl, naar luid van voormeld arti
kel 61.1, 2°, het oranjegeel licht een 
weggebruiker verbiedt de stopstreep 
of, zo er geen stopstreep is, het verkeers-

licht zelf voorbij te rijden ; op deze regel 
slechts een uitzondering wordt gemaakt 
wanneer de weggebruiker bij het aangaan 
van het verkeerslicht zo dicht genaderd 
is dat hij niet meer op voldoende veilige 
wijze kan stoppen ; in dit geval de 
weggebruiker die het kruispunt is opge
reden het kruispunt slechts mag over
steken op voorwaarde de andere weg
gebruikers niet in gevaar te brengen en 
bovendien de bestuurders aan wie de 
weggebruiker, die mag voortrijden onder 
dekking van . een groene pijl, voorrang 
moet ver1enen, de bestuurders zijn die 
op regelmatige wijze uit andere richtingen 
komen, waaruit volgt dat het vonnis, door 
eiseres te verwijten, in de omstandig
heden die het vermeldt, geen rekening te 
hebben gehouden met de aanwezigheid 
van de medebeldaagde Chabot, voormeld 
artikel 61.1, 2° en. 5°, schendt en, bij
gevolg, niet wettelijk is verantwoord 
(schending van alle in het middel ver
melde wettelijke bepalingen, met uit
zondering van artikel 97 van de Grand
wet) ; 

het vonnis althans niet behoorlijk met 
redenen is omkleed, daar op grand van 
de vaststellingen van de rechtbank niet 
kan worden uitgemaakt of eiseres aan de 
medebeklaagde Chabot voorrang moest 
verlenen omdat deze zich regelmatig op 
het kruispunt bevond, vermits hij dit 
kruispunt mocht oprijden tot op het einde 
van de oranje fase, dan wel, integendeel, 
omdat eiseres zulks moest doen ongeacht 
de wijze waarop de medebeklaagde reed 
(schending van artikel 97 van de Grand
wet): 

Overwegende dat, enerzijds, het vonnis 
de verweerder Chabot vrijspreekt die 
vervolgd werd wegens overtreding van de 
artikelen 5 en 61.1, 1° en 2o, 10.1, 1o en 
3°, van het verkeersreglement (koninklijk 
besluit van 1 december 197 5) en wegens 
het onopzettelijk toebrengen van verwon
dingen, op 'grand " dat hij het verkeers
licht mocht voorbijrijden tot op het einde 
van de oranje fase " en dat hij " oplettend 
was vermits hij een oordeelkundig uit
wijkingsmaneuver heeft uitgevoerd ... >> ; 

Dat het vonnis aldus artikel 61.1, 2o, 
van het verkeersreglement schendt dat, 
behoudens de niet door het vonnis 
vastgestelde uitzondering, verbiedt de 
stopstreep of het verkeerslicht voorbij 
te rijden als het licht op oranjegeel staat, 
en geen wettelijke verantwoording geeft 
voor de vrijspraak ter zake van de overige 
tegen de verweerder Chabot bewezen 
verklaarde telastleggingen ; 

Overwegende dat, anderzijds, het 
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vonnis vaststelt dat eiseres is voort
gereden in de richting van een groene pijl 
die tegelijk met een oranje of een oranje
geel licht brandde ; 

Dat eiseres, overeenkomstig arti
kel 61.1, 5°, enkel voorrang moest ver
lenen aan de bestuurders die op regel
matige wijze uit andere richtingen 
kwamen en aan de voetgangers ; 

Dat uit het vonnis blijkt dat de 
rechters in hoger beroep eiseres wegens 
overtrading van de artikelen 10.1, 1° en 
3°, en 19.3, 3°, van het verkeersreglement 
hebben veroordeeld, omdat zij ten on
rechte van oordeel waren dat de verweer
der Chabot het oranjegele licht regel
matig was voorbijgereden : 

Dat het middel gegrond is ; 

Om die redenen, vernietigt het bestre
den vonnis, behalve in zoverre het 
uitspraak doet op de rechtsvorderingen 
van het openbaar ministerie tegen Chabot 
en tegen de personenvennootschap met 
beperkte aansprakelijkheid Spirlet ; be
veelt dat van d:it arrest melding zal 
worden gemaakt op de kant van de 
vernietigde beslissing ; veroordeelt de 
verweerders in de kosten; verwijst de 
aldus beperkte zaak naar de Correctionele 
Rechtbank te Hoei, zitting houdend in 
hoger beroep. 

27 juni 1977. - 2e kamer. - Voor
zitter, de H. Trousse, raadsheer waar
nemend voorzitter. - Verslaggever, de 
H. Legros. - Gelijkluidende conclusie, 
de H. Colard, advocaat-generaal. 
Pleite1·, de H. Fally. 

2e KAMER, - 27 juni 1977. 

1° CASSATIEMIDDELEN. - STRAF· 
ZAKEN. - VOORZIENING IN CASSATIE 
TEGEN DE VERWIJZENDE BESCRIKKING. 
- MID DEL W AARIN ENKEL WORDT 
AANGEVOERD DAT WETTELIJKE BEPA· 
LINGEN INZAKE DE VOORLOPIGE RECR· 
TENIS ZIJN GESCRONDEN. - NIET· 
ONTVANKELJ,JKREID. 

2° VOORLOPIGE HECHTENIS. 
BESCRIKKING VAN DE RAADKAMER TOT 
BEVESTIGING VAN EEN BEVEL TOT 
AANROUDING.- AARD.- GEVOLG OP 
RET TAALGEBRUIK. 

3o ONDERZOEKSGERECHTEN. 
BESCRIKKING VAN DE RAADKAMER TOT 
BEVESTIGING VAN EEN BEVEL TOT AAN · 
ROUDING. - AARD. - GEVOLG OP RET 
TAALGEBRUIK. 

4° TAALGEBRUIK. - STRAFZAKEN. -
WET VAN 15 JUNI 1935, ARTIKEL 40.
BESCRIKKING VAN DE RAADKAMER TO'l' 
BEVESTIGING VAN EEN BEVEL TOT 
AANROUDING.- AARD.- GEVOLG OP 
RET TAALGEBRUIK. 

5° VOORZIENING IN CASSATIE. -
BESLISSINGEN WAARTEGEN EEN CAS· 
SATIEBEROEP KAN WORDEN INGESTELD. 
- STRAFZAKEN. - NA EEN EERS'l'E 
VOORZIENING WORDT GEEN ANDERE 
VOORZIENING TOEGELATEN. - UIT· 
ZONDERINGEN. 

6° CASSATIEMIDDELEN. - STRAF· 
ZAKEN. - MIDDEL TEN BETOGE DAT 
DE FEITENRECRTER TEN ONRECRTE 
REEFT BESLIST DAT EEN PROCES· 
VERBAAL OVER RET VERROOR VAN DE 
BEKLAAGDE DOOR DE ONDERZOEKS· 
RECHTER AAN GEEN NIETIGREID LIJDT. 
- RECRTER DIE VERKLAART DAT RIJ 
GEEN REKENING ROUDT MET DIT 
PROOES·VERBAAL EN EVENMIN MET DE 
VERRIOR'l'INGEN VAN DE ONDERZOEKS· 
RECHTER. - MIDDEL ZONDER BELANG. 
- NIET-ONTVANKELIJKHEID. 

7° GERECHTSKOSTEN. - STRAF· 
ZAKEN.- VERGISSING VAN DE EERSTE 
RECHTER IN DE BEREKENING VAN DE 
KOSTEN VAN DE STRAFVORDERING. -
APPELREOHTER BEVOEGD OM DEZE 
VERGISSING TE VERBETEREN. 

8° HOGER BEROEP.- STRAFZAKEN. 
-KOSTEN VAN DE STRAFVORDERING. 

VERGISSING VAN DE EERSTE 
RECHTER IN DE BEREKENING. - APPEl,• 
RECHTER BEVOEGD OM DEZE VERGIS· 
SING TE VERBETEREN. 

1° Niet ontvankelijk, tot staving van een 
voo·rziening tegen een verwijzende be
schikking, is het middel waarin enkel 
wordt aangevoerd dat wettelijke bepa
lingen inzake de voorlopige hechtenis 
zijn geschonden (1). 

2o, 3° en 4° De beschikking van de raad
kamer tot bevestiging van een bevel tot 
aanhouding is geen louter voorbereidende 
beslissing, in de zin van a1·tikel 40 van 

(1) Raadpl. cass., 30 september 1974 (A1·r. 
cass., 1975, blz. 141). 
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de wet van 15 juni 1935 op het gebruik 
der talen in gerechtszaken (I) ; wanneer 
deze beschikking op tegpnspraak is 
gewezen dekt zij derhatve d:e nietigheid 
van het proces-verbaal waarbij een 
onderzoeks1·echter, voordat hiJ een bevel 
tot aanhouding verlee1~t, de ve~·klaring 
van de verdachte in een andere landstaal 
dan die van de rechtspleging optekent (2). 

5° Buiten het toepassingsgeval van arti
kel40, lid 4, van de wet van 15 juni 1935 
op het gebruik der talen in gerechtszaken, 
het geval va,n regelmatige afstand of dat 
waarin tegen een arrest van ve1·wijzing 
naar het hof van assisen nag cassatie
beroep openstaat na het veroordelend 
arrest, kan in strajzaken een partij zich 
geen tweede maal in cassatie voo1·zien 
tegen een en dezeljde beslissing (3). 
(Art. 438 Sv.) 

6° Niet ontvankelijk, bij gebrek aan belang, 
is het middel hieruit ajgeleid dat de 
rechter ten onrechte beslist heejt dat een 
proces-verbaal over het ve1·hoor van de 
beklaagde doo1' de onderzoeksrechter aan 
geen nietigheid lijdt, als de rechter 
verlclaart dat hij geen rekening houdt 
met dit proces-verbaal en evenmin met 
de verrichtingen van de onderzoeks-
1'echter. 

70 en 8° De rechter in hager beroep is 
bevoegd om een vergissing van de eerste 
rechter in de berekening van de kosten 
van de strajvordering te verbeteren. 

(ROGGENDORF.) 

ARREST (vertaling). 

HET HOF ; - Gelet op : I 0 de bestre
den beschikking van 16 februari I976 van 
de raadkamer van de Rechtbank van 
Eerste Aanleg te Brussel ; 2° het bestreden 
arrest van I i juni I976 van het Hof van 
Beroep te Brussel, kamer van inbeschuldi
gingstelling ; 3° het bestreden arrest van 

(1) Raadpl. cass., 25 september 1974 (An·. 
cass., 1975, biz. 111). 

Over het feit dat de beslissingen inzake 
voorlopige hechtenis evenmin onderworpen 
zijn aan de regei van artikei 416 Sv. en een 
afzonderlijk geding betreffen, los van de 
vervolgingen, zie de noot onder cass., 28 mei 
1912 (Bull. en Pas., 1912, I, 283), biz. 284, 
alsmede < Beschouwingen over de wet van 
15 juni 1935 •, plechtige openingsrede voor 

29 maart I977 van het Hof van Beroep 
te Brussel; 

Gelet op de arresten van het Hof van 
29 september I975 en 27 september 
I976 (4); 

I. Ten aanzien van de voorziening 
gericht tegen de beschikking van I6 fe
bruari I976 van de raadkamer van de 
Recht bank van Eerste Aanleg te Brussel ': 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 5.2 van het 
V erdrag tot bescherming van de Rechten 
van de Mens en de Fundamentele Vrij
heden, 3I van de wet van I5 juni I935 
op het gebruik van de talen in gerechts
zaken, 7, 23, I28 van de Grondwet, 91, 
93, I03 van het Wetboek van Straf
vordering, I van de wet van 20 april I874 
op de voorlopige hechtenis, en van de 
rechten van de verdediging, 

doordat de onderzoeksrechter, m.et 
aanhouding van eiser, deze een enkele 
keer in het Duits heeft ondervraagd 
zonder een beedigd vertaler en die 
verldaring in het Frans heeft opgetekend, 
en dat de raadkamer beslist dat de 
eventuele nietigheid van het proces
verbaal van de onderzoeksrechter in elk 
geval gedekt is door de beschikking tot 
bevestiging van het aanhoudingsbevel, 
zonder dat er enige controle is geweest 
over de kennis van de Duitse taal van 
de onderzoeksrechter, over de juistheid 
waarmee eiser op de hoogte werd ge
bracht en zijn verklaring werd gelnter
preteerd, 

terwijl, eerste onderdeel, voor elk Bel
gisch rechtscollege, de magistraat die de 
Duitse taal kent, bij ontstentenis van 
een vertaler, de voor hem door een partij 
of een getuige afgelegde verklaring in 
het Duits moet optekenen ; 

tweede onderdeel, de verklaring van 
een partij of van een getuige die door een 
onderzoeksrechter of door een verbali
sant, zonder een beedigd vertaler, is 
opgetekend in een andere taal dan die 

het Hof van Beroep te Brussel uitgesproken 
door de Procureur-Generaal Hayoit de 
Termicourt, commentaar op de artikeien 16 
en 21, J ste en 2de lid, in fi.ne, biz. 32. 

(2) Raadpl. cass,, 3 oktober 1972 (An·. cass., 
1973, biz. 129). 

(3) Cass., 13 december 1976, supra, biz. 413. 
(4) A1·r. cass., 1976, biz. 133, en supra, 

biz. 108. 
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waarin de verklaring werd afgelegd, 
nietig is; 

derde onderdeel, de raadkamer ten 
on:i:'echte beslist dat de nietigheid gedekt 
is door de beschikking tot bevestiging 
van het aanhoudingsbevel, daar de 
nietigheid van openbare orde is en slechts 
kan worden gedekt door een niet zuiver 
voorbereidend vonnis of arrest dat op 
tegenspraak werd gewezen, hetgeen niet 
het geval is met een beschikldng van de 
raadkamer: 

Overwegende dat het middel niet 
preciseert in welk opzicht artikel128 van 
de Grondwet zou geschonden zijn ; dat het 
in dit verband niet ontvankelijk is ; 

Overwegende dat de bestreden be
schikking enkel uitspraak doet over de 
verwijzing naar de correctionele recht
bank en niet over de voorlopige hechtenis, 
zodat het middel niet ontvankelijk is in 
zoverre het zich beroept op de schending 
van de artikelen 7, 23 van de Grondwet, 
5.2 van het Verdrag tot bescherming 
van de Rechten van de Mens en de 
Fundamentele Vrijheden, 91, 93, 103 
van het W etboek van Strafvordering 
en 1 van de wet van 20 april 1874; 

Overwegende dat, voor het overige, 
de beschikking, zonder de overige in het 
middel vermelde wettelijke bepalingen 
en de rechten van de verdediging te 
schenden, wettelijk beslist dat de nietig
heid van het proces-verbaal van onder
vraging van 19 januari 1974 waarin de 
onderzoeksrechter, zonder een talk, in 
het Frans de verklaring heeft opgetekend 
die eiser hem in het Duits had afgelegd, 
gedekt is door de beschikking waarbij 
de raadkamer, op 23 januari 1974, het 
tegen eiser verleende aanhoudingsbevel 
heeft bevestigd ; 

Overwegende dat immers, volgens 
artikel 40 van voormelde wet van 15 juni 
1935, hoewel de regels inzake het gebruik 
van de talen vervat in de artikelen die 
aan deze bepaling voorafgaan op straffe 
van nietigheid zijn voorgeschreven, « elk 
niet zuiver voorbereidend vonnis of 
arrest dat op tegenspraak werd gewezen, 
de nietigheid dekt van het exploot en van 
de overige akten van rechtspleging die 
het vonnis of het arrest zijn vooraf
gegaan " ; dat de beschikking van de 
raadkamer op tegenspraak werd gewezen 
en geen zuiver voorbereidende beslissing 
is in de zin van dit artikel 40 ; 

Dat geen enkel onderdeel van het 
middel kan worden aangenomen ; 

Over het tweede middel, 

Dat het middel feitelijke grondslag 
mist; 

II. Ten aanzien van de voorziening 
gericht tegen het arrest van 17 juni 1976 
van het Hof van Beroep te Brusse1, 
kamer van inbeschuldigingstelling : 

Overwegende dat eiser zich op 21 juni 
1976 reeds tegen dat arrest in cassatie 
heeft voorzien ; 

Overwegende dat in strafzaken, be
halve het geval van artike1 40, vierde lid, 
van de wet van 15 juni 1935 op het 
gebruik van de talen in gerechtszaken, 
het geval van regelmatige afstand en het 
geval waarin een voorziening tegen een 
arrest van verwijzing naar het hof van 
assisen nog kan worden ingesteld na het 
arrest van veroordeling, welke omstandig
heden in het onderhavige geval niet 
voorhanden zijn, een partij zich ingevolge 
artikel 438 van het Gerechtelijk Wetboek 
niet een tweede maal tegen eenzelfde 
beslissing in cassatie kan voorzien ; 

Dat de op 1 april 1977 door eiser 
ingestelde voorziening niet ontvankelijk 
is; 

III. Ten aanzien van de voorziening 
gericht tegen het arrest van 29 maart 
1977 van het Hof van Beroep te Brussel : 

Over het eerste middel, 

Dat het middel feitelijke grondslag 
mist; 

Over het tweede middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 31 en 40 
van de wet van 15 jcmi 1935 op het 
gebruik van de talen in gerechtszaken, 

doordat het hof van beroep weigert 
de nietigheid uit te spreken van het 
proces-verbaal inzake het verhoor van 
eiser op 18 januari 1974 door de onder
zoeksrechter en zegt dat het niet nietig is, 

terwijl voormeld artikel 40 de rechter 
voorschrijft de nietigheid van ambtswege 
uit te spreken : 

Overwegende dat het hof van beroep 
verklaart « geen rekening te houden met 
het litigieuze proces-verbaal en evenmin 
met de verrichtingen van de onderzoeks
rechter " en « geen enkele eventuele 
sche:hding van de wet bij het verzamelen 
van de bewijzen en geen enkele eventuele 
nietigheid van openbare orde van de 
procedure" overneemt, zodat het middel 
bij gebrek aan belang niet ontvankelijk 
is; 
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Over het derde middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen I, eerste lid, 
van het Protocol bij het V erdrag tot 
bescherming van de Rechten van de 
Mens en de Fundamentele Vrijheden 
van 20 maart I952, 7, 8 van de Grondwet, 
I62, I94 en 2ll van het Wetboek van 
Strafvordering en van de wet van I jwri 
I849 op de herziening van de tarieven in 
strafzaken, 

doo1'dat · het hof van beroep de bereke
ning van de kosten van eerste aanleg 
heeft verbeterd, 

te9·wijl de inzake kosten toe te passen 
rechtsmiddelen niet bestaan in de her
ziening in hoger beroep, doch in de 
verwijzing van de beklaagde om 2:ich te 
verzetten voor de correctionele recht
bank die de betwiste kosten uitvoerbaar 
heeft verklaard : 

Overwegende dat het arrest ingevolge 
een aanvullende conclusie waarin eiser 
gewag maakte van vergissingen in de 
berekening van de kosten van de straf
vordering in het beroepen vonnis die 
berekening ten voordele van eiser heeft 
verbeterd; 

Overwegende dat het appelgerecht, 
waarbij de strafvordering aanhangig was 
gemaakt zowel door het hoger beroep 
van de beklaagde als door dat van het 
openbaar ministerie, bevoegd is om de 
berekening van de kosten van eerste 
aanleg te verbeteren; 

Dat het middel naar recht faalt ; 

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

27 juni I977. - 2e kamer. - Voo1'
zitte1', de H. Trousse, raadsheer waar
nemend voorzitter. - Ve1'slaggeve1', de 
H. Screvens. - Gelijkluidende conclusie, 
de H. Colard, advocaat-generaal. 
Pleite1', de H. Fobe (van de balie te 
Brussel). 

2e KAMER.- 27 juni 1977. 

I 0 JEUGDBESCHERMING. - WET 
VAN 8 APRIL I965, ARTIKEL 59. -
APPELGERECHT WAARBIJ AANHANGIG 
IS RET HOGER BEROEP TEGEN EEN EIND
BESLISSING VAN DE JEUGDRECHTER. -
DEVOLUTIEVE KRACHT VAN DIT HOGER 
BEROEP. - 0MVANG. 

2° HOGER BEROEP.- STRAFZAKEN. 
- JEUGDBESCRERMING.- WET VAN 
8 APRIL 1965, ARTIKEL 59. - HOGER 
BEROEP TEGEN EEN EINDBESLISSING 
VAN DE JEUGDRECHTER. - DEVOLU
TIEVE KRACHT. - 0MVANG. 

go BEVOEGDHEID EN AANLEG. -
BEVOEGDHEID. - STRAFZAKEN. -
JEUGDBESCHERMING. - WET VAN 
8 APRIL 1965, ARTIKEL 59. -HOGER 
BEROEP TEGEN EEN EINDBESLISSING 
VAN DE JEUGDRECHTER. - DEVOLU
TIEVE KRACHT VAN DIT HOGER BEROEP. 
- 0NBEVOEGDHEID VAN DE JEUGD
RECHTER OM BIJ VOORRAAD UITSPRAAK 
TE DOEN TIJDENS RET GEDING IN HOGER 
BEROEP. 

4° VOORZIENING IN CASSATIE. -
STRAFZAKEN. - JEUGDBESCHERMING. 
- VoORZIENING TEGEN EEN ARREST 
VAN RET HOF VAN BEROEP, JEUGD
KAMER. - ARREST WAARBIJ ZOWEL DE 
EINDBESLISSING ALS DE VOORLOPIGE 
BESLISSINGEN VAN DE JEUGDRECHTER 
WORDEN BEVESTIGD. - VOORZIENING 
BEPERKT TOT RET BESCIDKKENDE GE
DEELTE OVER DE VOORLOPIGE MAAT
REGELEN.- NIET-ONTVANKELIJKHEID. 

1°, 2° en go Uit de devolutieve kmcht van 
het hoge9• be9·oep en uit a1'tikel 59, tweede 
lid, van de wet van 8 ap1'il 1965 op de 
jeugdbesche1'ming, volgens welke de v661' 
het hogm· be9•oep dam· de jeugd1'echtbank 
genomen voo1'lopige maat1'egelen gehand
haafd blijven zolang ze niet doo1' het 
appelge9·echt zijn gewijzigd, vloeit voo9't 
dat de jeugd1'echtM' niet bevoegd is om 
bij voo1'1'aad uitspmak te doen wannee1' 
tegen zijn eindbeslissing hogM' be1·oep 
is ingesteld. 

4° W annee1' een en hetzeljde a?'?' est van de 
jeugdkame1' van het hoj van be9·oep de 
eindbeslissing en de voo1·lopige beslis
singen van de jeugd9·echtM' bevestigt, 
is de voo1'ziening in cassatie, bepM·kt tot 
het beschikkende gedeelte van dit a1'1'est 
tot bevestiging van de voo1'lopige maat-
9'egelen, niet ontvankelijk, bij geb1'ek 
aan belang. 

(PROCUREUR-GENERAAL 
BIJ RET HOF VAN BEROEP TE BERGEN, 

IN ZAKE B ... ) 

ARREST (ve1·taling). 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
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arrest, op 22 april 1977 door het Hof van 
Beroep te Bergen, jeugdkamer, gewezen; 

Overwegende dat de voorziening be
rerkt is to£ de beslissingen van het arrest 
1n verband met de beschikkingen van 
3 en 15 maart 1977 van de Jeugdrecht
bank te Bergen ; 

Over het middel afgeleid nit de scherr
ding van artikel 59 van de wet van 8 april 
1965 en van de beginselen inzake de 
devolutieve kracht van het hoger beroep, 

doordat het arrest die beschikkingen 
bevestigt met de overweging dat de 
eerste rechter aileen bevoegd was, op 
grond, enerzijds, dat de rechter in hoger 
beroep van de mogelijkheid als bedoeld 
in artikel 59, eerste lid, van de wet van 
8 april 1965 slechts kan gebruik maken 
wanneer l:1et. beroep betrekl~ing heeft op 
een ~esch1kkmg tot voorlop1ge bewaring, 
hetZI.J omdat ze werd uitgesproken 
hetzij omdat niet is ingegaan op vorde: 
ringen tot voorlopige plaatsing, hetzij 
o~ . een reeds genomen maatregel te 
Wl.JZigen of om het gevolg ervan te doen 
ophoud~n, en, anderzijds, dat, met 
betrekkmg tot de tenuitvoerlegging van 
de definitieve. r~:matregelen waartegen 
hager beroep ~s ~ngc;steld, de wet geen 
enkele nadere. mhchtmg geeft en dat bij 
hoger beroep m verband met een defini
tieve maatregel de rechter in hoger 
beroep enkel uitspraak moet doen over 
het welbepaalde punt dat hem door het 
beroep is voorgelegd, terwijl de eerste 
rec~ter bevoegd blijft om gedurende het 
gedmg m hoger beroep de verzorging en 
de opvoeding van de minderjarige voort 
t~ zetten door de noodzakelijke beslis
smgen te nemen, met inbegrip van 
b~.schikkinge~ van wijziging, en dat 
biJgevolg de .1eugdrechter te Bergen die 
in dit opzicht het dossier niet uit har'tden 
had gegeven, bevoegd was om de be
roepen beschikkingen van wijziging te 
geven, 

terw~jl die beschikkingen geen wijziaing 
brachten in het vonnis over de zaak "'zelf 
~<;wh in de voorlopige maatregelen die 
tiJdens de voorbereidende procedure 
waren genomen, en aileen de rechter in 
hoger beroep bevoegd is om die maat
regelen te wijzigen : 

Ov.erwegende dat de eerste rechter bij 
vonms van 16 november 1976 ten aanzien 
van de minderjarige J. B ... definitieve 
1naatregelen heeft genomen ; 

Dat bij, nadat er tegen die beslissing 
hoger beroep was ingesteld, bij de 
beschikking van 3 maart 1977 de voor-

lopige maatregelen beeft gewijzigd die 
hij bij de beschikking van 28 augustus 
1976 had genomen; dat de beschikking 
van 3 maart 1977 op haar beurt gewijzigd 
werd bij de beschikking van 15 maart 
1977; 

Overwegende dat het arrest zowel het 
vonnis van 16 november 1976 als "de 
bestreden beschikkingon van wijziging, 
bevestigt op grond dat de eerste rechter 
bevoegd was om die beschikkingen te 
geven; 

Overwegende dat die beschikkingen 
geen betrekking hebben op de herziening 
van de definitieve beslissing waarvan 
sprake in artikel 60 van de wet van 
8 april 1965 waarvan ze verkeerdelijk 
gewag maken, docb op de wijziging van 
de voorlopige maatregelen die de eerste 
rechter tijdens de voorbereidende proce
dure heeft genomen overeenkomstig arti
kel 52 van dezelfde wet ; 

Overwegende dat, weliswaar, nit de 
devolutieve kracht van het boger beroep 
en uit artikel 59, tweede lid, van 
genoemde wet, volgens hetwelk de v66r 
het boger beroep door de jeugdrechtbank 
genomen voorlopige maatregelen gehand
haafd blijven zolang ze niet door bet 
gerecht in hager beroep zijn gewijzigd, 
voortvloeit dat de jeugdrechter niet 
bevoegd is om bij voorraad uitspraak 
te doen wanneer tegen zijn definitieve 
beslissing hager beroep is ingesteld ; 

Dat evenwel de voorziening, die 
beperkt is tot de beslissingen van bet 
a~rest in verba:J?:d ~et die beschikkingen, 
met ontvankehJk IS wegens de bevesti
ging van de definitieve beslissing waar
door de voorlopige maatregelen doeiloos 
zijn geworden ; 

Overwegende dat de substantiele of 
op straffe van nietigheid voorgeschreven 
rechtsvormen in acht zijn genomen en 
de beslissing overeenkomstig de wet is 
gewezen; 

Om die redenen, verwerpt de voorzie
ning ; laat de kosten ten laste van de 
Staat. 

27 juni 1977. - 2e kamer. - Voor
zitte1', de H. Trousse, raadsheer waar
nemend voorzitter. - V e1•slaggever, de 
H. Mahillon. - Gelijkluidende conclusie, 
de H. Colard, advocaat-generaal. 



- 1113 

2e KAMER. - 27 juni 1977, 

1° BEVOEGDHEID EN AANLEG. 
STRAFZAKEN. - HoF VAN BEROEP 
RECHTDOENDE OVER EEN ALS WANBE
DRIJF OMSCHREVEN FEIT.- REDENEN 
VAN HET ARREST DIE IN HET ONZEKERE 
LATEN OF HET AAN DE BEKLAAGDE 
VERWETEN FEIT OOK NOG DEELNEMING 
AAN EEN 1\'IISDAAD OPLEVERT. 
ARREST DAT HET TOEZICHT OP DE 
WETTELIJKHEID ERVAN ONMOGELIJK 
1\'I:AAKT. 

2° CASSATIE. - 01\iVANG. - STRAF
ZAKEN. - DAGVAARDING VAN EEN 
BEICLAAGDE VOOR DE CORRECTIONELE 
RECHTBANK WEGENS EEN ALS WAN
BEDRIJF OMSCHREVEN FEIT.- FEITEN
RECHTERS DIE ZICH IMPLICIET BEVOEGD 
HEBBEN VERKLAARD. - TEN LASTE 
GELEGD J<"EIT DAT, ZOALS HET UIT DE 
REDENEN VAN HET VONNIS VAN DE 
CORRECTIONELE RECHTBANK EN UIT 
HET ARREST VAN HET HOF VAN BEROEP 
BLIJKT, OOK NOG DEELNEMING AAN EEN 
M:ISDAAD KAN OPLEVEREN.- VERNIE
TIGING VAN HET ARREST VAN HET HOF 
VAN BEROEP EN VAN ALLES WAT ERAAN 
VOORAFGING MET INBEGRIP VAN DE 
DAGVAARDING. 

3° VERWIJZING NA CASSATIE. 
STRAFZAKEN. - VERNIETIGING VAN 
EEN ARREST VAN HET HOF VAN BEROEP 
WEGENS ONBEVOEGDHEID. - VERNIE
TIGING VAN ALLES WAT AAN HET ARREST 
VOORAFGING liiET INBEGRIP VAN DE 
DAGVAARDING. - VERWIJZING NAAR 
DE PROCUREUR DES KONINGS. 

I 0 H et a1·1·est van een hof van beroep 
waa1·van de redenen in het onzekere 
laten of het als wanbedrijj omschreven 
en aan de beklaagde ten laste gelegde 
jeit al dan niet oak nag deelneming 
aan een misdaad oplevert, ma.akt het 
toezicht van het Hof op de bevoegdheid 
van de jeitenrechte1' onmogelijk, en het 
Hof is dus verplicht dit a1'1'est te ver
nietigen (I). 

2° Wannem· een beklaagde wegens een 
als wanbedrijj omsch1-even jeit voo1· de 
correctionele rechtbank is gedagvaard 
e1~ de rechtbank en het hof van be1•oep 
zich impliciet onbevoegd hebben ver
klam·d om kennis te nemen van de 

(1) (2) en (3} Raadpl. cass., 25 september 
1950 (Bull. en Pas., 1951, I, 12) en 22 februari 
1965 (ibid., 1965, I, 636). 

Ve1'Volging, en het tan laste gelegde feit, 
zoals het wit de 1·edenen van het vonnis 
en van het arrest blijkt, oak nag deel
neming aan een misdaad ka.n opleveren, 
ve1·nietigt het Hoj, op de voo·rziening 
tegen het a;rrest 1Ja;n het hof van beroeJJ, 
dit arrest en ve1·nietigt het alle8 wat aan 
dit a1'1'est voorajging met inbegrip van 
de dagvaarding (2). (Artt. 408 en 
413 Sv.) 

3° rVanneer het H of een m·rest van het 
hof van beroep in stmfzaken wegens 
onbevoegdheid en alles wat eraan vooraf
ging met inbegrip van de dagvaarding 
ve1·nietigt, verwijst het de zaak naa1· de 
P1·ocureur des Konings (3). 

(STILLEMANS.) 

ARREST (ve1•taling). 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 27 april 1977 door het Hof 
van Beroep te Brussel gewezen ; 

Over het tweede middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen I, 7, 66, 67, 
69, 79, 193, I96, I97 van het Strafwetboek 
en 231 van het Wetboek van StrHf
vordering, en van het algemeen rechts
beginsel dat de rechten van de verdedi
ging moeten worden geeerbiedigd, 

doordat het arrest eiser veroordeelt 
om als praktizerende arts, zonder nood
zakelijkheid verdovende middelen te 
hebben voorgeschreven, toegediend of 
verschaft en daardoor toxicomanie te 
hebben doen ontstaan, aanhouden of 
verergeren, na te hebben gezegd dat 
« het hof om tot zijn overtuiging te 
komen geen rekening houdt rn.et de 
verklaringen van de verslaafde Huygens; 
dat, vanaf het ogenblik dat het hof de 
overtuiging heeft dat de beldaagde 
niet alleen echte voorschriften voor 
verdovende middelen heeft uitgereikt, 
doch, bovendien, heeft aanvaard de 
door Huygens in verschillende apotheken 
afgegeven valse voorschriften voor ver
dovende middelen te dekken, er moet 
worden beslist dat de beklaagde aldus 
willens en wetens elke controle op een 
ontwenningskuur heeft laten vallen en, 
integendeel, grovelijk is tekort geschoten 
in de plichten en voorschriften van zijn 
beroep door, zonder noodzakelijkheid, 
verdovende n.tiddelen voor te schrijven, 
toe te dienen en vooral te verschaffen 
aan een patient wiens door hem gekende 
toxicomanie hij aangehouden en ver
ergerd heeft "' 
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terwijl, eerste onde1·deel, het arrest, door 
ten laste van eiser medeplichtigheid aan 
valse voorschriften voor verdovende 
middelen bewezen te verklaren waarvoor 
hij niet werd vervolgd, de rechten van de 
verdediging schendt ; 

tweede onde?·deel, valsheid in geschriften, 
bij gebrek aan verzachtende omstandig
heden, een misdaad is die onder de 
bevoegdheid valt van het hof van 
assisen (schending van de artikelen 1, 7, 
66, 67, 69, 79, 193, 196, 197 van het 
Strafwetboek en 231 van het Wetboek 
van Strafvordering) : 

Overwegende dat eiser door het open
baar ministerie rechtstreeks voor de 
Correctionele Rechtbank te Brussel werd 
gedaagd om, als geneesheer, zonder 
noodzakelijkheid, verdovende middelen 
te hebben voorgeschreven, toegediend 
of verschaft en daardoor toxicomanie te 
hebben doen ontstaan, aanhouden of 
verergeren ; 

Overwegende dat het arrest, dat eiser 
uit dien hoofde veroordeelt, overweegt, 
enerzijds, dat eiser uit winstbejag heeft 
gedekt « de bedrieglijke handelwijze van 
Huygens ... om zich verdovende mid del en 
aan te schaffen n, namelijk de afgifte van 
valse voorschriften aan apothekers, en, 
anderzijds, dat er tussen eiser en zijn 
patient Huygens collusie bestond voor 
het gebruik van valse voorschriften; 

Overwegende dat door het ontbreken, 
in het arrest, van nadere gegevens over 
de aard van de tussenkomsten van eiser 
in de totstandkoming van de door 
Huygens gepleegde valsheid in ge
schriften en het gebruik van valse 
stukken, in het onzekere blijft of het aan 
eiser telastegelegde feit, bovendien, een 
met criminele straffen strafbare deel
neming aan valsheid in geschriften en 
gebruik van valse stukken vormt en, 
derhalve, onder de bevoegdheid valt van 
het hof van assisen ; 

Dat, bijgevolg, het Hof op grond van 
het arrest niet kan nagaan of het hof 
van beroep bevoegd was om kennis te 
nemen van de zaak ; 

Dat het middel gegrond is ; 
En overwegende dat het vonnis van 

12 november 1976 van de Correctionele 
Rechtbank te Brussel, dat door dat 
arrest is bevestigd, aan dezelfde nietig
heid lijdt; 

Gelet op artikel 408 van het W etboek 
van Strafvordering ; 

Om die redenen, vernietigt het bestre
den arrest en verldaart de procedure 
nietig die met name voorafgaat aan het 

vonnis van 12 november 1976 van de 
Correctionele Rechtbank te Brussel dat 
het bevestigt; beveelt dat van dit 
arrest melding zal worden gemaakt op 
de kant van de twee vernietigde beslis
singen; laat de kosten ten laste van de 
Staat ; verwijst de zaak naar de Procureur 
des Konings te Brussel. 

27 juni 1977. - 2° kamer. - Voor
zitter, de H. Trousse, raadsheer waar
nemend voorzitter. - Verslaggever, de 
H. Legros. - Gelijkluidende conclusie, 
de H. Colard, advocaat-generaal. 
Pleiter, de H. Houtekier. 

2e KAMER. - 27 juni 1977, 

VOORZIENING IN CASSATIE. 
TERMIJN. - STRAFZAKEN. - BE
SOHIKRING VAN DE RAADKAMER WAAR
IN WORDT GEZEGD DAT DIT GEREOHT 
GEEN DEFINITIEVE KW ALIFIOERING MAG 
GEVEN EN BESLIST DAT DE BEKLAAGDE 
IN DEZE STAND VAN DE REOHTSPLEGING, 
GEEN UITSTEL VAN DE UITSPRAAK RAN 
GENIETEN EN WAARBIJ DE BEKLAAGDE 
WEGENS EEN MISDAAD EN MET VAST
STELLING VAN VERZAOHTENDE OMSTAN
DIGHEDEN, NAAR DE OORREOTIONELE 
REOHTBANK WORDT VERWEZEN. 
BESOHIKKING DIE, NIETTEGENSTAANDE 
DE BEWOORDINGEN ERVAN, GEEN UIT
SPRAAK HEEFT GEDAAN OVER DE 
BEVOEGDHEID VAN RET ONDERZOEKS
GEREOHT. - VoORZIENING VOOR DE 
EINDBESLISSING. - NIET-ONTVANKE
LIJKHEID. 

Niet ontvankelijk is de voorziening, v66r 
de eindbeslissing, tegen een beschikking 
van de raadkamer die, niettegenstaande 
de bewoordingen ervan, geen uitspraak 
doet over de bevoegdheid van het onder
zoeksgerecht, weigert de jeiten anders te 
omschrijven en in te gaan op een 
vordering tot uitstel van de uitspraak 
van de veroordeling en de beklaagde 
wegens een misdaad, met vaststelling 
van verzachtende omstandigheden, naar 
de correctionele rechtbank verwijst (1). 
(Art. 416 Sv.) 

(1) Raadpl. cass., 18 januari 1965 (Bull. 
en Pas., 1965, I, 492), alsmede de arresten 
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(GUILLAUME.) 

ARREST (ve1·taling). 

HET HOF ; - Gelet op de bestreden 
beschikking van 2 mei 1977 van de 
raadkamer van de Recht bank van Eerste 
Aanleg te Luik ; 

Overwegende dat eiser, die vervolgd 
werd wegens diefstal met geweld, de 
raadkamer om opschorting van de uit
spraak van de veroordeling heeft ge
vraagd; 

Overwegende dat de beschikking, op 
grond dat eiser de door het openbaar 
ministerie aan de feiten gegeven kwalifi
catie betwistte, en dat het " niet aan ... 
het onderzoeksgerecht toekomt de feiten 
definitief te kwalificeren », beslist dat 
eiser niet kon « in aanmerking komen 
voor opschorting in de huidige stand van 
de procedure », en hem, na vaststelling 
van verzachtende omstandigheden, naar 
de correctionele rechtbank verwijst ; 

Overwegende dat die beslissing, hoewel 
ze in laatste aanleg werd gewezen, geen 
eindbeslissing is in de zin van artikel 416 
van het Wetboek van Strafvordering; 
dat ze evenmin uitspraak doet over een 
geschil inzake bevoegdheid ; 

Dat de voorziening te vroeg werd 
ingesteld en dus niet ontvankelijk is ; 

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

27 juni 1977. - 2e kamer. - Vom·
zitte1', de H. Trousse, raadsheer waar
nemend voorzitter. - Ve1•slaggeve1·, de 
H. Legros. - Gelijkluidende conclusie, 
de H. Colard, advocaat-generaal. 

2e KAMER.- 27 juni 1977. 

REGELING VAN RECHTSGEBIED. 

waarvan sprake in noot 1 op biz. 493 ; 5 ja
nuari 1976 (Ar1·. cass., 1976, biz. 518) en 
30 november 1976, supra, biz. 371. 

Raadpi. cass., 3 november 1930 (Bull. en 
Pas., 1930, I, 348) : de feiten worden bij de 
raadkamer aanhangig gemaakt en deze is 
niet gebonden door de omscbrijving (kwali
ficatie) weike het openbaar ministerie eraan 
gegeven heeft. 

- STRAFZAKEN.- BESOHIKKING VAN 
DE RAADKAMER W AARBIJ EEN WAN
BEDRIJF WORDT GEOONTRAVENTIONALI
SEERD. - VoNNIS TOT ONBEVOEGD
VERKLARING VAN DE REOHTBANK GE
GROND OP EEN OMSTANDIGHEID DIE 
ZIOH NA DE BESOHIKKING HEEFT VOOR
GEDAAN EN WAARDOOR HET FElT MET 
EEN ZWAARDERE OORREOTIONELE STRAF 
WORDT GESTRAFT. - BESLISSINGEN IN 
KRACHT VAN GEWIJSDE GEGAAN. -
REGELING VAN REOHTSGEBIED. 
VERNIETIGING VAN DE BESOHIKKING. 
- VERWIJZING VAN DE ZAAK NAAR 
DEZELFDE, ANDERS SAMENGESTELDE 
RAADKAMER. 

Wanneer de raadkamer, met aanneming 
van verzachtende omstandigheden, de 
dader van een wanbedrijf naa1· de 
politierechtbank heeft ve1·wezen en een 
vonnis wm·dt uitgesproken tot onbevoegd
verkla_ring van de 1'echtbank, op grand 
dat zwh na de verwijzende beschikking 
een omstandigheid heeft vom·gedaan 
waardoor het feit doo1· de wet met ee~ 
zwaardere cor1·ectionele stt·af wordt ge
straft, onderzoekt het Hof, waarbij een 
verzoek ~ot . regeling van 1'echtsgebied 
aanhang~g ~8, of beide beslissingen in 
kracht van gewijsde zijn gegaan en of 
de. ?Jaststell~ng van de f~it~m·echter juist 
bl~Jkt; zo Ja, dan ve1·met~gt het Hof de 
beschikking en ve1·wijst de zaak naa1· 
dezelfde, anders samengestelde 1'aad
kamer (1). 

(PROOUREUR DES KONINGS TE DINANT, 
IN ZAKE VAN METS.) 

ARREST (ve1•taling). 

HET HOF; - Gelet op het verzoek
schrift tot regeling van rechtsgebied van 
25 mei 1977 van de Procureur des 
Konings bij de Rechtbanl{ van Eerste 
Aanleg te Dinant ; 

Overwegende dat, bij beschikking van 
10 januari 1975, de raadkamer van de 
Rechtbank v:;tn Eerste Aanleg te Dinant, 
met aannemmg van verzachtende om-

Over het feit dat opschorting van de 
veroordeling kan worden gelast door de 
onderzoeksgerechten en over de voorwaarden 
ervan, Ieze men de artikelen 3 en 4 van de wet 
van 29 juni 1964 betreffende de opschorting, 
het uitstei en de probatie. 

(1) Cass., 8 september 1975 (A1·r. cass., 
1976, biz. 39). 
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standigheden, Alphonse Mets, geboren 
te Charleroi op 22 september 1949 en 
woonachtig te Bouffioulx, rue Albert 
Duval nr. 42, naar de bevoegde politie
rechtbank heeft verwezen om, op 28 juli 
197 4, te Nismes opzettelijk verwondingen 
of slagen te hebben toegebracht aan 
Philippe Cordier, met de omstandigheid 
dat de slagen of verwondingen bij deze 
laatste een ziekte of ongeschiktheid tot 
het verrichten van persoonlijke arbeid 
ten gevolge hadden ; 

Overwegende dat, bij vonnis van 
18 januari 1977, de Correctionele R.echt
bank te Dinant, met bevestiging van 
het beroepen vonnis van 4 september 
1975 van de Politierechtbank te Couvin, 
zich onbevoegd heeft verklaard om kennis 
te nemen van de feiten van de telast
legging, op grond dat, na de beschikking 
van verwijzing, gebleken is dat uit de aan 
Cordier toegebrachte verwondingen of 
slagen een blijvende arbeidsongeschikt
heid is voortgevloeid van naar schatting 
zeven procent ; 

Overwegende dat de beschikking van 
10 januari 1975 en het vonnis van 
18 januari 1977 in kracht van gewijsde 
zijn gegaan en dat uit hun tegenstrijdig
heid een geschil over rechtsmacht is 
ontstaan dat de loop van het gerecht 
bele1nmert ; 

Dat er derhalve grond is tot regeling 
van rechtsgebied ; 

Overwegende dat uit de gedingstukken 
schijnt te blijken dat de blijvende arbeids
ongeschiktheid van Cordier voortvloeit 
uit de opzettelijk toegebrachte slagen of 
verwondingen die aan Mets worden ten 
1aste gelegd ; 

Overwegende dat het feit dat bij de 
rechters in hoger beroep aanhangig was 
zwaarder wordt gestraft dan het door de 
raadkmner in aanmerking genomen mis
drijf; 

Om die redenen, beslissende tot regeling 
van rechtsgebied, vernietigt de beschik
king van de raadkamer van de R.echtbank 
van Eerste Aanleg te Dinant van 10 ja
nnari 197 5 ; beveelt dat van dit arrest 
melding zal worden gemaakt op de kant 
van de vernietigde beslissing ; verwijst 
de zaak naar de anders samengestelde 
raadkamer van dezelfde rechtbank. 

27 juni 1977. - 2e kamer. - Voor
zitter, de H. Trousse, raadsheer waar
nemend voorzitter. - Ve1·slaggever, de 
H. Legros. - Gelijkluidende conclusie, 
de H. Colard, advocaat-generaal. 

2e KAMER. - 27 juni 1977. 

1° VER.HAAL OP DE R.ECHTER.. 
0NTVANKELIJKHEID VAN HET VERZOEK. 
- VoORWAARDEN. 

2° CASSATIE. - R.ECHTSPLEGING. -
BURGERLIJKE ZAKEN. - DRINGENDE 
ZAAK.- DAGBEPALING.- DE TERMIJN 
KAN WORDEN VERKORT BIJ BESCHIK
KING VAN DE EERSTE VoORZITTER VAN 
HET HoF. 

3° VER.HAAL OP DE R.ECHTER
GRIEF GEGROND OP DE BEWEERDE 
VALSHEID VAN EEN VASTSTELLING DOOR 
DE RECHTER IN ZIJN BESLISSING. 
GEEN BETICHTING VAN VALSHEID. 
NIET-ONTVANKELIJKHEID. 

4° VERHAAL OP DE RECHTER. 
ARTIKEL 1140, 1° GERECHTELIJK WET
BOER.- BEDROG OF LIST.- BETEKE
NIS VAN DEZE TERMEN. 

1° Om ontvankelijk te zijn moet het verhaal 
op de rechter worden uitgeoefend binnen 
dertig dagen te rekenen van het jeit dat 
tot het verhaal aanleiding heeft gegeven 
en, in geval van bedrog of list, van de 
dag waarop de partij daarvan kennis 
gekregen heeft, bij een verzoeksclvrift dat 
de middelen bevat, ondertekend door de 
partij of haar bijzondere gemachtigde 
en vooraf betekend aan de rechter op wie 
verhaal wordt genomen (1). (Artt. 478, 
1080, 1140, 1142 en 1143 G.W.) 

2° ·w anneer de zaak spoedeisend is, neemt 
de Eerste Voorzitter van het Hof een 
beschikking waarbij de ter·mijn voor 
dagbepaling wo1·dt ve1·kort. Van deze 
dagbepaling geeft de gr~ffier kennis aan 
de advocaat of aan de niet vertegen
woordigde pwtij. (Art. 1106 G.W.) 

3° Niet ontvankelijk is de grief, in een 
verzoekschrift tot verhaal op de rechter, 
ten betoge dat de attthentieke vaststel
lingen van de rechter in zijn beslissing 
niet met de werkelijkheid st1·oken, als de 
eiser deze vaststellingen niet van valsheid 
heeft beticht (2). 

4° Bedrog of list, als bedoeld in w·tikel1140, 
1°, van het Gerechtelijk Wetboek, onder-

(1) B.aadpl. cass., 4 mei 1976 (Arr. cass., 
1976, blz. 988). 

(2) Vgl. cass., 22 juli 1975 (A1•r. cass., 1975, 
blz. 1184), 16 september 1975 (ibid., 1976, 
blz. 76) en 16 mei 1977, 8Upra, blz. 950. 
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stelt kunstgrepen of arglistigheden, hetzij 
om het gerecht te bedriegen, hetzij om 
een partij te bevoordelen of haar nadeel 
toe te brengen, hetzij om een P_e~soonlijk 
belang te dienen (1). (ImphCiete op
lossing.) 

(GILLIElAUX, T. X.) 

ARREST (vertaling). 

HET HOF ; - Gelet op de beschikking 
die de Eerste Voorzitter op 16 juni 1977, 
overeenkomstig artikel ll06 van het 
Gerechtelijk Wetboek, heeft gegeven .en 
waarin wordt gezegd dat de zaak, gezren 
haar spoedeisend karakter, op de terecht-
7itting van 27 juni 1977 zal worden 
behandeld; 

Gelet op het verzoekschrift tot verhaal 
op de rechter dat Mr. Ki:;kp~trick, 
advocaat bij het Hof, op 7 JUlll 1977 
heeft ingediend en gericht is tegen 
verweerder " wegens bedrog of list en 
rechtsweigering in de door verweerder 
gegeven beschikking va"?- buitenv~rvol
gingstelling van 27 april 1977" m de 
zaak nr. 70.991.177 R 74 van de notities 
van het parket te Brussel waarin eiser 
burgerlijke partij is ; 

Overwegende dat de beschikking van 
27 april 1977 op 10 mei 1977 aan eiser 
is betekend ; 

Overwegende dat de beschi_kking van 
27 april 1977, een authentre~m akt~, 
bewijs oplevert van de vermeldmgen dre 
erin voorkomen ; dat de tegen verweerder 
aangevoerde grief in die beschikking 
valse vermeldingen te hebben geschreven 
door daarin te zeggen dat « Mr. Gerard, ... 
advocaat, die verschijnt voor en namens 
de burgerlijke partij », in zijn __ mi<;J.dele~ 
werd gehoord, n~et ?ntvankehJk rs, _blJ 
gebrek aan betwhtmg van valsherd; 

Overwegende dat niet blijkt dat 
verweerder zich schuldig heeft gemaakt 
aan bedrog of list door in zijn beschikking 
vast te stellen " dat zowel de burgerlijke 
partij als de verdachten ruimschoots de 
nodige tijd hebben geha<;J. om hun 
verdediging voor te bererden » ; dat 
blijkt, enerzijds, .~it de ~eschikking 
dat eiser, burgerhJke partrJ, van de 
datum van de terechtzitting op de hoogte 
werd gebracht bij een op 18 april 1977 
verzonden aangetekende brief en, ander
zijds, uit de overige gedingstukln~n dat 
eiser reeds op 18 november 1976 mzage 

(1) Raadpl. cass., 7 november 1949 (Bull. 
en Pas., 1950, I, 123). 

(2) Supra, biz. 787. 

had genomen van het dossier ; dat immers 
de behandeling van de zaak voor de 
raadkamer op 30 november 1976 was 
vastgesteld, op welke datum ze op 
verzoek van alle partijen tot 25 januari 
1977 werd uitgesteld, doch dat ze op die 
datum niet kon worden behandeld 
ingevolge het door eiser ingediende 
verzoekschrift tot gewettigde verdenking 
waarover het arrest van het Hof van 
21 maart 1977 (2) werd gewezen; 

Overwegende dat de magistraat die 
de raadkamer voorzit geen melding 
moet maken van de datum waarop de 
beschikking tot regeling van de procedure 
zal worden gegeven; dat, volgens arti
kel 135 van het Wetboek van Straf
vordering, de termijnen ten opzichte 
van de burgerlijke partij pas beginnen 
te lopen " te rekenen van de dag waarop 
die beschikking haar is betekend aan de 
woonplaats door haar gekozen in de 
plaats waar de rechtbank haar zetel 
heeft »; 

Overwegende dat eiser, bij een ver
klaring op de griffie van de Rechtbank 
van Eerste Aanleg te Brussel, vanaf 
21 april 1977 woonplaats heeft gekozen 
bij advocaat Gerard, waar de beschikking 
op 10 mei 1977 werd betekend; 

Overwegende dat de in de beschikking 
voorkomende considerans tot staving 
van de afwijzing van het verzoek ~ot 
splitsing van het geval van somnuge 
beklaagden, dat een goede rechtsbedeling 
vereist dat deze zaak in haar geheel 
onderzocht en beslecht wordt, niet 
impliceert dat de voorzitter van de 
raadkamer, die vaststelt « dat de feiten 
geen misdaad, wanbedrijf of overtrading 
opleveren >> en " dat het onderzoek het 
niet mogelijk maakt de feiten aan een 
of meer welbepaalde personen toe te 
schrijven en geen enkele aanwijzing 
verschaft dat nieuwe verrichtingen dien
stig kunnen zijn >>, niet onpartijdig 
een beschild,ing van buitenvervolging
stelling kan geven ten . voordele van 
verdachten die niet zouden gehoord zijn, 
niet op de terechtzitting zouden ver
schenen zijn en daarop niet vertegen
woordigd zouden geweest zijn ; 

Overwegende dat het verkeerd is te 
beweren dat de raadkamer heeft nage
laten uitspraak te doen over negen 
gevallen van valsheid in geschriften « die 
niet in de vordering voorkomen >>, daar 
de raadkamer zich niet kan uitspreken 
over misdrijven die bij haar niet aan
hangig zijn gemaakt ; 

Overwegende dat het even verkeerd 
is te stellen dat verweerder willens en 
wetens artikel 463 van het W etboek van 
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Strafvordering niet heeft toegepast ; dat 
immers de herstelling, doorhaling of 
verbetering van een geschrift, overeen
komstig dit artikel, het bestaan van een 
materieel of intellectueel vervalst ge
schrift onderstelt, wat niet blijkt uit de 
beschikking van 27 april 1977; 

Overwegende dat het niet aan de 
voorzitter van de raadkamer stond 
« personen bij de zaak te betrekken >> en 
dat er geen enkel element voorhanden 
is dat kan doen geloven dat er dien
aangaande tussen verweerder en het 
openbaar ministerie een akkoord is 
geweest; 

Overwegende dat verweerder bijgevolg 
geen beroep heeft gedaan op kunstgrepen 
of arglistigheden, hetzij om het gerecht 
te bedriegen, hetzij om een partij te 
bevoordelen of te benadelen, hetzij om 
een persoonlijk belang te dienen, en geen 
rechtsweigering heeft begaan ; 

Dat het verzoek niet gegrond is ; 

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

27 juni 1977. - 2e kamer. - Voo1'
zitter, de H. Trousse, raadsheer waar
nemend voorzitter. - VerBlaggever, de 
H. Screvens. - Gelijkluidende concluBie, 
de H. Colard, advocaat-generaal. 
Pleiter, de H. Kirkpatrick. 

2e KAMER. - 28 juni 1977. 

1° HOGER BEROEP.- STRAFZAKEN. 
VEROORDELEND VERSTEKVONNIS 

WAARTEGEN RET OPENBAAR MINISTERIE 
GEEN HOGER BEROEP HEEFT INGESTELD, 
- VERZET VAN DE BEKLAAGDE. -
BEKLAAGDE OP VERZET VEROORDEELD 
TOT EEN LIOHTERE STRAF, - HoGER 
BEROEP VAN DE BEKLAAGDE EN VAN 
RET OPENBAAR MINISTERIE.- REOH
TER IN HOGER BEROEP DIE DE TOESTAND 
VAN DE BEKLAAGDE VERZWAART. -
0NWETTELIJKHEID, 

2° HOGER BEROEP. - STRAFZAKEN. 
- STRAFVERZWARING, - VEROOR
DELING BIJ VERSTEK VAN DE BE
KLAAGDE TOT EEJN ENKELE STRAF 
WEGENS VIER MISDRIJVEN. - GEEN 
HOGER BEROEP VAN RET OPENBAAR 
MINISTERIE. - VERZET VAN DE BE
KLAAGDE.- VEROORDELING, OP VER
'7H;T, WEGENS DE VIER MISDRIJVEN TOT 

EEN ENKELE DOOR LIOHTERE STRAF.
HoGER BEROEP VAN DE BEKLAAGDE EN 
VAN RET OPENBAAR MINISTERIE TEGEN 
RET VONNIS OP VERZET.- REOHTER IN 
HOGER BEROEP DIE EEN VERSOHILLEND 
OPZET AANNEEMT, VOOR DRIE VAN DE 
MISDRIJVEN EN VOOR RET VIERDE 
MISDRIJF. - VERZWARING VAN DE 
TOESTAND VAN DE BEKLAAGDE. 
0NWETTELIJKHEID, 

3° RECHTERLIJK GEWIJSDE. 
STRAFZAKEN.- BEGRIP. 

4° MISDRIJF.- VERSOHEIDENE FElTEN 
illTGAANDE VAN EEN ENKEL STRAFBAAR 
OPZET.- FElTEN WEGENS WELKE EEN 
VEROORDELENDE EINDBESLISSING IS 
UITGESPROKEN. - ANDERE FElTEN 
WELKE OOK VOOR DIE VEROORDELING 
WERDEN GEPLEEGD. - EEN ENKEL 
MISDRIJF. 

5o RECHTERLIJK GEWIJSDE. -
STRAFZAKEN.- VERVOLGING WEGENS 
VOOR EEN VEROORDELENDE EINDBE
SLISSING GEPLEEGDE MISDRIJVEN. -
REOHTER DIE VASTSTELT DAT DEZE 
MISDRIJVEN, ZOUDEN UITGAAN VAN 
HETZELFDE STRAFBAAR OPZET ALS DIE 
WEGENS WELKE DIE BESLISSING IS 
UITGESPROKEN. - REOHTERLIJK GE
WIJSDE DAT DE STRAFVORDERING MET 
BETREKKING TOT DE AANHANGIGE MIS· 
DRIJVEN DOET VERVALLEN.- GEVOLG. 

6° CASSATIE. - OMVANG. - STRAF
ZAKEN. - NIET BEPERKTE VOORZIE
NING VAN DE BEKLAAGDE. - VERNIE
TIGING VAN DE BESLISSING OP DE 
STRAFVORDERING. VERNIETIGING 
DIENTENGEVOLGE VAN DE EINDBESLIS· 
SING OP DE TEGEN DE BEKLAAGDE 
INGESTELDE BURGERLIJKE REOHTSVOR· 
DERINGEN. - ZELFS INDIEN DE VER
NIETIGING VAN DE BESLISSING OP DE 
STRAFVORDERING OP EEN AMBTSHALVE 
OPGEWORPEN MID DEL IS UITGESPROKEN. 

1° W annee1· het open bam· miniBterie tegen 
een verom·delend veTBtekvonniB geen 
hogeT bemep heeft ingeBteld, de beklaagde 
op zijn ve1·zet werd ve~·ooTdeeld tot een 
lichte1·e Btmj, en de beklaagde en het 
openbaar miniBteTie hogeT be1•oep hebben 
ingeBteld tegen het vonniB op verzet, mag 
de rechteT in hoge1· beroep de toeBtand 
van de beklaagde niet verzwaren ( 1). 
(Sv., artt. 187, 188, 202 en 203.) 

(1) Raadpl. cass., 9 maart 1970 (Arr. cass., 
1970, blz. 640), 12 november 1974 (ibid., 
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2° W anneer de beklaagde door de eerste 
rechter, wegens vie1· misdrijven, bij 
verstek tot een enkele straf was veroor
deeld, het openbaar ministerie tegen dit 
vonnis geen hager be1·oep heeft ingesteld, 
de beklaagde op zijn ve1·zet door de eerste 
rechter wegens de vier misdrijven werd 
veroordeeld tot een enkele doch lichtere 
straf dan die uitgesproken bij het 
verstekvonnis, kan de rechter in hager 
beroep, op het hager be1·oep van de 
beklaagde en van het openbaar ministerie 
tegen het vonnis op ve1·zet, ni6t beslissen 
dat er een verschillend opzet aanwezig is 
voor drie van die misdrijven en voor 
het vierde misdrijj, ook al veroordeelt 
hij de beklaagde niet tot stmffen waarvan 
het totaal zwaarder is dan de enige bij 
het ve1•stekvonnis opgelegde straf (1). 
(Sv., artt. 187, 188, 202 en 203.) 

3° Het gezag van het gewijsde over de grand 
van de strajvorde1•ing, dat een algemeen 
beginsel van het strafrecht is, doet de 
strafvordering vervallen (2). 

4° Wanneer bepaalde feiten die aanleiding 
hebben gegeven tot een veroordelende 
eindbeslissing en andere misdrijven die 
ook zijn gepleegd v66r die beslissing, 
welke hierover geen uitspmak heeft 
gedaan, deel uitmaken van hetzelfde 
opzet, leveren zij samen een enkel 
misdrijf op (3). (S.W., art. 65.) 

5° W anneer de feitenrechter vaststelt dat 
een misdrijj wegens hetwelk een veroor• 
delende eindbeslissing is uitgesproken, 
en andere v66r die beslissing gepleegde 
misd1·ijven welke bij hem aanhangig 
zijn, gesteld dat die laatste misd1·ijven 
bewezen zijn, een enkel strafbaar feit 
zouden opleveren wegens de eenheid van 
strafbaar opzet, is hij, wegens het gezag 
van gewijsde van die beslissing en 
we gens het daaruit voortsp1•uitende verval 
van de strajvordering, zonder jurisdictie, 
niet alleen om wegens de bij hem aan
hangige feiten een straf uit te spreken, 

1975, biz. 326), 9 december 1975, twee 
arresten, en 16 februari 1976 (ibid., 1976, 
biz. 444, 446 en 695). 

(1) Zie vorenstaande noot. 
(2) (3) en (4) Noot 1 onder cass., 23 november 

1971 (.Arr. cass., 1972, biz. 304) ; cass., 9 mei 
1972 (ibid., 1972, biz. 835), 26 maart 1973 
(ibid., 1973, biz. 745) en 12 februari 1974 
(ibid., 1974, biz. 640). 

(5) Afgezien van de vernietiging van de 
beslissing op de strafvordering doordat het 
bestreden arrest de toestand van de beklaagde 
onwettelijk verzwaart, hetgeen de vernieti-

maar ook om te beslissen of de dader 
zich al dan niet aan deze feiten schuldig 
heeft gemaakt (4) (5). 

6° Vernietiging, op de niet bepm·kte voor
ziening van de beklaagde, van de beslis
sing op de strajvordering brengt vernieti
ging mede van de eindbeslissing op de 
tegen hem ingestelde burge1•lijke rechts
vorderingen die het gevolg is van de 
eerste beslissing, zelfs indien de vernieti
ging van de beslissing op de straf
vo1·dm·ing op een ambtshalve opgeworpen 
middel is uitgesproken (5) (6). 

(VERHEYEN, T. PARIDAENS, 
PERSONENVENNOOTSOHAP MET BEPERKTE 

AANSPRAKELIJKHEID « VISSERS » EN 
LIEKENS.) 

ARREST. 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 23 februari 1977 door het Hof 
van Beroep te Antwerpen gewezen ; 

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

Over het middel ambtshalve afgeleid 
uit de schending van de artikelen 187, 
188, 202 en 203 van het Wetboek van 
Strafvordering en van het gezag van 
gewijsde van de rechterlijke beslissingen 
op de strafvordering : 

Overwegende dat eiser vervolgd werd 
om A) te Puurs, op 15 oktober 1974, 
een cheque zonder dekking te hebben 
uitgegeven ten nadele van Paridaens 
Albert, B) te Breendonk, tussen 5 en 
30 april 197 4, een personenwagen be
drieglijk verduisterd te hebben ten nadele 
van de personenvennootschap met be
perkte aansprakelijkheid Vissers, 0) te 
Mechelen, op 1 december 1974, een 
cheque zonder dekking te hebben uitge
geven ten nadele van Liekens Eddy, en 

ging meebrengt van de beslissing op de tegen 
de beklaagde wegens de teiastieggingen A, 
B en 0 ingesteide burgerlijke rechtsvorde
ringen, was het hof van beroep eveneens 
zonder jurisdictie, wegens miskenning van 
het gezag van het rechterlijk gewijsde, om 
uitspraak te doen over die burgerlijke rechts
vorderingen (zie noot 1 onder cass., 23 no
vember 1971, Arr. cass., 1972 biz. 304, en 
cass., 12 februari 1974, vermeid in boven
staande noot). 

(6) Oass., 22 maart 1977, supra, biz. 789. 
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D) te Mechelen of elders, tussen 1 decenl
ber 1972 en 20 december 1974, over
schrijvingsorders zonder dekking te 
hebben uitgegeven ten nade1e van 
Verheyen Antoon ; 

Overwegende dat hij deswege bij 
verstekvmmis van de Correctionele 
Rechtbank te Mechelen van 4 oktober 
1976 veroordeeld werd, met toepassing 
van artikel 65 van het Strafwetboek, de 
rechtbank van om·deel zijnde dat al de 
telastleggingen bewezen en het gevolg 
van oenzelfde opzet waren, tot een 
enkele straf van een jaar geva.ngenisstraf 
en een geldboete van 100 frank; 

Overwegonde dat hij, op zijn verzet, 
bij vonnis van de Correctionele Recht
bank te Mechelen van 18 oktober 1976 
veroordeeld werd 1net toepassing van 
artikel 65 van het Strafwetboek, de 
rechtbank van oordeel zijnde dat al de 
telastleggingen bewezen en het gevolg 
van eenzelfde opzet waren, tot een enkele 
straf van vier maanden gevangenis en 
een geldboete van 100 frank; 

Overwegende dat op de hogere be
roepen van eiser en van het openbaar 
ministerie tegen clit laatste vonnis, het 
arrest beslist clat eiser zich aan al de 
voonnelde feiten schuldig heeft gemaakt 
en 1° wat de telastleggingen A, B on 0 
betreft, clat de erin bedoelde feiten 
dezelfde eenheid van opzet vertonen als 
de feiten waarvoor eiser veroordeeld werd 
bij vonnis van de Conectionele Recht
bank te Leuven van 24 maart 197 6, 
hetwelk in kracht van gewijsde is gegaan, 
zodat zij n'let toepassing van artikel 65 
van het Strafwetboek · door dit vonnis 
opgeslorpt zijn, 2° wat de telastlegging D 
betreft, eiser veroordeelt tot een gevan
genisstraf van drie rnaanden en een 
geldboete van l 00 frank, de rechtbank 
van oordeel zijncle da.t dit feit niet de 
uitvoering is van hetzelfde opc:et als de 
andere feiten ; 

Overwegende dat, eensdeels, het arrest 
alzo, hoewel het openbaar ministerie 
geen hoger beroep had ingesteld tegen het 
verstekvonnis van 4 oktober 1976, de 
toestand van eiser onwettelijk verzwaart 
door te beslissen dat er een verschillend 
opzet aanwezig is voor de telastleg
gingen A, B en 0 samen, en voor de 
telastleg:ging D afzonclorlijk ; 

Overwegende dat, anderdeels, nu het 
arrest de eenheid van opzet vaststelt 
met betrekking tot de telastleggingen A, 
B en 0 en de feiten die door het vonnis 
van de Correctionele Rechtbank te 
Leuven van 24 maart 1976 werden 
beteugeld, het rechterlijk gewijsde van 
deze laatste beslissing dat tegelijk het 

verval van de strafvordering meebraeht 
de niet-ontvankelijkheid van de straf
vordering betreffende de genoemde telast
leggingen A, B en 0 t.ot gevolg had, 
zodat het hof van beroep zonder juris
dictie was, niet alleen om uit dien hoofde 
een straf uit te spreken, n1aar ook 0111 te 
beslissen dat eiser zich aan bedoelde 
feiten schuldig had gemaakt ; 

II. In zoverre de voorziening gericht 
is tegen de beslissing op de tegen eiser 
door de verweerders ingestelde civiel
rechtelijke vorderingen : 

Overwegende dat de vernietiging van 
de beslissing op de strafvordering de 
vernietiging meebrengt van de eind
beslissing op de civielrechtelijke vorde
ringen van de verweerders die het gevolg 
is van de eerste beslissing, zelfs indien 
de vernietiging van de beslissing op de 
strafvordering ambtshalve wordt uitge
sproken; 

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. 

28 juni 1977. -- 26 kamer. - V 00'1'

zittm·, de H. Wauters, raadsheer waar-
nemend voorzitter. Ve·rslaggever, 
Ridder de Schaetzen. Grotendeels 
gelijkluidende concl-usie, de H. Tillekaerts, 
advocaat-generaal. 

28 KAMER. - 28 juni 1977. 

l 0 OVEREENKO.M:ST. - DooR DE 
REOHTER l\fET REDENEN OMKLEDE UIT
LEGGING. - UITLEGGING VERENIG
BAAR MET DE BEWOORDINGEN VAN DE 
Ov:EREENKOMST. - 0NAANTASTBARE 
UITLEGGING. 

2° OVEREENKOMST. - BINDENDE 
KRACHT TUSSEN P ARTIJEN. - REOHTER 
DIE AAN DE OVEREENKOMST RET 
GEVOLG TOEKENT DAT ZIJ, VOLGENS DE 
UITLEGGING DIE HIJ ERAAN GEEFT, 
vVETTELIJK TUSSEN PARTIJEN HEEFT. 

1° De door de jeitenrechte1· gegeven gemo-
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tiveerde uitlegging van een overeenkomst 
is een onaantastbare uitlegging als zij 
met de bewoordingen ervan verenigbaar 
is (1). 

2o De bindende kracht van een overeenkomst 
wordt niet miskend door de ?'echter die 
aan de overeenkomst het gevolg toekent 
dat zij, volgens de uitlegging die hij 
eraan geejt, wettelijk tussen partijen 
heejt (2). (Art. ll34 B.W.) 

(VEREEOKEN.) 

Met de notities overeenstemmend 
arrest. 

28 juni 1977. - 28 kamer. - Voor
zitter, de H. Wauters, voorzitter. -
Verslaggever, de H. De1va. - Gelijk
luidende conclusie, de H. Krings, advo
caat-generaal. - Pleiter, de H. Van Den 
Brande (van de balie te Antwerpen). 

2e KAMER. - 28 juni 1977, 

CASSATIEMIDDELEN. - STRAFZA· 
KEN.- MIDDEL DAT KRITIEK OEFENT 
OP EEN FEITELIJKE BEOORDELING VAN 
DE FEITENRECHTER. - NIET·ONT· 
VANKELIJKHEID. 

Niet ontvankelijk is het middel dat kritiek 
oejent op een jeitelijke beoordeling 
van de jeitenrechter (3). (Art. 95 
Grondwet.) 

(DENYS.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Ge1et op het bestreden 
vonnis, op 19 april 1977 in hoger beroep 

(1) Class., 7 februari 1967 (.Arr. cass., 1967, 
blz. 712); raadpl. cass., 13 september 1968 
(ibid., 1969, blz. 44) en 18 februari 1977, 
sup1•a, blz. 675. 

(2) Class., 27 juni 1975 (Arr. cass., 1975, 
blz. 1163). 

(3) Class., 7 december 1976, supra, blz. 396. 

CASSATIE, 1977. - 36 

gewezen door de Correctionele Recht bank 
te Veurne; 

Over het middel, hieruit afgeleid dat de 
rechtbank de telastlegging bewezen ver
klaart op grond dat bij koninklijk 
besluit van 24 april 1973 de uitbreiding 
van het kampeerterrein werd geweigerd 
voor de percelen in het vonnis nader 
bepaald en dat eiser niettegenstaande 
de weigering deze percelen toch heeft 
ingeschakeld in het reeds bestaande 
kampeerterrein, 

terwijl eiser van een verkregen recht 
geniet dat hem sinds 1959 werd gegeven : 

Overwegende dat uit het middel blijkt 
dat eiser kritiek uitbrengt op de door de 
rechter beoordeelde feitelijke omstandig
heden van de zaak ; 

Dat het middel het Hof derhalve zou 
verplichten feitelijke gegevens te onder
zoeken; 

Dat het middel niet ontvankelijk is ; 
En overwegende dat de substantiele 

of op straffe van nietigheid voorge
schreven rechtsvormen in acht zijn 
genomen en de beslissing overeenkomstig 
de wet is gewezen ; 

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

28 juni 1977. - 28 kamer. - Voor
zitter, de H. Wauters, voorzitter. -
Verslaggever, Ridder de Schaetzen. -
Gelijkluidende conclusie, de H. Krings, 
advocaat-generaal.- Pleitm·, de H. Leper 
(van de balie te Veurne). 

3e KAMER.- 29 juni 1977. 

1o VONNISSEN EN ARRESTEN. 
BURGERLIJKE. ZAKEN. - GERECHTE
LIJK WETBOEK, ARTIKEL 774, TWEEDE 
LID. - VERPLIOHTING VOOR DE REOH
TER DE HEROPENING VAN DE DEBATTEN 
TE BEVELEN.- VOORWAARDE. 

2o CASSATIEMIDDELEN. - BURGER· 
LIJKE ZAKEN. - NIEUW MIDDEL. -
MIDDEL DAT DE OPENBARE ORDE 
RAAKT. - FEITELIJKE ELEMENTEN 
WAAROP HET MIDDEL BERUST DIE 
NIET BLIJKEN UIT DE BESTREDEN 
BESLISSING. -MID DEL DAT FEITELIJKE 
GRONDSLAG MIST. 
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1° De ?'echter is niet ve1·plicht de heropening 
van de debatten te bevelen, wanneer hij 
een vm·dering geheel of gedeeltelijk 
ajwijst op g1•ond van een exceptie die een 
van de partijen voor hem heeft inge
mepen, ook al heejt die partij de wets
bepaling waa1·op de exceptie steunt, 
niet aangehaald (1). (Ger. W., art. 774, 
tweede lid.) 

2° Feitelijke g1•ondslag mist het middel dat 
voor de eerste maal vom· het Hoj wo1·dt 
ingeroepen maa?' de openbare orde makt, 
wannee?' de jeitelijke elementen waarop 
het middel steunt, niet blijken uit de 
best1·eden beslissing (2). 

(RENIER, ALS CURATOR VAN 
HET FAILLISSEMENT JOZEF SIMONS, 

T. MARCHAL.) 

ARREST. 

HET HOF;- Gelet op het bestreden 
arrest, op 16 december 1974 door het 
Arbeidshof te Luik gewezen; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 774, tweede 
lid, 1042, 1043, tweede lid, van het 
Gerechtelijk Wetboek, 97 van de Grand
wet, 1, § 4, e, 3°, (3) en Ibis, § 7, van de 
wet van 10 juni 1952 betreffende de 
gezondheid en de veiligheid van de 
werknemers alsmede de salubriteit van 
het werk en van de werkplaatsen, 
gewijzigd bij de wetten van 17 juli 1957 
en 16 januari 1967, en van het algemeen 
rechtsbeginsel van de eerbiediging van 
de rechten van de verdediging, 

dom·dat het arrest het door eiser 
ingestelde hoger beroep ongegrond ver
klaart om de redenen : dat krachtens 
artikel 1043 van het Gerechtelijk Wet
hoek tegen een vonnis, dat akte neemt 
van de tussen partijen gesloten overeen
komst, geen voorziening openstaat, tenzij 
de overeenkomst niet wettelijk tot stand 
is gekomen ; dat eiser zich in zijn con
clusie niet expliciet beroept op een der 
oorzaken van nietigheid van de overeen
komst maar zich impliciet schijnt te 
beroepen op de dwaling, bedoeld in 
artikel 1109 van het Burgerlijk Wetboek, 

(1) Raadpl. cass., 25 juni 1976 (A1T. cass., 
1976, biz. 1204) en 9 juni 1977, sttpm, 
biz. 1041. 

(2) Noot P.L. onder cass., 29 oktober 1931 
(Bull. en Pas., 1931, I, 271). 

(3) In artikei1, § 4, e, van de wet van 10 juni 

om de nietigverklaring van het gesloten 
akkoord te bekomen ; dat het echter niet 
evident is dat eiser zich vergist heeft, 
zodat het niet aangetoond is dat het 
akkoord, wat eiser betreft, steunt op een 
nietigheid veroorzakende dwaling ; dat 
alleen een middel gesteund op de nietig
heid van de overeenkomst afdoende zou 
zijn en het hoger beroep dus ongegrond is, 

te1·wijl, ee1·ste onderdeel, noch eiser, die 
in zijn rekwest tegenover het akkoord 
de wet van 10 juni 1952 op de comites 
voor gezondheid, veiligheid en ver
fraaii:ng inriep, noch verweerder, die in 
zijn conclusie stelde dat alleen nieuwe 
omstandigheden of bedrog het hoger 
beroep konden wettigen, alzo voor het 
arbeidshof artikel 1043 van het Gerechte
lijk W etboek als grond van niet-ont
vankelijkheid tegen het hoger beroep 
hadden ingeroepen of behandeld, zodat 
het arrest de debatten had moeten 
heropenen alvorens het hoger beroep op 
deze exceptie af te wijzen; het in alle 
geval onmogelijk is na te gaan of deze 
exceptie als dusdanig ingeroepen werd 
(schending van de artikelen 774, tweede 
lid, 1042, 1043, tweede lid, van het 
Gerechtelijk W etboek en 97 van de 
Grondwet); 

tweede onde1•deel, de gedingvoerende 
partijen evenmin expliciet over de 
dwaling als middel van nietigheid van het 
akkoord geconcludeerd hebben, zodat 
het arrest enerzijds de debatten had 
moeten heropenen alvorens het hoger 
beroep van eiser op dit middel af te 
wijzen en anderzijds de rechten van de 
verdediging van eiser schendt door het 
bestaan van een dwaling af te wijzen 
zonder hem de mogelijkheid te bieden 
daarover te concluderen (schending van 
de artikelen 774, tweede lid, 1042 en 
1043, tweede lid, van het Gerechtelijk 
Wetboek en van het algemeen rechts
beginsel); 

de1·de onde1·deel, het feit dat eiser 
expliciet geen vernietigingsgronden van 
de overeenkomst ingeroepen heeft maar 
impliciet de dwaling zou ingeroepen 
hebben tot vernietiging van het akkoord, 
geenszins belet dat de rechter, die de 
exceptie op grond van artikel 1043 van 
het Gerechtelijk W etboek in aanmerking 

1952 komt geen 3° meer voor sedert de 
wijziging in dit artikei aangebracht door 
de wet van 16 januari 1967. De overeen· 
komstige bepaling is sedertdien opgenomen 
in artikei Ibis van die wet. 
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neemt, zonder dat deze door verweerder 
was ingeroepen, toch de debatten moet 
heropenen alvorens uit te spreken ; 
dergelijke motieven dubbelzinnig zijn 
en de beslissing niet rechtvaardigen 
(schending van de artikelen 774, tweede 
lid, I042 van het Gerechtelijk Wetboek 
en 97 van de Grondwet); 

vie1·de onde?·deel, het arrest ten onrechte 
beslist dat slechts oorzaken van nietigheid 
van overeenkomsten tegen een vonnis 
dat een akkoord bekrachtigt, tot staving 
van het hoger beroep kunnen aangenomen 
worden en alzo het middel van eiser, 
volgens hetwelk verweerder geen recht 
had op de bijzondere ontslagvergoeding 
daar het faillissement een einde gesteld 
had aan het bedrijf, ten onrechte ver
werpt (schending van de artikelen I043, 
tweede lid, van het Gerechtelijk W etboek, 
I, § 4, e, 3°, en Ibis, § 7, van de wet 
van IO juni I952) : 

Wat het eerste onderdeel betreft : 

Overwegende dat in zijn conclusie voor 
het arbeidshof verweerder liet gelden : 
dat de partijen op de terechtzitting van 
de arbeidsrechtbank hadden verklaard 
dat zij tot regeling van het geschil een 
minnelijke schikking hadden getroffen 
en dat akkoordbesluiten desbetreffend 
werden neergelegd; dat nieuwe om
standigheden of bedrog konden leiden 
tot vernietiging van dit akkoord, maar 
dat eiser het bewijs ervan niet bijbracht; 
dat hij derhalve tot niet-ontvankelijk
heid van het hoger beroep tegen het 
tussen partijen getroffen en door de 
rechter bekrachtigd akkoord conclu
deerde; 

Overwegende dat verweerder aldus, 
zonder het artikel uitdrukkelijk te ver
melden, zich op artikel I043, tweede lid, 
van het Gerechtelijk Wetboek beriep, 
weshalve er voor de rechter in hoger 
beroep geen aanleiding bestond tot 
heropening van de debatten om dit 
verweer te beantwoorden ; 

Wat het tweede onderdeel betreft: 

Overwegende dat het arbeidshof beslist 
dat door in zijn verzoekschrift tot hoger 
beroep te verwijzen naar een cassatie
arrest van I3 januari I971 (I), waaruit 
hij afleidt dat hij zijn akkoord met de 
schuldvordering van verweerder had 
ktmnen onthouden, eiser zich impliciet 
schijnt te beroepen op de dwaling van 
artikel II 09 van het Burgerlijk W etboek ; 

(1) A?'1'. cass., 1971, biz. 459. 

Overwegende dat eiser niet aanvoert 
dat zodanige uitlegging van zijn verzoek
schrift een miskenning van de bewijs
kracht ervan uitmaakt ; 

Overwegende dat het arbeidshof dit 
middel mocht onderzoeken zonder her
opening van de debatten en zonder 
schending van de rechten van de ver
dediging; 

Wat het derde onderdeel betreft : 
Overwegende dat het niet dubbelzinnig 

is te beslissen dat eiser niet expliciet een 
vernietigingsgrond van de overeenk:omst 
tussen partijen heeft ingeroepen, maar 
wei impliciet dwaling als zulke grond 
heeft aangevoerd ; 

Overwegende dat uit het antwoord 
op het eerste onderdeel blijkt dat de 
exceptie gegrond op artikel I043, tweede 
lid, van het Gerechtelijk Wetboek door 
verweerder in conclusie werd ingeroepen ; 
dat derhalve het arbeidshof de her
opening van de debatten niet moest 
bevelen op grond van artikel 774, tweede 
lid, van hetzelfde wetboek ; 

W at het vierde onderdeel betreft : 
Overwegende dat het arrest beslist dat, 

hoewel eiser niet uitdrukkelijk verwijst 
naar een van de oorzaken die de nietig
heid van een overeenkomst tot gevolg 
hebben, hij zich nochtans impliciet 
beroept op de dwaling bedoeld door 
artikel 1109 van het Burgerlijk Wetboek, 
beslissing waarvan niet wordt beweerd 
dat zij een miskenning van de bewijs
kracht van het verzoekschrift tot hoger 
beroep van eiser uitmaakt ; 

Overwegende dat het arrest vaststelt 
dat het bewijs van zodanige dwaling niet 
werd bijgebracht ; dat door aldus de 
enige grond van nietigheid, welke door 
eiser tegen het akkoord werd ingebracht, 
te verwerpen, het arrest artikel I043, 
tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek 
niet schendt ; 

Dat het middel niet kan aangenomen 
worden; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 492, 502, 
504, 506 van de wet van I8 april I85I 
op het faillissement, de bankbreuk en 
uitstel van betaling, vormend hoek III 
van het W etboek van Koophandel, 
gewijzigd door de wet van IO oktober 
I967, I338, 2044 van het Burgerlijk 
Wetboek, I043, tweede lid, I044, I045 
van het Gerechtelijk Wetboek en 97 
van de Grondwet, 

doordat het arrest het door eiser 
ingestelde hoger beroep ongegrond ver
klaart om de redenen : dat eiser, die de 
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aangifte van schuldvordering van ver
weerder betwist had, met deze laatste 
tijdens de procedure voor de arbeids
rechtbank een akkoord bereikte waarbij 
onder meer aan verweerder in zijn 
hoedanigheid van lid van het comite 
voor veiligheid, gezondheid en verfraaii:ng 
van de werkplaatsen wegens ontslag een 
bijzondere schadeloosstelling werd toe
gekend en dat op vraag van partijen 
de eerste rechter akte gaf van dat 
akkoord ; dat eiser niet aantoont dat dit 
akkoord niet wettelijk tot stand gekomen 
is door zich louter op rechtspraak te 
beroepen, waaruit blijkt dat hij zich 
ervan had kunnen onthouden zijn 
akkoord op de schuldvordering van 
verweerder te geven, 

terwijl, eerste onderdeel, het akkoord 
van partijen, waardoor eiser de door 
verweerder ten bedrage van 21.672 frank 
+ 52.725 frank + 595.980 frank inge
diende schuldvordering aanvaardde voor 
21.672 frank en 595.980 frank, slechts 
bindend was nadat de gefailleerde be
hoorlijk opgeroepen was en nadat het 
op verslag van de rechter-commissaris 
bekrachtigd was ; deze pleegvormen niet 
vervuld zijn en het in alle geval onmoge
lijk is de vervulling ervan vast te stellen, 
zodat het arrest in alle geval onregelmatig 
gemotiveerd is (schending van de arti
kelen 492 van de wet van 18 april 1851, 
1338, 2044 van het Burgerlijk Wetboek, 
1044, 1045 van het Gerechtelijk Wetboek 
en 97 van de Grondwet); 

tweede onde1·deel, het tussen partijen 
gesloten akkoord derhalve niet wettelijk 
tot stand gekomen is en het arrest ten 
onrechte de opname in het passief van 
het faillissement bevolen heeft (schending 
van de artikelen 492, 502, 504, 506 van 
de wet van 18 april1851, 1043, tweede lid, 
van het Gerechtelijk Wetboek) : 

Overwegende dat eiser de nietigheid 
van de overeenkomst spruitende uit een 
beweerde afwezigheid van de formali
teiten bepaald bij artike1 492 van de 
faillissementswet, voor de feitenrechter 
niet heeft ingeroepen ; 

Overwegende dat de feitelijke ele
menten waarop het middel steunt, met 
name de afwezigheid van machtiging van 
de rechter-commissaris en van oproeping 
van de gefailleerde, niet blijken uit het 
bestreden arrest ; 

Dat het middel derhalve feitelijke 
grondslag mist ; 

Om die redenen, verwerpt de voorzie
ning ; legt de kosten ten laste van de 
massa. 

29 juni 1977. - 3" kamer. - Voor
zitter en Ve1·slaggever, de H. Naulaerts, 
raadsheer waarnemend voorzitter. -
Gelijkluidende conclusie, de H. Lenaerts, 
advocaat-generaal. - Pleiters, de HH. 
Houtekier en Biitzler. 

3° KAMER, - 29 juni 1977. 

CASSATIEMIDDELEN. - DIENST
PLICHT.- MIDDEL DAT DE OPENBARE 
ORDE NIET RAAKT EN AAN DE FElTEN
REOHTER NIET IS VOORGELEGD, 
NIET ONTVANKELIJK MIDDEL. 

Niet ontvankelijk is het middel dat de 
openbare m·de niet raakt en aan de 
feitem·echter niet is voorgelegd (1). 

(LEN AERTS.) 

Met de notitie overeenstemmend 
arrest. 

29 juni 1977. - 3e kamer. - Voor
zitter en Verslaggever, de H. Naulaerts, 
raadsheer waarnemend voorzitter. -
Gelijkluidende conclusie, de H. Lenaerts, 
advocaat-generaal. 

1 e KAMER. - 30 juni 1977. 

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

2o HUUR VAN GOEDEREN. - Hms
HUUR. - BRAND. - BuRGERLIJK 
WETBOEK, ARTIKEL 1733. - AAN
SPRAKELIJKHEID VAN DE HUURDER.
BE GRIP. 

1 o H et arrest waarbij wordt beslist dat 
een huurder niet aansprakelijk is voor 

(1) Cass., 9 maart 1977, supra, blz. 754. 
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een brand, waa1·door het gehuurde pand 
werd ve1·nield, op g1·ond dat deze brand 
waa1•schijnlijk veroorzaakt was door 
een onvoo1·zichtigheid of onhandigheid 
van dieven en dat vaststaat dat hij niet 
kon te wijten zijn aan een nalatigheid 
van het pe1·soneel van de huurder, is niet 
tegenstrijdig en schendt dus niet ar
tikel 97 van de Grondwet. (Art. 97 
Grondwet.) 

2° Dat de huurder van een door brand ve1'
nield om·oerend goed hie1·vom• niet 
aanspmkelijk is wordt wettelijk beslist 
door het a1·rest dat uit een geheel van 
ernstige, precieze en ove1·eenstemmende 
vermoedens heeft kunnen ajleiden dat 
deze brand een oo1·zaak heeft die vreemd 
is aan de huurde1• (1). (Artt. 1732 en 
1733 B.W.) 

(NAAMLOZE VENNOOTSOHAP « DE VER
ENIGDE EIGENAARS », T. NAAMLOZE 
VENNOOTSOHAP « BROWN BOVERI » EN 
NAAMLOZE VENNOOTSOHAP «ROYALE 
BELGE ».) 

ARREST (vertaling). 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 18 december 1975 door het 
Hof van Beroep te Brussel gewezen ; 

Over het rniddel afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 97 van de Grondwet 
en 1733 van het Burgerlijk Wetboek, 

doordat het arrest de rechtsvordering 
van eiseres niet gegrond heeft verklaard, 
om de reden dat de eerste verweerster 
niet verantwoordelijk was voor de brand 
die in de nacht van 15 op 16 februari 1969 
gedee1telijk het gebouw had vernietigd 
dat haar door de verzekerde van eiseres 
werd verhuurd ; dat de deskundige uit 
zijn vaststellingen terecht had afgeleid 
dat de brand waarschijnlijk te wijten 
was aan een onvoorzichtigheid of een 
onhandigheid van de dief of de dieven 
die het gebouw waren binnengedrongen 
en een autovoertuig hadden gestolen ; 
dat de brand zeker niet te wijten kon zijn 
aan de nalatigheid van het personeel 
van de eerste verweerster dat, alvorens 
het gebouw op 15 februari 1969 omstreeks 
17 u. 30 te verlaten, de door de des
kundige vastgestelde voorzorgsmaat
regelen had getroffen ; dat er zeker geen 

(1) Eaadpl. cass., 11 juni 1964 (Bull. en 
Pas., 1964, I, 1089). 

sprake kon zijn van kwaadwilligheid 
van een personeelslid en dat de diefstal 
in het gebouw evenmin door dit perso
neelslid kon zijn gepleegd, en dat het 
aldus vaststond dat de brand een oorzaak 
had die vreemd was aan eerste ver
weerster, 

terwijl, eerste onderdeel, het tegenstrijdig 
is te beslissen, enerzijds, dat de des
kundige uit zijn vaststellingen terecht had 
afgeleid dat de brand waarschijnlijk te 
wijten was aan een onvoorzichtigheid of 
een onhandigheid van de dief of de 
dieven en, anderzijds, uit het feit dat 
het personeel van de eerste verweerster 
de door de deskundige vastgestelde 
voorzorgsmaatregelen had getroffen, af 
te leiden dat het vaststond dat deze 
brand zeker niet te wijten was aan de 
nalatigheid van dit personeel, en deze 
tegenstrijdigheid gelijkstaat met het 
ontbreken van de bij artikel 97 van de 
Grondwet vereiste motivering ; 

tweede onderdeel, indien, zoals het 
arrest vaststelt, de brand waarschijnlijk 
te wijten was aan een onvoorzichtigheid 
of een nalatigheid van de dief of de 
dieven, zonder dat het ondeemek kon 
leiden tot ontdekking van de persoon die 
de brand had veroorzaakt, men diende 
aan te tonen, om het wettelijk vermoeden 
ten laste van de huurder van artikel 1733 
van het Burgerlijk W etboek te ont
krachten, dat de dief of de dieven niet 
tot het personeel van de eerste ver
weerster behoorden, en het niet volstond 
dat niets erop wees dat de diefstal in het 
gebouw door dit personeel werd gepleegd ; 

de1•de onderdeel, het tegenstrijdig is vast 
te stellen, enerzijds, dat het onderzoek 
niet had kunnen leiden tot de ontdekking 
van de persoon die de brand had veroor
zaakt, en te beslissen, anderzijds, dat 
het vaststond dat de brand een oorzaak 
had die vreemd was aan de eerste 
verweerster en dus aan elke kwaad
willigheid of nalatigheid van een per
soneelslid van genoemde verweerster, en 
deze tegenstrijdigheid gelijkstaat met 
het ontbreken van de bij artikel 97 van 
de Grondwet voorgeschreven motivering : 

W at het eerste onderdeel betreft : 

Overwegende dat het niet tegen
strijdig is te beslissen, enerzijds, dat de 
brand bij nacht in het gebouw dat door 
eerste verweerster wordt betrokken waar
schijnlijk te wijten is aan een onvoor
zichtigheid of een onhandigheid van de 
dief of de dieven en, anderzi,ids, dat het 
vaststaat dat deze brand niet te wijten 

36. 
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kon zijn aan de nalatigheid van het 
personeel van eerste verweerster dat, 
alvorens het gebouw omstreeks 17 u. 30 
te verlaten, dienaangaande de vereiste 
veiligheidsmaatregelen had getroffen ; 

Dat dit onderdeel van het middel 
feitelijke grondslag mist ; 

W at het tweede onderdeel betreft : 

Overwegende dat het arrest, om aan te 
tonen dat eerste verweerster niet aan
sprakelijk kan worden gesteld voor de 
brand, niet enkel zegt dat niets erop 
wijst dat het personeel de diefstal in het 
gebouw zou hebben gepleegd doch wijst 
op een geheel van ernstige, precieze en 
overeenstemmende vermoedens waaruit 
het kon afleiden dat het vaststaat dat de 
brand een oorzaak heeft die vreemd is 
aan deze verweerster ; 

Dat dit onderdeel van het middel niet 
kan worden aangenomen ; 

W at het derde onderdeel betreft : 

Overwegende dat het niet tegenstrijdig 
is vast te stellen, ener!l'ijds, dat het 
gerechtelijk onderzoek niet heeft kunnen 
leiden tot identi:ficering van de persoon 
die de brand heeft veroorzaakt en te 
beslissen, anderzijds, dat het vaststaat 
en dus bewezen is dat deze brand een 
oorzaak heeft die vreemd is aan de 
huurder van het gebouw, met name aan 
elke kwaadwilligheid of nalatigheid van 
het personeel van deze huurder ; 

Dat dit onderdeel van het middel 
feitelijke grondslag mist ; 

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

30 juni 1977. - 18 kamer. - Voor
zitte1·, Ridder Rutsaert, eerste voorzitter. 
- Verslaggever, de H. Capelle.- Gelijk
luidende conclusie, de H. Dumon, eerste 
advocaat-generaal. - Pleiters, de HH. 
Bayart en L. Simont. 

(1) Cass., 7 februari 1977, supra, blz. 632, 
en raadpl. cass., 15 maart 1977, sup1•a, 
blz. 767. 

(2) Raadpl. noot 2 onder cass., 13 mei 1976 
(An·. cass., 1976, blz. 1019). 

(3) Ontvankelijk is daarentegen een middel 
afgeleid uit de miskenning van de bewijs
kracht van de bepalingen van dit « algemeen 

1 e KAMER. - 30 juni 1977. 

1° REDENEN VAN DE VONNISSEN 
EN ARRESTEN. - BuRGERLIJKE 
ZAKEN.- VERPLICHTE MOTIVERING.
VoRMVEREISTE. 

2o WETTEN EN BESLUITEN. -
<< ALGEMEEN REGLEMENT » VOOR RET 
GOEDERENVERVOER VAN DE NATIONALE 
MAATSCHAPPIJ DER BELGISCRE SPOOR· 
WEGEN.- GEEN WET IN DE ZIN O.M. 
VAN ARTIKEL 608 VAN RET GERECHTE
LIJK WETBOEK. 

3° CASSATIEMIDDELEN.- BuRGER· 
LIJKE ZAKEN.- MIDDEL AFGELEID UIT 
DE SOHENDING VAN DE BEPALINGEN 
VAN RET << ALGEMEEN REGLEMENT » 
VOOR RET GOEDERENVERVOER VAN DE 
NATIONALE MAATSCHAPPIJ DER BEL· 
GISCHE SPOORWEGEN. - NIET·ONT· 
VANKELIJKHEID. 

1 o De ve1·plichting vonnissen en ar1·esten 
met redenen te omkleden is een vorm
vereiste; de omstanrligheid dat een reden 
naa1· recht onjuist is, levert geen schen
ding op van artikel 97 van de Grand
wet (1). 

2o en 3° De bepalingen van het « algemeen 
reglement » voor het goede1·envervoer 
van de Nationale Maatschappij der 
Belgische Spoo1•wegen zi}n geen << wet >> 
in de zin o.m. van artikel 608 van het 
Gerechtelijk Wetboek (2) ; niet ontvan
kelijk is dus het middel dat uit de 
schending van deze bepalingen is af
geleid (3). 

(NATIONALE MAATSCHAPPIJ DER BEL
GISCRE SPOORWEGEN, T. DE COSTER, IN 
AANWEZIGHE'ID VAN DE NAAMLOZE 
VENNOOTSCHAP « DONCK >>.) 

ARREST (vertaling). 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 6 januari 1976 door het Hof 
van beroep te Brussel gewezen ; 

reglement " en ook uit de miskenning van de 
bindende kracht van de overeenkomst welke 
deze bepalingen kunnen vormen. 

Raadpl. cass., 8 oktober 1976, supra, 
blz. 160 : niet ontvankelijk is het middel dat 
is afgeleid uit de miskenning van de bewijs
kracht van een wet, nl. van een verordenend 
koninklijk besluit. 
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Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 1315, 1319, 
1320, 1322, 1382, 1383, 1384, derde lid, 
van het Burgerlijk Wetboek, 870 van het 
Gerechtelijk Wetboek, van het algemeen 
rechtsbeginsel volgens hetwelk verrijking 
zonder oorzaak verboden is, en van 
artikel 97 van de Grondwet, 

doordat het arrest afwijzend beschikt 
op de rechtsvordering van eiseres 
(Nationale Maatschappij der Belgische 
Spoorwegen) voor zover ze steunt op 
de quasi-delictuele aansprakelijkheid van 
verweerster (Auximaz-De Coster) en op 
de verrijking zonder oorzaak, op grand 
dat, wat de quasi-delictuele grondslag 
betreft, " (eiseres) dient te preciseren 
welke delictuele of quasi-delictuele fout 
de partij De Coster zou hebben begaan; 
dat het niet bewe7en is dat, bij de aan
neming van het calli of het opmaken van 
de vrachtbrief en andere vervoerbe
scheiden, valse, onvolledige of onregel
matige verklaringen werden gedaan om 
appellante (Nationale Maatschappij der 
Belgische Spoorwegen) op een dwaalspoor 
te brengen in verband met de aard van 
het vervoerde produkt >> en, wat de 
verrijking zonder oorzaak betreft, « dat, 
aangezien gei'ntimeerde (thans verweer
ster) geen fout had begaan, zij niet 
gehouden was jegens een ander; dat zij 
derhalve geen enkele verrijking heeft 
genoten », 

terwijl, eerste onderdeel, eiseres in haar 
voor het hof van beroep genomen 
" conclusie van repliek » had aangevoerd 
dat « volgens het rapport van het 
Belgisch Instituut voor V erpakking ... de 
elementaire voorzorgsmaatregelen, die 
hadden moeten genomen worden, ont
braken, hetgeen zowel een contractuele 
als een quasi-delictuele fout vormde die 
oorzaak was van de litigieuze schade ... ; 
dat de aldus begane quasi-delictuele 
fout aanleiding gaf tot een burgerlijke 
rechtsvordering ... », zodat het arrest, 
door te beslissen dat eiseres, voor zover 
haar rechtsvordering gebaseerd was op 
de artikelen 1382 en 1383 van het 
Burgerlijk Wetboek, niet preciseerde 
welke delictuele of quasi-delictuele fout 
verweerster had begaan, de bewijskracht 
miskent van de conclusie waarin eiseres 
die fout duidelijk preciseerde (schending 
van de artikelen 1319, 1320, 1322 van het 
Burgerlijk Wetboek) en bijgevolg zijn 
beslissing niet wettelijk met redenen 
omkleedt (schending van artikel 97 van 
de Grondwet) ; 

tweede onderdeel, 

derde onderdeel, 

W at het eerste onderdeel betreft : 

Overwegende dat het middel, in zoverre 
het zich beroept op de schending van 
artikel 97 van de Grondwet omdat het 
arrest niet wettelijk gemotiveerd zou 
zijn, niet ontvankelijk is, daar deze 
wetsbepaling geen betrekking heeft op 
een dergelijke grief; 

Overwegende dat het arrest, na uit
drukkelijk te hebben gesproken van de 
conclusie van repliek waarin eiseres de in 
het onderdeel van het middel vermelde 
beschouwing deed gelden, afwijzend be
schikt ter zake van de door eiseres 
aangevoerde aansprakelijkheid op grand 
van de artikelen 1382 en 1383 van het 
Burgerlijk Wetboek, onder overweging 
dat eiseres niet preciseert welke delictuele 
of quasi-delictuele fout de partij De 
Coster zou hebben begaan; 

Dat het arrest, door aldus vast te 
stellen dat eiseres, die zich enkel beriep 
op << het rapport van het Belgisch 
Instituut voor Verpakking volgens het
welk elementaire voor2.orgsmaatregelen 
ontbraken ... », de fout niet preciseert, 
de conclusie soeverein interpreteert 
zonder in tegenspraak te komen met haar 
bewoordingen en derhalve de bewijs
kracht ervan niet rniskent ; 

Dat het middel in dit opzicht niet kan 
worden aangenomen ; 

W at het tweede en het derde onderdeel 
betreft: 

Dat het rniddel, dat op een onjuiste 
uitlegging van de bestreden beslissing 
berust, in deze onderdelen feitelijke 
grondslag mist ; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen ll34, 1315, 
1319, 1320, 1322 van het Burgerlijk 
Wetboek, 870 van het Gerechtelijk 
Wetboek, 97 van de Grondwet, I, 13, 14 
van de wet van 25 augustus 1891 op het 
vervoercontract, die gewijzigd is bij de 
wet van 3 juli 1964, 41 en 42 van het 
Algemeen Reglement voor het goederen
vervoer per spoorweg, dat in het Staats
blad van 6 april 1962 is bekendgemaakt, 

doordat het arrest afwijzend beschikt op 
het middel dat eiseres a:fleidde uit 
artikel 42, § 2, van het Algemeen Regle
ment voor het goederenvervoer per 
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spoorweg dat luidt als volgt « indien de 
spoorweg aantoont dat, gelet op de 
feitelijke omstandigheden, het verlies of 
de beschadiging door een of meer van de 
in artikel 41, § 3, bedoelde bijzondere 
gevaren is kunnen ontstaan, wordt het 
verlies of de beschadiging vermoed 
daardoor te zijn ontstaan », op grand 
« dat de verzending van de vijftien door 
(verweerster) aan (eiseres) toevertrouwde 
recipienten, in de concrete omstandig
heden van het tussen partijen gesloten 
contract, niets te maken heeft met de 
toestand waarvan sprake in de arti
kelen 41 en 42 van het Algemeen Regle
ment ; dat die artikelen betrekking 
hebben op beschadigingen tijdens ver
zendingen met bijzondere en ernstige 
gevaren; dat (eiseres) niet bewijst dat, 
gelet op de feitelijke omstandigheden, de 
beschadiging die zich tijdens routine
verplaatsingen in haar inrichtingen heeft 
voorgedaan, door een van de in artikel 41, 
§ 3, van het Algemeen Reglement 
bedoe1de gevaren is kunnen ontstaan », 

te1·wijl, eer-ste onde1·deel, artikel 41, § 3, 
van het Algemeen Reglement voor het 
goederenvervoer per spoorweg dat kracht 
van wet heeft en dee1 uitmaakt van het 
tussen eiseres en verweerster gesloten 
vervoercontract, luidt « rekening 
houdend met artikel 42, § 2, is de spoor
weg van (zijn) aansprakelijkheid ont
slagen wanneer het verlies of de be
schadiging voortspruit uit het bijzonder 
gevaar dat aan een of meer van de hierna 
genoemde feiten is verbonden » ; deze 
bepaling helemaal niet vereist dat die 
feiten ernstig zouden zijn ; het arrest, 
door te zeggen dat « (de artikelen 41 en 42 
van het Algemeen Reglement voor het 
goederenvervoer per spoorweg) betrek
king hebben op beschadigingen tijdens 
verzendingen met bij:<ondere en ernstige 
gevaren », aan artikel 41, § 3, een voor
waarde toevoegt die er niet in voorkomt ; 
het bijgevolg een schending inhoudt 
van deze reglementsbepaling die kracht 
van wet heeft (schending van de arti
kelen 41 en 42 van het Algemeen Regle
ment voor het goederenvervoer per 
spoorweg), hun bewijskracht miskent 
(schending van de artikelen 1319, 1320 
en 1322 van het Burgerlijk Wetboek) 
alsmede de bindende kracht van het 
vervoercontract tussen de partijen waar
van dat reglement deel uitmaakte (schen
ding van artikel 1134 van het Burgerlijk 
Wetboek en, voor zoveel nodig, van de 
artikelen 1, 13 en 14 van de wet van 
25 augustus 1891 op het vervoercontract 
die gewijzigd is b1j de wet van 3 juli 

1964); het arrest, door bovendien te 
beslissen dat << (eiseres) niet bewijst dat, 
gelet op de feitelijke omstandigheden, 
de beschadiging, die zich tijdens routine
verplaatsingen in haar inrichtingen heeft 
voorgedaan, door een van de in artikel41, 
§ 3, van het Algemeen Reglement 
bedoelde gevaren is kunnen ontstaan », 
eiseres verplicht meer te bewijzen dan 
hetgeen zij wettelijk moest doen krach
tens voormelde bepaling van het Alge
meen Reglement en de overeenkomst 
tussen de partijen waarvan dat reglement 
deel uitmaakte; het arrest aldus, boven
dien, de artikelen 1315 van het Burgerlijk 
Wetboek en 870 van het Gerechtelijk 
Wetboek inzake de bewijslast schendt; 

tweede onder-deel, het motief dat de 
litigieuze verzending << niets te maken 
heeft met de toestand waarvan sprake 
in de artikelen 41 en 42 van het Algemeen 
Reglement ; dat die artikelen betrekking 
hebben op beschadigingen tijdens ver
zendingen met bijzondere en ernstige 
gevaren » althans dubbelzinnig is, daar 
het in het onzekere laat of het arrest 
heeft willen beslissen dat de bijzondere 
gevaren waarnaar die teksten verwijzen, 
namelijk die welke in artikel 41, § 3, van 
het Algemeen Reglement worden op
gesomd, << op zichzelf » ernstig zijn dan 
we1 dat ze bovendien, ongeacht hun 
bijzonder karakter, in zekere mate 
ernstig moeten zijn; het arrest bijgevolg 
niet naar de eis van de wet met redenen is 
omkleed (schending van artikel 97 van 
de Grondwet) : 

Overwegende dat het middel, voor 
zover het zich beroept op de schending 
van de artikelen 41 en 42 van het 
<< Algemeen Reglement » voor het goede
renvervoer van de Nationale Maat
schappij der Belgische Spoorwegen, niet 
ontvankelijk is, daar die bepalingen geen 
wet zijn in de 7in van artike1 608 van het 
Gerechtelijk Wetboek; 

Overwegende dat het arrest voor het 
overige niet verklaart dat artikel 41, § 3, 
van het Algemeen Reglement voor het 
goederenvervoer per spoorweg bepaalt 
dat de daarin vastgestelde bijzondere 
gevaren ernstig moeten zijn ; 

Dat het van oordeel is en kon zijn, en 
aldus het reglement interpreteert zonder 
er iets aan toe te voegen, dat die bijzon
dere gevaren, zoals ze in voormeld 
artikel 41, § 3, worden vermeld, op zich
zelf ernstig van aard zijn ; 

Dat in dit opzicht het rniddel, dat op 
een onjuiste uitlegging van het arrest 
berust, feitelijke grondslag mist ; 
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En overwegende dat ingevolge de 
verwerping van de voorziening de door 
verweerster tegen de naamloze vennoot
schap Donck gerichte vordering tot 
tussenkomst doelloos wordt ; 

Om die redenen, verwerpt de voorzie
ning en de vordering tot tussenkomst ; 
veroordeelt eiseres in de kosten van de 
voorziening en verweerster in de kosten 
van haar vordering tot tussenkomst. 

go juni 1977. - 1e kamer. - Voor
zitter, Ridder Rutsaert, eerste voorzitter. 
- Verslaggever, de H. Capelle.- Gelijk
luidende conclusie, de H. Dumon, eerste 
advocaat-generaal. - Pleiters, de HH. 
Dassesse, Fally en L. Simont. 

VAKANTIEKAMER.- 20 juli 1977. 

1° CASSATIE. - REOHTSPLEGING. -
STRAFZAKEN. - VOORZIENINGEN IN 
OASSATIE VAN EEN BEKLAAGDE TEGEN 
TWEE TE ZIJNEN LASTE GEWEZEN 
ARRESTEN VAN EENZELFDE KAMER VAN 
DE KAMER VAN INBESOHULDIGING
STELLING.- NEERLEGGING VAN TWEE 
MEMORIES TOT STAVING VAN DE VOOR
ZIENINGEN. - MIDDELEN VOOR HET 
ONDERZOEK WAARVAN BEIDE ARRESTEN 
IN OVERWEGING MOETEN GENOMEN 
WORDEN. - SAMENVOEGING VAN DE 
ZAKEN. 

2° VOORLOPIGE HECHTENIS. 
HANDHAVING VAN DE HEOHTENIS. 
WET VAN 20 APRIL 1874, ARTIKEL 5, 
GEWIJZIGD BIJ ARTIKEL g VAN DE WET 
VAN 1g MAART 197g,- REDENGEVING. 

go CASSATIEMIDDELEN. - STRAF
ZAKEN.- SOHENDING VAN DE REOHTEN 
VAN DE VERDEDIGING. - MIDDEL 
HIERUIT AFGELEID DAT WEGENS DE
ZELFDE FElTEN TEN LASTE VAN DE 
VERDAOHTE TWEE BEVELEN TOT AAN
HOUDING ZOUDEN VERLEEND ZIJN. -
MIDDEL VOOR HET EERST VOOR HET 

(1) Raadpl. cass., 15 mei 1973 (Ar1•, cass., 
1973, blz. 878). 

(2) Raadpl. cass., 14 januari 1975 (A1•r. 
cass., 1975, blz. 534) en 22 september 1975 
(ibid., 1976, blz. 98). 

HoF VOORGEDRAGEN. - NIET-ONT
VANKELIJKHEID. 

4° CASSATIEMIDDELEN. - STRAF
ZAKEN.- MIDDEL WAARIN FElTEN EN 
RECHT VERMENGD ZIJN. - NIET-ONT
VANKELIJKHEID. 

1° W anneer de memories van een verdachte 
tot staving van twee voorzieningen tegen 
twee door dezelfde kamer van inbeschul
digingstelling te zijnen laste gewezen 
arresten middelen bevatten voor het 
ondm·zoek waarvan beide arresten moeten 
in overweging genomen worden, lean 
het H of beide voorzieningen samen
voegen (1). 

2o De ernstige en uitzonderlijke omstandig
heden die dermate de openba1·e veiligheid 
raken dat de voorlopige hechtenis moet 
worden gehandhaafd, worden onder ver
melding van gegevens eigen aan de zaak 
of de persoonlijkheid van de verdachte 
nauwkeurig omschreven door het arrest 
van de kamer van inbeschuldiging
stelling waarin gewezen w01·dt op de 
veelvuldigheid van de feiten en op het 
aan talrijke personen berokkende nadeel, 
alsmede op het gevaar dat de verdachte 
zich tegen de goede gang van het 
onderzoek zou verzetten door het weg
maken van bewijselementen en het 
be'invloeden van getuigen (2). 

go Het middel hieruit afgeleid dat de 
rechten van de verdediging zmtden 
geschonden zijn omdat wegens dezelfde 
feiten ten laste van de verdachte twee 
bevelen tot aanhouding zouden verleend 
zijn kan niet voor het ee1·st voo1· het Hof 
worden voorgedragen (g), 

4° Niet ontvankelijk wegens ve1·menging 
van feiten en recht is het middel dat het 
Hof ertoe zou verplichten feitelijke ge
gevens na te gaan (4). (Art. 95 Grond
wet.) 

(DE OUBBER.) 

ARREST. 

HET HOF;- Gelet op de bestreden 
arresten, op 14 juni 1977 gewezen door 
het Hof van Beroep te Gent, ll::amer van 
inbeschuldigingstelling ; 

(3) Raadpi. cass., 23 september 1975 (A1•r. 
cass., 1976, biz. 113) en 29 maart 1977, 
supra, blz. 820. 

(4) Cass., 14 september 1976, supra, 
biz. 43. 
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Overwegende dat eiser zich op 14 juni 
1977 bij onderscheiden akten in cassatie 
heeft voorzien tegen beide voornoemde 
arresten ; dat eiser, in de zaak num
mer 4319 (nunnner K.I. 313/77 van de 
rol van het hof van beroep), een mid del 
aanvoert waarvan de beoordeling het 
onderzoek van beide arresten vereist ; 
dat, met het oog op een goede rechts
bedeling, beide zaken dienen samen
gevoegd te worden ; 

I. Over de voorziening tegen het arrest 
gewezen in de zaak nummer 4320 
(nummer K.I. 314/77 van de rol van het 
hof van beroep) : 

Over het middel afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 97 van de Grand
wet, 2, 5, 19 en 20 van de wet van 
20 april 1874 op de voorlopige hechtenis, 
zoals gewijzigd door de wetten van 
23 augustus 1919, 25 juli 1959 en 
13 maart 1973, 

dooTdat het arrest de handhaving van 
de voorlopige hechtenis van eiser beveelt 
om de redenen aangehaald in de beschik
king van de eerste rechter en in de 
vordering van het openbaar ministerie 
in hoger beroep, 

tenvijl, ee1·ste ondeTdeel, eiser in zijn 
conclusie in hoger beroep staande hield 
dat er geen concrete bewijzen van de door 
hem gepleegde misdrijven waren en men 
hem niet onder aanhouding mocht 
plaatsen tot er slachtoffers zouden ge
vonden zijn ; een eventuele overtreding 
van de wetgeving op de verkoop op 
afbetaling toch geen aanhouding recht
vaardigde, en het arrest op die besluiten 
niet antwoordt ; er evenmin een passend 
antwoord te vinden is noch in de be
schikking van de eerste rechter noch 
in de vordering van het openbaar 
ministerie (schending van artikel 97 van 
de Grondwet); 

tweede onde1•deel, het arrest aldus 
geenszins de ernstige en uitzonderlijke 
omstandigheden vaststelt, die de open
bare veiligheid raken en eigen zijn aan 
de zaak en de persoonlijkheid van de 
verdachte, en die de aanhouding recht
vaardigen (schending van de artikelen 2, 
5, 19 en 20 van de wet van 20 april1874): 

Overwegende dat eiser in conclusie 
voor het hof van beroep aanvoerde « dat 
er geen concrete bewijzen van oplichting 
of iets dergelijks zijn geleverd ; dat het 
niet opgaat iemand onder mandaat te 
houden totdat ergens eventuele slacht
offers zouden zijn gevonden >> en dat een 
eventuele overtreding van de wet op de 

verkoop op afbetaling een verlengig van 
de hechtenis niet noodzaakte ; 

Overwegende dat het hof van beroep, 
dat de beweegredenen van de beroepen 
beschikking en van de vordering van de 
procureur-generaal overneemt, aldus 
vaststelt dat eiser verdacht is van vals
heid in geschriften, oplichting, misbruik 
van vertrouwen en inbreuken op de wet 
van 9 juli 1957 op de verkoop op afbeta
ling en de persoonlijke lening en ver
volgens beschouwt : « er bestaan zodanige 
aanwijzingen van schuld die op de 
verdachte wegen, dat ondermeer om deze 
essentiele redenen, mede de veelvuldig
heid van de gepleegde feiten en het nadeel 
daardoor aan talrijke personen be
rokkend, verder het gevaar dat ver
dachte zich tegen de goede gang van het 
onderzoek zou verzetten door het weg
maken van bewijselementen en het 
bei:nvloeden van getuigen, - redenen 
welke eigen zijn aan de zaak of aan de 
persoonlijkheid van de verdachte en 
terzake ernstige en uitzonderlijke om
standigheden uitmaken die de openbare 
veiligheid raken, - de voorlopige hech
tenis moet worden gehandhaafd » ; 

Dat het arrest aldus voornoemde 
conclusie beantwoordt en tevens voldoet 
aan de motiveringsplicht gesteld door 
artikel 5, eerste lid, van de wet op de 
voorlopige hechtenis ; 

Dat beide onderdelen van het middel 
feitelijke grondslag missen ; 

En overwegende dat de substantiele 
of op straffe van nietigheid voorge
schreven rechtsvormen in acht zijn 
genomen en de beslissing overeenkomstig 
de wet is gewezen ; 

II. Over de voorziening tegen het 
arrest gewezen in de zaak nummer 4319 
(nummer K.I. 313/77 van de rol van het 
hof van beroep) : 

Over het middel afgeleid uit de schen
ding van het beginsel van de eerbiediging 
van de rechten van de verdediging en van 
het beginsel van het gezag van het 
strafrechtelijk gewijsde, 

dooTdat het arrest de handhaving van 
de voorlopige hechtenis van eiser beveelt 
uit hoofde van de verdenking van vals
heid in geschriften en gebruik van 
valsheid te Parike en elders in het Rijk, 
in november 1976, 

teTwijl, ee1·ste onde1·deel, eiser onder
tussen aangehouden is uit hoofcle van de 
verdenking, sinds augustus 1974, te 
Parike of elders in het Rijk, valsheid in 
geschriften gepleegcl te hebben (zaak 
nummer 4320), zodat eiser om clezelfcle 
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verdenkingen tweemaal aangehouden is 
(schending van de rechten van de 
verdediging) ; 

tweede onderdeel, het arrest het gezag 
van het gewijsde van het arrest van 
14 juni 1977 (zaak nummer 4320) miskend 
heeft (schending van het gezag van het 
strafrechtelijk gewijsde) : 

Wat het eerste onderdeel betreft : 

Overwegende dat het arrest vaststelt 
dat eiser en zijn raadsman door de kamer 
van inbeschuldigingstelling zijn gehoord ; 

Overwegende dat uit de stukken 
waarop het Hof vermag acht te slaan 
niet blijkt dat de in het middel beweerde 
schending van de rechten van de verdedi
ging van eiser voor het hof van beroep 
werd aangevoerd ; 

Dat het onderdeel, derhalve, niet 
ontvankelijk is; 

Wat het tweede onderdeel betreft : 

Overwegende dat noch door de in het 
middel aangehaalde omstandigheden 
noch door de procedurestukken wordt 
aangetoond of de voorlopige hechtenis, 
waarover het bestreden arrest uitspraak 
doet, bevolen werd wegens de feiten die 
aanleiding hebben gegeven tot het op 
dezelfde dag in de zaak nummer 4320 
uitgesproken arrest ; 

Dat het onderzoek van het onderdeel 
het Hof zou verplichten feitelijke ge
gevens na te gaan ; 

Dat het onderdeel, dat feiten en recht 
vermengt, niet ontvankelijk is ; 

En overwegende dat de substantiele 
of op straffe van nietigheid voorge
schreven rechtsvormen in acht zijn 
genomerf en de beslissing overeenkomstig 
de wet is gewezen ; 

Om die redenen, voegt de zaken 
ingeschreven in de algemene rol onder de 
nummers 4319 en 4320 samen; verwerpt 
de voorzieningen ; veroordeelt eiser in 
de kosten. 

20 juli 1977. - Vakantiekamer. -
Voorzitte1·, Ridder Rutsaert, eerste voor
zitter. - V erslaggever, Baron Vin9otte. 
- Gelijkluidende conclusie, de H. Ballet, 
advocaat-generaal. - Pleiter, de H. 
Houtekier. 

V AKANTIEKAMER. - 20 juli 1977, 

1° VOORLOPIGE HECHTENIS. -
WETBOEK VAN STRAFVORDERING, AR
TIKEL 479 EN 480.- BEVEL TOT AAN
ROUDING DOOR DE MET RET ONDERZOEK 
BELASTE MAGISTRAAT VERLEEND. -
BEVESTIGING VAN RET BEVEL TOT 
AANROUDING EN RANDRAVING VAN DE 
RECRTENIS. - BEVOEGD RECRTSCOL
LEGE. 

2° VOORLOPIGE HECHTENIS. 
VERDACRTE ONDERWORPEN AAN DE 
REGELS VAN DE ARTIKELEN 479 EN 
VOLGENDE VAN RET WETBOEK VAN 
STRAFVORDERING. - ARREST VAN DE 
KAMER VAN INBESCRULDIGINGSTELLING 
OVER DE HANDRAVING VAN DE RECR
TENIS. - VERNIETIGING WEGENS ON
REGELMATIGE MOTIVERING. GE
VOLGEN. 

3° GRONDWET.- ARTIKEL 95.- RET 
HoF VAN 0ASSATIE TREEDT NIET IN DE 
BEOORDELING VAN DE ZAAK. - UIT
ZONDERING. 

4o VERWIJZING NA CASSATIE. -
STRAFZAKEN. - VERDACRTE ONDER
WORPEN AAN DE REGELS VAN DE 
ARTIKELEN 479 EN VOLGENDE VAN RET 
WETBOEK VAN STRAFVORDERING. -
VERNIETIGING, WEGENS ONREGELMA
TIGE MOTIVERING, VAN RET ARREST VAN 
EEN KAMER VAN INBESCRULDIGING
STELLING OVER DE RANDRAVING VAN 
DE VOORLOPIGE HECRTENIS. - VER
NIETIGING MET VERWIJZING. 

5o VOORLOPIGE HECHTENIS. 
VERDACRTE ONDERWORPEN AAN DE 
REGELS VAN DE ARTIKELEN 479 EN 
VOLGENDE VAN RET WETBOEK VAN 
STRAFVORDERING. - VERNIETIGING, 
WEGENS ONREGELMATIGE MOTIVERING, 
VAN EEN ARREST VAN DE KAMER VAN 
INBESCHULDIGINGSTELLING EN VERWIJ
ZING VAN DE ZAAK NAAR DE KAMER VAN 
INBESCRULDIGINGSTELLING VAN EEN 
ANDER ROF VAN BEROEP.- VERNIETI
GING EN VERWIJZING HEBBEN GEEN 
INVRIJHEIDSTELLING VAN DE VER
DACRTE TOT GEVOLG EN VERPLICRTEN 
RET VERWIJZINGSGERECRT NIET BIN
NEN EEN BEPAALDE TERMIJN UIT
SPRAAK TE DOEN. 

5o VOORLOPIGE HECHTENIS. 
VERDACRTE ONDERWORPEN AAN DE 
REGELS VAN DE ARTIKELEN 479 EN 
VOLGENDE VAN RET WETBOEK VAN 
STRAFVORDERING, - ARREST VAN DE 
KAMER VAN INBESCRULDIGINGSTELLING 
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TOT HANDHAVING VAN DE HECHTENIS. 
- VERNIETIGING WEGENS ONREGEL
MATIGE MOTIVERING EN VERWIJZING 
NAAR EEN ANDERE KAMER VAN INBE
SCHULDIGINGSTELLING. VERWIJ
ZINGSGERECHT DAT GEEN UITSPRAAK 
HEEFT GEDAAN BINNEN EEN MAAND 
NA DE LAATSTE REGELMATIGE BESLIS
SING TOT HANDHAVING VAN DE HECH
TENIS.- ARREST VAN DE KAMER VAN 
INBESCHULDIGINGSTELLING, W AARBIJ 
DE ZAAK OORSPRONKELIJK AANHANGIG 
WAS, OVER DE HANDHAVING GEWEZEN 
BINNEN EEN MAAND NA DE VERNIE
TIGDE BESLISSING. - WETTIGE BESLIS
SING MET EEN ONTBINDENDE VOOR
WAARDE. 

7° VOORLOPIGE HECHTENIS. 
HANDHAVING VAN DE HECHTENIS. 
BESTAAN VAN BEZWAREN, - MOTIVE
RING.- BEGRIP. 

1° Alleen de kamer van inbeschuldiging
stelling is bevoegd om in ee1·ste en 
laatste aanleg uitspraak te doen over de 
bevestiging en de handhaving van een 
bevel tot aanhouding dat verleend is door 
een krachtens de artikelen 479 en 480 
van het W etboek van Strajvm·dering met 
het onderzoek belast magistmat (1). 

2° De omstandigheid dat het arrest van de 
kame?' van inbeschuldigingstelling, dat 
uitspraak heeft gedaan binnen een maand 
na de beslissing tot handhaving van de 
voorlopige hechtenis van een verdachte 
die aan de regels van de artikelen 479 en 
volgende van het Wetboek van Straf-

(1) Cass., 29 maart 1977, sup1•a, biz. 824. 
(2) Hoewel het Hof van Cassatie, in de 

regel, niet in de beoordeling van de zaak 
treedt, kan het niettemin gebeuren dat het, 
rechtdoende op een cassatieberoep tegen een 
arrest van een kamer van inbeschuldiging
stelling tot bevestiging van een bevel tot 
aanhouding verleend ten laste van een ver
dachte die is onderworpen aan de regels van 
de artikelen 479 en volgende van het Wetboek 
van Strafvordering, of tot handhaving van de 
voorlopige hechtenis van een dergelijke 
verdachte, deze beslissing zonder verwijzing 
vernietigt. 

In de onderhavige zaak heeft het Hof het 
arrest van de kamer van inbeschuldiging
stelling tot handhaving van de voorlopige 
hechtenis vernietigd op grond dat de bestreden 
beslissing niet regelmatig met redenen was 
omkleed en heeft het bevolen dat de zaak 
werd verwezen naar de kamer van inbeschul
digingstelling van een ander hof van beroep. 

Het Hof kan evenwel ertoe gebracht worden 

vordering is onderworpen, vernietigd 
wordt wegens onregelmatige motivering, 
belet niet dat het rechtsgevolgen heeft en 
onde1· meer niet dat het een nieuwe 
term~jn van een maand doet lopen voor 
de handhaving van de hechtenis (2). 
(Impliciete oplossing.) 

3° en 4° Wanneer het Hof een arrest van een 
kamer van inbeschuldigingstelling, die, 
in eerste en laatste aanleg rechtdoende, 
de voorlopige hechtenis heeft gehandhaafd 
van een verdachte die aan de regels van 
de artikelen 479 en volgende van het 
W etboek van Stmfvordering is onder
worpen, heeft vernietigd op grand dat dit 
arrest niet 1·egelmatig was gemotiveerd, 
doet het geen uitspraak over de hand
having van de hechtenis, dock verwijst 
de zaak naar een andere kamer van 
inbeschuldigingstelling teneinde hierover 
te beslissen; het Hof van Oassatie treedt 
immers niet in de beoordeling van de 
zaak, behalve bij het berechten van 
ministers. 

5° De vernietiging, we gens onregelmatige 
motivering, van het arrest van de kamer 
van inbeschuldigingstelling over de hand
having van de hechtenis van een ver
dachte die aan de regels van de arti
kelen 479 en volgende van het Wetboek 
van Strajvordering is onderworpen, en 
de verwijzing van de zaak naar de kamer 
van inbeschuldigingstelling van een 
ander hof van beroep, hebben geen 
invrijheidstelling van de verdachte tot 
gevolg en evenmin de verplichting voor 
het verwiJzingsgerecht binnen een be
paalde termijn uitspraak te doen (3). 

vast te stellen dat de bestreden beslissing 
lijdt aan een gebrek dat het verwijzings
gerecht niet kan herstellen. Zulks zou bij 
voorbeeld het geval zijn indien het Hof 
vaststelde dat de feiten welke tot het onder
zoek aanleiding hebben gegeven geen misdrijf 
opleveren, dat zij gestraft worden met een 
vrijheidsstraf die geen aanleiding kan geven 
tot het verlenen van een bevel tot aanhouding 
omdat zij minder dan drie maanden bedraagt, 
dat het bevel tot aanhouding buiten de termijn 
van artikel 7 van de Grondwet werd verleend, 
of nog dat de kamer van inbeschuldiging
stelling over de handhaving van de voorlopige 
hechtenis heeft beslist na verloop van de 
termijn van artikel 5 van de wet op de voor
lopige hechtenis. 

In deze gevallen zou er vernietiging zijn 
zonder verwijzing, wat tot onmiddellijke 
invrijheidstelling van de verdachte zou leiden. 

(3) Raadpl. cass., 21 april 1975 (Arr. cass., 
1975, blz. 931). 
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6° De kamer van inbeschuldigingstelling, 
wam·van het arrest tot handhaving van 
de voorlopige hechtenis van een verdachte, 
die aan de regels van de artikelen 479 en 
volgende van het Wetboek van Strajvor
dering onderworpen is, wegens onregel
matige motivering vernietigd werd met 
verwijzing van de zaak naar een andere 
kamer van inbeschuldigingstelling, be
slist nochtans op geldige wijze over de 
handhaving van de hechtenis binnen een 
maand te rekenen van de dag waarop 
het vernietigde arrest werd gewezen, en 
dit zelfs indien het verwijzingsgerecht 
nag geen uitspraak heejt gedaan en er 
meer dan een maand is verlopen sinds 
de laatste geldige beslissing over de 
handhaving van de hechtenis ; aan haa1· 
beslissing is evenwel een ontbindende 
voo1·waarde verbonden, nl. de eventuele 
opheffing van het bevel tot handhaving 
door de kamer van inbeschuldiging
stelling waarnaar de beslissing over de 
vorige handhaving van het Hoj is 
verwezen (I). 

'7° Hoewel de onderzoeksgerechten, in geval 
van handhaving van de voorlopige 
hechtenis, hun beslissing moeten moti
veren, zijn zij evenwel, bij gebrek een 
conclusie dienaangaande, niet verplicht 
bovendien uitdrukkelijk vast te stellen 
dat er voldoende bezwaren aanwezig 
zijn ; wanneer de conclusie die bezwaren 
betwist, verstrekken de onderzoeksge
rechten hierop een regelmatig antwoord 
door vast te stellen dat dergelijke 
bezwaren wel bestaan (2). (Art. 5 wet 
van 20 april 1874, gew. bij art. 3 van 
de wet van 13 maart 1973.) 

(JESPERS.) 

ARREST. 

HET HOF;- Gelet op het bestreden 
arrest, door het Hof van Beroep te Gent, 
lmmer van inbeschuldigingstelling, op 
17 juni 1977 gewezen; 

Over het eerste midde1, hie1·uit afgeleid 
dat het arrest geen motivering bevat 
« aangepast aan het aanhoudingsmandaat 

(1) Raadpl. cass., 27 september 1972 (A1•r, 
cass., 1973, blz. 107). 

(2) Oass., 29 oktober 1974 (Arr. cass., 1975, 
blz. 277) en 4 januari en 14 juni 1977, sup1·a, 
blz. 479 en 1058; zie ook de noot get. R.H. 
onder cass., 2 juli 1951 (Bull. en Pas., 1951, 
I, 762). 

op voet van artikel 2 van de wet van 
20 april 1874, gewijzigd door de wet van 
13 maart 1973, a1inea 2, aangezien geen 
antwoord werd gegeven op de neergelegde 
conclusies » welke duidelijk verklaren 
dat eiser, sedert het arrest door het Hof 
van Cassatie op 14 juni 1977 gewezen, 
onrechtmatig van zijn vrijheid is beroofd ; 
dat voormeld arrest van het Hof inder
daad de beslissing tot handhaving van de 
hechtenis vernietigd heeft met het gevolg 
dat deze beslissing niet meer bestond 
zodat, bij gebrek aan handhaving binnen 
een maand overeenkomstig artikel 5 
van de wet van 20 april 1874, eiser in 
vrijheid gesteld moest worden ; dat het 
bestreden arrest weliswaar oordeelt : << dat 
de vernietiging van het arrest van deze 
Kamer van 20 mei 1977, door het arrest 
van het Hof van Cassatie van 14 juni 
1977, met verwijzing naar de Kamer van 
Inbeschuldigingstelling van Brussel, niet 
meteen meebrengt dat ve11dachte zich 
op heden bevindt in een onwettige 
toestand van hechtenis ; dat, door er 
anders over te oordelen, enerzijds het hof 
van beroep waarnaar de zaak verwezen 
werd, in de onmogelijkheid zou gesteld 
worden nog uitspraak te doen over de 
handhaving van de voorlopige hechtenis, 
en anderzijds tekort zou gedaan zijn aan 
de bescherming van de maatschappij », 
maar dat << het onrechtstreekse antwoord : 
<< door er anders over te oordelen », elke 
juridische grond mist, daar, waar er 
verklaard wordt dat het onmogelijk zou 
geweest zijn uitspraak te doen over de 
handhaving van de hechtenis, het zeker 
onmogelijk is geworden verdachte in 
vrijheid te stellen, indien het hof waar
naar de zaak verwezen werd, de motivatie 
van de verdediging aanneemt, door te 
verklaren dat er geen bezwaren bestaan ; 
dat eveneens het hof van beroep geen 
aangepaste motivatie geeft door de 
<< bescherming van de maatschappij » in 
te roepen; dat deze algemene beschou
wing geen antwoord is op de klare opwer
ping van de verdediging ; dat, wat meer 
is, zulke beschouwing foutief is, wanneer 
men weet dat de voorlopige hechtenis de 
uitzondering blijft, en de bescherming van 
de verdachte verzekert ; dat de term 
<< bescherming van de maatschappij » 
geen wettelijke basis vormt om iemand 
aan te houden ; dat deze bepaling nergens 
in de wet is voorzien en het de rechter
lijke macht niet behoort bepalingen tot 
stand te brengen die niet in de wet zijn 
voorzien » ; dat de conclusie de gevallen 
citeerde waarin de verdachte in vrijheid 
moest gesteld worden, met name : indien 
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de hechtenis binnen een maand niet 
werd gehandhaafd en indien binnen 
vijftien dagen over het beroep niet werd 
beslist, en het hof van beroep hierop geen 
antwoord gaf maar enkel verklaarde dat 
in het huidig geval de stand van zaken 
ongewijzigd diende te blijven, tot de 
kamer van inbeschuldigingstelling, waar
naar de zaak door het Hof van Cassatie 
verwezen werd, over de handhaving 
beslist ; dat echter de wet nergens 
bepaalt dat de termijn van een maand 
binnen welke over de handhaving dient 
te worden beslist, in geval van vernieti
ging met verwijzing zal worden verlengd ; 
dat het hof van beroep dienvolgens niet 
gerechtigd was de aanhouding te hand
haven nu de termijn van een maand, 
sedert de laatste handhaving op 22 april 
1977, verstreken was; 

Overwegende dat tegen eiser, onder
zoeksrechter in de Recht bank van Eerste 
Aanleg te Gent, verdacht, buiten zijn 
ambt, misdrijven te hebben gepleegd 
waarop criminele straffen zijn gesteld, 
een gerechtelijk strafonderzoek werd 
gevorderd en, op 27 februari 1977, door 
de magistraat belast met dit onderzoek 
met toepassing van de artikelen 479 en 
480 van het W etboek van Strafvordering, 
een bevel tot aanhouding werd verleend ; 

Overwegende dat in zodanig geval de 
kamer van inbeschuldigingstelling in 
eerste en laatste aanleg over de bevesti
ging van het bevel tot aanhouding en de 
handhaving van de hechtenis beslist ; 

Overwegende dat de kamer van inbe
schuldigingstelling aldus op 3 maart 1977 
het bevel tot aanhouding heeft bevestigd 
en achtereenvolgens op 25 maart 1977, 
22 april1977 en 20 mei 1977 de hechtenis 
heeft gehandhaafd ; 

Overwegende dat laatstgenoemde be
slissing, op voorziening van eiser, bij 
arrest van dit Hof gedagtekend 14 juni 
1977 (1) werd vernietigd en dat de zaak 
naar het Hof van Beroep te Brussel werd 
verwezen; 

Overwegende dat het thans bestreden 
arrest nogmaals de hechtenis handhaaft ; 

Overwegende dat het middel onder 
meer erop neerkomt te beweren dat het 
bestreden arrest de voorlopige hechtenis 
niet kon handhaven nu deze, ingevolge 
de vernietiging door dit Hof van de 
beslissing tot handhaving van 20 mei 
1977, niet meer wettelijk mogelijk was 
vermits sedert de voorgaande beslissing, 
gedagtekend 22 april 1977, meer dan een 
maand was verlopen ; 

(1) Supra, blz. 1058. 

Overwegende echter dat uit wat 
voorafgaat blijkt dat, ook al heeft dit 
Hof nadien de beslissing wegens niet 
regelmatige motivering vernietigd, de 
kamer van inbeschuldigingstelling op 
20 mei 1977 - dit is binnen een maand
de hechtenis heeft gehandhaafd en dat 
aldus aan het vereiste van artikel 5 van 
de wet van 20 april 1874 op dat stuk is 
voldaan; 

Overwegende dat, nu het Hof van 
Cassatie, krachtens artikel 95 van de 
Grondwet, niet in de beoordeling van de 
zaak treedt, het zelf over de handhaving 
van de hechtenis niet vermag te oordelen 
en derhalve, na vernietiging om boven
vermelde reden, de zaak naar een kamer 
van inbeschuldigingstelling dient te ver
wijzen ten einde over bedoelde hand
having te beslissen; 

Dat uit de wet geenszins kan afgeleid 
worden dat de cassatie, wegens niet 
regelmatige motivering, van de beslissing 
tot handhaving van de voorlopige hech
tenis de invrijheidstelling van de ver
dachte tot gevolg heeft en evenmin dat 
de rechter die op de verwijzing uitspraak 
moet doen over de handhaving, binnen 
een bepaalde termijn dient te beslissen ; 

Overwegende dat de principes van de 
wet op de voorlopige hechtenis en de 
regels van de gelijkheid voor de wet 
daarenboven eisen dat de personen, die, 
zoals eiser J espers, aan de bepalingen van 
de artikelen 479 en volgende van het 
Wetboek van Strafvordering onderwor
pen zijn, in voorlopige hechtenis zouden 
blijven na de vernietiging, wegens niet 
regelmatige motivering, van een arr·est 
van de kamer van inbeschuldiging
stelling dat de handhaving van de 
hechtenis had bevolen, evenals andere 
verdachten ook aangehouden blijven 
wanneer het Hof op dezelfde grond een 
arrest vernietigt dat op hoger beroep 
uitspraak had gedaan met toepassing 
van artikel 5 van de wet van 20 april 
1874; 

Overwegende dat het bestreden arrest 
derhalve over de handhaving van de 
hechtenis diende te oordelen, hoewel 
zijn beslissing alsdan door een ontbin
dende voorwaarde was aangetast, zijnde 
de eventuele opheffing van het bevel 
door het hof van beroep waarnaar de 
beslissing over de vorige handhaving door 
dit Hof werd verwezen ; 

Overwegende dat, door te releveren 
dat het arrest van dit Hof van 14 juni 
1977 niet meteen meebracht dat eiser 
zich in een onwettige toestand van 
hechtenis bevond en dat, door er anders 
over te oordelen, het hof van beroep 
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waarnaar de zaak werd verwezen, in de 
onmogelijkheid zou worden gesteld nog 
uitspraak te doen over de handhaving 
van de hechtenis, het bestreden arrest 
van de hierboven uiteengezette regels 
wettelijk toepassing maakt en, in strijd 
met wat het middel eveneens voorhoudt, 
eisers conclusie tevens beantwoordt; 

Overwegende tenslotte dat de bepa
lingen van artikel 2 van de wet van 
20 april 1874, waarvan het middel ook 
de schending lijkt aan te voeren, vreemd 
zijn aan de vereisten die betrekking 
hebben op de handhaving van de hech
tenis; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen ; 

Over het tweede middel, hieruit afgeleid 
dat het arrest oordeelt dat er met betrek
king tot de aan eiser ten laste gelegde 
feiten voldoende bezwaren bestaan terwijl 
de conclusie van eiser duidelijk op de 
bladzijden vier en vijf de waarde van de 
door het openbaar ministerie ingeroepen 
bezwaren betwistte na verklaard te 
hebben dat er geen voldoende bezwaren 
bestonden en er eens te meer op wees dat 
hij het slachtoffer was van een machinatie 
door de medeverdachte De Cramer op 
touw gezet, wat hij reeds bij zijn eerste 
ondervraging verklaarde en wat hij 
niet opgehouden heeft te beweren ; 
dat het arrest opnieuw de vroegere klare 
en duidelijke vraag gesteld in verband 
met voormelde machinatie - de kern 
van heel de zaak - niet beantwoordt 
en deze kwestie noch in de ene noch in 
de andere zin aanraakt : 

Overwegende dat, hoewel de onder
zoeksgerechten, in geval zij de voorlopige 
hechtenis handhaven, hun beslissing met 
redenen moeten omkleden, zoals zulks is 
voorgeschreven bij artikel 5 van de wet 
van 20 april 1874, wat hier het geval is, 
zij evenwel, bij gebrek aan een conclusie 
dienaangaande, niet verplicht zijn boven
dien uitdrukkelijk vast te stellen dat er 
voldoende bezwaren aanwezig zijn ; 

Dat, wanneer in een conclusie het 
bestaan van deze bezwaren wordt betwist, 
dezelfde gerechten regelmatig de conclusie 
beantwoorden door, zoals ten deze, vast 
te stellen dat zodanige bezwaren wel 
aanwezig zijn; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen ; 

Overwegende dat de substantiele of op 
straffe van nietigheid voorgeschreven 
rechtsvormen in acht zijn genomen en 
de beslissing overeenkomstig de wet is 
gewezen; 

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

20 juli 1977. - Vakantiekamer. -
Voo1·zitte1', Ridder Rutsaert, eerste voor
zitter. - Ve1·slaggeve1', de H. Chatel. -
Gelijkluidende conclusie, de H. Ballet, 
advocaat-generaal. - Pleiters, de HH. 
J. Vanderveeren (van de balie te Brussel), 
De Roeck en Verstringhe (van de balie 
te Gent). 

V AKANTIE'KAME'R. - 20 juli 1977, 

1° DIENSTPLIOHT. - UITSTE'L EN 
VRIJLATING VAN DIENST OP MORELE 
GROND. - KOSTWINNER VAN HET 
GE'ZIN. - IN AANMERKING TEl NEME'N 
INKOME'N.- INKOMSTEN VAN RET JAAR 
VOOR DEl AANVRAAG OF VAN HET 
LOPE'ND JAAR. 

2° CASSATIEMIDDELEN. - DIENST
PLIOHTZAKEN.- MIDDE'L TE'N BE'TOGE 
DAT DEl ROGEl MILITIE'RAAD HAD 
MOETEN REKENING ROUDEN MElT DE 
VERliWE'DElLIJKE INKOMSTEN VAN HE'T 
LOPEND JAAR, ALS BLE'EK DAT DEZEl 
VER BENE'DE'N RET MAXIMUM VAN 
ARTIKEL 10, § 1, 1°, VAN DEl DIE'NST-
PLIOHTWETTEN ZOUDEN ZIJN. 
BESLISSING WAARBIJ WORDT AANGEl
NOMElN DAT DEZEl INKOMSTEN IN GE'ElN 
GE'VAL HET WETTE'LIJK MAXIMUM OVER
TREFFEN.- NIET-ONTVANKELIJKHEID. 

3° DIENSTPLICHT. - UITSTEL EN 
VRIJLATING VAN DIENST OP MORELE' 
GROND. - KOSTWINNER VAN HET 
GEZIN. - VERWERPING GEGROND OP 
RET FElT DAT EE'N ZUSTER IN RE'T 
ONDERROUD VAN DE OUDERS KAN 

VOORZIEN. - WETTELIJKREID. 

4° DIENSTPLICHT. - UITSTEL EN 
VRIJLATING VAN DIENST OP MORELE 
GROND. - KOSTWINNE'R VAN RET 
GEZIN. - BEOORDELING DOOR DE 
HOGE MILITIE'RAAD. 

1 o en 2° Niet ontvankelijk, bij geb1·ek aan 
belang, is het middel ten betoge dat de 
Hoge Militieraad zich niet m·toe mocht 
beperken rekening te houden met de 
inkomsten van de ouders van de dienst
plichtige van het jaar v661· de aanvmag, 
doch ook de ve1•moedelijke inkomsten 
van het lopende jam· in aanmerking 
diende te nemen, als bleek dat deze 
inkomsten ver beneden het maximum 
van m·tikel 10, § 1, 1°, van de dienst-
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plichtwetten zouden zijn, wa_nneer de 
beslissing aanneemt dat deze ~nkomsten 
in beide gevallen het wettelijke maximum 
niet overtreffen (I). 

3o Verwerping van een aanvraag om vrij
lating van dienst als kostwinner van het 
gezin wordt wettelijk vemntwoor~ do_or 
de overweging dat een ander gez~nsl~d, 
nl. een zuster, in het onderhoud van de 
ouders kan voorzien (2). (Art. IO, § I, 
I o, gecoord. dienstplichtwetten van 
30 april I962.) 

4o De Hoge Militieraad beoordeelt 
op onaantastbare wiJze, in jeite, of een 
dienstplichtige al dan niet de kostwinner 
van zijn ouders is (3). (Art. IO, 
§ I, Io, gecoord. dienstplichtwetten 
van 30 april I962.) 

(MERTENS.) 

ARREST. 

RET HOF ; - Gelet op de bestreden 
beslissing, op 3I mei 1977 door de Hoge 
Militieraad gewezen ; 

Over het middel afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen IO, § I, I 0 , 12, § 1, 
7o, van de bij koninldijk ~esluit. van 
30 apr·ili962 gecoordineerde drenstphcht
wetten en 97 van de Grondwet, 

doordat de beslissing, die aanneemt dat 
de vader van eiser als verloren voor het 
gezin in de zin van de bepalingen van 
artikel I 7, § 2, van de dienstplichtwetten 
moet worden beschouwd en dat de 
samengevoegde inkomsten van het jaar 
I974 van de ouders van eiser het bij 
artikel 10, § 1, van voormelde wetten 
vastgestelde maximumbedrag niet over
treffen, niettemin de vraag van eiser om 
vrijlating van militaire dienst op grond 
van de bepalingen van artikel I2, § 1, 7°, 
van dezelfde wetten verwerpt om de reden 
dat de ongehuwde zuster van eiser als 
snijdster over beroepsinkomsten besc~ikt 
die haar in staat stellen, naast haar ergen 
onderhoud, alleen en zonder hulp van 
haar broer :in het gezinsonderhoud van 
haar ouders te voorzien, 

terwijl de beslissing het bedra~ van ?-e 
inkomsten van de zuster van mser met 

(1) Raadpl. cass., 14 maart 1973 (.Arr. cass., 
1973, blz. 698). 

(2) en (3) Raadpl. cass., 26 februari 1975 
(A1'1'. cass., 1975, blz. 756). 

vermeldt, hoewel de Hoge Militieraad 
van dit bedrag kennis had; in I975 
het belastbaar inkomen van deze zuster 
33.504 frank bedroeg, zodat het inkomen 
van eiser onmisbaar is voor het gezins
onderhoud, nu de vader als verloren voor 
het gezin wordt beschouwd ~~ ~omst<;n
loos is ; aldus de Hoge Mihtreraad met 
uitsluitend rekening mocht houden met 
de inkomsten van de ouders van het 
aanslagjaar 197 5 doch tevens met de 
vermoedelijke inkomsten van het lopende 
jaar, I975, nu het blijkt dat deze ~erke
lijk lager zullen zijn dan het maxrmum 
gesteld in artikel IO, § I, I 0 , ;ran de 
dienstplichtwetten, waarnaar artrkel 11 
van deze wetten verwijst : 

Overwegende, enerzijds, dat, nu de 
beslissing aanneemt dat het samen
gevoegde inkomen van de ouders van 
eiser het wettelijk maximum niet over
treft, eiser er geen belang bij heeft aan te 
voeren dat de Hoge Militieraad, om deze 
beslissing te treffen, de inkomsten van 
een ander jaar in acht had moeten 
nemen; 

Overwegende, anderzijds, dat de Hoge 
Militieraad in feite oordeelt dat de zuster 
van eiser over beroepsinkomsten beschikt 
die haar in staat stellen :1 ichzelf en haar 
ouders, zonder enige hulp van eiser, te 
onderhouden ; 

Overwegende dat uit de stukken 
waarop het Hof vermag acht te slaan 
niet blijkt dat eiser voor de Hoge 
Militieraad het bedrag van de inkomsten 
van zijn zuster zou hebben betwist ; dat 
deze raad, derhalve, niet ertoe gehouden 
was dit bedrag uitdrukkelijk te preci
seren; dat hij vaststelt dat eiser geen 
onmisbare kostwinner van zijn ouders 
is en aldus zijn beslissing wettelijk 
rechtvaardigt ; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen ; 

Om die redenen, verwerpt de voor
ziening. 

20 juli 1977. - Vakantiekamer. -
V oorzitter, Ridder· Rutsaert, eerste voor
zitter. - Verslaggever, Baron Vin<;otte. 

Gelijkluidende conclusie, de H. Ballet, 
advocaat-generaal. - Pleiter, de H. 
Mehuys (van de balie te Gent). 
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VAKANTIEKAMER.- 17 aU~UStuS 1977. 

ro VERWIJZING VAN EEN RECHT
BANK NAAR EEN ANDERE. -
TUOHTZAKEN. - WETTIGE VERDEN
KING. - VORDERING GERIOHT TEGEN 
EEN PROVINOIALE RAAD VAN DE 0RDE 
VAN GENEESHEREN.- 0NTVANKELIJK
HEID. - VOORWAARDE. 

2o VERWIJZING VAN EEN RECHT
BANK NAAR EEN ANDERE. -
TUOHTZAKEN. - WETTIGE VERDEN
KING. - VORDERING GERIOHT TEGEN 
EEN PROVINOIALE RAAD VAN DE 0RDE 
VAN GENEESHEREN. - VoRDERING 
GEGROND OP HET ENKEL FElT DAT DE 
VOORZITTER VAN DEZE RAAD T.A.V. 
WIE EEN REDEN TOT WRAKING ZOU 
AANWEZIG ZIJN DOOR DE ANDERE 
LEDEN VAN DE RAAD VERKOZEN WERD. 
- V ASTSTELLING DOOR HET HOF DAT 
DE AANGEVOERDE REDEN GEEN VOL
DOENDE REDEN TOT WETTIGE VERDEN
KING IS. - VERWERPING VAN DE 
VORDERING. 

1° Ontvankelijk is een vorde1·ing van een 
advocaat bij het Hoj van Cassatie tot 
verwijzing van een provinciale raad 
van de Orde van Geneesheren naa1· een 
ande1•e, we gens wettige verden king ( 1). 
(Impliciete oplossing.) 

2° Niet ontvankelijk is de vordering tot 
onttrekking van de zaak aan een 
provinciale mad van de 01·de van 
Geneesheren wegens wettige ve1·denking 
welke alleen hierop is geg1•ond dat de 
voo1·zitter van deze raad ten aanzien 
van wie de eise1· een wrakingsg?'ond zou 
kunnen opwe?'Pen, door ande1·e leden 
van de raad ve?'kozen we1·d, aangezien 
een de1•gelijke omstandigheid geen vol
doende reden is om het rechtscollege van 
de p1·ovinciale mad te verdenken ( 2). 
(Artt. 648 en vlg. G.W.) 

(PEERS.) 

ARREST (vertaling). 

HET HOF ; - Gelet op het met 
redenen omkleed en ondertekend verzoek-

(1) Raadpl. cass., 8 januari en 25 juni 1973 
(A1'r. cass., 1973, blz. 474 en 1047), en noot 4 
onder het eerste arrest, 4 oktober 1974 (ibid., 
1975, blz. 167) en 16 juni 1976 (ibid., 1976, 
blz. 1161). 

Zie ook " Optreden van het Hof van Cas-

schrift, ter griffie van het Hof ingediend 
door Mr. Kirkpatrick, advocaat bij het 
Hof, in naam van Willy Peers, waarbij 
verzoeker de onttrekking vraagt aan de 
provinciale raad van de Orde van 
Geneesheren van Namen van de tucht
vervolgingen tegen hem ; 

Overwegende dat de vordering tot 
onttrekking gesteund is op het feit dat 
de persoon en de ideeen van eiser het 
voorwerp zijn van een hevige en publieke 
vijandigheid van de voorzitter van de 
provinciale raad van de Orde van 
Geneesheren, en dat te vrezen valt, 
vermits hij door de andere leden van die 
raad werd verkozen, dat zij onder de 
invloed van hun voorzitter staan en 
zich tegenover hem door een solidariteits
gevoel gebonden voelen, zodat het hun 
ontbreekt aan de vereiste sereniteit en 
onafhankelijkheid opdat eiser een recht
vaardige en onpartijdige berechting zou 
gewaarborgd zijn en, dienvolgens, de 
gehele provinciale raad niet meer be
kwaam is de hem onderworpen zaak 
rechtvaardig te beoordelen ; 

Overwegende dat, zelfs wanneer men 
aanneemt dat er eventueel, wat eiser 
betreft, redenen aanwezig zouden zijn 
tot wraking van de voorzitter van de 
provinciale raad van de Orde van 
geneesheren, uit het feit aileen dat de 
voorzitter door de andere leden van de 
raad verkozen werd, niet kan worden 
afgeleid dat zij zich uit solidariteitsgevoel 
zouden kunnen laten leiden door andere 
gevoelens dan van zuiver recht en dat 
eiser, derhalve, geen rechtvaardig en 
onpartijdig oordeel zou gewaarborgd 
zijn: 

Dat hieruit volgt dat de door eiser 
aangevoerde omstandigheden, die niet 
van aard zijn een wettige verdenking 
tegen het rechtsprekend college van de 
provinciale raad van de Orde van 
Geneesheren te wekken, onvoldoende zijn 
om de leden van deze raad, voor welke 
de zaak aanhangig is, de kennisneming 
ervan te onttrekken; 

satie bij onttrekking van de zaak aan de 
rechter en verwijzing van een rechtbank naar 
een andere », rede door de Procureur-Generaal 
Delange uitgesproken op de plechtige 
openingszitting van 2 september 1974, nrs. 10 
en 13. 

(2) Raadpi. cass., 30 oktober 1961 en 12 fe
bruari 1962 (Bull. en Pas., 1962, I, 241 en 672), 
24 mei 1967 (Arr. cass., 1967, biz. 1170), 
20 november 1972 (ibid., 1973, biz. 284) en 
11 juni 1976 (ibid., 1976, biz. 1140). 
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Om die redenen, verwerpt de voor
ziening ; veroordeelt eiser in de kosten. 

17 augustus 1977.- Vakantiekamer. 
- Voorzitte1·, de H. Wauters, voorzitter. 
- Verslaggever, de H. Closon.- Gelijk-
l!uidende conclusie, de H. Colard, advo
caat-generaal. - Pleiter, de H. Kirk
patrick. 

V AKANTI:EJKAMER. - 17 augustus 1977. 

lD DIENSTPLICHT. - UITSTEL OF 
VRIJLATING VAN DIENST OP MORELE 
GROND.- UITSTEL OP MORELE GROND. 
- lNGESOHREVENE DIE ZIOH OP MISSIE
WERK BUITEN EUROPA VOORBEREIDT. 
- GEOOORDINEERDE DIENSTPLIOHT
WETTEN, ARTIKEL 10, § 4, 3D,- MISSIE
WERK BUITEN EUROPA. - BE GRIP. 

2D CASSATIEMIDDELEN. - DIENST
PLIOHTZAKEN. MIDDEL WAARIN 
WORDT AANGEVOERD DAT IN DE BE
STREDEN BESLISSING EEN VERSOHRIJ
VING IN DE VOORNAAM VAN DE ElSER 
VOORKOMT. - DEzE VERSOHRIJVING 
GEEFT OP ZIOHZELF GEEN AANLEIDING 
TOT OASSATIE. 

3D CASSATIEMIDDELEN. - DIENST
PLIOHTZAKEN. - MIDDEL DAT ENKEL 
BETREKKING HEEFT OP DE BETEKENING 
VAN DE BESTREDEN BESLISSING. 
NIET-ONTV ANKELIJKHEID. 

(1) De uitdrukking « missiewerk" kwam 
reeds voor in artikel 49, letter a, van de 
dienstplichtwetten, gecollrdineerd bij konink
lijk besluit van 15 februari 1937, dat betrek
king had op de bedienaars van de eredienst, 
geestelijken en missionarissen. 

De bepalingen van vorenvermeld artikei 49 
werden overgenomen in de artikeien 19, § 1, 
en 63, § 1, van de wet van 15 juni 1951. 

De wet van 5 juli 1957 waarbij in de dienst
plichtwetten nieuwe soorten uitstel, o.m. 
voor missionarissen, werden ingevoerd, heeft 
geen andere missiewerken beoogd dan die van 
godsdienstige aard ( cfr. de oorspronkelijke 
tekst van artikel 5 van het wetsontwerp dat 
artikel 10, § 4, 3°, is geworden, Gedr. St., 
Kamer, zitting 1955-1956, wetsontwerp, Gedr. 
St., nr. 579-1°, en memorie van toelichting, 
zelfde Gedr. St., biz. 7 ; versiag namens de 
Commissie van Binnenlandse Zaken, Gedr. 
St., Kamer, zitting 1956-1957, nr. 579-12, 
biz. 21, 22 en 30). 

4D VOORZIENING IN CASSATIE. 
DIENSTPLIOHTZAKEN, GESOHRIFT 
MET HET OPSOHRIFT « OONOLUSIE ll AAN 
DE GRIFFIE GERIOHT NA HET VER
STRIJKEN VAN DE VOORZIENINGSTER
MIJN,- GESOHRIFT WAAROP HET HoF 
GEEN AOHT KAN SLAAN. 

lD Artikel10, § 4, 3D, van de gecoordineerde 
dienstplichtwetten volgens hetwelk de 
ingesch?-evenen, die zich op missiewerk 
buiten Europa voorbereiden, uitstel 
kunnen bekomen tot de leeftijd van 
30 jam·, beoogt missiewe1·k van gods
dienstige aard ( 1). 

2D Een verschrijving in de voornaam van 
de eise1· welke voo1·komt in de bestreden 
beslissing kan op zichzelf geen aanleiding 
geven tot cassatie (2). 

3D Niet ontvankelijk tot staving van een 
voo1·ziening tegen een beslissing van de 
Hoge Militieraad is het middel dat 
enkel betrekking heeft op de betekening 
van de bestreden beslissing (3). 

4D In dienstplichtzaken kan het Hof geen 
acht slaan op een geschrijt met als 
opschrijt " conclusie " dat aan de g1·ijfie 
is gericht na het verstrijken van de 
voo1·zieningstermijn (4). (Art. 51 ge
coordineerde dienstplichtwetten van 
30 april 1962.) 

(THIRY.) 

ARREST (ve1•taling). 

HET HOF;- Gelet op de bestreden 

De tekst van artikei 10, § 4, 3°, werd ge
wijzigd bij de wet van 8 maart 1962 waarbij 
deze bepaling haar huidige vorm heeft 
gekregen, in die zin dat het recht op een 
verlengd uitstel werd uitgebreid tot hen die 
zich « Iaat op het geestelijk ambt voor
bereiden" (cfr. Gedr. St., Kamer, zitting 
1960-1961, Gedr. St. nr. 564-6; verslag 
namens de commissie van Binnenlandse 
Zaken, Gedr. St., Kamer, zitting 1961-1962, 
nr. 213-1, biz. 8 en 9). 

(2) Raadpl. cass., 12 november 1973 (-Arr. 
cass., 1974, blz. 326) en 18 november 1974 
(ibid., 1975, biz. 335). 

(3) Cass., 5 mei 1976 (-Arr. cass., 1976, 
biz. 998). 

(4) Raadpl. cass., 29 juni 1964 (Bull. en 
Pas., 1964, I, 1156), 14 maart 1973 (-Arr. cass., 
1973, biz. 698) en 19 juni 1974 (ibid., 1974, 
biz. 1159). 
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beslissing, op 17 mei 1977 door de Hoge 
Militieraad gewezen ; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van artikel 10, vierde lid, 3°, 
van de bij koninklijk besluit van 30 april 
1962 gecoiirdineerde dienstplichtwetten, 

doordat de beslissing de op voormelde 
beschikking gesteunde aanvraag om uit
stel van eiser afwijst, om de reden dat, 
volgens de opvatting van de wetgever, 
het missiewerk wezenlijk betrekking heeft 
op de godsdienst en daardoor verschilt 
van de verrichtingen van technische 
bijstand aan de ontwikkelingslanden 
waarop eiser zich door zijn studies 
voorbereidt, 

terwijl dit onderscheid niet volgt uit de 
tekst van het voornoemde artikel 10 en 
de beslissing bij de wet een niet voorziene 
voorwaarde voegt : 

Overwegende dat uit de voorbereidende 
werkzaamheden van de wet van 5 juli 
1957 blijkt dat het missiewerk buiten 
Europa, waarvan sprake in de ingeroepen 
bepaling, een missiewerk van wezenlijk 
godsdienstige aard is ; dat er met name 
op gewezen wordt dat het onderwijs dat 
moet gevolgd worden door de inge
schrevenen die aanspraak wensen te 
maken op uitstel op grond van deze 
bepaling, in een brede zin dient te worden 
verstaan, waarin onder meer de god
geleerdheid begrepen is, en dat het de 
kerkelijke overheid behoort het pro
gramma en de ontwikkeling van dit 
onderwijs te bepalen ; 

Dat het middel naar recht faalt ; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van artikel 37, vierde lid, 
van de voornoemde dienstplichtwetten, 

doordat de beslissing geen antwoord 
geeft op de conclusie van eiser die, tot 
staving van zijn aanvraag om uitstel, 
zich op twee getuigschriften van inschrij
ving beriep, respectief afgegeven door de 
Rijksuniversiteit te Luik en door de 
« UniversiM libre de Bruxelles "• waardoor 
bewezen is dat eiser het onderwijs volgt 
dat hem tot een missiewerk buiten 
Europa voorbereidt : 

Overwegende dat de beslissing oor
deelt, enerzijds, dat eiser zich door ?ijn 
studies voorbereidt op verrichtingen van 
technische bijstand aan de ontwikkelings
landen en, anderzijds, dat het door hem 
gevolgde onderwijs geenszins de vereiste 
godsdienstige aard vertoont noch hem 
tot een in de zin van artikel10, vierde lid, 
3°, bedoeld missiewerk voorbereidt ; 

Overwegende dat de beslissing, die 
aldus de door eiser overgelegde stukken 
beoordeelt, op zijn conclusie antwoord 
geeft; 

Dat het middel feitelijke grondslag 
mist; 

Over het derde middel, afgeleid uit de 
schending van artikel 37, vierde lid, van 
de voornoemde dienstplichtwetten, 

doordat, ee1'Bte onderdeel, de beslissing 
een vergissing begaat wat de identiteit 
van eiser betreft, wiens voornaam Hugues 
en niet Jacques is ; 

tweede onderdeet, de beslissing verzuimt 
vast te stellen dat zij in openbare 
vergadering werd uitgesproken ; 

derde onderdeel, de beslissing niet 
binnen acht dagen ter kennis van eiser 
werd gebracht : 

W at het eerste onderdeel betreft : 

Overwegende dat uit de stukken 
waarop het Hof vermag acht te slaan, en 
met name uit de beroepen beslissing, 
blijkt dat de voornaam van eiser Hugues 
en niet Jacques is, zoals de bestreden 
beslissing, ten gevolge van een materiiile 
vergissing, aangeeft ; dat dergelijke ver
gissing, die ook door de Hoge Militieraad 
kon worden verbeterd, geen aanleiding 
geeft tot cassatie ; 

W at het tweede onderdeel betreft : 

Overwegende dat de beslissing aan het 
hoofd van de tekst gewag maakt van de 
« openbare vergadering van 17 mei 
1977 '' ; dat deze vermelding de uitspraak 
van de beslissing dekt ; 

Wat het derde onderdeel betreft : 

Overwegende dat de grief niets uit te 
staan heeft met de bestreden beslissing ; 

Dat geen onderdeel van het middel 
kan worden aangenomen ; 

Om die redenen, en zonder acht te 
slaan op het geschrift met de titel 
« conclusie" op 10 augustus 1977 aan de 
griffie van het Hof gericht, dit is na het 
verstrijken van de termijn van voorzie
ning, verwerpt de voorziening. 

17 augustus 1977. - Vakantiekamer. 
- Voorzitter, de H. Wauters, voorzitter. 
- Vm·Blaggeve1·, de H. Sury. - Gelijk-
luidende concluBie, de H. Colard, advo
caat-generaal. 
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V AKANTIEKAMER. - 17 augustus 1977. 

1° RECHTEN VAN DE VERDEDI
GING.- ALGEMEEN REOHTSBEGINSEL. 
- BEGINSEL DAT AAN DE WETGEVER 
NIET VERBIEDT DE UITOEFENING VAN 
ll:ET RECHT OP VERDEDIGING IN EEN 
BEPAALDE MATERIE SPEOIAAL TE REGE
LEN. 

2° DIENSTPLICHT. HERKEU-
RINGSRAAD.- lNOBSERVATIESTELLING 
BEVOLEN NA VERSOHIJNING VAN DE 
DIENSTPLIOHTIGE. - BESLISSING NA 
DE BESLUITEN VAN DE GENEESliEER
DESKUNDIGE. - NIEUWE VERSOHIJ
NING NODELOOS GEAOHT. - DIENST
PLIOHTIGE BEHOEFT NIET MEER TE 
WORDEN OPGEROEPEN. 

1° Het algemeen beginsel van het 1·echt op 
verdediging verbiedt de wetgever niet de 
witoejening van dit recht in een bepaalde 
materie, zoals de dienstplicht, speciaal 
te regelen (1). 

2° Wanneer de He1·keuringsmad na ver
schijning van de dienstplichtige diens 
inobservatiestelling heeft bevolen, kan 
hij uitsp1·aak doen over de beslttiten van 
de geneeshee1·-deskundige zonde1' de 
dienstplichtige op te roepen, zo hij een 
nieuwe Ve?'sch~jning nodeloos acht (2). 
(Dienstplichtwetten van 30 april 1962, 
art. 45, § 3.) 

(BOUQUELLE.) 

ARREST (vertaling). 

HET HOF ; - Gelet op de bestreden 
beslissing, op 23 mei 1977 door de 
Herkeuringsraad van de provincie Hene
gouwen gewezen ; 

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

doordat eiser niet al zijn argumenten 
heeft kunnen aanvoeren, omdat hij voor 
de zitting van 23 mei 1977 niet werd 
opgeroepen, tij dens welke de bestreden 
beslissing werd uitgesproken : 

Overwegende dat het algemeen rechts
beginsel van de verdediging voor alle 

(1) Cass., 27 september 1972 (Arr. cass., 
1973, blz. 105). 

(2) Cass., 27 september 1972, vermeld in 
noot 1, en 6 oktober 1976, supm, blz. 147. 

contentieuze rechtspraak de wetgever 
niet belet de uitoefening van dit recht 
bijzonder te reglementeren in een be
paalde materie, zoals in de dienstplicht
zaken; 

Overwegende dat krachtens artikel 45, 
derde lid, van de op 30 april 1962 ge
coordineerde dienstplichtwetten, wanneer 
de herkeuringsraad heeft gelast, nadat de 
dienstplichtige is verschenen, dat hij in 
observatie zal gesteld worden, deze 
raad een beslissing mag nemen op de 
besluiten van de geneesheer-deskundige 
zonder de dienstplichtige op te roepen, 
indien hij een nieuwe verschijning node
laos acht; 

Overwegende dat de beslissing vast
stelt dat eiser reeds v66r zijn inobservatie
stelling voor de herkeuringsraad was 
verschenen en er verhoord werd en dat 
een nieuwe verschijning derhalve node
laos is; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen ; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de ontoereikende motivering van de 
bestreden beslissing, 

doordat de herkeuringsraad de aan
vraag van de dienstplichtige, thans eiser, 
verwerpt zonder zijn beslissing te moti
veren: 

Overwegende dat de beslissing gesteund 
is op het verslag van de deskundige dat 
uitgebracht werd ingevolge de inobser
vatiestelling van eiser ; 

Dat het middel feitelijke grondslag 
mist; 

Om die redenen, verwerpt de voor
ziening. 

17 augustus 1977. - Vakantiekamer. 
- Voorzitter, de H. Wauters, voorzitter. 
- Verslaggever, de H. Mahillon. -
Gelijkluidende conclusie, de H. Colard, 
advocaat-generaaL 

VAKANTIEKAMER.- 17 augustus 1977. 

HERZIENING.- VEROORDELING VAN 
EEN BEKLAAGDE DOOR DE OORREO
TIONELE REOHTBANK. GETUIGE 
NADIEN VEROORDEELD WEGENS VALS 
GETUIGENIS TEGEN DE BEKLAAGDE. -
REGELMATIGE AANVRAAG TOT HERZIE-
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NING. - VERNIETIGING VAN DE VER
OORDELING VAN DE BEKLAAGDE EN 
VERWIJZING VAN DE ZAAK NAAR EEN 
HOF VAN BEROEP. 

W anneer na definitieve verom·deling van 
een beklaagde door de correctionele 
rechtbank een getuige, die tijdens het 
onderzoek voor deze rechtbank werd 
gehoord en op wiens getuigenis de 
rechtbank haar beslissing heeft gegrond, 
bij een beslissing met kracht van gewijsde 
werd veroordeeld wegens vals getuigenis 
tegen de beklaagde, vernietigt het Hoj, 
waarbij een regelmatige aanvraag tot 
herziening aanhangig is, de veroordeling 
van de beklaagde en ve1·wijst de zaak 
naar een hoj van beroep (I). (Artt. 443, 
2o, 444 en 445 Sv.) 

(PROCUREUR-GENERAAL 
IN RET HOF VAN CASSATIE, 

IN ZAKE CROES.) 

ARREST (vertaling). 

HET HOF ; - Gelet op de als volgt 
luidende vordering van de procureur
generaal in het Hof van Oassatie : 

<< Aan de tweede kamer van het Hof 
van Oassatie. 

>> Ondergetekende procureur-generaal 
heeft de eer hierbij uiteen te zetten 
dat, bij een brief van 2 mei I977, bestuur 
der wetgeving, nr. 7 /I30.836f353/AP / 
Div.-AV/JD, de Minister van Justitie 
hem gelast heeft bij het Hof, overeen
komstig artikel 443, 2°, van het Wetboek 
van Strafvordering, een aanvraag tot 
herziening in te dienen op grond van 
volgende feiten : 

»De genaamde Alexis Oroes, schilder, 
geboren te Florennes op IO juli I942, 
woonachtig te Messancy, rue de la 
Fontaine nr. I, werd bij vonnis van de 
Oorrectionele Rechtbank te Dinant van 
11 maart I975 onder meer veroordeeld 
tot een enkele gevangenisstraf van twee 
maanden en tot een geldboete van 
IOO frank en in de kosten, wegens 
opzettelijke slagen op 2 september I973 
te Rochefort aan Rene Ohoffray toe
gebracht, en wegens mondelinge bedrei
gingen tegen dezelfde persoon gericht. 

(1) Cass., 4 februari 1963 (Bull. en Pas., 
1963, I, 638); raadpl. cass., 10 juni 1968 
(A1•r, cass., 1968, blz. 1224). 

» Dit vonnis is in kracht van gewijsde 
gegaan. 

» De beslissing van de correctionele 
rechtbank schijnt te steunen op de ter 
terechtzitting van 25 februari I975 door 
de genaamde Rene Ohoffray onder eed 
afgelegde verklaring. 

» Bij vonnis door de Oorrectionele 
Rechtbank te Dinant op II januari I977 
gewezen, en dat eveneens in kracht van 
gewijsde is gegaan, werd Rene, Louis, 
Joseph Ohoffray veroordeeld wegens 
vals getuigenis tegen Oroes, ter terecht
zitting van 25 februari I975 van de 
Oorrectionele Rechtbank te Dinant. 

» Deze veroordeling verantwoordt, op 
grond van de artikelen 443, 2°, 444 en 445 
van het Wetboek van Strafvordering, 
de rechtspleging tot herziening van de 
bovenvermelde veroordeling. 

» Om die redenen, gelet op de arti
kelen 443, 2°, 444 en 445 van het Wetboek 
van Strafvordering, vordert onderge
tekende procureur-generaal dat het het 
Hof gelieve de aanvraag tot herziening 
aan te nemen, de tegen de genoemde 
Alexis Oroes door het vonnis van de Oor
rectionele Rechtbank te Dinant van 
II maart I975 uitgesproken veroordeling 
wegens opzettelijke slagen, wegens mon
delinge bedreigingen en in de kosten te 
vernietigen, te bevelen dat van zijn 
arrest melding zal worden gemaakt op 
de kant van de gedeeltelijk vernietigde 
beslissing en de zaak naar een ander hof 
van beroep te verwijzen, waar de veroor
deelde getuige tijdens de nieuwe debatten 
niet verhoord zal worden. 

» Brussel, 6 mei I977. 
>> Voor de procureur-generaal, 

» De advocaat-generaal, 
» (get.) Oolard »; 

Gelet op de artikelen 443, 2°, 444 en 445 
van het W etboek van Strafvordering, 
met overneming van de redenen van 
voornoemde vordering, ontvangt de aan
vraag tot herziening ; vernietigt de tegen 
de genoemde Alexis Oroes door het vonnis 
van de Oorrectionele Rechtbank te 
Dinant van II maart I97 5 wegens 
opzettelijke slagen, wegens mondelinge 
bedreigingen en in de kosten uitge
sproken veroordeling ; beveelt dat van 
dit arrest melding zal worden gemaakt 
op de kant van de gedeeltelijk ver
nietigde beslissing; verwijst de aldus 
beperkte zaak naar het Hof van Beroep 
te Bergen waar de veroordeelde getuige 
tijdens de nieuwe debatten niet zal 
verhoord worden. 
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17 augustus 1977. - Vakantiekamer. 
- VooTzitte1·, de H. Wauters, voorzitter. 
- VeTslaggeveT, Mevr. Raymond-Dechar-
neux. - Gelijkluidende conchtsie, de 
H. Oolard, advocaat-generaal. 

VAKANTIEKAJ\'IER.- 17 augustus 1977, 

VOORZIENING IN OASSATIE. 
TERMIJN. - STRAFZAKEN. - VooR
ZIENING TEGEN EEN OP TEGENSPRAAK 
GEWEZEN EINDBESLISSING VAN DE 
COMMISSIE TOT BESCHERMING VAN DE 
MAATSCHAPPIJ. 

Te laat ingediend en der·halve niet ont
vankelijk is de vom·ziening die na het 
ve1·st1·ijken van de te1·mijn bepaald in 
Mtikel 373 van het Wetboek van Stmj
vo1·de1·ing wm·dt ingesteld tegen een op 
tegensp1·aak gewezen eindbeslissing van 
de commissie tot bescher·ming van de 
maatschappij ( 1). 

(CAMPAGNE.) 

Met de notitie overeenstemmend 
arrest. 

17 augustus 1977. - Vakantiekarner. 
- Voo1·zitteT, de H. Wauters, voorzitter. 
- Ve1·slaggeveT, Mevr. Raymond-Dechar-
neux. - Gelijkluidende concl~tsie, de 
H. Oolard, advocaat-generaal. 

VAKANTIEKAMER.- 17 augustus 1977, 

OASSATIEMIDDELEN. - STRAFZA
KEN.- HoF VAN AssiSEN.- RECHTEN 
VAN DE VERDEDIGING. - lVI:IDDEL 
HIERUIT AFGELEID DAT EEN IN EEN 
VREEMDE TAAL OPGESTELD EN BIJ HET 
DOSSIER GEVOEGD STUK NIET WERD 
VERTAALD.- MIDDEL VOOR HET EERST 

(1) Cass., 6 januari 1976 (A1'1', cass., 1976, 
blz. 526). 

VOOR HET HoF VOORGEDRAGEN. 
N IET-ONTV ANKELIJKHEID, 

Het middel hieTuit afgeleid dat een stuk 
dat in eon V1'eemde taal is opgesteld en 
gevoegd bij het aan het Hoj van Assisen 
ove1·gelegd dossieT met schending van 
de Techten van de venlediging niet weTd 
veTtaald, kan niet voo1' het ee1·st voo1• het 
Hoj wo1·den voo1·gedmgen (2). 

(DELREZ.) 

ARREST (veTtaling). 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 3 juni 1977 door het Hof van 
Assisen van de provincie Luik gewezen ; 

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

Over het middel afgeleid uit de schen
ding van de wet op het gebruik van de 
talen en van de rechten van de ver
dediging, 

dooTdat een in de Koreaanse taal 
opgesteld stuk, dat in een bijgevoegd 
dossier ter beschikking van de jury 
voorkwam, niet vertaald werd : 

Overwegende dat eiser nooit de verta
ling heeft gevraagd van het stuk, in een 
vreemde taal opgesteld, dat voorkwam 
in het dossier nr. 206/1953 van de 
Krijgsraad te velde bij de Belgische 
strijdkrachten in het Verre-Oosten, welk 
dossier door de onderzoeksrechter ge
voegd werd bij het dossier van deze zaak 
in de map aangaande de identiteit en het 
verleden van eiser ; 

Overwegende dat een beklaagde niet 
voor het eerst voor het Hof mag aan
voeren dat de rechten van zijn verdedi
ging geschonden werden omdat het 
dossier van het onderzoek tegen hem een 
niet vertaald stuk inhoudt dat in een 
vreemde taal is opgesteld, als hij zich 
ten gronde heeft verdedigd zonder gewag 
te maken van deze schending ; 

Dat het middel niet ontvankelijk is ; 
En overwegende dat de substantiele 

of op straffe van nietigheid voorge
schreven rechtsvormen in acht zijn 

(2) Raadpl. cass., 22 december 1975 (A1~·. 

cass., 1976, blz. 486). 
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genomen en de beslissing overeenkomstig 
de wet is gewezen ; 

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

Overwegende dat eiser geen bijzonder 
middel aanvoert ; 

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

17 augustus 1977. - Vakantiekamer. 
- Voorzitter, de H. Wauters, voorzitter. 
- Ve1·slaggever, de H. Sury. - Gelijk-
luidende conclusie, de H. Colard, advo
caat-generaal. 

VAKANTIEKAli'LElR.- 17 augustus 1977. 

1° BEVOEGDHEID EN AANLEG. -
BEVOEGDHEID. - STRAFZAKEN. -
GESOHIL OVER DE ONTVANKELIJKHEID 
VAN DE STRAFVORDERING. - GEEN 
BEVOEGDHEIDSGESOHIL. 

2° VOORZIENING IN CASSATIE. -
TERMIJN.- STRAFZAKEN.- ARREST 
DAT ZIOH ENKEL UITSPREEKT OVER DE 
ONTVANKELIJKHEID VAN DE STRAF
VORDERING. - VOORZIENING VOOR 
DE EINDBESLISSING. - NIET-ONTVAN
KELIJKHEID, 

1° Een geschil ove1· de ontvankelijkheid 
van de strajv01·de1·ing is geen geschil 
inzake de bevoegdheid van de ?'echter (1). 

2° Niet ontvankelijk is de voorziening 
v66r de eindbeslissing ingesteld tegen 
een a1•1•est dat enkel ttitsp1·aak doet ave?' 
de ontvankelijkheid van de stmjvorde-
1'ing (2). (Art. 416 Sv.) 

(REPUBLIEK MALI, T. KEITA.) 

ARREST (ve1·taling). 

RET HOF;- Gelet op het bestreden 

(1) en (2) Cass., 20 september 1937 (Bttll. 
en Pas., 1937, I, 239), 15 april 1957 (ibid., 
1957, I, 997) en 30 november 1976, sttJn·a, 
biz. 371, alsmede de noot get. E.K. onder 
dit arrest. 

arrest, op 14 juni 1977 gewezen door het 
Hof van Beroep te Brussel, kamer van 
inbeschuldigingstelling ; 

Over de ontvankelijkheid van de 
voorziening : 

Overwegende dat het arrest zich ertoe 
beperkt het door de burgerlijke partij, 
hier eiseres, ingestelde verzet tegen de bij 
toepassing van de artikelen 133 en 134 
van het Wetboek van Strafvordering, 
op ll maart 1977, door de Raadkamer 
van de Rechtbank van Eerste Aanleg 
te Brussel gewezen beschikking niet ont
vankelijk te verklaren, de beschikking 
tot gevangenneming bij deze beslissing 
bevolen te bevestigen en de beklaagde, 
hier verweerder, naar het Hof van 
Assisen van de provincie Brabant te 
verwijzen; 

Overwegende dat het arrest bijgevolg 
geen eindbeslissing is in de zin van 
artikel 416 van het Wetboek van Straf
vordering; 

Overwegende dat het arrest derhalve 
aileen het voorwerp kan uitmaken van 
een beroep in cassatie v66r het definitief 
arrest voor zover het gewezen is over een 
betwiRting omtrent de bevoegdheid ; 

Overwegende dat eiseres heeft beweerd 
dat verweerder, wat het strafgerecht 
betreft, door de diplomatieke immuniteit 
gedekt is en geconcludeerd heeft dat het 
hof van beroep, kamer van inbeschuldi
gingstelling, derhalve onbevoegd is " en/ 
of " dat de vervolgingen niet ontvankelijk 
zijn; 

Dat eiseres daardoor niet heeft willen 
beduiden dat het hof van beroep, kamer 
van inbeschuldigingstelling, wanneer het 
zijn rechtsmacht uitoefent, zich de 
bevoegdheid zou toeeigenen van een 
ander Belgisch gerecht, doch aileen dat 
het zich een bevoegdheid zou aanmatigen 
die aan geen Belgisch rechter behoort ; 

Overwegende dat het arrest de con
clusie van de burgerlijke partij verwerpt 
om de reden dat verweerder, een 
chauffeur van de ambassade van Mali, 
van Malinese nationaliteit, de hem ten 
laste gelegde doding niet in de uitoefening 
van zijn bediening in de ambassade 
heeft gepleegd en dat de diplomatieke 
immuniteit hem, derhalve, moet ge
weigerd worden ; 

Dat het aangegeven arrest aldus niet 
gewezen is over een betwisting omtrent 
de bevoegdheid, in de zin van artikel 416 
van het Wetboek van Strafvordering, 
maar over de ontvankelijkheid van de 
strafvordering ; 
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Waaruit volgt dat het beroep in 
cassatie niet ontvankelijk is ; 

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

17 augustus 1977. - Vakantiekamer. 

- Voorzitter, de H. Wauters, voorzitter. 
Verslaggever, de H. Mahillon. -

Gelijkluidende conclusie, de H. Colard, 
advocaat-generaal. Pleiter, de 
H. Bayart. 

ETABLISSEMENTS J<lMILE BRUYLANT, naamloze vennootschap, Brussel 

Een dir.-gen.: Angele Van Sprengel, V. Rousseaulaan 256, 1190 Brussel 


