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ARRESTEN VAN BET HOF VAN CASSATIE 

JAARGANG 1978 

1 e KAMER. - 2 september 1977. 

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN. TUCHTZAKEJN. 
0RDE VAN AACHITECTEN. - BESLIS
SING VAN DE RAAD VAN BEROEP. 
REDENGEVING.- BEGRIP. 

H oewel de raad van be1·oep van de Orde 
van Architecten, zoals elke rechter, de 
conclusie moet beantwoorden, is hij 
niet verplicht, onverschillig of er een 
conclusie is neergelegd, de door hem 
gesanctioneerde feiten in de bewoor
dingen van de wet of van de regels 
inzake plichtenleer te omschrijven ; het 
volstaat dat die raad de feiten waarop 
de door hem uitgesproken tuchtstraf is 
gegrond, zodanig preciseert, dat het 
Hof van Oassatie kan uitmaken of de 
bestreden beslissing al dan niet uit 
deze feiten heeft kunnen afleiden dat er, 
in de zin van de artikelen 2, 19 en 21 
van de wet van 26 juni 1963, een 
tekortkoming in de eer, de kiesheid of 
de waardigheid van de architect in de 
uitoefening of naar aanleiding van de 
uitoefening van zijn ambt aanwezig 
was (1). (Art. 97 Grondwet.) (Impli
ciete oplossing.) 

(H ... , T. ORDE VAN ARCHITECTEN.) 

ARREST. 

RET HOF ; - Gelet op de bestreden 

(1) Cass., 9 april 1976 (Arr. cass., 1976, 
biz. 925) en de noot. 

beslissing, op 15 juni 1976 gewezen door 
de Raad van Beroep, met het Nederlands 
als voertaal, van de Orde van Archi
tecten; 

Over het middel afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 97 van de Grondwet 
en, doch enkel voor zoveel als nodig, 2 en 
19 van de wet van 26 juni 1963, houdende 
oprichting van de Orde van Architecten, 

doordat de beslissing met overname van 
de redenen van de beroepen beslissing, 
eiser de tuchtstraf van de schorsing 
gedurende een termijn van zes maanden 
oplegt, 

zonde1· aan te duiden dat, en waarom, 
de te zijnen laste gelegde feiten inbreuken 
uitmaken op de plichtenleer van het 
beroep, of strijdig zijn met de eer, de 
kiesheid en de waardigheid ervan, zodat 
het Hof niet in de mogelijkheid is gesteld 
zijn wettelijk toezicht op de beslissing 
uit te oefenen, en deze bijgevolg niet is 
gemotiveerd, waaruit de schending van 
de aangehaalde grondwettelijke bepaling 
volgt: 

Overwegende dat de beslissing vast
stelt dat de Raad van de Orde van 
Architecten van de Provincie Brabant 
tegen eiser een tuchtstraf uitsprak wegens 
« aanvaarden van onvolledige opdrach
ten, verlenen van onvoldoende bijstand 
aan clienten en toepassen van te lage 
erelonen »; 

Overwegende dat de Raad van Beroep 
van de Orde, na de redenen van de Raad 
van de Provincie Brabant te hebben 
beaamd, de beroepen beslissing bevestigt ; 

Overwegende dat deze laatste beslissing 
vaststelt dat eiser de telastlegging betref
fende het « aanvaarden van onvolledige 
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opdr?-chten >> niet betwist doch ten 
aanz1en van de telastleggingen betref
fende het " verlenen van onvoldoende 
bijstand aan clienten >> en het << toepassen 
van te lage erelonen >> opwerpt dat, nu 
zijn clienteel uit " zelfbouwers >> bestaat, 
het ontbreken van een bouwdossier en 
het toepassen van te lage erelonen 
verantwoord zijn ; 

Dat dezelfde beslissing desaangaande 
beschouwt dat een architect dubbel 
waakzaam moet zijn en een bouwdossier 
met alle vereiste gegevens moet samen
stellen ten einde de " zelfbouwer >> tegen 
zijn eigen onkunde te beschermen en dat 
de bovengenoemde tekortkomingen het 
gevolg zijn van eenzelfde foutieve op
vatting van de opdracht van een ar
chitect; 

Dat de raad van beroep, door die 
redenen te beamen, te kennen geeft 
waarom de aangehouden feiten inbreuken 
uitmaken op de plichtenleer van het 
beroep van architect ; 

Dat de raad aldus zijn beslissing 
wettelijk rechtvaardigt en het Hof in de 
mogelijkheid stelt zijn toezicht op de 
bestreden beslissing uit te oefenen ; 

Dat het middel feitelijke grondslag 
mist; 

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

2 september 1977. - 18 kamer. 
Voorzitter, de H. de Vreese, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - Verslaggever, 
de H. Van Leckwijck. - Gelijkluidende 
conclusie, de H. Ballet, advocaat-generaal. 
- Pleiters, de HH. Biitzler en Ansiaux. 

18 KAMER.- 2 september 1977. 

ONTEIGENING TEN ALGEMENEN 
NUTTE. - BILLIJKE VERGOEDING. -
LANDBOUW- OF WEIDEGRONDEN OM
ZETBAAR IN BOUWGRONDEN. - TOE
KOMSTWAARDE.- BEGRIP. 

De rechter die uit door hem bepaalde 
gegevens ajleidt dat niet kan worden 
gezegd dat de onteigende gronden reeds 
het kenmerk van bouwgronden hebben 
of dat zullen hebben, houdt bij de vast
stelling van de toekomstwaarde van deze 
gronden geen rekening met een in de wet 

niet gestelde voorwaa1·de, nl. een toe
komstige gebeurtenis die imminent is 
of die zich spoedig zal voordoen, wannee1· 
hij wettelijk constateert dat ten deze het 
omzetten van landbouw- of weide
gronden in ve1·kavelbare bouwgronden 
nag niet begonnen was en dat de uit deze 
omzetting voortvloeiende meerwaarde 
enkel tot uiting kan komen doo1· het 
onderzoek van de vergelij kingspunten ( 1). 
(Art. 11 Grondwet en art. 97 wet van 
17 april 1835.) 

(DE THIBAULT DE BOESINGHE, DELLA 
FAILLE D'HUYSSE M., OHR., J.P., F. EN 
E., OOPPIETERS, STOOKHOVE EN VAN 
OALOEN, T. OOMMISSIE VAN OPENBARE 
ONDERSTAND VAN DE STAD BRUGGE.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 27 november 1975 door het 
Hof van Beroep te Gent gewezen ; 

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

Dat het middel feitelijke grondslag 
mist; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen II en 97 
van de Grondwet, 544 van het Burgerlijk 
Wetboek 1, 7, 11, 12, 18, 22 van de wet 
van 17 april 1835 inzake onteigeningen 
ten algemenen nutte, 9 van het koninklijk 
besluit van 15 november 1867 houdende 
coordinatie van de wetten van I juli 1858 
en 15 november 1867 en betreffende de 
onteigening bij stroken voor werken van 
gemeentelijk nut, 5, 6, 7, 12 van de wet 
van 10 mei 1926 tot instelling van een 
rechtspleging bij hoogdringende om
standigheden inzake onteigening ten 
algemenen nutte, 8 van de wet van 
28 juni 1930 betreffende de onteigening 
bij stroken van algemeen provinciaal 
belang, 4, in het bijzonder § 4, en 5 van 
de wet van 26 juli 1962 betreffende de 
onteigeningen ten algemenen nutte en 
de concessies voor de bouw van de auto
snelwegen, vermeld artikel 5 houdende 
de wet betreffende de rechtspleging bij 
hoogdringende omstandigheden inzake 
onteigening ten algemenen nutte, in het 

(1) Raadpl. cass., 17 mei 1976 (Arr. cass., 
1976, biz. 1029). 
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bijzonder schending van de artikelen 2, 
3, 8, 9, 11, 14, 15, 16 en 17 van laatst
genoemde wet, 

doo1·dat het arrest, na op gTond van de 
feitelijke gegevens van de zaak te hebben 
nagegaan of er al dan niet aan de ont
eigende goederen een toekomstwaarde 
kan worden verleend, beslist dat « dus 
niet blijkt dat er op het ogenblik van de 
onteigening een werkelijk imminent voor
uitzicht van spoedige ontsluiting be
stand ; nieuwe woonwijken en industrie
terreinen zich eerder in omringende 
gemeenten blijken te hebben gevestigd; 
dit nochtans niet betekent dat alle 
onteigende gronden dienen gewaardeerd 
als gewone landbouw- of weidegronden ; 
deze meerwaarde nochtans ook tot uiting 
moet komen in vergelijkingspunten "• 

terwijl, eerste onderdeel, de billijke 
onteigeningsvergoeding, voorgeschreven 
door artikel 11 van de Grondwet en door 
de andere in het middel vermelde wets
bepalingen, impliceert dat alle door de 
onteigenden geleden schade integraal 
dient te worden vergoed, hierin begrepen 
de toekomstwaarde die het goed op het 
ogenblik van de onteigening bezat, 
zonder dat hiervoor vereist is dat deze 
toekomstwaarde het gevolg zou zijn van 
een toekomstige gebeurtenis die « immi
nent " dient te zijn of die zich '' spoedig >> 

dient voor te doen, zodat het arrest door 
deze bijkomende voorwaarden te stellen 
de in het middel vermelde wetsbepalingen 
schendt; 

tweede onderdeel, uit het arrest, en in 
het bijzonder uit de in het middel 
geciteerde overwegingen, niet kan worden 
uitgemaakt of het hof van beroep aldan 
niet het bestaan van een toekomstwaarde 
ingevolge een niet-imminente doch zekere 
gebeurtenis aanneemt, of minstens niet 
kan worden uitgemaakt of de door het 
hof van beroep in de in het middel 
geciteerde passus aangenomen meer
waarde zulke niet-imminente toekomst
waarde betreft, zodat de motivering van 
het arrest op dit punt dubbelzinnig is 
(schending van de in het middel vermelde 
wetsbepalingen, in het bijzonder arti
kel 97 van de Grondwet) : 

Overwegende dat de in het middel 
aangehaalde passage het slot is van het 
gedeelte van het arrest waarin, na te 
hebben vastgesteld dat « er betwisting 
bestaat over het kenmerk van de ont
eigende gronden >> en dat de eisers 
voorhouden dat « bij de begroting van 
deze gronden rekening dient te worden 
gehouden met de omstandigheid dat ze 

als bouwgronden verkavelbaar zijn, min
stens dat reeds op het ogenblik van de 
onteigening alle gegevens aanwezig waren 
voor een normale evolutie naar een 
woonwijk "• de rechters uit verscheidene 
gegevens die ze opsommen afl.eiden dat 
moeilijk kan worden voorgehouden dat 
« de kwestieuze gronden het kenmerk 
reeds van bouwgronden reeds hadden 
of binnen afzienbare tijd zouden hebben 
verkregen >>; 

Dat uit de volledige context van 
gezegd gedeelte van het arrest blijkt dat, 
in strijd met wat in het middel wordt 
aangevoerd, de rechters niet hebben 
geoordeeld dat een toekomstwaarde van 
onteigende gronden slechts in aanmerking 
mag worden genomen wanneer zij het 
gevolg is van een toekomstige gebeurtenis 
die « imminent >> dient te >-:ijn of die zich 
« spoedig >> dient voor te doen, doch wel 
dat ten deze de omzetting van gewone 
landbouw- of weidegronden in verkavel
bare bouwgronden nog niet begonnen 
was en dat de uit die omzetting voort
vloeiende meerwaarde enkel tot uiting 
kan komen door het onderzoek van de 
vergelijkingspunten ; 

Dat het onderzoek van de ver-gelijkings
punten waartoe het arrest vervolgens 
overgaat niet wordt bekritiseerd ; 

Dat het arrest, zonder de aangevoerde 
wetsbepalingen te schenden, zijn beslis
sing wettelijk rechtvaardigt en zonder 
dubbelzini:righeid motiveert; 

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

2 september 1977. - 1e kamer. -
Voorzitter, de H. de Vreese, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - Verslaggever, 
de H. Van Leckwijck. - Gelijkluidende 
conclusie, de H. Ballet, advocaat-generaal. 
- Pleiters, de HH. L. Simont en Claeys 
Bouuaert. 

1 e KAMER. - 2 september 1977. 

LEVENSONDERHOUD. - UITKERING 
TOT LEVENSONDERHOUD NA EOHTSOHEI
DING.- BEDRAG.- VASTSTELLING. -
CRITERIA. 

De echtgenoot die de echtscheiding heeft 
bekomen lean, op de goederen en 
inkomsten van de andere echtgenoot, een 
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uitkering bekomen waardoor hij, gelet 
op zijn eigen inkomsten en mogelijk
heden, verder kan leven zoals tijdens de 
echtelijke samenleving; om deze uitkering 
vast te stellen moet de levensstandaard van 
de onschttldige echtgenoot tijdens de 
samenleving en niet tijdens het huwelijk 
vergeleken wo1·den met de inkomsten en 
mogelijkheden bij de uitspraak van de 
echtscheiding en niet met die op het 
ogenblik van de jeitelijke scheiding (1). 
(Art. 301, § 1, B.W.; art. 1 wet van 
9 juli 1975.) (Impliciete oplossing.) 

(VAN DE VELDEN, T. BORRE.) 

ARREST. 

RET HOF;- Gelet op het bestreden 
arrest, op 13 juli 1976 door het Hof van 
Beroep te Antwerpen gewezen ; 

Over het middel afgeleid uit de sohen
ding van de artikelen 97 van de Grondwet 
en 301, § I, van het Burgerlijk Wetboek, 
zoals gewijzigd door de wet van 9 juli 
I975, 

doo?"dat het arrest eiser veroordeelt om 
aan verweerster ten titel van uitkering 
tot levensonderhoud na eohtscheiding 
een som te betalen van 5.000 frank per 
maand gekoppeld aan het indexoijfer, 
om de reden dat, rekening houdend met 
de inkomsten en de mogelijkheden van 
verweerster, voormeld bedrag haar in 
staat moet stellen in haar bestaan te 
voorzien op een gelijkwaardige wijze als 
tijdens het samenleven; dat verweerster 
in de overeenkomst die de modus vivendi 
tijdens de feitelijke scheiding regelde, 
zekere voordelen had bedongen die de 
tegenwaarde vertegenwoordigen van de 
nadelen door verweerster ondergaan 
tengevolge van_ de feitelijke scheiding ; 
dat deze tegenwaarde thans op 
5.000 frank kan worden geschat, 

tm·wijl, ee?"ste onde?"deel, eiser in oon
olusie staande hield, enerzijds, dat ver
weerster gedurende en op het einde van 
de echtelijke samenleving steeds haar 
levensstandaard had verbeterd en haar 
inkomen had verhoogd en, anderzijds, 
dat haar toestand nu gunstiger was dan 
tijdens de echtelijke samenleving, zo-

(1) Raadpl. Gedr.St.Kamer, zitt.1974-1975, 
verslag, St. nr. 603-2, blz. 10, en Senaat, 
zitt. 1974-1975, verslag, St. nr. 650-2, blz. 6. 

danig dat zij na de echtsoheiding op een 
minstens gelijkwaardige wijze als tijdens 
het huwelijk (lees : de eohtelijke samen
leving) kon voortleven, en het arrest op 
deze conolusie niet antwoordt (sohending 
van artikel 97 van de Grondwet); 

tweede onde?"deel, het arrest ten onreohte 
de toestand van verweerster in 1969, na 
de feitelijke scheiding, vergelijkt met die 
tijdens de eohtelijke samenleving om het 
onderhoudsgeld vast te stellen ; nu eiser 
staande hield, zonder te worden tegen
gesproken, dat haar toestand bij de 
uitspraak van de echtscheiding beter was 
dan tijdens de echtelijke samenleving, 
in aile geval de regelmatigheid van de 
beslissing niet kan worden nagegaan 
(schending van de artikelen 301, § I, van 
het Burgerlijk Wetboek en 97 van de 
Grondwet): 

Overwegende dat eiser in conclusie liet 
gelden dat sedert de feitelijke scheiding 
van de partijen in I969 de toestand van 
verweerster, wat de inkomsten betreft, 
gunstiger was geworden, dat zij het 
statuut van het rijkspersoneel genoot 
en een maandelijkse wedde van meer 
dan 18.000 frank had; dat eiser daaruit 
afleidde dat verweerster, na de echt
soheiding, in staat was in haar bestaan 
te voorzien op een gelijkwaardige wijze 
als tijdens het samenleven; 

Overwegende dat, nate hebben gerele
veerd dat, bij de feitelijke scheiding in 
1969, eiser maandelijks 8.308 frank 
verdiende en verweerster 7.I95 frank en 
dat eiser zich toen verplichtte tot tussen
komst in de algemene onkosten voor 
gebruiksuitgaven tot beloop van een 
ge'indexeerd bedrag van I. 000 frank en 
bovendien akkoord ging om aan ver
weerster het gebruik van de gemeen
schappelijke waning met inboedel toe te 
kennen, het arrest beschouwt dat, hoewel 
deze overeenkomst geen bindende kracht 
heeft, redelijkerwijs mag worden aan
genomen dat ten deze de alsdan bedongen 
voorwaarden de tegenwaarde vertegen
woordigen van de door verweerster 
ondergane nadelen ten gevolge van de 
feitelijke scheiding en dat, rekening 
houdend met de prijsstijgingen sindsdien, 
voormelde tegenwaarde thans een gelde
lijke waarde van 5.000 frank vertegen
woordigt; 

Overwegende dat het arrest zodoende 
in het onzekere laat of het, om eiser tot 
een onderhoudsuitkering op grond van 
artilml 301, § I, van het Burgerlijk 
W etboek te veroordelen, al dan niet de 
door eiser aangevoerde inkomsten van 
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verweerster op het ogenblik van de 
echtscheiding in aanmerking neemt ; 

Dat het arrest derhalve zijn beslissing 
niet regelmatig motiveert ; 

Dat het middel gegrond is ; 

Om die redenen, vernietigt het bestre
den arrest doch alleen in zoverre het 
eiser veroordeelt tot betaling aan ver
weerster van een uitkering na echtschei
ding en over de kosten uitspraak doet; 
beveelt dat melding van onderhavig 
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. 

2 september 1977 _ - 1 e kamer. -
Voorzitter, de H. de Vreese, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - Verslaggever, 
de H. Sury. - Gelijkluidende conclusie, 
de H. Ballet, advocaat-generaal. 
Pleiter, de H. Houtekier. 

3e KAMER. - 5 september 1977. 

1D KINDERBIJSLAG. - LOONTRE1K
Kll1NDEN. - REJGEJLS VAN TOEPASSING 
OP DEl VEJRJARING INZAKE KINDER
BIJSLAG. - ARTIKEL 120 VAN DE BIJ 
KONINKLIJK BEJSLUIT VAN 19 DECEMBER 
1939 GECOORDINEJERDE WETTEJN. -
BEJPALING VAN OPENBARE ORDE. 

2D OPENBARE ORDE. - KINDER
BIJSLAG. - LooNTREJKKEJNDEJN. 
REGELS VAN TOEPASSING OP DEl VERJA
RING INZAKEJ KINDElRBIJSLAG.- ARTI
KEJL 120 VAN DE BIJ KONINKLIJK 
BESLUIT VAN 19 DECEMBER 1939 
GEJCOORDINEERDE WETTEN. - BEPA
LING VAN OPEJNBARE ORDEJ. 

3D CASSATIEMIDDELEN. - BURGEJR
LIJKEJ ZAKEJN. - MID DElL W AARIN 

(1) Raadpl. cass., 7 mei 1953 (Bull. en Pas., 
1953, I, 686). 

(2) Cass., 28 oktober 1976 (Arr. cass., 1977, 
blz. 246). De rechter kan weliswaar ambts
halve een verjaring van openbare orde 
opwerpen (cass., 25 september 1970, A1·r. 
cass., 1971, blz. 78). In burgerlijke zaken 

FElTEN EN RECHT VERMEJNGD ZIJN. -
N IET-ONTV ANKEJLIJKHEliD. 

1 D en 2D De regels inzake verjaring ve1·vat 
in artikel 120 van de gecoordineerde 
wetten betreffende de kindertoeslagen 
voor loonarbeiders raken de openbare 
o1·de (1). 

3D Niet ontvankelijk wegens vermenging 
van feiten en recht is het middel dat het 
Hof zou ve?'Plichten feitelijke gegevens 
nate gaan (2). (Art. 95 Grondwet.) 

(«CAISSE DEl COMPENSATION DES ALLO
CATIONS FAMILIALEJS DEl L'INDUSTRIEJ 
CHARBONNIEREJ DEJS BASSINS DEl CHAR
LEROI EJT DEl LA BASSE SAMBRE n, 
T. ANSEJLMETTI.) 

ARREST (vertaling). 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 6 februari 1976 door het 
Arbeidshof te Bergen gewezen ; 

Over het middel afgeleid uit de scherr
ding van artikel 120, inzonderheid 
leden 1, 2, 3, 4 en 5, van de wetten 
betreffende de kindertoeslagen voor loon
arbeiders, gecoordineerd bij koninklijk 
besluit van 19 december 1939, gewijzigd 
bij de artikelen 52 van de wet van 
27 maart 1951, 36, 1D en 2D, van het 
koninklijk besluit van 25 oktober 1960, 
en 12, 1D, van het koninklijk besluit van 
10 december 1964, 

doordat, bij de uitspraak over ver
weerders rechtsvordering tot betaling 
van de kinderbijslagen voor loonarbeiders 
tegen het verhoogd tarief van invalide, 
vanaf 17 november 1965, op welke datum 
verweerder zijn woonplaats naar Italie 
heeft overgebracht, welke rechtsvorde
ring bij een verzoekschrift van 27 au
gustus 1971 werd ingediend, dat op 
1 september 1971 op de griffie van de 
Arbeidsrechtbank te Charleroi werd ont
vangen, het arrest de rechtsvordering 
aanneemt en dus zegt dat verweerder de 
litigieuze kinderbijslagen moet ontvangen 

echter is de rechter niet meer verplicht vast 
te stellen dat er i.e. geen grond van niet
ontvankelijkheid van de vordering bestaat, 
zelfs indien deze grond de open bare orde raakt, 
als hij door geen enkele partij is opgeworpen 
(cass., 2 oktober 1964, Bull. en Pas., 1965, 
I, 104). 
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v~na~.l7 november I965, datum waarop 
hiJ ZIJn woonplaats naar Italiii heeft 
overgebracht, 

te1·wijl, naar luid van artikel I20, eerste 
lid, van de voornoemde gecoordineerde 
wetten, de rechtsvorderingen waarover 
de personen aan wie de kinder-, geboorte-, 
en gezinsvakantiebijslag verschuldigd zijn 
of moeten uitbetaald worden, tegenover 
de compensatiekassen en de Rijksdienst 
voor kinderbijslag voor werknemers be
schikken, binnen de drie jaar ingesteld 
moeten worden; volgens genoemd arti
kel I20, tweede lid, voor al de bijslagen 
betreffende een zeker aantal dagen van 
een trimester, de termijn van drie jaar 
een aanvang neemt de laatste dag van 
gezegd trimester ; volgens genoemd arti
kel 120, derde en vierde lid, een gewone 
vraag of hlacht bij de betrokken kas of 
Dienst, naargelang het geval, ingediend 
door een ter post aangetekend schrijven 
volstaat om de verjaring te onderbreken, 
de onderbreking geldig is voor drie jaar 
en niet mag worden hernieuwd ; volgens 
genoemd artikel 120, vijfde lid, de 
compensatiekassen en de Rijksdienst 
voor kinderbijslag voor werknemers in 
geen geval zullen verzaken aan het 
voordeel van de verjaring zoals zij bij dit 
artikel werd vastgesteld ; nu verweerder 
bijgevolg zijn rechtsvordering had inge
steld door een verzoekschrift van 27 au
gustus 1971, dat op I september 1971 
op de gri:ffie werd ontvangen, de verjaring 
alleszins op een van die twee data werd 
onderbroken en betrekking had op de 
verlopen tijd, niet voor de vroegere 
periode vanaf 17 november 1965, doch 
voor de periode vanaf 1 juli 1968, zodat 
enkel de bijslagen voor laatstgenoemde 
periode en voor de periode na het 
instellen van de rechtsvordering nog 
verschuldigd waren : 

Overwegende dat uit de stukken 
waarop het Hof vermag acht te slaan 
niet blijkt dat eiseres voor de feiten
rechter heeft betoogd dat verweerders 
rechtsvordering gedeeltelijk verjaard 
was; 

Overwegende dat de regels inzake 
verjaring van artikel I20 van de gecoor
dineerde wetten betreffende de kinder
toeslagen voor loonarbeiders van open
bare orde zijn, zoals blijkt uit het 
laatste lid van deze bepaling, luidens 
welk de compensatiekassen en de Rijks
dienst voor kinderbijslag voor werk
nemers in geen geval zullen verzaken aan 
het voordeel van de verjaring, zoals zij 
bij dit artikel werd vastgesteld ; 

Dat de schending van artikel 120 van 
de genoemde wet dus voor het eerst voor 
het Hof mag worden aangevoerd ; 

Doch overwegende dat krachtens het 
derde en het vierde lid van het boven
vermeld wetsartikel, de in het middel 
bedoelde verjaring onderbroken kon 
worden door een gewone vraag of klacht 
die bij eiseres wordt ingediend door een 
ter post aangetekende brief en die geldig 
is voor drie jaar en niet kan worden 
hernieuwd; 

Overwegende dat het arrest geen 
enkele vaststelling bevat nopens het al 
dan niet bestaan van een onderbreking 
van de verjaring; 

Dat het Hof bijgevolg, om de gegrond
heid van het middel te onderzoeken, 
feitelijke gegevens zou moeten nagaan; 

Dat het middel feiten en recht ver
mengt en dus niet ontvankelijk is ; 

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

5 september I977. - 3e kamer. -
Voorzitter, de H. Naulaerts, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - Verslaggever, 
Baron Vingotte. - Gelijkluidende con
clusie, de H. Colard, advocaat-generaal. 
- Pleite1·, de H. Fally. 

3e KAMER. - 5 september 1977. 

INKOMSTENBELASTINGEN. - BE
DRIJFSBELASTING. - VERMINDERING 
VAN DE BELASTING TOT EEN VIJFDE.
ARTIKEL 35, § 11, VAN DE GECOORDI
NEERDE WETTEN BETREFFENDE DE 
INKOMSTENBELASTINGEN. - INKOM· 
STEN IN HET BUITENLAND « BEHAALD ll. 

- BEGRIP. 

De winsten welke voo1· hem die de bedrijfs
belasting is ve1·sclmldigd voortvloeien 
uit de ve1·koop in het buitenland van 
Belgische of vreemde aandelen of obli
gaties zijn geen in het buitenland 
behaalde inkomsten, in de zin van 
artikel 35, § 11, van de gecoi:h·dinee1·de 
wetten betreffende de inkomstenbelas
tingen, zoals deze zijn aangevuld bij 
a?·tikel 18, 3°, van de wet van 8 maa?·t 
1951 (I). 

(1) Cass., 21 april 1964 (Bull. en Pas., 
1964, I, 901); raadpl. cass., 26 november 1963 



(NAAMLOZE VENNOOTSCHAP « SIDRO », 
T. BElLGISCHEl STAAT, 

MINISTER VAN FINANCIEN.) 

ARREST (ve1·taling). 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 18 juni 1976 gewezen door het 
Hof van Beroep te Luik waarnaar de 
zaak werd verwezen ; 

Gelet op het arrest van het Hof van 
15 september 1970 (1); 

Overwegende dat het arrest, zonder 
dienaangaande bekritiseerd te worden, 
erop wijst dat de eisende vennootschap 
aan de Mexicaanse regering op 6 juli 1960 
een aantal effecten heeft afgestaan van de 
vennootschap naar Canadees recht 
« Mexican Light and Power >> waarvan zij 
eigenares was en dat daaruit een belast
bare meerwaarde is voortgevloeid bij 
toepassing van de bepalingen van arti
kel 27, § 2, van de gecoiirdineerde wetten 
betreffende de inkomstenbelastingen en 
van de wet van 15 juli 1959; 

Overwegende dat, om de toepassing 
te verwerpen van de artikelen 34, § 1, 4o, 
en 35, § ll, van de genoemde wetten 
waarop de eisende vennootschap steunt 
om, naar zij betoogt, op deze meerwaarde 
een verminderde belasting op roerende 
zaken en op bedrijfsinkomsten te betalen, 
het arrest overweegt dat de winsten die 
worden behaald door de verkoop in het 
buitenland van Belgische of vreemde 
aandelen of obligaties tegen het valle 
tarief moeten worden belast ; dat het 
beslist dat de aldus door de verkoop van 
dergelijke effecten door de eisende ven
nootschap behaalde winsten, evenals deze 
die worden behaald door verkoop in het 
buitenland van goederen door een Bel
gische commerciele, industriele of land
bouwonderneming, ten deze, voort
vloeien uit een bedrijvigheid die niet 
in het buitenland doch voornamelijk in 
Belgie plaatsgrijpt en heeft plaatsge
grepen; 

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

(ibid.,1964, I, 331), 21 april 1964 (ibid., 
1964, I, 899), 29 juni 1965 (ibid., 1965, I, 
1184) en 24 mei 1966 (ibid., 1966, I, 1206). 
- Cfr. ook BouRs, La notion de revenu taxable, 
nr. 144, blz. J 27. 

(1) A1·r. cass., 1971, blz. 43. 
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Dat de beide onderdelen van het 
middel feitelijke gTondslag missen; 

Over het tweede middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 34, § 1, en 35, 
§ ll, van de gecoiirdineerde wetten 
betreffende de inkomstenbelastingen en, 
voor zover als nodig, 97 van de Grondwet, 

doordat, nadat eiseres in haar conclusie 
voor het hof van beroep betoogde dat 
haar verkoop in het buitenland van haar 
aandelenportefeuille van de Canadese 
vennootschap Mexican Light, de reali
satie was van een permanent deelgenoot
schap waardoor zij de controls over deze 
vennootschap had, en dat de bij deze 
realisatie verworven meerwaarde bestond 
uit de gedurende jaren opgehoopte 
winsten, dank zij de activiteit van eiseres 
in de leiding en het beheer van Mexlight, 
het arrest deze redengeving verwerpt door 
te zeggen « dat de verkoop van de effecten 
waaruit de winsten voortvloeien recht
streeks volgt uit een bedrijvigheid die 
in Belgie heeft plaatsgegrepen; dat 
inderdaad de Belgische tussenkomst, 
beslissing, hun rechtstreekse oorzaak is », 
<< dat men de winsten slechts kan be
schouwen als winsten die in het buiten
land werden behaald wanneer ze voort
vloeien uit prestaties of feiten die 
uitsluitend in het buitenland hebben 
plaatsgegrepen zonder dat voor hun 
totstandkoming een Belgische tussen
komst, beslissing of bedrijvigheid nood
zakelijk was >> en « dat hoe dan ook de 
beslissing tot verkoop van de effecten in 
Belgie werd getroffen >>, 

terwijl het arrest aldus de oorsprong en 
de realisatie van de winst verwart met de 
beslissing tot verkoop die enkel door 
de daaropvolgende overdracht van de 
effecten kon bijdragen tot de belastbare 
meerwaarde ; het arrest door deze be
slissing het wettelijk begrip « in het 
buitenland behaalde winst >> miskend 
heeft: 

Overwegende dat uit de vaststellingen 
van het arrest volgt dat : de verkoop 
van de effecten het gevolg is van een 
bedrijvigheid in Belgie, dat de Belgische 
beslissing tot verkoop van deze effecten 
de rechtstreekse oorzaak is van de winst, 
dat de inkomsten niet voortvloeien uit 
feiten die uitsluitend in het buitenland 
plaatsgrijpen, dat de Canadese vennoot
schap Mexican Light niets uitstaande 
heeft gehad met de verkoop van de 
effecten die gebeurde, door tussenkomst 
van derden, tussen eiseres en de Mexi
caanse regering, dat de verrichting aan 
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een Belgische vennootschap werd toe
vertrouwd, dat de gelden aan eiseres in 
Belgie werden overgemaakt en dat het 
verkoopscontract bepaalde dat het Bel
gische recht van toepassing zou zijn ; 

Overwegende dat het arrest door het 
geheel van deze vaststellingen en overwe
gingen wettelijk beslist dat het bedrag 
van de verkoop van de effecten geen in 
het buitenland behaalde winst is in de zin 
van de artikelen 34, § I, 4°, en 35, § II, 
van de gecoordineerde wetten betreffende 
de inkomstenbelastingen ; 

Dat het middel naar recht faalt ; 

Over het derde middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 77 van de 
wetten op de handelsvennootschappen, 
gecoordineerd bij het koninklijk besluit 
van 30 november 1935, 1319, 1320, 1322 
van het Burgerlijk Wetboek en 97 van de 
Grondwet, 

Dat het middel ten overvloede gegeven 
overwegingen van het arrest bekritiseert 
en dus bij gebrek aan belang niet ont
vankelijk is ; 

Om die redenen, verwerpt de voor
ziening ; veroordeelt de eisende vennoot
schap in de kosten. 

5 september 1977. - 3e kamer. -
Voo?·zittm·, de H. Naulaerts, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - Verslaggever, 
de H. Clason.- Gelijkluidende conclusie, 
de H. Colard, advocaat-generaal. 
Pleiters, de HH. Van Ryn en Fally. 

3e KAMER. - 5 september 1977, 

VOORZIENING IN CASSATIE. 
VoRM. - DIENSTPLIOHTZA.KEN. 
VERZOEKSOHRIFT WAARIN DE DIENST
PLIOHTIGE BETWIST DAT HIJ" GESOHIKT 
IS VOOR DE DIENST EN VRAAGT EEN 
NIEUW MEDISOH ONDERZOEK TE ONDER
GAAN. - VERZOEKSOHRIFT DAT GEEN 
VOORZIENING IN OASSATIE IS. 

Geen voorziening in cassatie is het ver
zoekschrijt waarin de dienstplichtige 
betwist dat hij geschikt is voor de dienst 
en m·aagt een nieuw medisch onderzoek 

te ondergaan (1). (Art. 51 gecoordi
neerde dienstplichtwetten van 30 april 
1962.) 

(HAUTENAUVEN.) 

Met de notitie overeenstemmend 
arrest. 

5 september 1977. - 3e kamer. -
Voorzitter en Verslaggever, de H. Nau
laerts, raadsheer waarnemend voorzitter. 
- Gelijkluidende conclusie, de H. Colard, 
advocaat-generaal. 

3e KAMER. - 5 september 1977, 

1° DIENSTPLICHT. - BESLISSINGEN 
VAN DE HERKEURINGSRAAD. - RE
DENEN. 

20 DIENSTPLICHT.- HERKEURINGS· 
RAAD. - BESLISSING OVER DE KEURING 
IN RET BUITENLAND.- GEEN OPROE
PING VAN DE DIENSTPLIOHTIGE. 

3o CASSATIEMIDDELEN. - DIENST
PLIOHTZAKEN.- MIDDEL DAT ENKEL 
BETREKKING HEEFT OP DE BESTREDEN 
BESLISSING. - NIET-ONTVANKELIJK
HEID. 

l 0 De he1·keuringsraad die over de dienst
geschiktheid uitspraak doet in de be
woordingen van artikel 43, § 4, van de 
dienstplichtwetten, gecoo?·dinee?·d op 
30 april1962, behoeft zijn beslissing niet 
nader te motiveren (2). 

2° De herkeuringsraad doet uitspraak over 
de keuring van de dienstplichtige in het 
buitenland zonder deze op te roepen (3). 
(Art. 46, § 5, gecoord. dienstplicht
wetten van 30 april 1962.) 

3° Niet ontvankelijk is het tot staving van 
een cassatieberoep tegen een beslissing 
van de herkeuringsraad aangevoerde 
middel, dat uitsluitend betrekking heeft 

(1) Oass., 17 november 1976 (A?'!'. cass., 
1977, biz. 304). 

(2) Oass., 8 juni 1977 (A1·r. cass., 1977, 
biz. 1041). 

(3) Oass., 6 april 1977 (Ar?', cass., 1977, 
biz. 847). 
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op de kennisgeving van de bestreden 
beslissing (1}. (Artt. 37, § 4, en 50 
gecoord. dienstplichtwetten van 30 ap
ril 1962.) 

(EVRARD.) 

ARREST (vertaling). 

RET HOF ; - Gelet op de bestreden 
beslissing, op 29 april 1977 door de 
Herkeuringsraad van de Provincie Hene
gouwen gewezen ; 

Over het eerste midde1, afgeleid uit 
de schending van artikel 48 van 
de dienstplichtwetten gecoordineerd op 
30 april 1962, 

doordat de beslissing niet met redenen 
is omkleed, nu de Zwitserse geneesheer
lmurder, die door de diplomatieke ambte
naar werd aangewezen, in zijn advies tot 
eisers ongeschiktheid besloot : 

Overwegende dat artikel 48 van de 
dienstplichtwetten, gecoordineerd op 
30 april 1962, weliswaar bepaalt dat de 
beslissingen van de herkeuringsraad met 
redenen moeten zijn omkleed, maar dat 
artikel 43, § 4, van dezelfde wetten 
nauwkeurig de bewoordingen aangeeft 
waarin deze raad over de dienstgeschikt
heid uitspraak doet ; dat, door eiser 
<< aangewezen geschikt voor dienst " te 
verldaren, de beslissing met redenen is 
omkleed overeenkomstig artikel 43, § 4; 

Dat het middel naar recht faalt; 

Over het tweede 
de schending van 
dienstplichtwetten, 
30 april 1962, 

middel, afgeleid uit 
artikel 48 van de 
gecoordineerd op 

doordat eiser niet op de hoogte werd 
gebracht van de datum en het uur van 
de openbare zitting waarop over zijn 
geval uitspraak zou worden gedaan, 

terwijl de beslissingen van de her
keuringsraad « in alle gevallen worden 
beschouwd als op tegenspraak ge-
nomen>>: 

Overwegende dat uit de beslissing 
blijkt dat eiser in het buitenland een 
medische keuring heeft ondergaan over
eenkomstig de bepalingen van artikel 46 

(1) Oass., 4 januari 1974 (Arr. cass., 1974, 
blz. 495) ; raadpl. cass., 17 augustus 1976 
(ibid., 1977, blz. 1138). 

van de gecoordineerde wetten ; dat § 5 
van genoemd artikel bepaalt dat in een 
dergelijk geval de raad uitspraak doet 
zonder de belanghebbende op te roepen ; 

Dat het middel naar recht faalt ; 

Over het derde middel, afgeleid uit de 
schending van artikel 48 van de dienst
plichtwetten, gecoordineerd op 30 april 
1962, 

doordat de beslissing niet binnen acht 
dagen ter kennis van eiser werd gebracht : 

Overwegende dat deze grief, die uit
sluitend betrekking heeft op de kennis
geving van de bestreden beslissing, 
vreemd is aan deze beslissing ; 

Dat het middel dus niet ontvankelijk 
is; 

Om die redenen, verwerpt de voor
ziening. 

5 september 1977. - 3e kamer. -
Voorzitte1· en Verslaggever, de H. Nau
laerts, raadsheer waarnemend voorzitter. 
- Gelijkluidende conclusie, de H. Oolard, 
advocaat-generaal. 

ze KAMER. - 6 september 1977. 

1° OASSATIEMIDDELEN. - STRAF
ZAKEN. - MIDDEL TEN BETOGE DAT 
HET BESTREDEN ARREST GEWEZEN IS 
DE DAG v66R DIE WELKE VOOR DE UIT· 
SPRAAK WERD VASTGESTELD, ZONDER 
DAT DE VERDEDIGING OMTRENT DEZE 
WIJZIGING OP DE HOOGTE WAS GE
BRACHT. - 0ASSATIEBEROEP BINNEN 
DE WETTELIJKE TERMIJN, - MIDDEL 
NIET ONTVANKELIJK BIJ GEBREK AAN 
BELANG. 

2° GRONDWET. - ARTIKEL 9. -
WETTELIJKHEID VAN DE STRAFFEN.
BEGRIP. 

3° REOHTERLIJKE MACHT. - IN
TERPRETATIE VAN EEN ADMINISTRA
TIEVE BESLISSING OF HANDELING. -
B:EGRIP. 

4° V ALSHEID EN GEBRUIK VAN 
VALSE STUKKEN. - STRAFWET-
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BOER, ARTIKEL 194 EN 195. - VALS
HEID IN EEN AKTE. ---:-- A:KTE. -
BEGRIP. 

50 STRAF. - MET EEN SPEOIFIEKE 
STRAF STRAFBARE WANBEDRIJVEN EN 
EEN GECORRECTIONALISEERDE MIS
DAAD. - RECHTER DIE EEN ENKELE 
STRAF UITSPREEKT MET TOEPASSING 
VAN ARTIKEL 65 VAN HET STRAFWET
BOEK. - DEZE STRAF KAN EEN ANDERE 
STRAF ZIJN DAN DE SPEOIFIEKE STRAF 
OP EEN VAN DEZE MISDRIJVEN. 

6° CASSATIEMIDDELEN. - STRAF
ZAKEN. - STRAFVORDERING. - EEN 
ENKELE STRAF UITGESPROKEN WEGENS 
VERSCHEIDENE MISDRIJVEN.- MID DEL 
DAT ENKEL BETREKKING HEEFT OP EEN 
VAN DEZE MISDRIJVEN. STRAF 
WETTELIJK VERANTWOORD DOOR EEN 
ANDER MISDRIJF. NIET-ONTVANKE
LIJKHEID. 

1° Niet ontvankelijk, bij gebrek aan 
belang, is het middel ten betoge dat de 
bestreden beslissing is gewezen de dag 
v66r die welke vom· de uitspmak we1·d 
vastgesteld, zonde1· dat de verdediging 
omt1·ent deze wijziging op de hoogte 
was gebracht, ntt het cassatiebe1·oep is 
ingesteld binnen de te1·mijn van tien 
vrije dagen na de uitspmak. 

2° De 1·echtm· die vaststelt dat de bestand
delen van een misd1·ijf aanwezig -zijn 
past wettig de vermelde stmfbepaling 
toe, onverschillig of de stmfbm·e hande
ling tevens indrttist tegen enige minis
tel·iele omzendb1·ief. 

3° Hoewel de rechter de opportuniteit van 
een administratieve beslissing of hande
ling niet mag beoordelen, is hij, wanneer 
hij beslissingen en verordeningen van 
de uitvoerende macht dient toe te passen, 
bevoegd om die te interpreteren voor zover 
zttlks noodzakelijk is ter beoonleling van 
het hem onde?'W01'pen geschil ( 1). 

4° Een akte in de zin van artikel194 en 195 
van het Stmfwetboek is de 1'ekening
verantwoording opgesteld en aan de 
bevoegde ministe1' toegezonden dam· een 
openbaa1' ambtenam· die aan dat minis
terie vemntwom·ding verschuldigd is. 

(1) Raadpl. cass., 21 december 1973 (.Ar1'. 
cass., 1974, blz. 473). 

5° W anneer de straJrechter die ttitspmak 
moet doen over een wanbed1·ijf waarop 
een specifieke stmf is gesteld, alsmede 
over een geco1·rectionalisee1'de misdaad, 
de eenheid van opzet vaststelt en een 
enkele straf uitsp1·eekt met toepassing 
van m·tikel 65 van het Stmfwetboek, 
kan deze st?·af een andere stmf zijn dan 
de op dit wanbed1·ijf gestelde specifieke 
st1·af. 

6° W anneer wegens VM'scheidene misd1'ijven 
een enkele straf is uitgesp1'oken is niet 
ontvankelijk, bij gebTek aan belang, 
de vordm·ing tot ve1·nietiging van de 
beslissing op de stmfvm·dering, gegTOnd 
op een middel dat enkel betTekking heeft 
op een van deze misd?·ijven, als de 
uitgesp1·oken st1'af wettelijk vemntwom·d 
blijft door een andeT misd1·ijf (2). 
(Artt. 411 en 414 Sv.) 

(CRABBE.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 3 mei 1977 door het Hof van 
beroep te Gent gewezen ; 

Overwegende dat eiser bij dat arrest 
wordt veroordeeld wegens de navolgende 
telastleggingen : 

- A, 1 en 2 : valsheid in geschriften 
en gebruik daarvan, als openbaar officier 
of ambtenaar, namelijk als aangesteld 
hoofdonderwijzer of als onderwijzer, met 
betrekking tot samenvattende tabellen 
betreffende het aantal en de activiteit 
van animators ten laste van het Minis
terie van N ationale Opvoeding en 
Cultm:IT, 

- B, 1, 2, 3 en 5 : valsheid in ge
schriften en gebruik daarvan, in de 
voormelde hoedanigheid, met betrekking 
tot samenvattende staten betreffende 
toezichtsbeurten (1) en, als feitelijk 
beheerder, met betrekking tot afreke
ningen betreffende vakantiekolonies (2, 3 
en 5), ten nadele van het voormelde 
ministerie, 

- B, 6 : door het hof van beroep 
opnieuw omschreven als bedrieglijke 
verklaring met het oog op het verkrijgen 

(2) Oass., 3 januari 1977 (A1·r. cass., 1977, 
blz. 471). 
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van een grotere subsidie dan verschuldigd 
(art. 1 van het koninklijk besluit van 
31 mei 1933), 

- 0, 4 en 5 : verduistering als 
ambtenaar of als een met een openbare 
dienst belast persoon, in de voormelde 
hoedanigheid, met de omstandigheid 
dat hij geen zekerheid had gesteld, van 
een globaal bedrag van 985 frank (0, 4) 
en van 2.280 frank (0, 5}, ten nadele 
van verscheidene personen, 

- D, 1, 2 en 4 : knevelarij, steeds in 
de voormelde hoedanigheid, door het 
aanrekenen, voor het deelnemen van 
leerlingen aan vakantiekolonies, van een 
hoger bedrag dan bij ministeriele om
zendbrief toegestaan (D, l en 2) of van 
een vergoeding voor het vervoer van 
leerlingen naar het zwembad, terwijl dit 
kosteloos met Rijksvoertuigen geschiedde 
(D, 4), 

- E en F, 2 : oplichting van het 
Ministerie van N ationale Opvoeding en 
Kultuur voor bedragen van 47.617 frank 
en 10.512 frank, gei'nd achtereenvolgens 
wegens niet verantwoorde bedrijvigheid 
als animator (E) en wegens in feite niet 
gehouden toezicht (F, 2) ; 
al deze handelingen, gepleegd op bepaalde 
tijdstippen of in periodes gaande van de 
vroegste datum van 1 september 1969 
(B, 1) tot de jongste datum van 31 decem
ber 1974 (0, 10), in het arrest beschouwd 
als de uitvoering van een zelfde opzet en 
gestraft met een enkele straf, zijnde 
zes maanden gevangenisstraf en een 
geldboete van 300 frank, benevens 
ontzetting van rechten gedurende vijf 
jaar en met uitstel gedurende vijf jaar 
wat de hoofdgevangenisstraf betreft ; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van artikel 373 van het 
W etboek van Strafvordering en van de 
rechten van de verdediging, 

doordat, zoals uit het zittingsblad van 
de zesde kamer van het Hof van Beroep 
te Gent van 22 februari 1977 blijkt, het 
hof de zaak op tegenspraak had uitgesteld 
voor uitspraak op de zitting van 
4 mei 1977, 

terwijl het bestreden arrest werd 
uitgesproken op 3 mei 1977, zonder dat 
de verdediging omtrent deze wijziging 
op de hoogte was gebracht, zodat aldus 
de termijn om zich in cassatie te voorzien 
verminderd werd tot negen dagen : 

Overwegende dat, nu eiser de achtste 
dag cassatieberoep heeft ingesteld, het 
middel, dat erop neerkomt te stellen 
dat hij slechts over negen dagen heeft 

beschikt in plaats van tien, bij gebrek 
aan belang, niet ontvankelijk is ; 

Over het vierde middel, zesde onder
dee!, afgeleid uit de schending van 
artikel 9 van de Grondwet, 

dom·dat aan de grondslag van de 
telastleggingen B, 2, 3, 5, en D, 1, 2, 
de ministeriele omzendbrief nr. 8(72 ligt, 
over het inrichten van vakantiekolonies 
in het Nederlandstalige landsgedeelte, 

terwijl een ministeriele circulaire geen 
straffen kan stellen, vermits dit in strijd 
zou zijn met artikel 9 van de Grondwet, 
zodat, al mochten de bepalingen van 
deze ministeriele circulaire niet geeer
biedigd zijn door eiser, dit onmogelijk 
kon leiden tot een veroordeling tot de 
straffen bepaald in de artikelen 194 of 
243 van het Strafwetboek : 

Overwegende dat het hof van beroep, 
na te hebben vastgesteld dat de bestand
delen van de voormelde eiser ten laste 
gelegde misdrijven aanwezig zijn, de in 
het middel vermelde strafbepalingen 
wettig kon toepassen, onverschillig of 
de betrokken strafbare handelingen 
tevens indruisen tegen enige ministeriele 
omzendbrief ; 

Dat het onderdeel faalt naar recht ; 

Over het vijfde middel, vierde tot 
zevende onderdeel, afgeleid uit de schen
ding van artikel 97 van de Grondwet, 

Overwegende dat het arrest aldus 
antwoordt op de aangehaalde conclusies ; 

Over het zesde middel, afgeleid uit de 
schending van het principe van de 
scheiding van de machten, 

doo1·dat het hof van beroep, bij het 
onderzoek van elke telastlegging, met 
uitzondering van die sub B, 6, zich telkens 
in de plaats van de uitvoerende macht 
stelt ten einde te beslissen op welke wijze 
administratieve regels dienen toegepast 
of gei:nterpreteerd te worden of oordeelt 
over de opportuniteit van bepaalde 
administratieve handelingen, en met 
name rechtstreeks een uitspraak doet 
over de draagwijdte en de toepassing 
van het koninklijk besluit dat de vergoe
dingen regelt in verband met socio
culturele en sportactiviteiten in het 
Rijksonderwijs, zich uitspreekt over wat 
al of niet dient beschouwd te worden als 
toezicht op school 's morgens of ge
durende het middagmaal, over de oppor
tuniteit van bepaalde door eiser getroffen 
inwendige 1naatregelen op school, over 
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wat dient verstaan te worden onder het 
inrichten en beheren van een vaJ{antie
kolonie door of in een Rijksschool, over 
de prijs die kan of moet gevraagd worden 
aan een deelnemer van een vakantie
kolonie, wanneer iemand recht heeft 
in het Rijksonderwijs op vergoedingen 
wegens scheidsrechterlijke tussen
komsten, over de prijs die kan of mag 
gevraagd worden bij het Rijksonderwijs 
voor het leerlingenvervoer naar het 
zwembad: 

Overwegende dat de rechter die ge
roepen wordt om besluiten en verorde
ningen van de uitvoerende macht toe 
te passen, bevoegd is om die besluiten 
en verordeningen te interpreteren voor 
zover zulks noodzakelijk is ter beoor
deling van het hem onderworpen geschil ; 

Dat het middel, in zoverre het deze 
bevoegdheid ontkent, faalt naar recht ; 

Overwegende dat het arrest ten aanzien 
van de in het middel aangeklaagde 
punten binnen de grenzen van de voor
melde bevoegdheid blijft en niet de 
opportuniteit van enig besluit of van 
enige administratieve handeling beoor
deelt; 

Dat het middel in zoverre feitelijke 
grondslag mist ; 

Overwegende dat eiser ten slotte niet 
aangeeft van welke door hem op school 
getroffen inwendige maatregel het hof 
van beroep de opportuniteit beoordeelt ; 

Dat het middel in zoverre wegens 
gebrek aan nauwkeurigheid niet ont
vankelijk is; 

Over het zevende middel, afgeleid uit 
de schending van artikel 194 van het 
Strafwetboek, 

doo1·dat het arrest beslist dat eiser in 
de uitoefening van zijn bediening valsheid 
gepleegd heeft, hetzij door valse hand
tekeningen, hetzij door vervaJsing van 
akten, geschriften of handtekeningen, 
hetzij door onderschuiving van personen, 
hetzij door geschriften in openbare 
registers of andere open bare akten na het 
opmaken of het afsluiten ervan gesteld 
of ingevoegd, 

terwijl, eet·ste onderdeel, eiser geen valse 
handtekeningen geplaatst heeft, noch 
een akte, geschrift, of handtekening 
vervalst heeft, noch personen onder
geschoven, noch zaken heeft ingevoegd 
of bijgevoegd aan openbare registers of 
akten (telastleggingen A, 1, B, 1, 2, 3, 
5, 6) en de samenvattende tabellen van 
de voor betaling in aanmerking komende 
prestaties van de animators, of de 
formulieren C of de samenvattende 

staten voor bezoldigingsbeurten of de 
afrekeningen in verband met vakantie
kolonies geen afschriften, akten of regis
ters zijn in de zin van artikel 194 van 
het Strafwetboek ; 

tweede onderdeel, het arrest ten onrechte 
toepassing heeft gemaakt van artikel 194 
van het Strafwetboek, daar het koninklijk 
besluit van 31 mei 1933 betreffende de 
verklaringen te doen in verband met 
subsidies, vergoedingen en toelagen van 
elke aard, die geheel of gedeeltelijk ten 
laste van de staat zijn, in een specifieke 
bestraffing voorziet en bijgevolg de 
toepassing van andere wetsartikelen 
uitsluit : 

W at het eerste onderdeel betreft : 

Overwegende, in zoverre dit onderdeel 
de telastlegging B, 5, aangaat, dat het 
arrest in feite en derhalve op onaantast
bare wijze vaststelt dat eiser de rekening
verantwoording betreffende de vakantie
kolonies te Tihange opstelde, onder
tekende en aan het betrokken ministerie 
toezond als openbaar ambtenaar die 
aan dat ministerie verantwoording 
verschuldigd was ; voorts dat eiser in die 
akte feiten als waar heeft opgenomen, 
die het niet zijn ; 

Overwegende dat het arrest aldus 
wettelijk vaststelt dat de betrokken 
rekening-verantwoording een akte is in 
de zin van de artikelen 194 en 195 van 
het Strafwetboek en de veroordeling 
van eiser wegens valsheid in geschrifte 
wettelijk verantwoordt ; 

Dat het onderdeel in zoverre niet kan 
worden aangenomen ; 

Overwegende dat het onderdeel, in 
zoverre het andere telastleggingen dan 
die sub B, 5, betreft, niet tot cassatie 
kan leiden en derhalve zonder belang en 
niet ontvankelijk is om de redenen die 
verder zullen worden aangegeven in 
verband met, onder meer, het tweede 
middel; 

W at het tweede onderdeel betreft : 

Overwegende dat artikel 1 van het 
koninklijk besluit van 31 mei 1933 in een 
bijzondere straf voorziet voor hem die 
willens en wetens een valse of onvolledige 
verklaring doet in verband met het 
bekomen of behouden van een subsidie 
die geheel of gedeeltelijk ten laste van 
de Staat is, maar verwijst naar de in 
artikel 496 van het Strafwetboek 
bepaalde straffen voor hem die ten 
gevolge van zodanige verklaring een 
subsidie, vergoeding of toelage ontvangt, 
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waarop hij geen recht heeft of waarop 
hij slechts gedeeltelijk recht heeft ; dat 
geen van die beide bepalingen de toepas
sing uitsluit van artikel 65 van het 
Strafwetboek, krachtens hetwelk, bij 
vastgestelde eenheid van opzet, zoals 
terzake, wegens wanbedrijven en gecor
rectionaliseerde misdaden een enkele 
straf wordt uitgesproken en wel in 
voorkomend geval een andere dan de 
specifieke straf gesteld op een van die 
misdrijven ; 

Dat het onderdeel faalt naar recht ; 

Over het tweede en het derde middel, 
het vierde middel, eerste, tweede en 
derde onderdeel, het vijfde middel, eerste, 
tweede, derde, achtste en negende onder
dee!, het achtste, negende en tiende 
middel samen : 

Overwegende dat geen van deze mid
delen of onderdelen betrekking heeft op 
de veroordeling wegens de telastleg
ging B, 5, zijnde valsheid in geschriften, 
namelijk de rekening-verantwoording 
over de vakantiekolonie te Tihange, 
gepleegd op 7 september 1974, zijnde 
een bepaalde dag, minder dan drie jaar 
v66r het arrest en derhalve niet verjaard ; 

Overwegende dat, nu eiser tot een 
enkele straf wordt veroordeeld wegens 
al de bewezen verklaarde misdrijven en 
deze straf wettelijk gerechtvaardigd 
wordt door het evengemelde misdrijf 
omschreven onder B, 5, de middelen en 
onderdelen, die op dit laatste misdrijf 
geen betrekking hebben, niet tot cassatie 
kunnen leiden en derhalve wegens gebrek 
aan belang niet ontvankelijk zijn ; 

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 ; veroordeelt eiser in de kosten. 

6 september 1977. - 26 kamer. -
V oorzitter, Baron Richard, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - Verslaggever, 

(1) Cass., 4 maart 1975 (A?'?', cass., 1975, 
biz. 753). 

(2) Cass., 30 september 1974 (A1•r. cass., 
1975, blz. 132); raadpl. cass., 10 mei 1972 
(ibid., 1972, biz. 842); DALCQ, Tmite de 
la ?'esponsabilite civile, nr. 3184 ; RoNsEJ, 
Schade en schadeloosstelling, A.P.R., nr. 1079. 

Raadpl. cass., 7 mei 1962 (Bull. en Pas., 
1962, I, 1002) : over het recht van de dader, 

de H. Soetaert. - Gelijkluidende con
clusie, de H. Ballet, advocaat-generaal. 
- Pleiters, de HH. de Ponthiere (van de 
balie te Ieper) en Derycke (van de balie 
te Kortrijk). 

26 KAMER. - 6 september 1977. 

1 o AANSPRAKELIJKHEID (BUITEN 
OVEREENKOMST). - DoDEN. -
SCHADE DIE DE RECHTVERKRIJG:ENDEN 
VAN DE GETROFFENE ONDERGAAN TEN 
GEVOLGE VAN RET VERLIES VAN DIENS 
INKOMSTEN.- VASTSTELLING VAN DIE 
SCHADE. GEEN SAMENVOEGING 
MOGELIJK VAN DE KRACHTENS DE 
ARBEIDSONGEVALLENWET UITGEKEER· 
D:E VERGOEDINGEN EN DE NAAR G:EMEEN 
RECHT VOOR DEZELFD:E SCHAD:E OF EEN 
DEEL VAN DEZELFDE SCHAD:E TOEGE· 
KENDE VERGOEDINGEN. 

2° REDENEN VAN DE VONNISSEN 
EN ARRESTEN. - STRAFZAKEN. -
BURGERLIJKE RECHTSVORDERING. -
DUBBELZINNIGE REDENEN. - NIET 
GEMOTIVEERD:E BESLISSING. 

1° De schade die de rechtverkrij genden 
van de getroffene van een dodelijk 
ongeval ondergaan ten gevolge van het 
verlies van diens inkomsten bestaat in 
het verlies van het aandeel in diens 
inkomen, waaruit zij voordeel t1·okken 
of hadden kunnen trekken (1); de ver
goedingen die met toepassing van de 
arbeidsongevallenwet aan de weduwe 
en aan de kinderen van de getrojjene 
worden uitgekeerd, en die eveneens de 
schade uit hetzelfde inkomstenverlies 
dekken, kunnen niet worden samen
gevoegd met naar gemeen recht voor 
dezelfde schade of een deel van dezelfde 
schade toegekende vergoedingen (2) (3). 
(Artt. 1382 en 1383 B.W.; art. 46, 
§ 2, tweede lid, wet van 10 april 1971.) 

die voor een dodelijk ongeval aaDBprakelijk is 
en van wie een globaal bedrag wordt ge
vorderd tot vergoeding van de schade die 
verscheidene personen afzonderlijk hebben 
geleden, te eisen dat het deel, dat hij eventueel 
aan elk van zijn schuldeisers moet betalen, 
v66r de feitenrechter wordt vastgesteld en 
besproken. 

(3) De oplossing van het geannoteerde 
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2o Niet ?'egelmatig gemotivee?'d is de 
beslissing die, reohtdoende op de bu1'ge1'
lijke reohtsvo1'de1·ing van de eohtgenote 
van de getroffene van een arbeidsongeval, 
in het onzeke1'e laat of de jeiten1'eohters 
van oo?'deel wa?'en dat de sohade ten 
gevolge van het ve?'lies van de inkomsten 
uit de we1·kzaamheid van de getroffene 
in jeite, naa1• gemeen 1'eoht, een volledig 
persoonlijke sohade van de eohtgenote 
was die zij alleen had geleden en dat het 
minde1ja1'ige kind, in feite en in de 
omstandigheden van de zaak, zelf geen 
enkel aandeel in deze sohade had, dan 
wel dat, ofsohoon een aandeel in die 
sohade doo1' het kind we?'d ondergaan, 
het naar gemeen 1·eoht geen aansp1·aak 
kon maken op ve1·goeding van dit deel 
van de sohade, daar naar gemeen 1·eoht 

arrest is niet in tegenspraak van die van het 
arrest van 10 mei 1972, waarvan sprake in 
noot 2. 

Ret arrest van 10 mei 1972 had beslist dat 
de gemeenrechtelijke vergoeding aan de 
weduwe van de getroffene van een arbeids
ongeval toegekend voor de materiele schade, 
die zij ten gevolge van <liens overlijden heeft 
geleden, niet dezelfde schade herstelt als de 
arbeidsongevailenrente die aan de kinderen 
wordt toegekend, zelfs indien, bij de vaststelling 
van het bedmg van de gemeem•echtelijke ver
goeding, 1·ekening tvas gehottden met de samen
stelling van het gezin van de get1·offene. 

In de zaak, waarop het arrest van 10 mei 
1972 betrekking had, was de oorspronkelijke 
vordering van de echtgenote van de getroffene 
aanhangig gemaakt bij de correctionele 
rechtbank die haar een persoonlijke vm·goeding 
naar gemeen recht had toegekend, bij de 
vaststelling waarvan weliswaar rekening werd 
gehouden met de minderjarige kinderen. 
Doch, noch de dader van het ongeval, noch de 
verzekeraar van diens burgerrechtelijke aan
sprakelijkheid hadden tegen deze beslissing 
hoger beroep ingesteld. Ret feit dat met de 
samenstelling van het gezin rekening was 
gehouden om het bedrag van de schade vast 
te steilen, kon niet beletten dat de kinderen, 
die niet in het geding waren betrokken, op 
hun beurt van de arbeidsongevailenverze
keraar schadevergoeding vorderden en even
min dat laatstgenoemde, die werd veroordeeld 
tot betaling van de schadevergoeding, zich 
keerde tegen de verzekeraar van de burger
rechtelijke aansprakelijkheid van de dader 
van het ongeval. 

De beslissing, die de vordering tot tussen
komst van de arbeidsongevallenverzekeraar 
tegen de dader van het ongeval en zijn 
verzekeraar gegrond verklaarde, berustte op 

alleen de eohtgenote volledige vergoeding 
van die sohade kan bekomen hetzij in 
eigen naam, hetzij voor een deel in eigen 
naam en voo1· een ander deel in naam 
van haa1· minde1ja1·ig kind waarvan 
zij de wettelij ke ve1·tegenwoo1·digster 
is (l) (2). 

(STEURS, VAN DEN EYNDE 
]JN NAAMLOZE VENNOOTSOHAP 

«ROYALE BElLGE n, T. VOS.) 

ARREST. 

HET HOF;- Gelet op het bestreden 
arrest, op 23 februari 1977 door het Hof 
van Beroep te Brussel gewezen ; 

Overwegende dat de voorzieningen 
alleen gericht zijn tegen de civielrechte-

de vaststelling dat de naar gemeen recht aan 
de weduwe van de getroffene toegekende 
vergoecling niet dezelfde schade dekte als de 
vergoeding aan de kinderen. 

Ret ging dus om een heel bijzondere toe
stand, die een dergelijke oplossing heeft 
gekregen, omdat geen beroep werd ingesteld 
door de dader van het ongeval en door <liens 
verzekeraar tegen een beslissing, waarbij aan 
de weduwe een persoonlijke vergoeding werd 
toegekend zonder dat de minderjarige kinderen 
uit het oog werden verloren. 

In het geval dat in het geannoteerde arrest 
aan het Rof werd voorgelegd was de toestand 
geheel anders. 

De weduwe van de getroffene had eerst 
gevraagd dat zij en haar minderjarig kind op 
grond van de arbeidsongevailenwetgeving 
zouden worden schadeloos gesteld. 

Toen zij vervolgens, in haar eigen naam 
aileen, om schadevergoeding naar gemeen 
recht vroeg, kon zij geen vergoeding meer 
bekomen gelijk aan het volledig aandeel in 
het inkomen uit de werkzaamheid van de 
getroffene dat aan aile gezinsleden ten goede 
kwam. 

Door aan de weduwe van de getroffene voor 
een door haar niet geleden schade een vergoe
ding toe te kennen welke naar de regels inzake 
burgerrechtelijke aansprakelijkheid belang
rijker was dan die waarop zij recht hacl, heeft 
het bestreden arrest, ten gevolge van een 
verkeerde interpretatie van het arrest van 
10 mei 1972, de artikelen 1382 en 1383 van 
het Burgerlijk W etboek geschonden, zoals het 
geannoteerde arrest impliciet aanneemt. 

A.B. 
(1) Cass., 30 september 1974 (A1'1'. cass., 

1975, biz. 132). 
(2) Zie noot 3 van biz. 17. 
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lijke beschikkingen van het arrest in 
zoverre clit het beroepen vonnis bevestigt 
en meer bepaald in zoverre het oordeelt 
dat voor de berekening van de inkomsten
schade van de burgerlijke partij, thans 
verweerster, naar gemeen recht de vergoe
dingen en de renten gevestigd ten voor
dele van haar minderjarig kind in het 
kader van de wetgeving op de arbeids
ongevallen, niet in mindering dienen te 
worden gebracht, en in zoverre het 
arrest oordeelt dat de vergoedingen 
gevorderd naar gemeen recht als inkom
stenschade door de burgerlijke partij 
niet dezelfde schade dekken als de renten 
en vergoedingen die aan haar minderjarig 
kind werden toegekend in het kader van 
de wetgeving op de arbeidsongevallen; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 1382 en 
1383 van het Burgerlijk Wetboek en 
97 van de Grondwet, 

doordat het arrest niet genoegzaam 
acht slaat op het subsidiair verweer 
van de namens eiseres voor het hof van 
beroep genomen conclusie, waardoor 
deze heeft doen gelden dat, zo dat hof de 
mening zou toegedaan zijn dat met de 
ar beidsongevallenvergoeding toegekend 
aan het kind toch geen rekening moet 
worden gehouden in het kader van de 
globale vergoeding toegekend in gemeen 
recht aan verweerster, er nochtans een 
andere berekening moet worden gedaan 
omdat « de eigen schade van de weduwe 
(hier verweerster) natuurlijk niet kan 
worden berekend op grond van een 
inkomstenverlies van 60 pet. (in werke
lijkheid 65 pet.) van het basisloon, daar 
hierin eveneens het verlies van het kind 
begrepen is ,, zodat de persoonlijke 
schade van de weduwe in gemeen recht 
(het persoonlijk onderhoud van de 
getroffene op 40 pet. [in werkelijkheid 
op 35 pet.] geraamd zijnde) « op 50 pet. 
kan worden geraamd, en dit meer bepaald 
gezien de gezinsinkomsten, de levens
standaard en de leeftijd van de weduwe 
(hier verweerster) en van haar kind"; 
het arrest deze conclusie verwerpt op 
grond : dat de « eigen " persoonlijke 
schade van verweerster in conc1·eto dient 
te worden beoordeeld, dat de vraag niet 
zo zeer is te weten welk deel van het 
inkomen van de overledene diende voor 
zijn eigen onderhoud, maar wel « welke 
uitgaven zijn gezin " niet meer zal doen 
na het overlijden, dat tal van uitgaven 
" voor de nabestaanden nagenoeg onver
anderd zullen blijven " en dat opmerking 
verdient dat de berekening van de 

vergoeding in gemeen recht " zich uit
strekt over drieendertig jaar lucratieve 
overlevingsduur van het slachtoffer, 
terwijl de vergoedingen uitgekeerd voor 
het kind bij toepassing van de arbeids
ongevallenwet berekend werden op basis 
van een tijdsverloop van ongeveer 
tien jaar ,, 

terwijl, ee~·ste onderdeel, de schade, 
voortspruitend uit het verliezen van 
het deel van de inkomsten uit zijn werk
zaamheid, dat de getroffene door een 
dodelijk ongeval bij zijn leven gebruikte 
voor het onderhoud van zijn gezin, 
een schade is die elkeen van de leden 
van de dat deel van bedoelde inkomsten 
genietende gezinsgroep treft, derhalve 
de vergoeding van die schade in gemeen 
recht verschulcligd is door de derde
aansprakelijke voor het ongeval, niet aan 
een enkel van de leden van de gezins
groep, doch aan elk van dezen individueel 
voor zijn persoonlijk aandeel in de 
geleden schade, en terwijl, dienten
gevolge, door te weigeren, ten deze, 
de vergoeding, naar gemeen recht ver
schuldigd als herstel van zulk een schade, 
om te slaan tussen verweerster en haar 
minderjarig kind in verhouding tot het 
respectief door elk hunner geleden aandeel 
in die schade, en door aan verweerster 
voor haar persoonlijk een vergoeding toe 
te kennen, gelijk aan het gehele aandeel 
in de inkomsten uit de werkzaamheid 
van de getroffene, dat aan zijn gezinsleden 
ten goede kwam, het arrest de rechten 
van het kind op vergoeding van zijn 
aandeel in de geleden schade miskent, 
en ten onrechte aan verweerster vergoe
ding toekent voor schade die zij niet 
persoonlijk ondergaan heeft en die de 
grens van haar rechten volgens de regels 
van de civielrechtelijke aansprakelijkheid 
naar gemeen recht overschrijdt (scherr
cling van de artikelen 1382 en 1383 van 
het Burgerlijk Wetboek); 

tweede onderdeel, de hiervoren aan
geklaagde redenen, om welke het arrest 
weigert in te gaan op het subsidiair 
verweer van eiseres, door hun onduidelijk
heid en hun ambigui'teit in het onzekere 
laten of de feitenrechters overwogen 
hebben dat de schade, gesproten uit het 
verliezen van de inkomsten uit de 
werkzaamheid van de getroffene bij het 
kwestieuze arbeidsongeval, in feite naar 
gemeen recht een schade opleverde die 
geheel aan verweerster eigen was, als 
enkel door haar ondergaan, en het 
minderjarig kind van verweerster in 
feite en onder de omstandigheden van 
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de zaak persoonlijk geen enkel aandeel 
in die schade leed, dan wei dat, ofschoon 
een aandeel in die schade door het kind 
werd ondergaan, dit geen recht had op 
de vergoeding van dat aandeel in de 
schade naar gemeen recht, daar ver
weerster naar gemeen recht aileen de 
gehele vergoeding van die schade mocht 
bekomen, hetzij in eigen naam, hetzij 
voor een dee! in eigen naam en voor het 
andere deel in naam van haar minder
jarig kind waarvan zij de wettelijke 
vertegenwoordigster is ; terwijl de twijfel 
welke de gronden van het arrest aan
gaande die onderscheiden punten laten 
heersen, geen mogelijkheid biedt de 
wettelijkheid van de beslissing te toetsen 
die bedoeld subsidiair verweer van de 
conclusie in hager beroep van eiseres 
heeft verworpen, noch bijgevolg die 
beslissing als naar de eis van de wet met 
redenen omkleed te beschouwen (scherr
ding van artikel 97 van de Grondwet) : 

Overwegende dat de schade die recht
verkrijgenden van de getroffene onder
gaan ten gevolge van diens overlijden, 
onder meer bestaat in het verlies van het 
aandeel van diens inkomen, waaruit 
elk van die rechtverkrijgenden voordeel 
trok ; dat de vergoedingen die met 
toepassing van de arbeidsongevallenwet 
aan de weduwe en aan de kinderen van 
de getroffene worden uitgekeerd, eveneens 
de schade door hetzelfde inkomensverlies 
dekken en daarom krachtens artikel 46, 
§ 2, tweede lid, van die wet niet kunnen 
worden samengevoegd met volgens het 
gemeen recht voor dezelfde schade of een 
deel van dezelfde schade toegekende 
vergoedingen ; 

Overwegende dat het arrest niet 
antwoordt op de conclusie van eiseres 
ten betoge dat ook het minderjarig kind 
van verweerster schade heeft geleden 
ten gevolge van het inkomstenverlies 
door het overlijden van de echtgenoot 
van verweerster, en daardoor in zijn 
gewraakte overwegingen de dubbel
zinnigheid bevat die in het tweede 
onderdeel van het middel wordt aange
klaagd, weshalve het niet regelmatig is 
gemotiveerd ; 

Dat het middel in zoverre gegrond is ; 

Om die redenen, en ongeacht het 
eerste middel, dat niet tot ruimere 
cassatie kan leiden, vernietigt het bestre
den arrest, doch enlml in zoverre het, 
bij bevestiging van het beroepen vonnis, 
de inkomstenschade bepaalt die ver
weerster heeft geleden ten gevolge van 
het overlijden van haar echtgenoot en 

de eis tot toerekening van enige aan het 
kind van verweerster krachtens de 
arbeidsongevallenwet uitgekeerde ver
goeding afwijst; veroordeelt verweerster 
in de kosten ; beveelt dat van dit arrest 
melding zal worden gemaakt op de kant 
van de gedeeltelijk vernietigde beslissing ; 
verwijst de aldus beperkte zaak naar 
het Hof van Beroep te Antwerpen. 

6 september 1977. - 2e kamer. 
V oorzitter, Baron Richard, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - V erslaggever, 
de H. Soetaert. - Gelijkluidende con
clusie, de H. Ballet, advocaat-generaal. 
- Pleiters, de HH. A. De Bruyn en 
van Heeke. 

2e KAMER. - 6 september 1977. 

VOORZIENING IN OASSATIE. 
STRAFZAKEN.- 0VERSPEL.- VOOR
ZIENING TEGEN HET VEROORDELEND 
ARREST BINNEN DE WETTELIJKE TER· 
MIJN. - 0VERSOHRIJVING, TIJDENS 
HET OASSATIEGEDING, VAN HET BE
SOHIKKENDE GEDEELTE VAN HET VON
NIS WAARBIJ DE EOHTSOHEIDING WORDT 
TOEGESTAAN. - VEROORDELING ZON
DER GEVOLG. - BESLISSING VAN HET 
HoF. 

TVanneer, inzake over·spel, het beschikkende 
gedeelte van het vonnis waarbij de 
echtscheiding tussen de beledigde echt
genoot en de veroordeelde echtgenoot 
wordt toegestaan, tijdens het cassatie
geding in de registers van de bur·gerlijke 
stand is overgeschreven, zegt het Hoj, 
zonder over de tegen het veroor·delend 
ar-rest binnen de wettelijke termijn 
ingestelde voorziening te beslissen, voor 
recht dat dit arrest zonder gevolg blijjt 
en beveelt het dat van zijn arrest melding 
wordt gemaakt op de kant van de bestre
den beslissing (I). (Art. 390 S.W. ; 
art. 2 wet van 17 april 1878.) 

(M ... , T. J,.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 

(1) Cass., 2 september 1975 (Ar·r·. cass., 
1976, blz. 12) en de noten 2 en 3. 
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arrest, op 14 januari 1977 door het Hof 
van Beroep te Gent gewezen ; 

Overwegende dat uit een uittreksel uit 
het register van de akten van de burger
lijke stand van de stad Gent blijkt dat 
sinds het cassatieberoep van eiseres het 
beschikkend gedeelte van het vonnis van 
22 februari 1977 van de Rechtbank van 
Eerste Aanleg te Gent, waarbij echt
scheiding tussen de echtgenoten J ... 
Charles en M... Mathilde wordt toege
staan, in de registers van de burgerlijke 
stand van de stad Gent is overge
schreven; 

Overwegende dat de overschrijving 
van het beschikkende gedeelte van het 
arrest waarbij echtscheiding wordt toege
staan, welke verricht is voordat het 
veroordelend arrest in kracht van 
gewijsde is gegaan, de voortzetting van de 
rechtspleging verhindert en elk gevolg 
ontneemt zowel aan de strafrechtelijke 
als aan de civielrechtelijke veroordeling 
die het gevolg ervan is ; 

Om die redenen, zegt voor recht dat het 
veroordelend arrest van 14 januari 1977 
zonder gevolg zal blijven ten aanzien 
van de strafrechtelijke en civielrechtelijke 
veroordelingen; beveelt dat van dit 
arrest melding zal worden gemaakt op 
de kant van voormeld arrest ; laat de 
kosten ten laste van de Staat ; zegt dat 
er geen grond bestaat tot verwijzing. 

6 september 1977. - 2e kamer. -
V oorzitter, Baron Richard, raadsheer 
waarnemend voorzitter.- Verslaggever, 
Ridder de Schaetzen. - Gelijkluidende 
conclusie, de H. Ballet, advocaat-gene
raal. - Pleiter, de H. Cammaert (van de 
balie te Gent). 

2e KAMER.- 6 september 1977. 

10 MISDRIJF. - RECHTVAARDIGINGS
GROND.- MoRlliLE DRANG.- BEGRIP. 

2o MISDRIJF. 0MSTANDIGHED1l1N 
DOOR Dlli BlliKLAAGDE ALS RECHTVAAR
DIGINGSGROND AANGEVOlliRD. - 0N
AANTASTBARE BEOORDELING DOOR DE 
FEITENRlliCHTER.- GRlliNZlliN. 

3° ONAANTASTBARE BEOORDE
LING DOOR DE FEITENRECHTER. 
- STRAFZAKlliN.- MISDRIJF.- DooR 
DE BlliKLAAGDlli ALS RlliCHTVAARDI-

GINGSGROND AANGlliVOERDlli OMSTAN
DIGHlliDlliN.- 0NAANTASTBARE BEOOR
DlliLING DOOR DE FEITENRECHTER. -
GRlliNZEN. 

1° Er is geen misdrijj wanneer de beklaagde 
werd gedrongen doo1· een macht die hij 
niet heejt kunnen weerstaan (1). (Art. 7l 
S.W.) 

2° en 3° De rechter beoordeelt op onaantast
bare wijze in jeite of de door de beklaagde 
aangevoerde omstandigheden een recht
vaardigingsgrond opleveren waardoo1· 
de strajrechtelijke aansprakelijkheid 
wordt uitgesloten, met dit voorbehoud 
dat de doo1· hem vastgestelde jeiten de 
gevolgen moeten kunnen rechtvaardigen 
die hij in reohte entit ajleidt (2). 
(Art. 7l S.W.) 

(PROCUREUR DES KONINGS Tlli BRUGGE, 
T. GYZlliLS.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 28 april 1977 in hoger beroep 
gewezen door de Correctione e Recht bank 
te Brugge; 

Over het middel ambtshalve afgeleid 
uit de schending van artikel 7l van het 
Strafwetboek : 

Overwegende dat de correctionele 
rechtbank verweerder vrijspreekt van de 
telastlegging, bij inbreuk op artikel 46, 
§ 1, van de W egverkeerswet, na vervallen 
te zijn verklaard van het recht te 
sturen, zijn rijbewijs of leervergunning 
niet te hebben voorgelegd of doen 
toekomen aan de griffie van het gerecht 
dat de beslissing heeft uitgesproken, 
binnen vier dagen na de dag waarop het 
openbaar ministerie de kennisgeving aan 
de veroordeelde heeft gedaan overeen
komstig artikel 40 van de W egverkeers
wet, en de vrijspraak hierop steunt dat 
« het blijkt uit de neergelegde stukken 
dat Gijzels zich terecht op overmacht 
kan beroepen » ; 

Overwegende dat, zo er enerzijds geen 
misdrijf is wanneer de beklaagde ge-

(1) Raadpi. cass., 17 november 1975 (Arr. 
cass., 1976, biz. 341) en 10 mei 1977 (ibid., 
1977, biz. 925). 

(2) Oass., 14 december 1976 (Arr. cass., 
1977, biz. 426), 
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drongen werd door een macht die hij niet 
heeft kunnen weerstaan, en zo anderzijds 
de rechter op onaantastbare wijze de 
feiten beoordeelt waaruit zodanige over
macht blijkt, nochtans uit de vast
stellingen die hij doet, m.oet kunnen 
volgen dat de beklaagde gehandeld heeft 
onder de drang van zodanige macht in de 
gebruikelijke zin van het woord; 

Overwegende dat ten deze uit de enkele 
overweging waarop het vonnis steunt, 
niet kan worden opgemaakt uit welke 
feiten de rechter heeft afgeleid dat 
verweerder heeft gehandeld onder de 
drang van een macht die hij niet kon 
weerstaan; 

Om die redenen, en zonder acht te 
slaan op de door eiser aangevoerde 
middelen, die niet tot cassatie zonder 
verwijzing kunnen leiden, vernietigt het 
bestreden vonnis ; beveelt dat van dit 
arrest melding zal worden gemaakt op 
de kant van de vernietigde beslissing ; 
laat de kosten ten laste van de Staat ; 
verwijst de zaak naar de Correctionele 
Rechtbank te Kortrijk, zitting houdende 
in hoger beroep. 

6 september 1977. - 2e kamer. -
V oorzitter, Baron Richard, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - Ve?·slaggever, 
de H. Soetaert. - Gelijkluidende con
clusie, de H. Ballet, advocaat-generaal. 

2e KAMER.- 6 september 1977. 

l 0 WEGVERKEER. - VLUCRTMIS
DRIJF. - BESTANDDELEN VAN RET 
MISDRIJF. 

2° REDENEN VAN DE VONNISEN 
EN ARRESTEN.- STRAFZAKEN.
VEROORDELING. - GEEN VASTSTEL
LING VAN RET BESTAAN VAN ALLE 
BESTANDDELEN VAN RET MISDRIJF.
GEEN REGELMATIG GEMOTIVEERDE BE
SLISSING. 

1° De beslissing tot ve?'oO?·deling van een 
bestu~trcler van een voe?·tuig wegens 
vluchtmisdrijj moet onder meer vast
stellen clat het jeit op de open bare weg of 
op een van de andere in artikel 28 van 
de Wegverkeerswet opgesomcle plaatsen 

is gepleegd (1). (Art. 33, § 1, wet van 
16 maart 1968.) 

2° Niet regelmatig gemotivee?'d is de 
beslissing waarbij de beklaagcle wegens 
een misd?·ijj wordt veroO?·deeld, als 
zij niet het bestaan van alle bestanddelen 
van het misd?·ijj vaststelt (2). (Art. 97 
Grondwet.) 

(DANGREAU.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 10 maart 1977 in hoger beroep 
gewezen door de Correctionele Recht bank 
te Brugge; 

Over het middel ambtshalve afgeleid 
uit de schending van de artikelen 33, 
§ 1, van de Wegverkeerswet van 16 maart 
1968 en 97 van de Grondwet: 

Overwegende dat de rechtbank het · 
beroepen vonnis bevestigt in zoverre dit 
eiser veroordeelt wegens overtreding 
van het snelheidsvoorschrift van arti
kel 27, 1, van het Wegverkeersreglement 
van 14 maart 1968, maar het teniet doet 
in zoverre het eiser vrijspreekt van de 
telastlegging van vluchtmisdrijf, en ten 
slotte eiser tot een afzonderlijke straf 
veroordeelt wegens dit misdrijf, dat in 
het bestreden vonnis wordt omschreven 
als volgt : " zijnde bestuurder van een 
voertuig en wetende dat dit voertuig 
oorzaak dan wel aanleiding van een 
ongeval was, zelfs wanneer het niet aan 
zijn schuld te wijten is, de vlucht te 
hebben genomen om zich aan de dienstige 
waarnemingen te onttrekken » ; 

Overwegende dat er blijkens artikel 33, 
§ 1, van de Wegverkeerswet slechts dan 
vluchtmisdrijf aanwezig is, wanneer het 
ongeval, waar het voertuig oorzaak van 
of aanleiding toe is geweest, op een 
openbare plaats is gebeurd; clat, nu het 
bestreden vmmis niet vaststelt clat het 
ongeval waar het voertuig van eiser 
oorzaak van of aanleicling toe is geweest, 
op een openbare plaats is gebeurcl, het 
niet het bestaan van aile bestancldelen 
van het misdrijf vermeldt en mitsdien 
niet regelmatig met redenen is omkleed ; 

(1) Raadpi. cass., 13 december 1971 (A?'J', 
cass., 1972, biz. 367) en 27 mei 1975 (ibid., 
1975, blz. 1023). 

(2) Cass., 11 oktober 1976 (A?'?', cass., 1977, 
biz. 168). 
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En overwegende, voor het overige, 
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, vernietigt het bestre
den vonnis, in zoverre het eiser veroor
deelt wegens de telastlegging van vlucht
misdrijf 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 de helft van de kosten ; laat de overige 
kosten ten laste van de Staat; verwijst 
de aldus beperkte zaak naar de Correc
tionele Rechtbank te Kortrijk, zitting 
houdende in hoger beroep. 

6 september 1977. - 2e kamer. -
Voo1·zittM·, Baron Richard, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggeve1·, 
de H. Soetaert. - Gelijkluidende con
clusie, de H. Ballet, advocaat-generaal. 

2e KAMER. - 6 september 1977. 

1° REDENEN VAN DE VONNISSEN 
EN ARRESTEN.- STRAFZAKEN.
VERPLIOHTING OP DE MIDDELEN TE 
ANTWOORDEN.- GEEN VERPLIOHTING 
OP DE ARGUMENTEN TE ANTWOORDEN. 

20 BEWIJS.- BEWIJS DOOR GETUIGEN. 
- STRAFZAKEN.- GEVAL WAARIN DE 
WET GEEN BIJZONDER BEWIJSMIDDEL 
VOORSOHRIJFT. - GETUIGENISSEN. -
SOEVEREINE BEOORDELING DOOR DE 
FEITENREOHTER.- GRENZEN. 

so BEWIJS. ~ STRAFZAKEN.- DADER 
VAN EEN lVIISDRIJF GEIDENTIFIOEERD 
DOOR EEN PARTIOULIER DIE ZELF 
EEN MISDRIJF HEEFT BEGAAN.- GEEN 
NIETIGHEID VAN DEZE V ASTSTELLING. 

1° De vM·plichting de vonnissen en de 
a1·1·esten met 1•edenen te omkleden en 
te antwoorden op de 1·egelmatig voo?·ge
dmgen middelen sluit niet de ve1·plichting 
in te antwoorden op de m·gumenten 
welke tot staving van die middelen zijn 
aangevoM·d en die geen ajzonde1·lijke 
middelen uitmaken (1}. (Art. 97 
Grondwet.) 

2° W anneM· in st1·ajzaken de wet geen 
bijzonder bewijsmiddel voo?·sch?-ijjt, be
oordeelt de ?'echte?' soeve1·ein in jeite de 
bewijswaa1·de van de verkla1·ingen van de 
getuigen, mits hij de bewoordingen 
ervan niet miskent (2}. 

so Geen enkele wettelijke bepaling belet 
dat de strajrechtM' zijn ovM·tuiging laat 
bM·usten op de verklaringen van een 
getuige die zelf een misdrijj heeft begaan 
bij de vaststelling van een rnisdrijj of de 
identijice1·ing van de dader e1·van (S). 

(OLAES.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 27 april 1977 in hoger beroep 
gewezen door de Correctionele Recht bank 
te Antwerpen ; 

Over het eerste middel, hie?'~tit afgeleid 
dat het vonnis niet antwoordt op 
volgende argumenten, die door eiser in 
zijn conclusie ontwikkeld werden : - dat 
het praktisch onmogelijk is voor een 
bestuurder om aan een snelheid van 
150 kilometer per uur de controle te 
bewaren over het stuur en terzelfdertijd 
de nummerplaat af te lezen van een ander 
voertuig ; - dat hierom, en rekening 
gehouden met het grote aantal witte 
Volvo's die men in het verkeer aantreft, 
het voor de hand ligt dat eiser het 
slachtoffer is van een vergissing bij het 
noteren van de nummerplaat ; - dat, 
waar vaststellingen door bevoegde 
agenten van de overheid gedaan door 
middel van een inbreuk op de wet uit de 
debatten moeten worden geweerd, dit 
a jo?'tio?'i geldt voor de vaststellingen 
door particulieren gedaan, 

terwijl het onmogelijk is uit te maken 
of in het vonnis wordt bedoeld dat de 
argumenten van eiser irrelevant, dan wel 
onjuist waren, meer bepaald of het ten 
deze materieel al dan niet mogelijk was 
voor de getuige om de nummerplaat van 
de witte Volvo te lezen, of integendeel 
de rechtbank meent dat aan de verklaring 

(1) Cass., 2 december 1975 (A1·1·. cass., 
1976, blz. 411). 

(2) Cass., 25 mei 1976 (A1'1'. cass., 1976, 
biz. 1065). 

(3) Raadpl. cass., 23 april 1956 (A1'1'. cass., 
1956, biz. 697) en noot 1 inzake de onrecht
matige handeling van een overheidsagent. 
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van de getuige, chauffeur van de 
provinciegoeverneur, on voorwaardelij k 
geloof dient gehecht te worden, zonder 
mogelijkheid van tegenbewijs ; 

terwijl de overwegingen van de eerste 
rechter, overgenomen door de correc
tionele rechtbank, evenmin antwoorden 
op het argument gesteund op de statis
tische kans van verwarring omwille 
van het grate aantal witte Volvo's die 
men in het verkeer aantreft ; 

en terwijl het vonnis niet toelaat uit te 
maken of het oordeelt dat de door eiser 
ingeroepen regel enkel van toepassing 
is op bevoegde agenten van de overheid, 
dan wel dat zij van oordeel is dat veeleer 
dan de wetgeving of de algemene 
beginselen van het recht, de rechtspraak 
bindende voorschriften formuleert voor 
de rechter: 

Overwegende dat het bestreden arrest, 
bij verwijzing naar het beroepen vonnis 
en door eigen motieven, erop wijst, 
enerzijds, dat het feit dat getuige Aerts 
150 kilometer per uur moest rijden om 
de nummerplaat van de wagen van eiser 
op te nemen geen afbreuk doet aan de 
echtheid van zijn vaststelling en de 
rechtbank daarmede rekening moet 
houden en, anderzijds, dat de door eiser 
ingeroepen rechtspraak uitsluitend be
trekking heeft op vaststellingen van 
misdrijven door openbare ambtenaren 
of agenten gedaan met miskenning van 
wettelijke voorschriften en dat het hier 
gaat om een vaststelling door getuigen, 
particulieren, gedaan, zodat de recht
spraak door eiser ingeroepen ten deze 
niet dienend is ; 

Overwegende dat het vonnis aldus te 
kennen geeft dat de genoemde getuige 
een geloofwaardige vaststelling heeft 
gedaan en dat de door eiser ingeroepen 
rechtspraak, in strijd met eisers aan
voering, niet a fortiori toepasselijk is op 
particulieren ; dat het vonnis de in het 
middel bedoelde conclusie beantwoordt 
en niet verplicht was de loutere argu
menten verder te beantwoorden welke 
geen afzonderlijke verweermiddelen uit
maakten; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen ; 

Over het tweede middel, hieruit afgeleid 
dat de correctionele rechtbank ten 
onrechte oordeelt dat de vaststelling 
gedaan door getuige Aerts Roger, name
lijk de identificatie van de nummerplaat 
van de witte Volvo, door geen enkele 
nietigheid is aangetast, hoewel deze 

vaststelling enkel mogelijk was door 
het plegen van een misdrijf, met name 
een zware overtreding : 

Overwegende dat in strafzaken, wan
neer zoals ten deze de wet geen bijzonder 
bewijsmiddel oplegt, de rechter in feite 
en derhalve op onaantastbare wijze de 
bewijswaarde van de getuigenissen be
oordeelt, mits hij de bewoordingen ervan 
niet miskent ; 

Dat geen enkele wetsbepaling verbiedt 
dat hij zijn overtuiging stetmt op 
verklaringen van getuigen die een mis
drijf zouden hebben gepleegd; 

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. 

6 september 1977. - 2e kamer. -
Voorzitter, Baron Richard, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - Verslaggever, 
Ridder de Schaetzen. - Gelijkluidende 
conclusie, de H. Ballet, advocaat-gene
raal.- Pleiter, de H. Van Hoecke (van 
de balie te Gent). 

2e KAMER. - 6 september 1977. 

Io VERWI.JZING VAN EEN RECHT
BANK NAAR EEN ANDERE. -
STRAFZAKEN. - GEWETTIGDE VER
DENKING. - VERZOEK VAN DE BE
KLAAGDE GERIOHT TEGEN DE OORREC
TIONELE REOHTBANK WAARBIJ VERVOL
GINGEN AANHANGIG ZIJN. - VERZOEK 
WAARBIJ GEENSZINS DE RECHTBANK, 
DOOR ENKEL DE VOORZITTER VAN EEN 
CORREOTIONELE KAMER WORDT GE
WRAAKT. - NrET-ONTVANKELIJKREID. 

2o WRAKING. STRAFZAKEN. -
RECHTSPLEGING. 

I 0 Niet ontvankelijk is het verzoek van de 
beklaagde tot verwijzing op grand van 
gewettigde verdenking dat gericht is 
tegen de cor?·ectionele rechtbank waarbij 
vervolgingen te zijnen laste aanhangig 
zijn en berttst op jeiten waarbij geenszins 
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deze rechtbank, doch enkel de voo1·zitter 
van een correctionele kamer betrokken 
is (1). 

2° Wraking w01·dt voorgedragen bij een 
ter grijfie neergelegde akte, die de 
middelen bevat en ondertekend wordt 
door de partij of door haar bijzondere 
gemachtigde, wiens volmacht bij de akte 
wordt gevoegd. (Impliciete oplossing.) 
(Art. 835 G.W.) 

(DE COCK,) 

ARREST. 

HET HOF;- Gelet op het verzoek
schrift door eiser ter griffie van het Hof 
op 1 juni 1977 neergelegd en door hem 
genoemd << verzoek tot verwijzing naar 
een andere rechtbank » ; 

Overwegende dat dit verzoekschrift 
strekt tot de onttrekking van de zaak 
aan de Correctionele Rechtbank te 
Dendermonde, waarbij aanhangig is de 
tegen eiser ingestelde strafvordering we
gens inbreuk op artikel 10, 1°, van de 
wet van 20 juni 1964; dat deter staving 
van het verzoek aangevoerde verdenking 
slechts betrekking heeft op de heer 
Hoorens, ondervoorzitter van de Recht
bank van Eerste Aanleg te Dendermonde, 
en niet op de gehele rechtbanl;: ; 

Overwegende dat dit verzoek geen 
vordering is tot verwijzing wegens gewet
tigde verdenking zoals bepaald in de 
artikelen 542 en volgende van het 
Wetboek van Strafvordering ; 

Dat in de veronderstelling dat de 
gronden in het verzoekschrift aangevoerd 
een reden of redenen zijn tot wraking 
van de in het verzoek genoemde rechter 
het Hof hiervan niet vermag kennis te 
nemen, zoals blijkt uit de artikelen 828 
en volgende van het Gerechtelijk 
Wetboek; 

Dat het verzoek niet ontvankelijk is ; 

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

6 september 1977. - 2e kamer. 
V oorzitter, Baron Richard, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - Verslaggever, 

(1) Raadpl. cass., 24 mei 1967 (Ar1•. cass., 
1967, biz. 1170); "De !'intervention de la 
Cour de Cassation dans le dessaisissement 
du juge et dans le renvoi d'un tribunal 11 

Ridder de Schaetzen. - Gelijkluidende 
conclusie, de H. Ballet, advocaat-gene
raal. 

2e KAMER. - 6 september 1977. 

1° VOORZIENING IN CASSATIE. 
STRAFZAKEN. UITLEV:ERING. 
VoORZIENING TEGEN DE BESLISSING 
TOT VERWERPING VAN RET VERZOEK 
OM VOORLOPIGE INVRIJHEIDSTELLING. 
- BEVEL TOT AANHOUDING DOOR DE 
VREEMDE RECHTERLIJKE Ov.ERHEID 
VERLEEND EN UITVOERBAAR VER
KLAARD BIJ EEN BESLISSING DIE 
TIJDENS HET OASSATIEGEDING IN 
KRACHT VAN GEWIJSDE IS GEGAAN. -
VOORZIENING DOELLOOS GEWORDEN. 

2° UITLEVERING. - VooRZIENING 
TEGEN DE BESLISSING TOT VERWERPING 
VAN RET VERZOEK OM VOORLOPIGE 
INVRIJREIDSTELLING. - BEVEL TOT 
AANHOUDING DOOR DE VREEMDE RECH
TERLIJKE Ov.ERHEID VERLEEND EN 
UITVOERBAAR VERKLAARD BIJ EEN 
BESLISSING DIE TIJDENS HET CASSATIE
GEDING IN KRACHT VAN GEWIJSDE 
IS GEGAAN.- VOORZIENING DOELLOOS 
GEWORDEN. 

1° en 2° W anneer het bevel tot aanhouding 
dat door de v1·eemde rechterlijke ove?'
heid werd verleend ten laste van een 
vreemdeling wiens uitlevering wordt ge
vraagd, uitvoerbaar is verklaard door 
een in kracht van gewijsde gegane 
beslissing, wordt de voorziening van 
deze vreemdeling tegen het a1'1'est van 
de kamer van inbeschuldigingstelling 
tot verwe1-ping van zijn verzoek om 
voorlopige invrijheidstelling doelloos. 

(SEMEGA.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 

un autre », rede door de Procureur-Generaal 
Delange uitgesproken op de plechtige 
zitting van het Hof van 2 september 1974, 
nr. 10, blz. 12. 
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arrest, op 24 juni 1977 door het Hof van 
Beroep te Antwerpen, kamer van inbe
schuldigingstelling, gewezen; 

Overwegende dat uit de stukken 
waarop het Hof vermag acht te slaan 
blijkt dat bij in kracht van gewijsde 
gegaan arrest van 15 juli 1977 het bevel 
tot aanhouding, ver1eend tegen eiser 
door de onderzoeksrechter te Parijs, 
uitvoerbaar werd verklaard; 

Dat derhalve de voorziening tegen het 
bestreden arrest, waarbij eisers verzoek 
tot voorlopige invrijheidstelling werd 
afgewezen, doelloos is geworden ; 

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

6 september 1977. - 28 kamer. 
V oorzitter, Baron Richard, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - V erslaggever, 
de H. Versee.- Gelijkluidende conclttsie, 
de H. Ballet, advocaat-generaal. 

28 KAMER. - 6 september 1977, 

VOORZIENING IN CASSATIE. 
TERMIJN. - STRAFZAKEN. - VooR
zrENING TEGEN EEN BESLISSING VAN 
EEN COMMISSIE TOT BESCHERMING VAN 
DE MAATSCHAPPIJ W AARBIJ DE ZAAK 
TOT EEN LATERE ZITTING WORDT ffiT
GESTELD. - VOORZIENING VOOR DE 
EINDBESLISSING. - NIET-ONTVANKE
LIJKHEID. 

Niet ontvankelijk is de voorziening welke 
v66r de eindbeslissing wordt ingesteld 
tegen een beslissing van een commissie 
tot bescherming van de maatschappij 
die de zaak enkel tot een latere zitting 
uitstelt (1). (Art. 416 Sv.) 

(VAN DE VELDE.) 

Met de notitie overeenstemmend 
arrest. 

6 september 1977. - 28 kamer. -
V oorzitter, Baron Richard, raadsheer 

(1) Cass., 10 februari 1976 (.A1-r. cass., 
1976, blz. 680). 

waarnemend voorzitter. - Verslaggeve1·, 
Ridder de Schaetzen. - Gelijkluidende 
conclusie, de H. Ballet, advocaat-gene
raal. 

28 KAMER. - 7 september ,1977, 

1° WEGVERKEER. - WEGVERKEERS
REGLEMENT VAN 14 MAART 1968, 
ARTIKEL 26-3. - VERPLICHTINGEN 
VAN DE BESTUURDERS T.A.V. VOET
GANGERS. - BESTANDDELEN VAN DE 
OVERTREDING VAN ARTIKEL 26-3. 

2° CASSATIE. - OMVANG. - STRAF
ZAKEN. VoORZIENING VAN DE 
BEKLAAGDE.- VERNIETIGING VAN DE 
BESLISSING OP DE STRAFVORDERING. -
BRENGT VERNIETIGING MEDE VAN DE 
NIET DEFINITIEVE BESLISSING OP DE 
RECHTSVORDERING VAN DE BURGER
LIJKE PARTIJ, NIETTEGENSTAANDE 
NIET-ONTVANKELIJKHEID VAN DE 
VOORZIENING TEGEN DEZE BESLISSING 
EN AFSTAND VAN DEZE VOORZIENING 
ZONDER BERUSTING. 

1° Om een bestuurder schuldig te verklaren 
aan overtreding van artikel 26-3 van 
het Wegverkeersreglement van 14 maart 
1968 moet de rechter vaststellen dat deze 
bestuurder een voetganger niet heeft 
laten voorgaan van wie is bewezen dat 
hij zich regelmatig op de rijbaan had 
begeven en het oversteken ervan met een 
normale gang beeindigde. 

2° Vernietiging, op de voorziening van de 
beklaagde, van de beslissing op de 
strafvordering brengt vernietiging mede 
van de niet dejinitieve beslissing op de 
rechtsvordering van de burgerliJke partij 
die het gevolg ervan is, hoewel de voor
ziening tegen de tweede beslissing 
vooralsnog niet ontvankelijk is en de 
beklaagde van deze voorziening ajstand 
heeft gedaan zonder in deze beslissing 
te berusten (2). 

(WEEMAELS, T. MERVEILLE.) 

ARREST (vertaling). 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 

(2) Cass., 1 oktober 1974 (.AIT. cass., 1975, 
blz. 150). 
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arrest, op 31 januari 1977 door de 
Correctionele Rechtbank te Brussel in 
hoger beroep gewezen ; 

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

Over het middel afgeleid uit de 
schending van de artikelen 26, in het 
bijzonder 26-3, eerste lid, van het 
koninklijk besluit van 14 maart 1968 
houdende algemeen reglement op de 
politie van het wegverkeer (door het 
koninldijk besluit van 12 juni 1975 als 
zware overtreding beschouwd), 418, 420 
van het Strafwetboek, 154, 189, 211 
van het Wetboek van Strafvordering 
en 97 van de Grondwet, 

doo1·dat het vonnis, wanneer het de 
eiser Weemaels veroordeelt wegens in
breuken op de artikelen 26-3, eerste lid, 
van het Wegverkeersreglement, 418 en 
420 van het Strafwetboek, en in de 
burgerlijke gevolgen van deze over
tredingen, stelt dat << vermits hij derge
lijke snelheid handhaafde in de onmid
dellijke nabijheid van een ruim kruispunt 
waarvan het oversteken moeilijk valt en 
hij in deze omstandigheden verkoos 
de vrijgebleven derde rijstrook in te 
slaan, de beldaagde niet kan beweren 
zich voor een niet voorzienbare hindernis 
te hebben bevonden, daar hij het zichzelf 
willens en wetens onmogelijk maakte 
voorrang te verlenen aan een voetganger 
die met normale gang het oversteken van 
de rijbaan beiiindigde, en verwaarloosde 
ermee rekening te houden dat het 
groene licht, waarvan hij niet met 
zekerheid kon uitmaken wanneer het zou 
aangaan, slechts betekent dat mag 
doorgereden worden en de weggebruikers 
niet ontslaat van hun voorzichtigheids
verplichtingen ; dat de telastleggingen A 
en B tegen de beklaagde W eemaels 
bewezen gebleven zijn ; dat het feit in 
de telastlegging B het bestanddeel uit
maakt van het gebrek aan voorzichtig
heid of voorzorg dat in de telastlegging A 
voor bewezen werd gehouden >> en dat 
de feitenrechter wanneer hij uitspraak 
doet over de civielrechtelijke vordering 
van voetgangster Merveille, eiser volledig 
aansprakelijk stelt voor het ongeval, na 
de bewering te hebben weerlegd als zou 
de voetgangster een font hebben begaan, 
te weten zich onregelmatig op de rijbaan 
te hebben begeven, om de reden dat 
" rekening gehouden met dergelijke on
zekerheid, een fout van de voetgangster 
niet als bewezen kan aanzien worden)), 

tM·wijl, ee1·ste onderdeel, de feitenrechter, 

vooraleer eiser wegens overtreding op 
artikel 26-3, eerste lid, van het Weg
verkeersreglement te veroordelen, diende 
vast te stellen dat de voetgangster 
Merveille zich regelmatig op de rijbaan 
had begeven en met normale gang het 
oversteken ervan beiiindigde; de feiten
rechter, wanneer hij er zich toe beperkt, 
te wijzen op het blijven bestaan van 
gezegde onzekerheid wat de vraag be
treft of de voetgangster zich regelmatig 
op de rijbaan had begeven, het bestaan 
niet heeft vastgesteld van alle bestand
delen van de overtreding op artikel 26-3, 
eerste lid, van het Wegverkeersregle
ment ; dat bijgevolg de veroordeling van 
eiser, zowel op grondslag van de hoger
herhaalde beschikking als op grondslag 
van de artikelen 418 en 420 van het Straf
wetboek, wettelijk niet verantwoord is ; 

tweede onderdeel, de feitenrechter even
eens het algemeen beginsel van het 
strafrecht heeft miskend volgens welk 
twijfel de beklaagde ten goede komt, 
evenals de regel volgens welke de 
vervolgende partij of de burgerlijke 
partij de bewijslast draagt van het 
bestaan van ieder van de elementen van 
een overtreding (schending van de arti
kelen 154, 189 en 211 van het Wetboek 
van Strafvordering) : 

Overwegende dat de enige door het 
vonnis tegen eiser voor bewezen gehouden 
fout, waaruit zijn strafrechtelijke veroor
deling volgt, en die tevens het gebrek 
aan voorzichtigheid of voorzorg uitmaakt 
van de telastlegging van onopzettelijke 
slagen en verwondingen, erin bestond 
artikel 26-3 van het Wegverkeersregle
ment overtreden te hebben; 

Dat deze fout enkel strafbaar is, 
volgens de bewoordingen zelf van dit 
artikel, voor zover bewezen is dat de 
voetganger zich regelmatig op de rijbaan 
had begeven en het oversteken ervan met 
een normale gang beiiindigde ; 

Overwegende dat het vonnis, om tot 
het inzicht te komen dat dit element van 
de overtreding bewezen is, na de door 
eiser in tegengestelde zin uiteengezette 
argumentatie te hebben belicht, besluit, 
om de redenen die het aanduidt, dat 
" deze argumentatie niet kan aanvaard 
worden )) en " rekening gehouden met 
dergelijke onzekerheid, een fout van de 
voetgangster niet als bewezen kan aan
zien worden )) ; 

Overwegende dat het bewijs dat de 
voetgangster normaal en regelmatig heeft 
overgestoken, waarvan de last op de 
vervolgende partij rust, niet kan volgen 
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uit het feit dat het tegenbewijs onvol
doende is, noch uit de onzekerheid waarop 
het onderzoek van de argumentatie van 
deze partij uitmondt ; 

Dat het middel gegrond is ; 

In zoverre de voorziening gericht is 
tegen de beslissing op de civielrechtelijke 
vordering van verweerster tegen eiser : 

Overwegende dat eiser afstand heeft 
gedaan van zijn voorziening, maar 
overwegende dat cassatie op de voor
ziening van eiser, beklaagde, van de 
beslissing op de strafvordering de vernie
tiging meebrengt van de niet de:finitieve 
beslissing op de rechtsvordering van 
verweerster, burgerlijke partij, niet
tegenstaande de afstand van de voor
ziening, wat dit betreft, door eiser ; 

Om die redenen, decreteert de afstand 
van de voorziening in zoverre deze 
gericht is tegen de beslissing op de 
civielrechtelijke vordering door ver
weerster tegen eiser ingesteld ; vernietigt 
het bestreden vonnis ; beveelt dat van 
dit arrest melding zal worden gemaakt 
op de kant van de vernietigde beslissing ; 
veroordeelt verweerster in de kosten ; 
verwijst de zaak naar de Correctionele 
Rechtbank te Bergen, zitting houdend 
in hoger beroep. 

7 september 1977. - 2e kamer. -
Voorzitter, de H. Legros, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - Verslaggever, 
Mevr. Raymond-Decharneux.- Gelijk
luidende conclusie, de H. Charles, advo
caat-generaal.- Pleiter, de H. Dassesse. 

28 KAMER.- 7 september 1977. 

1 o REDENEN VAN DE VONNISSEN 
EN ARRESTEN.- STRAFZAKEN.
BURGERLIJKE RECHTSVORDERING. -
VEROORDELING.- VERWEER VAN DE 
BEKLAAGDE ONBEANTWOORD GEBLE
VEN. - NIET GEMOTIVEERDE BE· 
SLISSING. 

2° AANSPRAKELIJKHEID (BUITEN 
OVEREENKOMST).- OMVANG VAN 
DE SCHADE. - BEDRAG VAN DEVER· 
GOEDING. - BEOORDELING DOOR DE 
FEITENRECHTER. 

1° N iet gemotiveerd is de veroordeling 
van de beklaagde op de burgerlijke 
rechtsvordering, zonder dat wordt geant
woord op diens regelmatig bij conclusie 
voorgedragen verweer (1). (Art. 97 
Grondwet.) 

2° De rechter beoordeelt op onaantastbare 
wijze, injeite, de omvang van de door een 
onrechtmatige daad veroorzaakte schade 
en het bedrag van de vergoeding tot 
volledig herstel ervan (2). 

(COULON, T. DUPREY.) 

Met de notities overeenstemmend 
arrest. 

7 september 1977. - 2e kamer. -
Voorzitter, de H. Legros, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - Verslaggever, 
de H. Screvens. - Gelijkluidende con
clusie, de H. Charles, advocaat-generaal. 
- Pleiter, de H. Houtekier. 

28 KAMER. - 7 september 1977. 

HOGER BEROEP. - STRAFZAKEN. 
VONNIS VAN DE OORRECTIONELE RECHT· 
BANK TOT VEROORDELING VAN DE 
BEKLAAGDE TOT VERSOHEIDENE STRAF· 
FEN. - ARREST DAT VOOR DEZELFDE 
FElTEN EEN ENKELE STRAF UIT· 
SPREEKT.- DEZE ENKELE STRAF NIET 
ZW AARDER DAN RET TOTAAL VAN DE 
DOOR DE EERSTE RECHTER AFZONDER
LIJK UITGESPROKEN STRAFFEN. 
GEEN EENSTEMMIGHEID VEREIST. 

Het arrest dat, op het hoger beroep tegen 
een vonnis van de correctionele rechtbank 
dat wegens verscheidene misdrijven aj
zonderlijke straffen heeft uitgesproken, 
krachtens artikel 65 van het Strajwetboek 
slechts een enkele straj toepast, die niet 
zwaarder is dan het totaal van de door 
de eerste rechter uitgesproken straffen, 

(1) Cass., 24 februari 1975 (Arr. cass., 1975, 
biz. 711). 

(2) Cass., 1 juni 1976 (Arr. cass., 1976, 
biz. 1086). 
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moet niet met eenstemmigheid worden 
uitgesproken (1). (Art. 2llbis Sv.) 

(PARDONCEl.) 

ARREST (vertaling). 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 30 december 1976 door het 
Hof van Beroep te Bergen gewezen ; 

In zoverre de voorziening gericht is 
tegen de beschikkingen van het arrest 
die de strafvordering niet ontvankelijk 
verklaren: 

Overwegende dat de voorziening niet 
ontvankelijk is wegens gebrek aan 
belang; 

In zoverre de voorziening gericht is 
tegen de beslissing tot veroordeling : 

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

doordat het arrest, zonder vast te stellen 
dat het hof van beroep met eenparigheid 
van stemmen uitspraak doet, eiser wegens 
de overtredingen van vernieling van 
afsluitingen, op 6 maart en 6 april 1975 
(telastlegging B in de zaak 314 H/1976) 
en op 6 juli en 7 augustus 1975 (telast
legging I in de zaak 317 H/1976), 
begaan, die de uitvoering zijn van een 
zelfde misdadig opzet, tot een enkele 
gevangenisstraf van twee maanden en 
tot een geldboete van 150 frank ver
oordeelt, 

terwijl het beroepen vonnis eiser wegens 
de feiten van de telastlegging B in de 
zaak 314 H/1976 tot een gevangenisstraf 
van twee maanden en tot een geldboete 
van 125 frank had veroordeeld, en voor 
de feiten van de telastlegging I in de 
zaak 317 H/1976 tot een gevangenisstraf 
van twee maanden en een geldboete van 
150 frank, zodat het hof van beroep wat 
de zaak 314 H/1976 betreft de in eerste 
aanleg uitgesproken straf verzwaard 
heeft, wat het enkel bij eenstemmigheid 
kon doen: 

Overwegende dat het hof van beroep, 

(1) Oass., 1 maart 1971 (.Arr. cass., 1971, 
blz. 623), 16 november 1971 (ibid., 1972, 
blz. 261) en 8 januari 1973 (ibid., 1973, 
blz. 465); vgl. cass., 18 maart 1975 (ibid., 
1975, blz. 806). 

na de zaken 314 H/1976 en 317 H/1976 
samengevoegd te hebben en te hebben 
vastgesteld dat de feiten van de telast
legging B in de eerste zaak en die van de 
telastlegging I in de tweede de uitvoering 
waren van een zelfde misdadig opzet, door 
een enkele gevangenisstraf van twee 
maanden en een geldboete van 150 frank 
de twee door de rechtbank voor dezelfde 
overtredingen uitgesproken straffen heeft 
vervangen, dit betekent twee maanden 
gevangenisstraf en een geldboete van 
125 frank voor de feiten van de telast
legging B in de zaak 314 H/1976, en 
twee maanden gevangenisstraf en een 
geldboete van 150 frank voor de feiten 
van de telastlegging I in de zaak 317 H/ 
1976; 

Overwegende dat hoewel het bedrag 
van de enkele in graad van beroep voor 
beide overtredingen samen uitgesproken 
geldboete, meer is dan het bedrag van 
een van de in eerste aanleg voor een van 
de overtredingen uitgesproken geld
boeten, dit nochtans niet het totaal 
bedrag van de geldboeten overtreft die 
eiser voor dezelfde feiten door de eerste 
rechter werden opgelegd ; 

Dat de straf derhalve door het hof van 
beroep niet verzwaard werd en dat zij 
niet met eenparigheid van stemmen 
diende te worden uitgesproken ; 

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; 

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

7 september 1977. - 2e kamer. -
Voorzitter, de H. Legros, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - Verslaggever, 
Mevr. Raymond-Decharneux.- Gelijk
lttidende conclusie, de H. Charles, advo
caat-generaal. Pleiters, de HH. 
Mayence en Viseur (van de balie te 
Charleroi). 

2e KAMER. - 7 september 1977. 

REGELING VAN RECHTSGEBIED. 
- STRAFZAKElN.- BESCHIKKING VAN 
DEl RAADKAMElR WAARBIJ ElElN WAN· 
BElDRIJF WORDT GElCONTRAVENTIONALI· 
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SEERD. - VoNNIS TOT ONBEVOEGD· 
VEJRKLARING VAN DE RECHTBANK GE· 
GROND OP EEN OMSTANDIGHEID DIE 
ZICH NA DE BESCIDKKING HEElFT VOOR
GEDAAN ElN WAARDOOR HElT FElT MET 
EEN ZWAARDElRE CORRECTIONElLE STRAF 
WORDT GESTRAFT. - BElSLISSINGEN IN 
KRACHT VAN GEWIJSDE GEGAAN. -
REGELING VAN RECHTSGElBIElD. 
VERNIETIGING VAN DE BESCHIKKING. 
- VERWIJZING VAN DE ZAAK NAAR 
DEZELFDE, ANDERS SAMElNGElSTELDE 
RAADKAMER. 

W annee1· de raadkamer, met aanneming 
van ve~·zaohtende omstandigheden, de 
dader van een wanbedrijf naar de 
politiereohtbank heeft verwezen en een 
vonnis wordt uitgesp1·oken tot onbevoegd
verklm·ing van de reohtbank, op grand 
dat zich na de verwijzende beschikking 
een omstandigheid heeft voorgedaan, 
waardoo1· het feit door de wet met een 
zwaardere correctionele straf w01·dt ge
st?·aft, onderzoekt het Hof, waarbij een 
verzoek tot regeling van rechtsgebied 
aanhangig is, of beide beslissingen in 
kmcht van gewijsde zijn gegaan en of 
de vaststelling van de feitenreohter juist 
blijkt; zo ja, dan vernietigt het Hof de 
beschikking en verwijst de zaak naar 
dezelfde, anders samengestelde raad
kamer (1). 

(PROCUREUR DES KONINGS TE DINANT, 
IN ZAKE GOFFIN.) 

ARREST (vertaling). 

HET HOF ; - Gelet op het verzoek tot 
regeling van rechtsgebied, op 10 juni 1977 
ingediend door de Procureur des Konings 
te Dinant; 

Overwegende dat de raadkamer van 
de Rechtbank van Eerste Aanleg te 
Dinant, bij beschikking van 26 oktober 
1973, bij aanneming van verzachtende 
omstandigheden, Firmin Goffin, geboren 
te Florennes op 7 augustus 1925, naar de 
bevoegde politierechtbank heeft verwe
zen, om te Florennes, op 15 september 
1973, vrijwillig verwondingen of slagen 
te hebben toegebracht aan Jules Van
descure, met de omstandigheid dat 
de slagen of de verwondingen hem een 
ziekte of ongeschiktheid tot het ver-

(1) Cass., 27 juni 1977 (A1'1'. cass., 1977, 
biz. 1115). 

richten van persoonlijke arbeid hebben 
veroorzaakt ; 

Dat, bij vonnis op 28 maart 1977 in 
hoger beroep gewezen, de Correctionele 
Rechtbank te Dinant het beroepen 
vonnis van 22 januari 1974 van de 
Politierechtbank te Florennes heeft te 
niet gedaan en zich onbevoegd heeft 
verklaard om kennis te nemen van de 
ten laste gelegde feiten, om de reden dat, 
na de beschikking van verwijzing, ge
bleken is dat de aan Vandescure toege
brachte verwondingen of slagen een 
blijvende arbeidsongeschiktheid van 2 t.h. 
ten gevolge zouden hebben gehad; 

Overwegende dat de beschikking van 
26 oktober 1973 en het vonnis van 
28 maart 1977 in kracht van gewijsde 
zijn gegaan en dat uit hun tegenstrijdig
heid een geschil over rechtsmacht is 
ontstaan dat de gang van het gerecht 
belemmert; 

Dat er derhalve grond is tot regeling 
van rechtsgebied ; 

Overwegende dat uit de stukken van 
de rechtspleging schijnt naar voren te 
komen dat de door Vandescure ondergane 
blijvende ongeschiktheid zou te wijten 
zijn aan de ten laste van Goffin gelegde 
vrijwillige slagen of verwondingen ; 

Overwegende dat op het feit dat bij 
de rechters in hoger beroep aanhangig 
werd gemaakt zwaardere straffen staan 
dan op de door de raadkamer in aan
merking genomen overtreding ; 

Om die redenen, beslissende tot regeling 
van rechtsgebied, vernietigt de beschik
king van de raadkamer van de Recht bank 
van Eerste Aanleg te Dinant van 
26 oktober 1973; beveelt dat van dit 
arrest melding zal gemaakt worden op 
de kant van de vernietigde beslissing ; 
verwijst de zaak naar de anders samen
gestelde raadkamer van dezelfde recht
bank. 

7 september 1977. - 2e kamer. -
Voorzitter en Verslaggever, de H. Legros, 
raadsheer waarnemend voorzitter. -
Gelijkluidende oonolusie, de H. Charles, 
advocaat-generaal. 

2e KAMER. - 7 september 1977. 

REDENEN VAN DE VONNISSEN 
EN ARRESTEN.- STRAFZAKEN.-
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RECHTER IN HOGER BEROEP DIE HET 
BEROEPEN VONNIS WIJZIGT. - GEEN 
CONCLUSIE. - RECHTER IN HOGER 
BEROEP NIET VERPLICHT DE REDENEN 
VAN DE EERSTE RECHTER TE WEER
LEGGEN. 

De ?"echter in hager beroep die het beroepen 
vonnis wijzigt is, bij gebreke van een 
conclusie waarin de redenen van dit 
vonnis worden aangehaald, niet ve1-plicht 
deze redenen te weerleggen (1). (Art. 97 
Grondwet.) 

(DEHOUST, T. DESCHUYTER; 
DEBOIS, T. DESCHUYTER.) 

ARREST (vertaling). 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 5 mei 1977 in hoger beroep 
gewezen door de Correctionele Recht bank 
te Bergen; 

I. Over de voorziening van Dehoust, 
beklaagde : 

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

doordat het bestreden vonnis het vonnis 
van de Politierechtbank te Zinnik te 
niet doet, eiseres tot een straf veroordeelt 
en ze volledig aansprakelijk stelt voor 
het litigieus ongeval, 

terwijl het niet antwoordt op de 
middelen waarop de eerste rechter zich 
steunde om eiseres vrij te spreken en 
zich onbevoegd te verklaren om uitspraak 
te doen wat de civielrechtelijke vordering 
betreft : 

Overwegende dat, bij ontstentenis van 
een conclusie waarin de redenen van het 
beroepen vonnis worden ingeroepen, de 
rechter in hoger beroep, die dit vonnis 
verandert, er niet toe gehouden is de 
redenen ervan te weerleggen ; 

Dat het middel niet kan aangenomen 
worden; 

En overwegende dat, in zoverre de 
voorziening gericht is tegen de beslissing 
op de strafvordering, de substantiele of 
op straffe van nietigheid voorgeschreven 
rechtsvormen in acht zijn genomen en 
de beslissing overeenkomstig de wet is 
gewezen; 

(1) Cass., 20 januari 1969 (A1•r. cass., 
1969, biz. 485); raadpi. cass., 16 januari 1973 
(ibid., 1973, biz. 505). 

II. Over de voorziening van Dubois, 
civielrechtelijk aansprakelijke partij : 

Overwegende dat uit de stukken 
waarop het Hof vermag acht te slaan ' 
niet blijkt dat eiser· zijn voorziening aan 
de partijen tegen wie zij gericht is heeft 
doen betekenen ; 

Dat de voorziening niet ontvankelijk 
is; 

Om die redenen, verwerpt de voor
ziening ; veroordeelt elke eiser in de 
kosten van zijn voorziening. 

7 september 1977. - 28 kamer. -
Voorzitter, de H. Legros, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - Verslaggever, 
de H. Screvens. - Gelijkluidende con
clusie, de H. Charles, advocaat-generaal. 
- Pleiter, de H. Roland (van de balie 
te Bergen). 

1 e KAMER. - 8 september 1977. 

1° ONTEIGENING TEN ALGEMENEN 
NUTTE.- NIET ONTEIGEND DEEL VAN 
RET GOED BEZWAARD MET EEN ERF
DIENSTBAARHEID. - HIERUIT VLOEIT 
EEN WAARDEVERMINDERING VOORT VAN 
RET GOED. - GEEN ONTEIGENINGS
VERGOEDING. 

2° ERFDIENSTBAARHEID. - ONT
EIGENING TEN ALGEMENEN NUTTE VAN 
EEN DEEL VAN EEN GOED. - NIET 
ONTEIGEND DEEL BEZWAARD MET EEN 
WETTELIJKE ERFDIENSTBAARHEID. -
HIERUIT VLOEIT EEN WAARDEVERMIN
DERING VOORT VAN HET GOED. 
GEEN ONTEIGENINGSVERGOEDING. 

1° en 2° W anneer voor de aanleg van een 
autoweg een deel van een goed het 
voorwerp uitmaakt van een onteigening 
ten algemenen nutte en het niet onteigende 
deel van dit goed, overeenkomstig de 
wetgeving inzake het statuttt van de 
autosnelwegen, bezwaard is met een 
e1jdienstbaarheid, geeft de hieruit voort
vloeiende waa1·devermindering geen aan
leiding tot een onteigeningsvergoe
ding (2). (Art. ll Grondwet.) 

(2) Raadpi. cass., 24 december 1914 (Bull. 
en Pas., 1915-1916, I, 162) en 26 april 1974 
(.Arr. cass., 1974, biz. 929). 



(WEST EN STOLZ P. EN M., 
T. BELGISOHE STAAT, 

MINISTER VAN FINANOiiiJN.) 

ARREST (vertaling). 

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

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 11, 97 van de 
Grondwet, 544, 1382, 1383 van het 
Burgerlijk Wetboek, 1, 7, 11, 12, 18, 22 
van de wet van 17 april 1835 op de 
onteigening ten algemenen nutte, 9 van 
het koninklijk besluit van 15 november 
1867 houdende coordinatie van de wetten 
van 1 juli 1858 en 15 november 1867 
betreffende de onteigening bij stroken 
voor werken van gemeentelijk nut, 5, 6, 
7, 12 van de wet van 10 mei 1926 tot 
in~telling van ee~ rechtspleging bij 
drmgende omstand1gheden inzake ont
eigening ten algemenen nutte, 8 van 
de wet van 28 juni 1930 betreffende de 
onteigening bij stroken van algemeen 
of provinciaal belang, 10 van de wet van 
12 juli 1956 tot vaststelling van het 
statuut der autosnelwegen, 1, 2 van het 
koninklijk besluit van 4 juni 1958 
betreffende de vrije stroken langs de 
autosnelwegen, 4, inzonderheid § 4, 5 
van de wet van 26 juli 1962 betreffende 
de onteigeningen ten algemenen nutte 
en de concessies voor de bouw van 
autosnelwegen, in welk artikel 5 vervat 
is .. de wet. betreffende de rechtspleging 
biJ hoogdrmgende omstandigheden inzake 
onteigeningen ten algemenen nutte, en 
inzonderheid schending van de arti
kelen 2, 3, 8, 9, ll, 14, 15, 16 en 17 van 
laatstgenoemde wet, 

doordat het arrest, na te hebben 
vastges~eld . dat het niet onteigende 
perceel m fmte geen bouwterrein meer is 
en het niet meer de waarde bezit die het 
v66r de onteigening had, beslist « dat er 
geen oorzakelijk verband bestaat tussen 
d~ onteigening en die waardevermindering 
die. voortvloeit uit de toepassing van 
art1kel 2 van het koninklijk besluit van 
4 juni 1958 betreffende de vrije stroken 
langs de autosnelwegen "• en bijgevolg 
afwijzend beschikt op de vordering van 
de onte~genden tot toekenning van een 
vergoed1ng wegens waarvermindering van 
het overschot en van een vergoeding 
wegens verlies van het toebehoren van 
de grond van dat overschot, en doordat 
het arrest het ontbreken van een oorza
kelijk verband tussen de onteigening en 
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de schade van de onteigenden tengevolge 
van ~~ waardevermindering van het 
overbhJvende perceel alleen afleidt uit 
de vaststelling dat er tussen de toepassing 
van de wetgeving betreffende het statuut 
van de autosnelwegen en de teweeg
gebrachte waardevermindering een oor
zakelijk verband bestaat, 

terwijl, eerste onderdeel, de vaststelling 
van het arrest ~:'1t de waardeverinindering 
van het overbhJvende perceel voortvloeit 
uit de toepassing van artikel 2 van het 
k.oninklijk; besluit van 4 juni 1958 op 
zwhzelf met aantoont dat de toepassing 
van die wetgeving de enige oorzaak van 
de waardevermindering is, waaruit volgt 
dat het arrest een miskenning inhoudt 
van het wettelijk begrip van het oorzake
lijk verband dat tussen de onteigening 
en de aangevoerde schade moet bestaan 
(schending van de in het middel vermelde 
wettelijke bepalingen) en, wat het bestaan 
van dat oorzakelijk verband betreft 
niet wettelijk met redenen is omkleed 
(schending van dezelfde bepalingen en 
inzonderheid van artikel 97 van de 
Grondwet); 

tweede onderdeel, het arrest in elk geval 
niet antwoordt op het middel waarin de 
eisers in hun conclusie van hoger beroep 
betoogden dat de onteigening volledig 
effect heeft gegeven aan de erfdienst
baarheid non aedijicandi die voorheen 
slechts in latente toestand bestond en 
dat het derhalve « dienaangaande zonder 
belang is dat de onteigening de toepassing 
meebrengt van een bijzondere wetgeving 
op het gebied van stedebouw ( ... ); dat de 
toepassing van die wetgeving het recht
streeks en noodzakelijk gevolg is van de 
onteigening zelf ll, waaruit volgt dat het 
arrest niet regelmatig met redenen is 
omkleed (schending van artikel 97 van de 
Grondwet) : 

W at het eerste onderdeel betreft : 

Overwegende dat het arrest vaststelt, 
enerzijds, dat de onteigening een terrein 
van 21 are 50 centiare laat bestaan 
met een voorgevel van 40 meter en met 
een regelmatige vorm, en, anderzijds, 
dat, theoretisch, dit terrein een bestem
ming kan krijgen zoals die welke de eisers 
werd ontnomen ; 

Dat het arrest erkent dat dit terrein 
echter geen bouwterrein meer is en aldus 
niet meer de waarde bezit die het v66r 
de onteigening had ; 

Overwegende dat deze toestand volgens 
het arrest te wijten is aan de verbods
bepalingen van het koninklijk besluit 
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van 4 juni 1958 betreffende de vrije 
stroken langs de autosnelwegen en niet 
aan de onteigening van het andere deel 
van het eigendom van de eisers ; 

Dat het in dit verband de antwoorden 
citeert die op 18 maart 1970 en op 
19 juni 1973 gegeven werden op de door 
eiseres ingediende aanvragen om een 
stedebouwkundig attest met betrekking 
tot dat overschot ; dat die antwoorden 
zich uitsluitend baseren op het bestaan 
van een non aedificandi strook waarin 
dat perceel gelegen is ; 

Overwegende dat, door te beslissen dat 
er geen oorzakelijk verband bestaat 
tussen de onteigening en de waarde
vermindering van het perceel die voort
vloeit uit de toepassing van het konink
lijk besluit van 4 juni 1958 betreffende 
de vrije stroken langs de autosnelwegen, 
het arrest zijn beslissing regelmatig 
motiveert en wettelijk verantwoordt ; 

Dat, wanneer bij een onteigening de 
overblijvende delen met een wettelijke 
erfdienstbaarheid bezwaard zijn, de hier
uit voortvloeiende waardevermindering 
immers geen recht geeft op enige ver
goeding ; de wettelijke erfdienstbaarheid 
geen vermindering van· het eigendoms
recht inhoudt doch een beperking ervan 
bij de wet ; dat het onrechtvaardig zou 
zijn een vergoeding toe te kennen wegens 
onteigening, wanneer iedere andere eige
naar waarvoor dezelfde erfdienstbaarheid 
geldt niets zou kunnen vorderen ; 

Wat het tweede onderdeel betreft: 

Overwegende dat de in het antwoord 
op het eerste onderdeel overgenomen 
gronden van het arrest de in het tweede 
onderdeel van het middel vermelde 
conclusie beantwoorden ; 

Dat geen van beide onderdelen van 
het middel kan worden aangenomen ; 

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

Dat het middel feitelijke grondslag 
mist; 

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

· Grondwet, 

Dat het middel feitelijke grondslag 
mist; 

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

CASSATIE, 1978. - 2 

1:-

8 september 1977. - 1e kamer. -
Voorzittm· en Verslaggever, de H. Trousse, 
raadsheer waarnemend voorzitter. -
Gelijkluidende conclusie, de H. Velu, 
advocaat-generaal. - Pleiters, de HH. 
L. Simont en Fally. 

1 e KAMER. - 8 september 1977. 

1° WEGVERKEER. - WEGVERKEERS
REGLEMENT, ARTIKEL 2-4o. - EEN 
ENKEL KRUISPUNT OF OPEENVOLGENDE 
KRUISPUNTEN ? - 0NAANTASTBARE BE· 
OORDELING DOOR DE FEITENRECRTER. 

2° REDENEN VAN DE VONNISSEN 
EN ARRESTEN. - BURGERLIJKE 
ZAKEN. - 00NCLUSIE DIE SLECRTS 
EEN NIET GEMOTIVEERDE BEWERING 
INROUDT.- ARREST DAT RET TEGEN· 
OVERGESTELDE BEWEERT. - REGEL· 
MATIGE MOTIVERING. 

3° AANSPRAKELIJKHEID (BUITEN 
OVEREENKOMST). WEGVER
KEERSONGEVAL. - VONNIS DAT VAST· 
STELT DAT RET PLOTSELING OPDAGEN 
VAN EEN VOERTUIG VOOR DE BE· 
STUURDER VAN EEN ANDER VOERTUIG 
EEN NIET TE VOORZIENE RINDERNIS 
KON GEWEEST ZIJN. - VONNIS DAT 
BESLIST DAT TEN LASTE VAN DEZE 
BESTUURDER GEEN FOUT IS BEWEZEN. 
- WETTIG VERANTWOORD VONNIS. 

1° De rechter beoordeelt op onaantastbare 
wijze in feite of de plaats waar een 
openbare weg met andere openbare 
wegen samenloopt een en hetzeljde 
kruispunt of opeenvolgende kruispunten 
uitmaakt (1). 

2o Houdt een conclusie slechts een niet 
gemotiveerde bewering in, dan is regel
matig gemotiveerd de beslissing die het 
tegenovergestelde bevestigt (2). (Art. 97 
Grondwet.) 

3° W ettig verantwoord is het vonnis dat 
beslist dat er geen fout bewezen is ten 

(1) Oass., 15 maart 1971 (.Arr. cass., 1971, 
biz. 682); raadpi. cass., 4 september 1973 
(ibid., 1974, biz. 8). 

(2} Vgi. cass., 15 juni 1976 (Au. cass., 1976, 
biz. 1145). 
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laste van een bestuurder van een in een 
wegverkeersongeval betrokken voertuig, 
op grand dat het plotseling opdagen van 
een ander voertuig voor deze een niet te 
voorziene hindernis kon geweest zijn. 
(Art. 1382 en 1383 B.W.) 

(VERDONCK, T. « THE OCEAN ACCIDENT 
AND GUARANTEE CORPORATION LTD » 
EN NAAMLOZE VENNOOTSCHAP «AN
CIENS ETABLISSEMENTS BARATTO ».) 

ARREST (vertaling). 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 19 juni 1975 in boger beroep 

. gewezen door de Rechtbank van Eerste 
Aanleg te Brussel ; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 2, 4°, 16-1, 94, 98, 104bis, 
a en b, van het koninklijk besluit van 
14 maart 1968 houdende algemeen 
reglement op de politie van het weg
verkeer, 1382 tot 1384 van het Burgerlijk 
Wetboek, 

doordat het vonnis de door eiser tegen 
de eerste verweerster ingestelde rechts
vordering tot betaling van schadever
goeding niet gegrond verklaart en eiser 
veroordeelt om 12.846 frank schade
vergoeding aan de tweede verweerster 
te betalen, op grond dat niet aileen· 
rekening moet worden gehouden met de 
lichten die elk van de betrokken bestuur
ders bij het begin van het kruispunt is 
voorbijgereden, doch ook met een derde 
licht aan de voetgangers-oversteekplaats 
die evenwijdig ligt met de door de aan
gestelde van de tweede verweerster 
gevolgde richting ; dat elk van de beide 
bestuurders het kruispunt bij groen licht 
is opgereden ; dat eiser onvoorzichtig en. 
zeer snel is vertrokken en aldus in. 
botsing is gekomen met de wagen van i 
de aangestelde van de tweede verweerster, · 
die het grootste gedeelte van het kruis
punt met groen licht was overgestoken, 

terwijl, eerste onderdeel, eiser in zijn 
oonolusie van boger beroep uitdrukkelijk 
betoogde dat de Hallepoort niet kan 
worden beschouwd als een enkel kruis
punt, doch bestaat uit verschillende' 
opeenvolgende kruispunten ; deze kwestie 
pragmatisch en volgens gemakkelijk 
vast te stellen criteria moet worden 
beoordeeld ; het vonnis die oonclusie niet 
heeft beantwoord (sohending van arti
kel 97 van de Grondwet) ; 

tweede onderdeel, ingevolge de onmoge
lijkheid de feiten te onderscheiden waar
uit het vonnis heeft afgeleid dat de beide 
bestuurders een enkel kruispunt opreden, 
de wettigheid niet kan worden getoetst 
van de beslissing volgens welke elk van 
de bestuurders bij groen licht op het 
kruispunt zou gekomen zijn (schending 
van de artikelen 2, 4°, 16-1, 94, 98, 
104bis, a en b, van het koninklijk besluit 
van 14 maart 1968, 1382 tot 1384 van 
het Burgerlijk Wetboek en 97 van de 
Grondwet): 

Over het middel in zijn geheel : 

Overwegende dat het vonnis vaststelt 
dat de beide automobilisten, eiser en de 
aangestelde van de tweede verweerster, 
de bij het begin van het kruispunt aange
brachte lichten zijn voorbijgereden en 
dat er op dat kruispunt een derde licht 
is voor de voetgangers-oversteekplaats 
die evenwijdig ligt met de door de aange
stelde van de tweede verweerster gevolgde 
richting; 

Dat het aldus duidelijk en op grond 
van een feitelijke en derhalve soevereine 
beoordeling vermeldt dat men in het 
onderhavige geval te maken had met een 
enkel kruispunt voorzien van verkeers
lichten en niet met verschillende opeen
volgende kruispunten ; dat het niet 
verder moest preciseren ; dat, wanneer 
een oonolusie aileen een niet gemotiveerde 
bewering inhoudt, de reohter, door die 
bewering in zijn beslissing te weerleggen, 
een passend antwoord geeft op de 
oonolusie; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen ; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de sohending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 1382 tot 1384 van het Burger
lijk Wetboek, 70, 71, 78 van het Straf
wetboek, 12-5, 16-1, 17 en 18 van het 
koninklijk besluit van 14 maart 1968 
houdende algemeen reglement op de 
politie va:Q- het wegverkeer, dat gewijzigd 
is bij het koninklijk besluit van 13 ok
tober 1971, 

doordat het vonnis de door eiser tegen 
de eerste verweerster ingestelde reohts
vordering tot betaling van sohadevergoe
ding niet gegrond verklaart en eiser 
veroordeelt om 12.846 frank sohade
vergoeding · aan ·de tweede verweerster 
te betalen, op grond dat eiser onvoor
ziohtig en zeer snel is vertrokken zodra 
het lioht voor hem groen is geworden ; 
dat hij in botsing is gekomen met de 
wagen van de tweede verweerster die 
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bijna het kruispunt was overgestoken ; 
dat het verschijnen van het groen licht 
slechts een toelating is ; dat eiser kon en 
moest voorzien dat er andere wegge
bruikers zouden opdagen ; dat het ongeval 
zich niet zou voorgedaan hebben bij 
ontstentenis van de fout die hij heeft 
begaan; dat het vrijmaken van een 
kruispunt geen recht is ; dat het evenwel 
mogelijk is dat het plotseling opdagen 
van eiser, die onvoorzichtig en te snel 
reed aan de rechterzijde van andere 
wagens die trager reden, voor de aan
gestelde van de tweede verweerster niet 
te voorzien was, 

terwijl, eerste onderdeel, eiser in zijn 
conclusie betoogde dat de aangestelde 
van de tweede verweerster een fout had 
begaan door met name v66r hem op 
onregelmatige wijze het kruispunt af 
te rijden; uit het feit alleen dat het 
ongeval zich niet zou hebben voorgedaan 
zonder de fout van eiser, niet kan worden 
afgeleid dat er tussen de fout van de 
andere bestuurder en de schade geen 
oorzakelijk verband zou bestaan (schen
ding van de artikelen 1382, 1383, 1384 
van het Burgerlijk Wetboek en 97 van de 
Grondwet); 

tweede onderdeel, het feit dat het 
plotseling opdagen van eiser voor de 
andere bestuurder een onvoorzienbare 
hindernis kon geweest zijn de aansprake
lijkheid van deze laatste niet uitsluit ; 
dit onvoorzienbaar karakter rechtens 
niet genoegzaam is bewezen en de 
gronden geen verantwoording zijn voor de 
bestreden beslissing waarvan de wettig
heid niet kan worden getoetst (schending 
van de artikelen 70, 71, 78 van het 
Strafwetboek, 1382 tot 1384 van het 
Burgerlijk Wetboek en 97 van de 
Grondwet); 

derde onderdeel, 

Wat het eerste onderdeel betreft : 

Overwegende dat het vonnis vaststelt 
dat de aangestelde van de tweede 
verweerster het kruispunt bij groen licht 
is opgereden en dat hij het grootste 
gedeelte van het kruispunt met groen 
licht is overgestoken, terwijl eiser onvoor
zichtig en zeer snel, met name veel 
sneller dan de links van hem rijdende 
bestuurders, is vertrokken zodra het licht 
voor hem groen is geworden, en dat het 
ongeval zich niet zou hebben voorgedaan 
zonder de fout die hij aldus heeft begaan ; 

Overwegende dat het vonnis het 
ontbreken Yan aansprakelijkheid bij de 

aangestelde van de tweede verweerster 
niet afleidt uit het feit dat het ongeval 
zich niet zou hebben voorgedaan zonder 
de fout van eiser ; dat het immers, om de 
redenen die het opgeeft, van oordeel is 
dat de fout van die aangestelde niet 
bewezen is; 

W at het tweede onderdeel betreft : 

Overwegende dat het vonnis het 
mogelijk acht dat de hindernis voor de 
aangestelde van de tweede verweerster 
onvoorzienbaar was ; dat het aldus 
erkent dat ten aanzien van die aan
gestelde geen enkele fout is bewezen en 
zijn beslissing wettelijk verantwoordt ; 

Wat het derde onderdeel betreft : 

Dat geen enkel onderdeel van het 
. middel kan worden aangenomen ; 

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

8 september 1977. - 18 kamer. -
Voorzitter en Verslagge;ver, de H. Trousse, 
raadsheer waarnemend voorzitter. -
Gelijkluidende conclusie, de H. Velu, 
advocaat-generaal. Pleiter, de 
H. Houtekier. 

1 e KAMER. - 9 september 1977. 

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN.- BURGERLIJKE ZAKEN. 
- BESLISSING DIE EEN VORDERING 
GEDEELTELIJK AFWIJST, ZONDER TE 
ANTWOORDEN OP EEN MIDDEL WAAROP 
DEZE VORDERING, IN ZOVERRE ZIJ 
WORDT AFGEwEZEN, WAS GEGROND.
NIET GEMOTIVEERDE BESLISSING. 

N iet gemotiveerd is de beslissing die een 
vordering gedeeltelijk ajwijst, zonder 
te antwoorden op een middel waarop 
deze vordering, in zoverre zij wordt 
afgewezen, was gegrond (1). (Grondwet, 
art. 97 .) 

(1) Raadpl. cass., 18 maart 1977 (.Arr. cass., 
1977, biz. 779); vgi. cass., 12 november 1976 
(ibid., 1977, biz. 293). 



(SPOELDERS EN SUYKENS, 
T. PERSONENVENNOOTSCHAP MET 
BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID 

« DELIMAT ».) 
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arrest. 
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9 september 1977. - 18 kamer. -
Voorzitter, de H. Wauters, voorzitter.
Verslaggever, de H. Van Leckwijck. -
Gelijkluidende conclusie, de H. Tillekaerts, 
advocaat-generaal. - Pleiters, de HH. 
De Baeck en Dassesse. 

1 e KAMER. - 9 september 197'7. 

1° VOORRECHTEN EN HYPOTHE
KEN. - VOORRECHTEN. -WET VAN 
16 DECEMBER 1851, ARTIKELEN 27, 4o, 
LID 1 EN 2,EN 35, 4°,lid 1.-AKTEVAN 
VERDELING. VOORRECHT VAN 
RECHTSWEGE VAN DE MEDEERFGENA
lVIEN OF DEELGENOTEN OP ONROERENDE 
GOEDEREN. - VERPLICHTING VOOR DE 
HYPOTHEEKBEWAA.RDER OM, BIJ DE 
OVERSCHRIJVING VAN DE AKTE VAN 
VERDELING, AMBTSHALVE IN ZIJN RE
GISTER DE INSCHRIJVING TE DOEN VAN 
IEDERE OPLEG EN VERGOEDING VAN DE 
OVERWAARDE DIE VOORTVLOEIT UIT 
DIE AKTE. 

2° BEWIJS. - BEWIJS DOOR GESCHRIFT. 
- BEWIJSKRACHT VAN DE AKTEN.
BURGERLIJKE ZAKEN. - AKTE VAN 
VERDELING. - UITLEGGING VAN EEN 
BEDING DOOR DE RECHTER,- UrTLEG
GING ONVERENIGBAAR MET DE BEWOOR
DINGEN VAN DAT BEDING. - Mrs
KENNING VAN DE BEWIJSKRACHT VAN 
DE AKTE. 

1° De medeerfgenamen of deelgenoten zijn 
van rechtswege bevoorrecht op al de 
onroerende goederen begrepen in de 
kavel die met opleg is bezwaard, voor de 
betaling van de opleg of de vergoeding 
van de overwaarde, tenzij het voorrecht 
door de akte van verdeling tot een of 
meer van die onroerende goederen is 
beperkt; de hypotheekbewaarder is ge
houden, bij de overschrijving van de 
akte van verdeling, ambtshalve in zijn 
register de inschrijving te doen van 
iedere opleg en vergoeding van de 

overwaarde die voortvloeit uit de akte 
van verdeling. (Wet van 16 december 
1851, artt. 27, 4°, lid 1 en 2, en 35, 4o, 
lid 1.) 

2° De bewijskracht van een akte van 
verdeling wordt miskend door de beslis
sing die, op grond enkel van een in de 
akte voorkomende eenzijdige verklaring 
van een van de partijen, van een beding 
van de overeenkomst een uitlegging geeft 
die onve1·enigbaar is met de bewoor
dingen ervan (1). (B.W., artt. 1319, 
1320 en 1322.) 

(HAVERALS F., T. HAVERALS M:.) 

ARREST. 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 15 april 1976 door het Hof 
van Beroep te Gent gewezen ; 

Over het middel afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 1319 en 1320 van 
het Burgerlijk Wetboek, 

doordat, na te hebben geconstateerd 
dat bij akte op 16 april 1954, verleden 
v66r notaris, onder de zeven kinderen 
van Rosalia Herebos, weduwe Haverals, 
de goederen werden verdeeld die zij bij 
dezelfde akte van hun moeder hadden 
gekregen, en de ouderlijke hoeve met haar 
inboedel aan eiser werd toebedeeld onder 
verplichting aan vier zijner zusters, 
onder wie verweerster, ter gelijkmaking 
een opleg van 26.000 frank te betalen, 
dat, wat de oplegsom verschuldigd aan 
verweerster betreft, werd bedongen dat, 
tot voldoening van die oplegsom, eiser 
verweerster haar leven lang bij hem 
kosteloos zou moeten laten inwonen en, 
zolang zij bij hem inwoonde, haar zou 
moeten onderhouden, doch dat, in geval 
verweerster << om gelijk welke reden » 
bij een ander zou gaan inwonen, eiser 
gezegde verplichting niet meer moest 
uitvoeren maar de oplegsom van 
26.000 frank aan verweerster zou moeten 
betalen in evenredigheid met het aantal 
jaren gedurende welke verweerster bij 
eiser had ingewoond en het aantal jaren 
dat zij volgens de wet nog vermoed zou 
worden te leven, . en ten slotte dat in 
gezegde akte verweerster de hypotheek
bewaarder had verzocht om een ambts-

(1) Raadpi. cass., 3 april 1975 (Arr. cass., 
1975, biz. 836) en 3 oktober 1975 (ibid., 1976, 
biz. 155). 
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halve inschrijving tot zekerheid van de 
door eiser aangegane verpliohting, waar
onder de verplichting het overblijvende 
deel van de oplegsom te betalen in geval 
verweerster later vrijwillig van woonst 
zou veranderen, en na verder te hebben 
geconstateerd dat de uitvoering van 
voormeld beding jaren lang geen moeilijk
heden opleverde, dat evenwel op 9 fe
bruari 1972 eiser, aan de hand van 
een geneeskundig getuigschrift, verweer
ster liet overbrengen naar een psyohia
trisoh instituut, waaruit zij echter op 
16 februari 1972 werd ontslagen, omdat 
de hoofdgeneesheer van gezegd instituut 
van oordeel was dat verweerster beter 
was aangewezen voor opname in een 
bejaardentehuis, en ten slotte dat, in 
afwaohting van dergelijke opname, ver
weerster bij een andere zuster te Baasrode 
verbleef, het arrest beslist dat de weige
ring van eiser om sedert 16 februari 1972 
verweerster terug bij zioh op te nemen 
niet verantwoord was, en eiser veroor
deelt om aan verweerster als sohade
vergoeding een rente te betalen van 
100 frank per dag vanaf 16 februari 
1972, zulks om de redenen dat partijen 
in de akte van 16 april1954 een ongewild 
vertrek van verweerster niet onder ogen 
hadden genomen, dat in het verzoek om 
ambtshalve insohrijving het geval werd 
voorzien waarin verweerster vrijwillig 
van woonst zou veranderen, dat dit 
verzoek deel uitmaakt van de akte van 
16 april 1954 in dezelfde mate als de 
overige besohikkingen en dat het dien
volgens de waarde heeft van een geautori
seerde en door alle partijen aanvaarde 
uitleg van het litigieuze beding, 

te1·wijl zodoende het arrest van voor
me1de alcte van 16 april 1954 een inter
pretatie geeft welke onverzoenbaar is 
met de duidelijke bewoordingen van het 
beding waarin de verbintenissen van 
eiser werden bepaald, hetgeen een scherr
ding uitmaakt van de bewijskraoht 
welke door de artikelen 1319 en 1320 
van het Burgerlijk Wetboek aan gezegde 
notariele akte wordt gehecht, zulks 
spijt het feit dat die interpretatie wordt 
ingegeven door de bewoordingen van 
een verder in de akte voorkomend 
verzoek om ambtshalve hypothecaire 
insohrijving : 

Overwegende dat uit de notariele akte 
van 16 april 1954, waarvan een uitgifte 
aan het verzoekschrift is toegevoegd, 
blijkt dat eiser en zijn zusters uit onver
deeldheid traden betrekkelijk de in de 
akte beschreven roerende en onroerende 
goederen, dat de aan verweerster toe-

bedeelde kavel bestond in een oplegsom 
van 26.000 frank te betalen door eiser 
aan wie een onroerend goed was toe
bedeeld ; dat, tot voldoening van gezegde 
oplegsom, eiser zich verbond verweerster 
« haar leven gedurende kosteloos bij hem 
te laten inwonen " en haar te onder
houden, doch dat « ingeval verweerster 
om gelijk welke reden bij een ander zou 
gaan inwonen >> de hierboven aangegane 
verbintenis niet meer zal moeten worden 
uitgevoerd, maar « hij zal in dit geval 
de oplegsom van 26.000 frank aan 
verweerster moeten uitbetalen in even
redigheid van de jaren die ze bij hem 
heeft ingewoond en het aantal jaren 
dat zij volgens de wet nog vermoed wordt 
te leven >>; 

Overwegende dat, kraohtens artikel 27, 
4°, van de wet van 16 december 1851, 
verweerster, als deelgenoot, op de onroe
rende goederen die met opleg bezwaard 
zijn, van rechtswege bevoorrecht is ; 
dat, kraohtens artikel 35, 4°, van dezelfde 
wet, de hypotheekbewaarder gehouden 
is, op het ogenblik van de overschrijving, 
ambtshalve in zijn register de inschrijving 
te doen van iedere opleg die uit de akte 
van verdeling voortvloeit ; 

Overwegende dat voormelde notariele 
akte een hoofdstuk « rangafstand >> in
houdt waarin verweerster verklaart : 
1° de hypotheekbewaarder te aanzoeken 
« een ambtshalve inschrijving te nemen 
tot zekerheid en waarborg van de 
uitvoering van de verplichtingen hier
voren" (dit is in de voorgaande hoofd
stukken van de akte) r< door (ei'ler) jegens 
haar aangegaan ter voldoening van de 
oplegsom van 26.000 frank haar ih deze 
akte toebedeeld ; ingeval zij echter later 
vrijwillig van woonst zou veranderen 
moet (eiser) haar de oplegsom uitbetalen 
naar evenredigheid van het aantal jaren 
welke zij bij hem heeft ingewoond en het 
aantal jaren dat zij volgens de wet nog 
wordt vermoed te leven " ; 2° erin toe te 
stemmen dat deze ambtshalve inschrij
ving zal worden geprimeerd door de 
insohrijving die op voormeld onroerend 
goed zal worden genomen ten· voordele 
van een kredietinstelling, tot zekerheid 
van de terugbetaling van een lening die 
eiser bij haar zal aangaan ; 

Overwegende dat de eenzijdige verkla
ringen door verweerster in voormeld 
hoofdstuk van kwestieuze akte gedaan 
geenszins eiser verbinden, niet tot inter- . 
pretatie van de overeenkomst tussen 
de partijen kunnen dienen, noch een 
wijziging van de verbintenissen van eiser 
kunnen teweegbrengen ; 
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Overwegende derhalve dat, door op 
grond enkel van de eenzijdige verklaring 
van verweerster, in de termen van de 
overeenkomst betreffende de deling, met 
name « ingeval (verweerster) om gelijk 
welke reden bij een ander zou gaan 
inwonen "• de woorden << om gelijk welke 
reden" gelijk te stellen met het in die 
eenzijdige verklaring voorkomende woord 
<< vrijwillig "• het arrest de bewijskracht 
van de notariele akte miskent ; 

Dat het middel gegrond is ; 

Om die redenen, vernietigt het bestre
den arrest ; beveelt dat van dit arrest 
melding zal worden gemaakt op de kant 
van de vernietigde beslissing ; houdt de 
kosten aan opdat erover door de feiten
rechter zou worden beslist ; verwijst 
de zaak naar het Hof van Beroep te 
Antwerpen. 

9 september 1977. - 18 kamer. -
Voorzitter, de H. Wauters, voorzitter. -
Verslaggever, de H. Van Leckwijck. -
Gelijkluidende conclusie, de H. Tille
kaerts, advocaat-generaal. - Pleiter, de 
H. Bayart. 

3e KAMER.- 12 september 1977. 

1° BEWIJS.- VERMOEDENS.- BUR
GERLIJKE ZAKEN. - BElWIJSLEVERING 
DOOR EEN DERDE VAN RET BESTAAN 
VAN EEN LASTGEVING.- BEWIJS DAT 
DOOR VERMOEDENS KAN GELEVERD 
WORDEN. 

2° BEWIJS. - VERMOEDENS. - BUR
GERLIJKE ZAKEN. - FEITELIJKE VER
MOEDENS. - BEGRIP. 

1° Het bewijs, door een de1·de, van het 
bestaan van een lastgeving, al was het 
om een dading aan te gaan, kan door 
vermoedens worden geleverd, zelfs in
dien de zaak de som of de waarde 
van 3.000 frank te boven gaat (1). 
(Artt. 1341, 1348, 1353 en 1985 B.W.) 

(1) Raadpi. cass., 3 december 1957 (Bull. 
en Pas., 1958, I, 204); 18 september 1964 
(ibid., 1965, I, 62); 29 mei 1974 (Arr. cass., 
1974, biz. 1072); 17 november 1976 (ibid., 
1977, biz. 307) en noot 1; cass. fr., 23 mei 
1964 (J.G.P., 1964, I, 94); AUBRY en RAu 

2° Feitelijke vermoedens Z~Jn gevolgtrek
kingen die de rechter, onder de voorwaar
den van artikel1353 van het Burgerlijk 
W etboek, kan afleiden uit ieder bekend 
feit om te besluiten tot een onbekend feit 
en dus niet enkel uit positieve wilsuitin
gen van hem tegen wie zij worden inge
roepen. (Artt. 1349 en 1353 B.W.) 

(BAL, T. NAAMLOZE VENNOOTSCHAP 
<< SINGER"·) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 23 februari 1976 door het 
Arbeidshof te Antwerpen gewezen ; 

Over het derde middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 1134, 1135, 
1988, 2044, 2048, 2052 van het Burgerlijk 
Wetboek, 15, § 2, van de door koninklijk 
besluit van 20 juli 1955 gecoordineerde 
wetten op het bediendencontract, zoals 
gewijzigd door de wet van 21 november 
1969, en 97 van de Grondwet, 

doordat het arrest de door eiser inge
stelde vordering tot betaling van een 
bijkomende opzeggingsvergoeding ver
werpt om de redenen : dat tussen de 
vakbond en verweerster over de aan eiser 
verschuldigde opzeggingsvergoeding een 
dading gesloten was waarop eiser niet 
meer kon terugkomen ; dat eiser ten 
onrechte beweert dat hij aan zijn vak
bond geen mandaat gaf om te tran
sigeren ; dat verweerster deze dading 
door alle rechtsmiddelen mag bewijzen ; 
dat het ongeloofwaardig voorkomt dat de 
vakbond, die in zijn brief van 20 februari 
1973 formeel verklaarde te handelen na 
overleg met eiser, zich een macht zou 
toegeeigend hebben die hij niet gekregen 
had; dat evenwel beslissend is dat eiser, 
die persoonlijk tot november 1973 geen 
enkele aanspraak op enige aanvullende 
opzeggingsvergoeding heeft geformuleerd, 
zonder protest of voorbehoud de vergoe
ding in ontvangst nam die de vakbond 
na meer dan een maand onderhandelen 
voor hem bedongen had ; dat er aldus 

(ESMEJIN), d. VI, uitg. 1975, nr. 176, § 412; 
nr. 188, § 415; MAZEJAUD en DE JUGLART, 
d. III2, uitg. 1963, nrs. 1394-1395; Mevr. 
GEJVEJRS, Rev. crit. jur. belge, 1956, biz. 319, 
nrs. 42 en 43; CORNU, Rev. trim. dr. civ., 1966, 
biz. 830 en 831, noot onder cass. fr., 30 no
vember 1965. 
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voldoende, bepaalde en overeenstem
mende vermoedens bestaan van het feit 
dat eiser aan de vakbond mondeling een 
uitdrukkelijke en bepaalde lastgeving 
tot transigeren verleend heeft, 

terwijl, eerste onderdeel, eiser in con
clusie staande hield dat de door hem 
gesloten lastgeving in algemene bewoor
dingen gegeven was om zijn zaken te 
behartigen, zodat deze lastgeving geen 
daden van beschikking, zoals een dading, 
kon bevatten, en het arrest op dit middel 
niet voldoende antwoordt (schending 
van artikel 97 van de Grondwet); 

tweede onderdeel, de door eiser in 
algemene bewoordingen aan zijn vakbond 
opgedragen lastgeving geenszins daden 
van beschikking als de dading over zijn 
bijkomende opzeggingsvergoeding inhield 
(schending van de artikelen 1134, 1135, 
1988, 2044, 2048, 2052 van het Burgerlijk 
Wetboek en 15, § 2, van het koninklijk 
besluit van 20 juli 1955); 

derde onderdeel, het feit dat eiser 
gedurende _ een bepaalde tijd geen aan
spraak maakte op een bijkomende opzeg
gingsvergoeding en het feit dat hij deze 
van de vakbond zonder voorbehoud 
aanvaardde, algemene feiten zijn die niet 
kunnen leiden tot het besluit dat hij een 
bijzonder mandaat tot dading zou ge
geven hebben en de motieven, die 
verzuimen de speciale bewoordingen 
van de lastgeving te vermelden, de 
beslissing geenszins rechtvaardigen 
(schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet en 1988 van het Burgerlijk 
Wetboek): 

Overwegende dat, naar luid van 
artikel 1985 van het Burgerlijk Wetboek, 
een lastgeving ook mondeling kan ver
leend worden ; dat, op grond van de 
artikelen 1348 en 1353 van hetzelfde 
wetboek, een derde de lastgeving mag 
bewijzen door vermoedens, zelfs indien 
de zaak de som of de waarde van 
3.000 frank te boven gaat; 

Overwegende dat, krachtens arti
kel 1988, eerste lid, van het Burgerlijk 
Wetboek, de in algemene bewoordingen 
uitgedrukte lastgeving alleen daden van 
beheer omvat, en dat voor andere daden, 
zoals een dading, wat ten deze, blijkens 
het arrest, het geval zou zijn, een uit
drukkelijke lastgeving noodzakelijk is ; 

Overwegende echter dat uit wat 
voorafgaat volgt dat, wanneer door een 
derde beweerd wordt dat een bijzondere 
lastgeving mondeling werd gegeven, de 
feitenrechter die op deze stalling ingaat, 
ertoe niet gehouden kan zijn de precieze 

bewoordingen van deze lastgeving weer 
te geven maar zich ertoe kan beperken 
de draagwijdte ervan te omschrijven; 
dat binnen de perken van de door hem 
aangehaalde vermoedens zijn beoordeling 
nopens zodanige draagwijdte soeverein is; 

Overwegende dat eiser, die in conclusie 
loochende aan de Landelijke Bedienden
centrale welkdanig mandaat te hebben 
gegeven, daaraan subsidiair toevoegde 
dat, mocht ooit blijken dat hij aan voor
melde centrale « enige opdracht had 
gegeven om zijn zaken te behartigen 
(quod non), dan nog niet blijkt dat dit 
mandaat zich uitstrekte tot het sluiten 
van een transactie » ; 

Overwegende dat het arrest vooreerst 
de inhoud onderzoekt van de, naar aanlei
ding van eisers opzegging, tussen de 
centrale en de « sociale dienst V.E.V. », 
lasthebber van verweerster, gevoerde 
correspondentie en hierbij constateert 
dat voornoemde centrale in haar brief 
van 20 februari 1973 met << een recht
vaardig voorstel tot minnelijke schik
king » voor de dag komt na « contact te 
hebben opgenomen » met eiser; dat het 
arrest verder vaststelt dat op dit voorstel 
door verweerster werd ingegaan in 
maart 1973; 

Overwegende dat het arrest vervolgens, 
en na gereleveerd te hebben dat eiser 
loochent een lastgeving tot dading aan 
de centrale te hebben gegeven, tot de 
vaststelling komt dat verweerster het 
bewijs van zodanige lastgeving heeft 
geleverd door « voldoende, gewichtige, 
bepaalde en overeenstemmende ver
moedens » die worden opgesomd en als 
volgt zakelijk kunnen worden weer
gegeven : 1° dat « het gebruikelijk is » 
dat vakbonden als lasthebbers van hun 
aangeslotenen dadingen afsluiten ; 2° dat 
het « ongeloofwaardig » voorkomt dat de 
centrale in- de hoger bedoelde brief, 
waarin ze verklaarde te handelen in 
overleg met eiser, zich een bevoegdheid 
zou hebben toegeeigend die ze niet had 
verkregen ; 3° dat eiser de aanvullende 
opzeggingsvergoeding door de centrale 
bedongen « zonder protest, kritiek of 
voorbehoud » in ontvangst heeft geno
men; 4° dat hij tot november 1973 
gewacht heeft om aanspraak te maken 
op een aanvullende opzeggingsvergoe
ding; 

Overwegende dat het arrest aldus 
antwoordt op eisers conclusie en, op 
grond van een soevereine appreciatie 
van de feiten, het bestaan en de draag
wijdte van de bijzondere lastgeving 
vaststelt; 
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Dat het middel niet kan worden 
aangenomen ; 

Over het eerste middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 6, 1134, 
1135, 1984, 1988, 1993, 1999, 2044, 2048, 
2049, 2052 van het Burgerlijk Wetboek, 
440, 728 van het Gerechtelijk Wetboek en 
97 van de Grondwet, 

Wat het eerste onderdeel betreft 

Dat het onderdeel feitelijke grondslag 
mist; 

W at het tweede onderdeel betreft : 

Dat het onderdeel, bij gemis van 
duidelijkheid, niet ontvankelijk is ; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 6, 1108, 
1131, 1134, 1135, 1338, 1341, 1348, 1985, 
2044 van het Burgerlijk Wetboek, 440, 
728, 1044, 1045 van het Gerechtelijk 
Wetboek, 15, § 2, van de door koninklijk 
besluit van 20 juli 1955 gecoi:irdineerde 
wetten op het bediendencontract, zoals 
gewijzigd door de wet van 21 november 
1969, en 97 van de Grondwet, 

doordat het arrest de door eiser inge
stelde vordering tot betaling van een 
bijkomende opzeggingsvergoeding ver
werpt om de redenen : dat tussen de 
vakbond en verweerster over de aan 
eiser verschuldigde opzeggingsvergoeding 
een dading gesloten was waarop eiser 
niet meer kan terugkomen ; dat eiser ten 
onrechte beweert· dat hij aan zijn vakbond 
geen mandaat gaf om te transigeren ; dat 
verweerster, die een derde is ten opzichte 
van de rechtsverhouding tussen eiser en 
zijn vakbond, het bestaan van een 
lastgeving tot het aangaan van een dading 
door aile middelen van recht mag be
wijzen ; dat het ongeloofwaardig voor
komt dat de vakbond, die in zijn brief 
van 20 februari 1973 formeel verklaarde 
te handelen na overleg met eiser, zichzelf 
een bevoegdheid zou toegei:iigend hebben 
die hij niet gekregen had ; dat evenwel 
beslissend is dat eiser, die persoonlijk 
tot november 1973 geen enkele aanspraak 
op enige aanvullende opzeggingsvergoe
ding heeft geformuleerd, zonder protest 
of voor behoud de vergoeding in ontvangst 
nam die de vakbond, na meer dan een 
maand onderhandelen, voor hem be
dongen had ; dat er aldus voldoende, 
bepaalde en overeenstemmende ver-

moedens bestaan van het feit dat eiser 
aan de vakbond mondeling een uit
drukkelijke en bepaalde lastgeving tot 
transigeren verleend heeft, 

terwijl, eerste onderdeel, verweerster 
gerechtigd was om een schriftelijk bewijs 
van de volmachtakte vanwege de vak
bond te vorderen, zodat zij het bewijs 
van de lastgeving, gesloten tussen eiser 
en de vakbond betreffende de bijkomende 
verbrekingsvergoeding, niet louter met 
vermoedens vermocht te leveren (schen
ding van de artikelen 1341, 1348, 1985 
van het Burgerlijk Wetboek en 15, § 2, 
van het koninklijk besluit van 20 juli 
1955); 

tweede onderdeel, noch het feit dat eiser 
zelf gedurende een bepaalde tijd geen 
aanspraken maakte op een bijkomende 
opzeggingsvergoeding, noch het feit dat 
hij de vergoeding vanwege de vakbond 
zonder voorbehoud in ontvangst nam, 
enige positieve wilsuiting van zijnentwege 
inhoudt waaruit het bestaan van de 
kwestieuze lastgeving tot dading zou 
kunnen afgeleid worden ; dat verzakingen 
evenmin worden vermoed (schending 
van de artikelen 1108, 1134, 1338 van het 
Burgerlijk Wetboek, 1044 en 1045 van 
het Gerechtelijk Wetboek); 

derde onderdeel, de feitelijke bestand
delen van de zaak, waarop het arrest 
steunt om tot het bewijs van de last
geving te besluiten, eveneens het ten 
onrechte aangehouden misbruik van de 
vakbonden omvatten, dat tegen de wet 
indruist (schending van de artikelen 6, 
1131, 1134, ll35, 1984, 2044 van het 
Burgerlijk Wetboek, 440, 728 van het 
Gerechtelijk Wetboek en 97 van de 
Grondwet): 

Wat het eerste onderdeel betreft : 

Overwegende dat uit de vaststellingen 
van de bestreden beslissing blijkt dat 
verweerster ten opzichte van de tussen 
eiser en de Landelijke Bediendencentrale 
gesloten overeenkomst van lastgeving 
een derde was ; dat, zoals blijkt uit het 
antwoord op het derde middel, een derde 
de lastgeving mag bewijzen door ver
moedens ; dat het onderdeel naar recht 
faalt; 

Wat het tweede onderdeel betreft : 

Overwegende dat het arrest geenszins 
beslist, op basis van vermoedens, dat 
eiser zijn recht op een aanvullende 
opzeggingsvergoeding had verzaakt ; dat 
het, op basis van vermoedens, waaronder 
het maandenlang uitblijven van een 
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vordering tot aanvulling van de opzeg
gingsvergoeding, enkel beslist dat eiser 
aan zijn vakbond de macht had gegeven 
voor hem en in zijn naam een dading te 
sluiten ; dat het onderdeel in dit opzicht 
feitelijke grondslag mist ; 

Overwegende dat het arrest, zoals 
blijkt uit het antwoord op het derde 
middel, zijn beslissing nopens het bestaan 
van de lastgeving tot dading a:fleidt uit 
een reeks feitelijke vermoedens ; dat 
feitelijke vermoedens aan het oordeel en 
het beleid van de rechter worden over
gelaten en niet noodzakelijk uit positieve 
wilsuitingen vanwege de persoon tegen 
wie ze worden aangehouden, moeten 
bestaan ; dat het onderdeel, in dit laatste 
opzicht, naar recht faalt; 

Wat het derde onderdeel betreft : 

Overwegende dat het onderdeel over
eenstemt met het tweede onderdeel van 
het eerste middel ; dat het om de redenen 
in het antwoord aldaar opgegeven, niet 
ontvankelijk is ; 

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

12 september 1977. - 3e kamer. -
V oorzitter, de H. Gerniers, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - Verslaggever, 
de H. Chatel.- Gelijkluidende conclusie, 
de H. Krings, advocaat-generaal. -
Pleiters, de HR. Houtekier en De Gryse. 

3e KAMER. - 12 september 1977. 

1° CASSATIEMIDDELEN. - BuRGER
LIJKE ZAKEN. - MIDDEL VOLGENS 
HETWELK EEN ARREST EEN BESLISSING 
BEVAT DIE ER NIET IN VOORKOMT. -
MIDDEL DAT FEITELI.JKE GRONDSLAG 
MIST. 

2° LOON. - BEGRIP. 

1° Feitelijke grondslag mist het middel 
volgens hetwelk een arrest een beslissing 
bevat die e1· niet in voorkomt (1). 

(1) Cass., 13 febr:uari 1967 (A1'1', cass., 1967, 
blz. 726); raadpi. cass., 16 september 1975 
(ibid., 1976, biz. 78). 

2° Loon is de tegenprestatie van arbeid die 
ter uitvoering van een arbeidsovereen
komst wordt VM'1·icht (2). 

(NAAMLOZE VENNOOTSOHAP « FRI.JNS », 
T, FRI.JNS A.) 

ARREST. 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 2 maart 1976 gewezen door het 
Arbeidshof te Antwerpen, afdeling 
Hasselt; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 7 van de 
Grondwet, 1134, 1135 van het Burgerlijk 
Wetboek, 54, 63 van de door koninklijk 
besluit van 30 november 1935 gecoordi
neerde wetten op de handelsvennoot
schappen, die titel IX van boek I van 
het Wetboek van Koophandel vormen, 5, 
lid 1, 20 van de door koninklijk besluit 
van 20 juli 1955 gecoordineerde wetten 
op het bediendencontract, zoals gewijzigd 
door de wetten van 5 december 1968 en 
21 november 1969, 2, 3°, van de wet van 
12 april 1965 betreffende de bescherming 
van het loon der werknmners, en 51 van 
de wet van 5 december 1968 betreffende 
de collectieve arbeidsovereenkomsten en 
de paritaire comite's, 

doordat het arrest eiseres veroordeelt 
om aan verweerder een voorschot van 
500.000 frank te betalen en zijn vordering 
tot gelijkschakeling van zijn loon en 
andere voordelen met die van zijn 
broeders en tot schadevergoeding in 
beginsel gegrond verklaart om de redenen 
dat door de jarenlange toepassing van de 
gelijkheid van wedde, premies en andere 
uit de arbeidsrelatie voortspruitende 
voo:i:delen, ieder van de gebroeders Frijns 
ervan mocht overtuigd zijn dat in de 
arbeidsrelatie met eiseres het recht op 
gelijke bezoldiging door het gebruik 
verworven was ; dat, bij ontstentenis van 
enig andere en voorafgaande bron zoals 
bepaald in artikel 51 van de wet van 
5 december 1968, dit gebruik de arbeids
betrekking tussen de werkgever en de 
bediende beheerst ; dat de raad van 
beheer, door jarenlange toepassing van 

(2) Cass., 20 april 1977 (.Arr. cass., 1977, 
biz. 862), en de conciusie van de Advocaat
Generaal Lenaerts, J.T.T., 1977, biz. 180; 
STEYAERT, Arbeidsovereenkomst, A.P.R., 1973, 
blz. 168, ms. 324 en 325. 
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het gelijkheidsbeginsel, dit gebruik in 
het leven riep en eiseres hiervan thans 
niet eenzijdig kan afwijken, zonder de 
verworven rechten van verweerder te 
schenden, 

terwijl, eerste onderdeel, het bestaan 
van een dergelijk gebruik ingevoerd door 
de raad van beheer van eiseres, geenszins 
verhindert dat deze raad van beheer, die 
statutair het recht heeft de bezoldiging 
van verweerder vast te stellen, kan 
beslissen dit gebruik te wijzigen; dat zulk 
gebruik inderdaad slechts blijft bestaan 
bij gebreke van strijdige beslissing en 
eiseres niet voor geheel haar duur door 
dergelijk gebruik gebonden kan zijn 
(schending van de artikelen 7 van de 
Grondwet, 54, 6S van het koninklijk 
besluit van SO november 19S5, 11S4 en 
11S5 van het Burgerlijk Wetboek) ; 

tweede onderdeel, het feit dat het 
gebruik een bron van recht is, geenszins 
inhoudt dat eiseres nopens de bezoldiging 
van verweerder, ook al is ze door het 
gebruik bepaald, geen beslissingen zou 
kunnen treffen die ingevolge de statutaire 
regels dit gebruik wijzigen (schending 
van de artikelen 5, lid 1, 20 van het 
koninklijk besluit van 20 juli 1955, 2, S0 , 

van de wet van 12 april 1965, en 51 van 
de wet van 5 december 1968) : 

Overwegende dat het arrest vaststelt 
1° dat geen geschreven overeenkomst ten 
deze bestaat waarin de omvang en de 
berekeningsvvijze van de bezoldiging van 
verweerder wordt bepaald, 2° dat van 
8 november 1957 tot 1 april197S effectief 
en ononderbroken gelijkheid van wedde, 
van premies en van andere uit de arbeids
relatie voortspruitende voordelen, wat 
de gebroeders Frijns, inclusiefverweerder, 
betreft, werd toegepast, S0 dat enkel op 
laatstvermelde datum, waarop een ver
schuiving van aandelen plaatsgreep, de 
wedde van verweerder niet in dezelfde 
mate werd verhoogd als dit voor zijn 
broers Georges en Godefroid Frijns het 
geval was; 

Overwegende dat het arrest vervolgens 
oordeelt dat door evenvermelde cc jaren
lange toepassing ieder van de gebroeders 
Frijns ervan kon en mocht overtuigd zijn 
dat in de arbeidsrelatie met de Naamloze 
V ennootschap Frijns het recht op gelijke 
bezoldiging door het gebruik verworven 
was " en dat cc bij ontstentenis van enige 
andere en voorafgaande bron, zoals 
bepaald in artikel 51 van de wet op de col
lectieve arbeidsovereenkomsten en de 
paritaire comiM's, het gebruik de arbeids
betrekking tussen de werkgever, de 

N aamloze Vennootschap Frijns en de 
bediende A. Frijns beheerst " ; 

Overwegende dat het arrest aldus 
aanneemt dat de hoegrootheid van 
verweerders bezoldiging niet het voor
werp heeft uitgemaakt van welkdanige 
uitdrukkelijke overeenkomst tussen de 
partijen, maar enkel door een zo beweerd 
cc gebruik " werd vastgesteld ; dat uit de 
consideransen van het arrest blijkt dat 
het Arbeidshof ten onrechte gewaagt 
van een gebruik, als zou het gaan om een 
gebruik in de zin van de artikelen 11S5 
van het Burgerlijk Wetboek, S van de 
wet betreffende de arbeidsovereenkomst 
voor werklieden, 5 van de wet op het 
bediendencontract of 51 van de wetten 
betreffende de collectieve arbeidsovereen
komst en paritaire comite's ; dat het 
arrest echter op dit stuk niet wordt be
streden; 

Overwegende dat het arrest geenszins 
ontkent dat de raad van beheer van 
eiseres de bevoegdheid heeft om de 
bezoldiging van verweerder vast te stellen 
of te wijzigen ; dat het integendeel 
releveert dat het eiseres zelf is die het 
principe van gelijkheid van bezoldiging 
tot 1 april 197S toepaste; dat het arrest 
enkel beslist dat eiseres of haar raad 
van beheer dit principe cc niet eenzijdig" 
mocht wijzigen daar anders de verworven 
rechten van verweerder zouden worden 
geschonden ; 

Dat het middel feitelijke grondslag 
mist; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 11S4, 11S5 
van het Burgerlijk Wetboek, 5, lid 1, 20 
van de door koninklijk besluit van 20 juli 
1955 gecoi:irdineerde wetten op het 
bediendencontract, 2, S0 , van de wet 
van 12 april 1965 betreffende de bescher
ming van het loon der werknemers, 54, 6S 
van de door koninklijk besluit van SO no
vember 19S5 gecoordineerde wetten op 
de handelsvennootschappen, die titel IX 
van boek I van het Wetboek van Koop
handel vormen, en 97 van de Grondwet, 

doordat het arrest eiseres veroordeelt 
om aan verweerder een voorschot van 
500.000 frank te betalen en zijn vordering 
tot gelijkschakeling van zijn loon en 
andere voordelen met die van zijn 
broeders, en tot schadevergoeding in 
beginsel gegrond verklaart om de redenen 
dat in de arbeidsrelatie de bezoldiging 
een vergoeding is voor gepresteerde 
arbeid die in geen geval kan beschouwd 
worden als een dividend op he-t gei:nves
teerde kapitaal; dat een wijziging in het 
aandelenbezit geen voldoende reden kan 
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zijn om het tussen de broeders-bedienden 
bestaande en door het gebruik gevestigde 
gelijkheidsbeginsel te ontwrichten ; dat de 
toegekende wedden, in verhouding met de 
uitgeoefende functies, niet buitensporig 
zijn zodat niet is aangetoond dat erin 
een verdoken winstaandeel zou begrepen 
zijn, 

terwijl, eerste onderdeel, de bezoldiging 
in de arbeidsrelatie niet aileen afhangt 
van de gepresteerde arbeid, maar van 
alle andere in het contract bepaalde voor
waarden, zodat de bezoldiging wel kan 
verhoogd worden ingevolge gedane in
brengen (schending van de artikelen 1134 
en 1135 van het Burgerlijk Wetboek, 5, 
lid 1, 20 van het koninklijk besluit van 
20 juli 1955, 2, 3D, van de wet van 
12 april 1965); 

tweede onderdeel, het arrest ten onrechte 
beslist dat een wijziging in het aandelen
bezit geen voldoende reden kan zijn om 
het tussen de breeders gevestigde gelijk
heidsbeginsel inzake wedden en voordelen 
te wijzigen en aldus de uitvoerbare 
kracht van de overeenkomsten en de 
bevoegdheid van de raad van beheer 
van eiseres miskent (schending van de 
artikelen 1134, 1135 van het Burgerlijk 
Wetboek, 54 en 63 van het koninklijk 
besluit van 30 november 1935); 

derde onderdeel, eiseres in conclusie 
staande hield, zonder op dit punt tegen
gesproken te worden, dat verweerder in 
feite geen arbeidsprestaties meer leverde, 
zodat hij in geen geval recht had op enige 
loonsverhoging ; dat het arrest des
aangaande onvoldoende gemotiveerd is 
en de beslissing niet rechtvaardigt (scherr
ding van de artikelen 5, lid l, 20 van het 
koninklijk besluit van 20 juli 1955, 2, 3D, 
van de wet van 12 april 1965 en 97 van de 
Grondwet): 

Wat het derde onderdeel betreft : 

Dat h~t onderdeel feitelijke gTondslag 
mist; 

W at het eerste en het tweede onderdeel 
betreft: 

Overwegende dat, zonder desaangaande 
te worden aangevochten, het arrest 
vaststelt dat verweerders taak, die het 
omschrijft, technische activiteiten in
hield die buiten het kader van het 
mandaat van beheerder vallen, en dat 
hetzelfde gold voor de prestaties van de 
andere broers ; dat het verder constateert 
dat de algemene vergadering meermaals 

bevestigde dat het beheerdersmandaat 
kosteloos werd waargenomen en dat 
verweerders vergoeding, in tegenstelling 
met hetgeen bij uitkering van aandeel
dividenden gebruikelijk is, maandelijks 
een vast bedrag vertegenwoordigde en 
bovendien « onderworpen was aan de 
Rijksmaatschappelijke Zekerheid ll ; dat 
het nog aanmerkt, hierbij duidelijk 
rekening houdende met de wedden van 
alle gebroeders, dat de hoegrootheid van 
de toegekende wedden in verhouding met 
de uitgeoefende functies, ten deze niet 
buitensporig was zodat niet is aangetoond 
dat erin een verdoken winstaandeel was 
begrepen; 

Overwegende dat het arrest uit deze 
constateringen afieidt dat het ten deze om 
bezoldigingen ging die niet gebonden 
waren aan aandelenbezit, met het gevolg 
dat een wijziging in dit bezit geen vol
doende reden is « om het tussen de 
broeders-bedienden bestaande en door 
het gebruik gevestigde gelijkheidsbe
ginsel te ontwrichten ll; 

Overwegende dat eiseres niet preciseert 
van welke overeenkomsten aldus de 
bindende kracht zou worden miskend ; 
dat, in zoverre zij thans zou beweren dat 
er ten deze wel een overeenkomst bestond 
om ook met het aandelenbezit rekening te 
houden, het onderzoek van deze stelling 
het Hof zou nopen feitelijke gegevens 
van de zaak na te gaan ; dat zij aldus op 
dit stuk feiten met. recht vermengt ; 

Overwegende dat, nu het arrest enkel 
beslist, zoals blijkt uit het antwoord op 
het eerste middel, dat eiseres of haar raad 
van beheer het beginsel van de gelijkheid 
tussen de gebroeders niet eenzijdig mocht 
wijzigen, het evenmin de bevoegdheid 
van deze raad miskent ; 

Overwegende tenslotte dat loon de 
tegenprestatie is van arbeid die ter 
uitvoering van een arbeidsovereenkomst 
wordt verricht ; dat het als dusdanig niet 
de vergoeding kan omvatten van ge!n
vesteerd kapitaal ; dat het arrest dan ook 
terecht oordeelt dat « vermits de bezoldi
ging niet gebonden is aan aandelenbezit, 
een wijziging in dit aandelenbezit geen 
voldoende reden kan zijn om het 
tussen de ge breeders-bedienden bestaande 
gelijkheidsbeginsel te ontwrichten ll; 

Dat de onderdelen niet kunnen worden 
aangenomen ; 

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

12 september 1977. - 3e kamer. -
Voorzitter, de H. Gerniers, raadsheer 
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waarnemend voorzitter. - Ve?·slaggever, 
de H. Chatel.- Gelijkluidende conclusie, 
de H. Krings, advocaat-generaal. -
Pleiters, de HH. Houtekier en Dassesse. 

38 KAMER.- 12 september 1977. 

INKOMSTENBELASTINGEN.- VEN· 
NOOTSOHAPSBELASTING. - WINSTEN 
EN BATEN UIT EEN EXPLOITATIE OF 
VERRIOHTINGEN VAN WINSTGEVENDE 
AARD.- BEGRIP. 

Het ar?'est dat vaststelt, enerzijds, dat een 
coope1·atieve vennootschap, een onde?'· 
linge verzekeringsmaatschappij, het be
drag van de 1·istorno's op de door de 
vennoten betaalde premies start in een 
« voorbehoudingsfonds >> om aan de leden 
dekking te ve?'lenen in geval van onvoor
ziene zware ?'ampen en, anderzijds, dat 
deze vennootschap krachtens haar statuten 
zich zeljs niet voorlopig, geheel of ten 
dele de baten uit de belegging van de 
gestorte premies en uit het « voorbehou
dingsfonds >> kan toeeigenen, daa?' deze 
baten rechtstreeks aan de deelgenoten 
toekomen naar rata van hun aandelen, 
leidt daaruit wettelijk af dat deze 
vennootschap zich niet bezighoudt met 
een exploitatie of met Ve?'richtingen van 
winstgevende aard. 

(BELGISOHE STAAT, 
T. OOOPERATIEVE VENNOOTSOHAP 

« ALGEMENE VERVOERVERZEKERING >>.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 30 januari 1976 door het Hof 
van beroep te Gent gewezen ; 

Over het middel afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 97 van de Grand
wet, 11, inzonderheid 3°, a, en 94 van het 
W etboek van de Inkomstenbelastingen, 

doo?·dat, na te hebben vastgesteld dat 
verweerster een onderlinge verzekerings
maatschappij is en tot doel heeft haar 
leden te vrijwaren tegen de verliezen die 
zij mochten ondergaan ter gelegenheid 
van een verzekerd vervoer, dat het batig 
saldo van haar bedrijvigheid inzake 

verzekeringen wordt gestort op een 
zogeheten voorbehoudingsfonds dat het 
gemeenschappelijk bezit van de deel
genoten uitmaakt maar door deze laatsten 
ter beschikking van de vennootschap 
wordt gelaten en dat de netto-opbrengst 
uit de belegging van de ontvangen 
premien of van het voorbehoudingsfonds 
in ditzelfde bijzondere fonds wordt 
gestort, het arrest beslist dat verweerster, 
hoewel zij de uiterlijke vorm ervan heeft 
aangenomen, niet als een handelsvennoot
schap kan worden beschouwd ; dat zij 
haar bedrijvigheid immers niet uit 
persoonlijk winstbejag uitoefent ; dat 
haar verrichtingen noch als een exploi
tatie, noch als verrichtingen van winst
gevende aard kunnen worden aangezien ; 
dat de opbrengst ervan derhalve niet aan 
de vennootschapsbelasting onderworpen 
is op grond van artikel 94 van het 
W etboek van de Inkomstenbelastingen 
en dat het gedeelte van deze opbrengst 
dat vomtkomt van beleggingen en dat 
ten bate van de leden in het voor
behoudingsfonds wordt ingeschreven, niet 
valt onder de baten als bedoeld in 
artikel 11 van hetzelfde wetboek, 

terwijl de vaststellingen van het hof 
van beroep erop wijzen dat het doel 
van verweerster erin bestaat aan haar 
deelgenoten stoffelijke voordelen van 
patrimoniale aard te verschaffen, dat 
zij ter verwezenlijking van dit doel zowel 
verzekerings- als beleggingsverrichtingen 
doet die winst opleveren welke, zij het op 
een bijzondere wijze, jaarlijks aan de 
deelgenoten wordt uitgekeerd ; het arrest 
derhalve ten onrechte beslist dat de door 
verweerster gedane verrichtingen niet 
van winstgevende aard zijn en de 
opbrengst ervan geen aanleiding geeft 
tot het heffen van de vennootschaps
belasting, noch tot het verschuldigd zijn 
van de roerende voorheffing : 

Overwegende dat het arrest, na de 
statuten van verweerster te hebben 
ontleed, oordeelt dat, hoewel zij de vorm 
van een handelsvennootschap heeft aan
genomen, verweerster « een onderlinge 
verzekeringsmaatschappij is, die het 
vervoer van allerhande goederen ver
zekert, doch uitsluitend op naam en ten 
voordele van haar leden die ,onbeperkt 
gehouden zijn tot alle verbintenissen 
van de vennootschap in verhouding tot 
de aan haar betaalde premien >> zodat 
haar enig doel is « haar leden te vrijwaren 
door onderlinge finenciele hulp, tegen de 
verliezen die zij mochten ondergaan ter 
gelegenheid van een verzekerd vervoer >> ; 
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Overwegende dat het arrest voorts 
de aard onderzoekt van de opbrengsten 
die verweerster doet ontstaan, met name 
ten eerste die welke uit de betaalde 
premien voortvloeien, blijkens de direc
toriale beslissing overigens niet belastbaar 
geacht als zijnde ristorno's op de door de 
vennoten gestorte premies, en ten tweede, 
de opbrengsten voortvloeiende uit geld
beleggingen, welke aanleiding gaven tot 
de betwiste aanslagen ; 

Overwegende dat het arrest vaststelt 
dat verweerster, haar statutaire verplich
tingen nakomende, de eerstbedoelde 
opbrengsten start in het zogeheten 
<< voorbehoudingsfonds >> opgericht « ten 
einde onvoorziene zware rampen te 
kunnen dekken en aan de deelgenoten 
niet te hoge verzekeringspremies in de 
loop van het exploitatiejaar te moeten 
vorderen >>; dat, wat de opbrengsten uit 
geldbeleggingen betreft, het gaat om 
« de baten voortkomende uit de belegging 
van de ontvangen premies of van het 
voorbehoudingsfonds », waarvan de sta
tuten bepalen dat het « het gemeen
schappelijk bezit der deelgenoten uit
maakt en geen winst der maatschappij 
is>>, en het gevormd is door het totaal 
van de geaccumuleerde bedragen toe
komende aan iedere vennoot naar rato 
van de door ieder van hen gestorte 
premies, wat de netto-opbrengst « verze
keringen » betreft, en naar rato van hun 
aandeel in het voorbehoudingsfonds, wat 
de opbrengst « geldbeleggingen >> betreft; 
dat de deelgenoten het fonds, hun 
gemeenschappelijk bezit, met toepassing 
van de statuten ter beschikking laten 
van verweerster ; dat, ter gelegenheid 
van de overdracht van deze opbrengsten 
naar het voorbehoudingsfonds, het vol
ledig bedrag ervan onder de deelgenoten 
wordt verdeeld en het persoonlijk aandeel 
van ieder lid overeenkomstig de statuten 
wordt bepaald ; dat verweerster ze zich 
geheel noch ten dele kan toeeigenen, 
zelfs niet voorlopig; 

Overwegende dat uit deze vaststel
lingen hat arrest, zonder de in het middel 
aangeduide wetsbepalingen te schenden, 
heeft afgeleid dat verweerster zelf zich 
niet bezighoudt met een exploitatie of 
met verrichtingen van winstgevende 
aard, nu ze, enerzijds, door haar verzeke
ringsactiviteit geen eigen winsten ver
wezenlijkt en het batig saldo ervan 
start in het « voorbehoudingsfonds >> 
dat het gemeenschappelijk bezit uitmaakt 
van de deelgenoten, en zij er zich, 
anderzijds, toe beperkt fondsen te be
leggen die ze vergaarde bij het volbrengen 

van haar statutaire opdracht, en laatst
bedoelde verrichtingen er aileen toe 
strekken het privaat patrimonium van de 
deelgenoten in hun uitsluitend belang 
te beheren; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen ; 

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

12 september 1977. - 3e kamer. -
Voorzitter, de H. Gerniers, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - Verslaggever, 
de H. Versee.- Gelijkluidende conclusie, 
de H. Krings, advocaat-generaal. -
Pleiter, de H. Delafontaine (van de balie 
te Kortrijk). 

2e KAMER.- 13 september 1977. 

1° AANSPRAKELIJKHEID (BUITEN 
OVEREENKOMST).- SCHADE AAN 
EEN ANDER VEROORZAAKT DOOR EEN 
PERSOON DIE ZICH IN STAAT VAN 
KRANKZINNIGHEID BEVINDT OF IN 
STAAT VAN ERNSTIGE GEESTESSTOORNIS 
OF ZWAKZINNIGHEID DIE HEM VOOR DE 
CONTROLE VAN ZIJN DADEN ONGESCHIKT 
MAAKT. - BURGERLIJK WETBOEK, 
ARTIKEL 1386bis. VERGOEDING 
WAARTOE DEZE PERSOON EVENTUEEL 
KAN VEROORDEELD WORDEN. 

2° AANSPRAKELIJKHEID (BUITEN 
OVEREENKOMST).- SCHADE AAN 
EEN ANDER VEROORZAAKT DOOR EEN 
PERSOON DIE ZIOH IN STAAT VAN 
KRANKZINNIGHEID BEVINDT OF IN 
STAAT VAN ERNSTIGE GEESTESSTOORNIS 
OF ZWAKZINNIGHEID DIE HEM VOOR 
DE CONTROLE VAN ZIJN DADEN ONGE
SCHIKT MAAKT. - BURGERLIJK WET
BOEK, ARTIKEL 1386bis. WETTE
LIJKE BEPALING OP GROND WAARVAN 
DE RECHTER UITSTEL MAG VERLENEN 
VOOR DE BETALING VAN DE DOOR HEM 
VASTGESTELDE VERGOEDING. 

3° VERBINTENIS. - BETALING. -
UITSTELVERLENING DOOR DE RECHTER. 

BURGERLIJK WETBOEK, ARTI
KEL 1244. - BEGRIP. 

1° W anneer een per soon, die zich in staat 
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van krankzinnigheid bevindt of in een 
staat van ernstige geestesstoornis of 
zwakzinnigheid die hem voor de controle 
van zijn daden ongeschikt maakt, aan 
een ander schade veroorzaakt, kan de 
rechte?' hem vero01·delen tot de gehele 
vergoeding of tot een gedeelte van de 
vergoeding waartoe hij zou ziJn gehouden, 
indien hij de controle van zijn daden 
had; de rechter doet daarbij uitspraak 
naar billijkheid, rekening houdende met 
de omstandigheden en met de toestand 
van de pa1·tijen. (Art. 1386bis B.W.) 

2° Bij de vaststelling overeenkomstig 
artikel 1386bis van het Burgerlijk 
W etboek van het bedrag van de vergoe
ding, waw·toe de persoon die zich in 
staat van krankzinnigheid bevindt of 

(1) en (2) Artikel1386bis, dat in het Burger
lijk W etboek werd ingelast bij de wet van 
16 april 1935, vindt zijn grondslag - zoals 
trouwens oak de vreemde wetgevingen die het 
als voorbeeld neemt (artikel 829 van het 
B.G.B. [Duitsland], artikel 54, blz. 4, van het 
Code des obligations suisse, artikel 63 van de 
Deense wet betreffende de onbekwaamheid 
en de voogdij, artikel 406 en 411 van het 
Russische Burgerlijk Wetboek ... ) - in de 
bekommernis hulp te verlenen aan personen 
die, als slachtoffer van schadelijke feiten 
welke werden gepleegd door diegenen waarop 
artikel 1382 van hetzelfde wetboek geen 
toepassing vond, geen schadeloosstelling 
konden verkrijgen. Deze hulpverlening berust 
op een gevoelen van billijkheid dat de mate
rHile bran van artikel1386bis van het Burger
lijk Wetboek vormt. De wetgever heeft zich 
nogmaals op de billijkheid beroepen, toen hlj 
bepaalde dat zij die schade ondergaan van
wege de in deze wetsbepaling bedoelde 
personen geen recht hebben op een vergoeding 
die, zoals de schadeloosstelling waarvan 
sprake in artikel 1382 van het Burgerlijk 
W etboek, de schade volledig moet herstellen, 
doch wel op een vergoeding gelijk aan of 
kleiner dan het bedrag van de schade, die 
de rechter zal vaststellen met inachtneming 
van de omstandigheden van de zaak en ook 
van de toestand der partijen - dader en 
getroffene - onder meer van hun solva
biliteit en van hun eigen lasten en gezins
lasten; de rechter kan zelfs aan de hand 
hiervan beslissen dat geen vergoeding ver
schuldigd is. Een van de kenmerken van de 
billijkheid, vooral in haar formele betekenis, 
bestaat er juist in dat de rechter - in de 
gevallen waarin het positieve recht hem dat 
toestaat - zijn beslissing kan nemen met 
inachtneming vooral van de persoonlijke 
toestand van de partijen : hun lasten, ver-

in staat van ernstige geestesstoornis of 
zwakzinnigheid die hem voor de cont1·ole 
van zijn daden ongeschikt maakt ge
houden is, is de rechter bevoegd om 
uitstel te verlenen voor de betaling van 
deze vergoeding (I). (Art. 1386bis B.W.) 

3° Uit het feit dat de bepaling van arti
kel 1244 van het Burgerlijk Wetboek 
voorkomt onder de bepalingen van het 
Burgerlijk W etboek betreffende de con
tracten en de verbintenissen uit overeen
komst valt niet af te leiden dat de 
rechter die, met toepassing van arti
kel1386bis van het B~trgerlijk Wetboek, 
naar billijkheid uitspraak doet, geen 
uitstel mag verlenen voor de betaling 
van de door hem vastgestelde vergoe
ding (2). 

diensten, tekortkomingen ... (raadpl. de voor
bereiding van de wet van 16 april 1935, 
Pasinomie, 1935, inz. blz. 286 tot 308, en 
« Billijkheid en Recht "• R.W., 1957-1958, 
kol. 1478 en vlg., inz. kol. 1489 en 1490. Men 
raadplege ook PoTVIN, «La responsabilite des 
dements et des anormaux "• rede uitgesproken 
op de plechtige openingszitting van het Hof 
van Beroep te Luik, op 15 september 1937). 

Als de wetgever aan de rechter een derge
lijke opdracht heeft toevertrouwd, dan kent 
hij hem noodzakelijk de bevoegdheid toe 
om aan de dader uitstel te verlenen voor de 
betaling van de vergoeding waarvan hlj het 
bedrag bepaalt op grond van de zoi'wen 
gepreciseerde elementen : dit bedrag hangt 
immers onder meer af van de betalings
mogelijkheden van de dader, rekening 
houdende met zijn lasten, die in de tijd 
kunnen beoordeeld worden. 

Artikel 1244 van het Burgerlijk W etboek 
maakt gewis deel uit van de bepalingen van 
het Burgerlijk W etboek, die geen betrekking 
hebben op de aansprakelijkheid buiten 
overeenkomst, doch wel op de verbintenissen 
uit overeenkomst ; het is evenwel een toe
passing, op dat laatste gebied, van een meer 
algemeen beginsel van hillijkheid, dat gegrond 
is op een menslievendheidsgevoelen voor 
ongelukkige schuldenaars (Raadpl. LocRE, 
Legislation civile, commerciale et criminelle, 
Brussel, 1836, d. VI, blz. 169, nr. 122, en 
La legislation civile, commerciale et criminelle 
de la France, Parijs, 1828, d. XII, blz. 466 
en vlg.; BAUDRY-LACANTINERIE, Traite de 
droit civil, d. XIII, nrs. 1482 en 1484 ; 
LAURENT, Principes de droit civil, d. XVII, 
nr. 570, blz. 559), waarmee de rechter kan 
rekening houden en zulks zelfs moet doen, 
wanneer hij uitspraak doet met toepassing 
van artikel 1386bis van hetzelfde wetboek. 

F.D. 
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(THIJSSEN, T. BELGISCHE STAAT, MINISTER 
VAN LANDSVERDEDIGING; BlllLGISCHE 
STAAT, MINISTER VAN LANDSVlllRDEDI
GING, T. THIJSSBN.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 17 februari 1977 door het 
Militair Gerechtshof gewezen ; 

I. Op de voorziening van Thijssen : 

Over het middel, afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 1244, 1319, 1320, 
1322 en 1386bis van het Burgerlijk 
Wetboek en 97 van de Grondwet, 

doordat het Militair Gerechtshof, na 
overwogen te hebben « dat de burger
lijke partij niet akkoord gaat met het 
toekennen van uitstel van betaling en 
dat het het hof niet toegelaten is uitstel 
te verlenen voor het ten uitvoer leggen 
van 2ijn beslissing, daar artikel 1244 van 
het Burgerlijk Wetboek slechts betrek
king heeft op de verbintenissen uit 
overeenkomst en terzake dus niet toe
passelijk is )), eiser veroordeelt tot beta
ling aan de burgerlijke partij Belgische 
Staat van een vergoeding van twee 
miljoen frank vermeerderd met de ver
goedende interesten vanaf 25 september 
1972 en de moratoire interesten vanaf 
25 september 1972 en de moratoire 
interesten vanaf de uitspraak, 

terwijl, eerste onderdeel, eiser zijn 
vraag om uitstel van betaling, regelmatig 
bij conclusie geformuleerd, had gesteund 
op artikel 1386bis en geens?ins op 
artikel 1244 van het Burgerlijk Wetboek, 
zodat het arrest 1° in zoverre het zijn 
beslissing enkel steunt op de bewering 
dat artikel 1244 van het Burgerlijk 
Wetboek niet kan toegepast worden en 
dus niet onderzoekt of uitstel van 
betaling kan verleend worden op grond 
van artikel 1386bis van het Burgerlijk 
W etboek, het door eiser voorgestelde 
middel niet op een gepaste wijze beant
woordt en derhalve niet gemotiveerd is 
(schending van artikel 97 van de Grand
wet), 2° in zoverre het aangeeft dat eiser 
zijn vraag om uitstel gesteund heeft op 
artikel 1244 van het Burgerlijk Wetboek, 
de bewijskracht van de conclusie van 
eiser miskent (schending van de arti
kelen 1319, 1320 en 1322 van het 
Burgerlijk Wetboek); 

tweede onderdeel, de toepassing van het 
algemeen beginsel van menslievendheid, 
onder meer neergelegd in artikel 1244 

van het Burgerlijk Wetboek, volgens 
hetwelk de rechter de bevoegdheid heeft 
de debiteur te beschermen, geenszins 
beperkt is tot verbintenissen uit overeen
komst, zodat het Militair Gerechtshof 
niet wettelijk kon beslissen, op grond 
van artikel 1244 van het Burgerlijk 
Wetboek, dat uitstel van betaling niet 
kon verleend worden (schending van 
artikel 1244 van het Burgerlijk W etboek 
en van het algemeen rechtsbeginsel 
waarvan deze bepaling een toepassing 
uitmaakt); 

derde onderdeel, de rechter uit al·ti
kel 1386bis van het Burgerlijk Wetboek, 
dat aan de rechter voorschrijft naar 
billijkheid uitspraak te doen, de bevoegd
heid put om uitstel van betaling te 
verlenen, zodat het arrest, in zoverre 
het, althans impliciet, beslist geen toe
passing te kunnen maken van deze 
wetsbepaling om het door eiser gevraagde 
uitstel van betaling te verlenen, deze 
wetsbepaling schendt {schending van 
artikel 1386bis van het Burgerlijk 
Wetboek): 

W at het tweede en het derde onderdeel 
betreft : 

Overwegende dat het arrest eiser, die 
bij een niet bestreden vonnis van de 
Krijgsraad te Brussel van 27 maart 1973 
wegens brandstichting en met toepassing 
van de wet van 1 juli 1964 tot bescher
ming van de maatschappij was ge'inter
neerd, veroordeelt tot schadevergoeding 
jegens verweerder, burgerlijke partij, en, 
met toepassing van artikel 1386bis van 
het Burgerlijk W etboek, het bedrag van 
de vergoeding naar billijkheid bepaalt, 
rekening houdende met de omstandig
heden en met de toestand van de 
partijen; 

Overwegende dat artikel 1386bis van 
het Burgerlijk W etboek aan de rechter 
bevoegdheid verleent om, wanneer aan 
een ander schade wordt veroorzaakt door 
een persoon die zich in staat van krank
zinnigheid bevindt, of in een staat van 
ernstige geestesstoornis of zwakzinnig
heid die hem voor de controle van zijn 
daden ongeschikt maakt, de dader te 
veroordelen tot de gehele vergoeding 
of tot een gedeelte van de vergoeding 
waartoe hij zou zijn gehouden, indien 
hij de controle van zijn daden had, en 
daarbij uitspraak te doen naar billijk
heid, rekening houdende met de omstan
digheden en met de toestand van de 
partijen; 

Overwegende dat de aldus verleende 
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bevoegdbeid de macbt insluit om betaling 
van de naar billijkheid vastgestelde 
vergoeding in termijnen toe te staan ; 

Overwegende dat artikel 1244 van bet 
Burgerlijk Wetboek aileen voor verbin
tenissen uit overeenkomst is geschreven 
en de door artikel 1386bis verleende 
bevoegdheid niet kan verminderen ; 

Overwegende dat bet Militair Gerechts
hof derbalve, na te hebben vastgesteld 
dat eiser zich bevond in een toestand als 
omscbreven in artikel 1386bis van het 
Burgerlijk Wetboek, het op grond van 
dat artikel gevraagde en door verweerder 
betwiste uitstel van betaling niet wettig 
vermocht af te wijzen op de enkele grond 
dat artikel 1244 van het Burgerlijk 
W etboek ter zake niet toepasselijk was ; 

Dat het middel in zoverre gegrond is ; 

II. Op de voorziening van de Belgische 
Staat : 

Overwegende dat uit de stukken 
waarop bet Hof vermag acbt te slaan, 
niet blijkt dat eiser zijn voorziening 
heeft doen betekenen aan de partij tegen 
wie zij gericht is ; 

Dat de voorziening derhalve niet 
ontvankelijk is ; 

Om die redenen, vernietigt bet bestre
den arrest, bebalve in zoverre het uit
spraak doet over de ontvankelijkheid 
van de bogere beroepen ; beveelt dat van 
dit arrest melding zal worden gemaakt 
op de kant van de gedeeltelijk vernietigde 
beslissing; verwijst de aldus beperkte 
zaak naar het Militair Gerecbtshof, 
anders samengesteld ; laat de kosten 
ten laste van de Staat. 

13 september 1977. - 2 8 kamer. -
V oorzitter, Ridder de Scbaetzen, raads
heer waarnemend voorzitter.- Verslag
gever, de H. Soetaert. - Gelijkluidende 
conclusie, de H. Durnon, eerste advocaat
generaal. - Pleiter, de H. Van Ryn. 

28 KAMER.- 13 september 1977. 

1° VERLATING VAN FAMILIE. -
EOHTSCHEIDING OP GROND VAN BE
PAALDE FElTEN.- BESCHIKKING VAN 
DE VOORZITTER VAN DE REOHTBANK 

IN KORT GEDING TOT TOEKENNING AAN 
DE EOHTGENOTE VAN EEN ONDER
HOUDSUITKERING. - 0VERSCHRIJVING 
VAN HET BESOHIKKENDE GEDEELTE 
VAN HET VONNIS W AARBIJ DE EOHT
SOHEIDING WORDT TOEGESTAAN. -
UITKERING NIET BETAALD NA ONT
BINDING VAN HET HUWELIJK.- GEEN 
MISDRIJF. 

2° VERLATING VAN FAMILIE. -
EOHTSOHEIDING OP GROND VAN BE
p AALDE FElTEN. - BESOHIKKING VAN 
DE VOORZITTER IN KORT GEDING TOT 
TOEKENNING VAN EEN ONDERHOUDS
UITKERING TEN VOORDELE VAN DE 
GEMEENSCHAPPELIJKE KINDEREN. -
BESCHIKKING VAN VOOR DE INWER
KINGTREDING VAN ARTIKEL 16 VAN 
DE WET VAN 8 APRIL 1965. - UITKE
RING NIET BETAALD NA ONTBINDING 
VAN HET HUWELIJK.- GEEN MISDRIJF. 

1° Geen grondslag voor een vero01·deling 
terzake van verlating van jamilie wegens 
feiten van na de overschrijving van het 
beschikkende gedeelte van het vonnis, 
waarbij de echtscheiding op grand van 
bepaalde feiten wordt toegestaan, is 
een beschikking van de voorzitte1· van 
de rechtbank van ee1·ste aanleg in ko1·t 
geding, die tijdens de procedure aan 
de echtgenote een onderhoudsttitkering 
heeft toegekend (I). (Art. 391bis S.W.) 

2° Geen g1·ondslag voor een vero01•deling 
ter zake van verlating van familie we gens 
feiten van na de overschrijving van het 
beschikkende gedeelte van het vonnis, 
waarbij de echtscheiding op grond van 
bepaalde feiten wordt toegestaan, is een 
beschikking van de voorzitter van de 
rechtbank van ee1·ste aanleg, in kort 
geding, die tijdens de procedu1·e een 
onderhoudsuitkering ten voordele van 
de gemeenschappelijke kinde1·en heeft 
toegekend, indien deze beschikking is 
gewezen v66r de inwerkingtreding van 
artikel 16 van de wet van 8 april 1965 
tot vervanging van artikel 302 van het 
Burgerlijk Wetboek (2). (Artt. 302 B.W. 
en 391bis S.W.) 

(1) en (2) Raadpi. cass., 19 juni 1969 (Arr. 
cass., 1969, biz. 1040); 28 juni 1971 (ibid., 
1971, biz. 1120) en de noten; 11 september 
1972 (ibid., 1973, biz. 39); DE PAGE, Traite, 
d. I, uitg. 1962, nr. 942, biz. 1039, en Rep. 
p1·at. du dr. belge, Bijv. I, uitg. 1964, vo Divo1·ce 
et sepm•ation de C01"ps, nr. 155. 
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(D ... , T. T ... ) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 17 februari 1977 door het Hof 
van Beroep te Gent gewezen ; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 391bis van 
het Strafwetboek, 203, 212, 227, 2°, 268, 
301, 302, 303, 1319, 1320, 1322 van het 
Burgerlijk W etboek, 23, 26 en 28 van het 
Gerechtelijk Wetboek, 

doordat het arrest het ten laste van 
eiser gelegde misdrijf van verlating van 
familie bewezen verklaart en hem veroor
deelt tot een maand gevangenisstraf en 
tot betaling van een frank schadevergoe
ding aan de burgerlijke partij op grond 
dat eiser, bij bevelschrift van 20 januari 
1965 van de Voorzitter van de Reehtbank 
van Eerste Aanleg te Brugge, zitting 
houdend in kort geding, veroordeeld 
werd tot een globaal vastgesteld maan
delijks onderhoudsgeld van 3.000 frank 
ten behoeve van verweerster en haar 
twee kinderen, voor de duur van het 
tussen partijen hangende geding tot 
echtscheiding dat door eiser bij rekwest 
van 19 november 1964 was ingeleid voor 
de genoemde rechtbank ; dat verweerster 
op 6 december 1967 een tegeneis instelde 
strekkende tot echtscheiding en betaling 
van een maandelijks onderhoudsgeld 
van 1.000 frank voor haar persoonlijk 
en 3.000 frank voor beide kinderen 
samen ; dat de genoemde rechtbank 
bij vonnis van 2 februari 1968 de tegeneis 
van verweerster gegrond verklaarde en 
de echtscheiding ten laste van eiser 
toeliet, terwijl deze gemachtigd werd 
tot het bewijs door getuigen van zijn 
ingebrachte grieven ; dat het vonnis 
tevens besliste dat er over de bijkomende 
vorderingen van de partijen (met name : 
hoederecht, maandelijks onderhoudsgeld) 
slechts oordeelkundig zal kunnen ge
vonnist worden, wanneer een eindbeslis
sing over de beide tot echtscheiding 
strekkende vorderingen ' al gewe:;ren zijn 
en de beslissing betreffende de bij. 
komende vorderingen van de partijen 
aanhield ; dat dit vonnis op 9 juli 1968 
in de registers van de ambtenaar van 
de burgerlijke stand werd overge
schreven ; dat, indien ingevolge deze 
overschrijving het huwelijk ontbonden is 
en derhalve aile verpliPhtingen tussen 
de echtgenoten, die spruiten uit arti
kel 212 van het Burgerlijk Wetboek, 
hadden opgehouden te bestaan, de 

1:-
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burgerlijke rechter zich toch niet wilde 
~itspreken nopens de bijkomende vorde
rmgen en desbetreffende de zaak uitstelde 
tot de eindbeslissing, die tot heden 
uitgebleven is ; dat intussen de beschik
kingen van het bevelschrift, volgens de 
uitdrukkelijke termen van het echt
scheidingsvonnis, nog verdere uitwerking 
hebben tot de eindbeslissing, die nog 
aileen van eiser afhangt ; dat noch het 
feit dat de rechter in kort geding het 
onderhouds~eld niet omgeslagen heeft, 
noch het felt dat ondertussen een maat
regel door de jeugdrechter werd getroffen 
over het zoontje, noch het feit dat de 
partijen minnelijk over het nog te betalen 
bedrag overeenkwamen, hetgeen echter 
door geen enkele gerechtelijke beslissing 
werd bekrachtigd, in niets de beschik
kingen van het aanvankelijk bevelschrift 
kunnen be'invloeden, waarvan eiser tot 
~eden geen wijziging heeft gevraagd en 
m plaats waarvan geen enkele wijzigende 
burgerlijke titel gekomen is, 

terwijl, eerste onderdeel, het door de 
voorzitter op 20 januari 1965 in kort 
geding uitgesproken bevelschrift, waar
door aan verweerster voor haar persoon
lijk en voor haa1· beide kinderen, die aan 
haar hoede werden toevertrouwd, een 
gezamenlijk vastgesteld onderhoudsgeld 
van 3.000 frank werd toegekend, on
clanks zijn definitief karakter, toch zijn 
kracht verloren had ten gevolge van de 
op 9 juli 1968 in de registers van de 
burgerlijke stand overgeschreven echt
scheiding en sinds die datum geen titel 
meer is waarop de veroordeling van eiser 
om sinds 1 september 1970 geen onder
houdsgeld meer betaald te hebben 
wettelijk kan gegrond worden; dat het 
feit dat dit globaal vastgesteld en aan 
verweerster te betalen onderhoudsgeld 
ook een bedrag voor de twee kinderen 
bevatte daaraan geen afbreuk doet 
(schending van de artikelen 203, 212, 
227, 2°, 268, 301, 302, 303 van het 
Burgerlijk Wetboek, 391bis van het 
Strafwetboek en 28 van het Gerechtelijk 
Wetboek); 

tweede onderdeel, hetzelfde bevelschrift 
eveneens zijn kracht verlmen heeft ten 
gevolge van de beschikkingen van 23 fe
bruari en 13 mei 1970 van de Jeugd
rechtbank te Kortrijk, waardoor het 
kind Erwin, dat door het bevel van 
20 januari 1965 aan verweerster was 
toegekend, in een jeugdtehuis geplaatst 
werd en ten laste van eiser en verweerster 
dagelijkse onderhoudsbijdragen van res
pectief 50 frank en 20 frank gelegd 
werden (schending van de artikelen 28 
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van het Gerechtelijk Wetboek en 391bis 
van het Strafwetboek) ; 

derde onderdeel, het op 2 februari 1968 
door de Rechtbank van Eerste Aanleg 
te Brugge uitgesproken vonnis, dat de 
beslissing over de bijkomende vorde
ringen van de partijen aanhoudt tot de 
eindbeslissing over de beide vorderingen 
tot echtscheiding, geenszins betekent 
dat daardoor ook de door het bevelschrift 
genomen maatregelen tot die eindbeslis
sing verlengd werden ; deze interpretatie 
trouwens indruist tegen de wet (scherr
ding van de artikelen 268, 301, 302, 303, 
1319, 1320, 1322 van het Burgerlijk 
Wetboek, 23, 26 van het Gerechtelijk 
Wetboek, en 391bis van het Straf
wetboek): 

Overwegende dat het hof van beroep 
de veroordeling van eiser hierop steunt 
dat de beschikking in kort geding van 
20 januari 1965, waarbij eiser werd 
veroordeeld om, bij wijze van voorlopige 
maatregel, aan verweerster een onder
houdsuitkering te betalen tot onderhoud 
van haarzelf en van de kinderen, haar 
uitwerking blijft behouden, ook na de 
overschrijving van het vonnis waarbij 
de echtscheiding werd toegestaan ten 
verzoeke van verweerster en tegen eiser, 
omdat er intussen geen andere rechter
Iijke beslissing was gewezen of geen 
rechterlijk bekrachtigde overeenkomst 
was gesloten, en omdat het vonnis 
waarbij de echtscheiding werd toegestaan 
tevens de beslissing om trent de bij
komende vorderingen van de partijen 
en met name die tot betaling van een 
onderhoudsuitkering aanhield totdat op 
de vordering tot echtscheiding van eiser 
uitspraak zou zijn gedaan ; 

W at het derde onderdeel betreft : 

Overwegende dat de vordering van 
verweerster tot uitkering van onderhoud, 
waaromtrent de beslissing in het vonnis 
van 2 februari 1968 wordt aangehouden, 
blijkens de bewoordingen van het vonnis 
zelf niet die is, gegrond op de bijstands
plicht tussen echtgenoten, waaromtrent 
in kort geding was beslist, maar die 
verschuldigd na de echtscheiding, der
halve die gegrond op de bepaling van 
artikel 301 van het Burgerlijk Wetboek; 

Overwegende dat het arrest derhalve 
niet zonder schending van de bewijs
kracht van het voormelde vonnis heeft 
kunnen oordelen dat de beschikkingen 
van het bevelschrift in kort geding 
volgens de uitdrukkelijke termen van 
het vonnis nog verdere uitwerking hebben 
tot de eindbeslissing ; 

Wat het eerste onderdeel betreft : 

Overwegende dat de overschrijving 
van de echtscheiding overeenkomstig 
het vroegere artikel 264 van het Burger
Iijk Wetboek, thans artikel 1277 van het 
Gerechtelijk W etboek, een einde maakt 
aan het huwelijk en meteen aan de 
wederzijdse bijstandsverplichting bepaald 
in artikel 212, thans 213, van het 
Burgerlijk Wetboek; 

Overwegende dat de beschikking in 
kort geding, waarop het arrest de veroor
deling van eiser steunt, dagtekent van 
v66r l september 1966, datum van 
inwerkingtreding van de wet van 8 april 
1965 betreffende de jeugdbescherming, 
waarvan artikel 16 artikel 302 van het 
Burgerlijk W etboek heeft gewijzigd, en 
derhalve in zoverre zij een onderhouds
uitkering toewijst ten behoeve van de 
kinderen geen uitwerking meer had 
vanaf 9 juli 1968, datum van de over
schrijving van de echtscheiding ; 

Dat eiser derhalve niet wettig kon 
worden veroordeeld om de beschikking 
van 20 januari 1965 niet te hebben 
uitgevoerd vanaf 1 september 1970 en 
deswege schadevergoeding te betalen 
aan verweerster ; 

Dat het middel derhalve gegrond is ; 

Om die redenen, en zonder acht te 
slaan op het tweede rniddel, dat niet tot 
cassatie zonder verwijzing kan leiden, 
vernietigt het bestreden arrest ; beveelt 
dat van dit arrest melding zal worden 
gemaakt op de kant van de vernietigde 
beslissing ; veroordeelt verweerster in de 
helft van de kosten en Iaat de overige 
kosten ten laste van de Staat ; verwijst 
de zaak naar het Hof van Beroep te 
Antwerpen. 

13 september 1977. - 2e kamer. -
Voorzitter, Ridder de Schaetzen, raads
heer waarnemend voorzitter. - Ve1·slag
geve1·, de H. Soetaert. - Gelijkluidende 
conclusie, de H. Dumon, eerste advocaat
generaal. - Pleiter, de H. Houtekier. 

2e KAMER.- 13 september 1977. 

1° CASSATIEMIDDELEN. - STRAF
ZAKEN. - UrTLEVERING. - ARR:ElST 
VAN DEl KAMER VAN INB:ElSCHULDIGING
ST:ElLLING TOT BEVESTIGING VAN DEl 
B:ElSCHIKKING VAN DE RAADKAMER 
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WAARBIJ EEN DOOR EEN BUITEN
LANDSE OVERHEID VERLEEND BEVEL 
TOT AANHOUDING UITVOERBAAR WERD 
VERKLAARD. - MIDDEL HIERUIT AF
GELEID DAT BEPAALDE STUKKEN NIET 
BIJ HET DOSSIER WERDEN GEVOEGD. 
- NIET-ONTVANKELIJKHEID. - BE

GRIP. 

2o CASSATIEMIDDELEN. - STRAF
ZAKEN. - UITLEVERING. - UITVOER
BAARVERKLARING VAN HET DOOR DE 
BUITENLANDSE OVERHEID VERLEEND 
BEVEL TOT AANHOUDING. - MIDDEL 
HIERUIT AFGELEID DAT UIT HET DOS
SIER NIET BLIJKT WELKE STUKKEN AAN 
DE VREEMDELING WERDEN BETEKEND. 
- NIET-ONTVANKELIJKHEID. 

30 UITLEVERING.- BEVEL TOT AAN
HOUDING DOOR DE BUITENLANDSE 
OVERHEID VERLEEND. - WET VAN 
15 MAART 1874, ARTIKEL 3. - UIT
VOERBAARVERKLARING VAN DIT BEVEL 
TOT AANHOUDING DOOR DE RAAD
KAMER.- GEEN TOEPASSING VAN DE 
BEPALINGEN VAN ARTIKEL 5, TWEEDE 
LID, VAN DEZELFDE WET OP DEZE 
PROCEDURE, 

1 o Niet ontvankelijk tot staving van het 
cassatieberoep van de beklaagde tegen 
een ar1·est van de kamer van inbeschuldi
gingstelling tot bevestiging van de 
beschikking van de raadkamer, waarbij 
het door de buitenlandse overheid met het 
oog op uitlevering verleend bevel tot aan
houding uitvoerbaar wordt verklaard, is 
het middel ten betoge dat in het aan het 
Hof overgelegde dossier stukken ontbre
ken en dat dus << niet met zekerheid is te 
achterhalen of deze stukken aan de be
o01·deling van de onderzoeksgerechten 
werden onderworpen ,,, wanneer uit geen 
enkel element waarop het H of vermag 
acht te slaan blijkt dat voor het onder
zoeksgerecht werd aangevoerd dat deze 
stukken niet werden overgelegd (1). 

2° W anneer de feitenrechter niet gepreci
seerd heeft welke stukken overeenkomstig 
artikel 3, de1·de lid, van de wet van 
15 maart 1874 betreffende de uitleve
ringen zouden betekend zijn aan de 
vreemdeling om wiens uitlevering werd 
verzocht, is het Hof niet bevoegd om in 
de elementen van het dossier na te gaan 
of de stukken, die zouden betekend zijn, 
aan de wettelijke voorwaarden voldoen. 

(1) Raadpl. cass., 24 oktober 1972 (Arr. 
oass., 1973, blz. 198). 

3° De bepalingen van artikel 5, tweede lid, 
van de wet van 15 maart 1874, naar luid 
waarvan de voorlopig aangehouden 
vreemdeling, onder de erin bepaalde 
voorwaarden, binnen een termijn van 
drie weken vanaf de aanhouding in 
vrijheid wordt gesteld, vinden geen 
toepassing op de rechtspleging van 
artikel 3 van dezelfde wet betreffende 
de uitvoe1·baarverklating van het bevel 
tot aanhouding of van elke andere 
gelijkwaardige akte die doot de bevoegde 
buitenlandse overheid werd ve1·leend. 
(Impliciete oplossing.) 

(TEREZAKIS.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 30 juni 1977 door het Hof van 
Beroep te Antwerpen, kamer van inbe
schuldigingstelling, gewezen ; 

Over het eerste mid,del, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 3 en 5 van de 
wet van 15 maart 1874 betreffende de 
uitleveringen, 9 en 10 van het uitleve
ringsverdrag tussen Belgie en Grieken
land, gesloten te Athene op 26 juni -
9 juli 1901, gepubliceerd in het Belgisch 
Staatsblad van 26 februari 1904 en 
aangevuld door de additionele verklaring 
van 27 maart - 9 april 1908 gepubliceerd 
in het Belgisch Staatsblad van 1-2 juni 
1908, 1, 4, 5, 20 van de wet van 
20 april 1874 op de voorlopige hechtenis 
en 97 van de Grondwet, en uit de scherr
ding van het algemeen principe dat de 
debatten op tegenspraak dienen plaats 
te hebben, 

doordat het arrest de beschikking van 
de raadkamer bevestigt waarbij exe
quatur werd verleend aan de buitenlandse 
aanhoudingsbevelen, 

terwijl in het dossier dat aan het Hof 
van Cassatie wordt voorgelegd, noch in 
de inventaris van dit dossier, voorkomen: 
de aanhoudingsbevelen verleend door de 
onderzoeksrechter van de derde bij
zondere kamer van de Correctionele 
Rechtbank te Athene (Griekenland) op 
25 september 1976 (twee) en op 16 no
vember 1976 (een), zodat niet met 
zekerheid is te achterhalen of deze 
stukken aan de beomdeling van de 
onderzoeksgerechten werden onderwor
pen, terwijl geen exequatur kan worden 
verleend aan akten die niet worden 
voorgebracht en terwijl de betekende 
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akten in ieder geval niet voldoen aan 
de voorwaarden van de wet : 

Overwegende enerzijds dat, vermits 
een middel afgeleid uit het feit dat de 
buitenlandse bevelen tot aanhouding niet 
zouden onderworpen zijn aan de beoor
deling van de onderzoeksgerechten niet 
voor het eerst voor het Hof van Cassatie 
kan worden aangevoerd, evenmin ont
vankelijk is het middel afgeleid uit het 
feit dat deze stukken zich niet in het 
dossier bevinden dat aan het Hof van 
Cassatie wordt voorgelegd en derhalve 
<< niet met zekerheid is te achterhalen 
of deze stukken aan de beoordeling van 
de onderzoeksgerechten werden onder
worpen ll, wanneer, zoals ten deze, uit 
geen enkel element waarop het Hof acht 
vermag te slaan blijkt dat voor het hof 
van beroep werd beweerd dat bedoelde 
stukken aan dat hof niet werden over
gelegd; 

Overwegende anderzijds dat, vermits 
insgelijks uit geen enkel element waarop 
het Hof acht vermag te slaan blijkt 
welke stukken aan eiser werden betekend 
en vermits overigens niet voor het eerst 
voor het Hof mag worden ingeroepen dat 
« de betekende akten in ieder geval niet 
voldoen aan de voorwaarden van de 
wet ,, de tweede gTief evenmin ontvan
kelijk is; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 5 van de 
wet van 15 maart 1874, 10 van het 
uitleveringsverdrag tussen Belgie en 
Griekenland gesloten te Athene (Grieken
land) op 26 juni - 9 juli 1901 en gepubli
ceerd in het Belgisch Staatsblad van 
26 februari 1904, zoals aangevuld door 
de additionele verklaring van 27 maart -
9 april 1908 gepubliceerd in het Belgisch 
Staatsblad van 1-2 juni 1908, I, 4, 5, 
20 van de wet op de voorlopige hechtenis 
van 20 aprill874 en 97 van de Grondwet, 

doo1'dat het arrest het verzoek tot 
invrijheidstelling van eiser, hierop ge
grond dat de betekening van de buiten
landse aanhoudingsbevelen niet binnen 
de termijn van drie weken geschiedde, 
als ongegrond afwijst omdat « geen 
enkele wettekst voorschrijft dat de 
betekening aan de vreemdeling van de 
in artikel 3 van de wet van 1874 bedoelde 
akten, waarvolgens de voorlopige aan
houding omgezet wordt in definitieve 
hechtenis, moet geschieden v66r het 
verstrijken van de wettelijke termijn van 
voorlopige aanhouding JJ, 

te1'wijl de in het middel ingeroepen 
bepalingen, inzonderheid artikel 5 van 

de wet van 15 maart 1874, zoals gewijzigd 
door de wet van 28 juni 1889, en artikel 10 
van het uitleveringsverdrag tussen Belgie 
en Griekenland van 26 juni - 9 juli 1901, 
uitdrukkelijk voorschrijven dat de voor
lopig aangehouden vreemdeling terug 
in vrijheid moet worden gesteld indien 
hij binnen een termijn van drie weken 
geen mededeling krijgt van de door de 
buitenlandse overheid verleende akten : 

Overwegende dat de rechters in hoger 
beroep kennis namen van het hoger 
beroep van eiser tegen de beschikking 
van de raadkamer van de Rechtbank 
van Eerste Aanleg te Antwerpen, waarbij 
de tegen eiser verleende buitenlandse 
bevelen tot aanhouding uitvoerbaar 
werden verklaard ; dat eiser in conclusie 
vroeg die beschikking te niet te doen, 
de vordering tot exequatur niet ontvan
kelijk, minstens ongegrond te verklaren 
en ook, « gezien het verstrijken van de 
termijn van eenentwintig dagen, bepaald 
in de wet van 15 maart 1874, te bevelen 
dat concluant in vrijheid gesteld zal 
worden J>; 

Overwegende dat het arrest deze 
conclusie van de hand wijst, mede op 
grond « dat de voorlopige aanhouding 
een uitzonderlijke procedure is die af
wijkt en zich onderscheidt van de 
normale uitleveringsprocedure ; dat het 
feit dat betrokkene bij het verstrijken 
van de termijn van zijn voorlopige 
aanhouding niet in vrijheid werd gesteld 
ofschoon hij in die termijn geen beteke
ning ontving, de wettelijkheid van het 
exequatur niet bei'nvloedt " ; 

Overwegende dat het arrest door deze 
redenen zijn beslissing op dit punt 
wettelijk rechtvaardigt ; 

Dat het middel opkomt tegen een 
ten overvloede gegeven motief van het 
arrest en derhalve 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 voor
ziening ; veroordeelt eiser in de kosten. 

13 september 1977. - 2e kamer. -
V oo1·zitter, Ridder de Schaetzen, raads
heer waarnemend voorzitter. - Verslag
geve1', de H. Versee. - Gelijkluidende 
conclusie, de H. Dumon, eerste advocaat
generaal. - Pleitm·, de H. Jespers (van 
de balie te Antwerpen). 



2e KAMER.- 13 september 1977. 

1° HOF vAN ASSISEN. - ARREST TOT 
VERWIJZING VAN DE KAMER VAN 
INBESORULDIGINGSTELLING. 0AS
SATIEBEROEP VAN DE BESOHULDIGDE 
BINNEN TIEN VRIJE DAGEN NA DE 
BETEKENING VAN DIT ARREST, 
0NDERZOEK DOOR RET HOF, 

2° HOF vAN ASSISEN. - ARREST TOT 
VERWIJZING VAN DE KAMER VAN 
INBEsoHULDIGINGSTELLING. CAs
SATIEBEROEP VAN DE BESORULDIGDE 
BINNElN TIEN VRIJE DAGEN NA DE 
BETEKENING VAN DIT VERWIJZINGS
ARREST. - MIDDEL HIERUIT AFGELEID 
DAT RET ARREST DE OONOLUSTEl TER 
BETWISTING VAN DE BEVOEGDREID 
VAN RET HoF VAN ASSISEN NIET HEEFT 
BEANTWOORD.- 0NTVANKELIJKREID. 

3° BEVOEGDHEID EN AANLEG. -
STRAFZAKEN.- VERWIJZlNG NAAR RET 
HoF VAN AssrsEN. - MET EEN MIS
DAAD SAMENHANGEND WANBEDRIJF.
UITSLUITENDE BEVOEGDREID VAN RET 
HoF VAN AssrsEN. 

4° SAMENHANG.- SAMENHANG TUS
SEN MISDAAD EN WANBEDRIJF, -
0NAANTASTBARE BEOORDELING DOOR 
DE FEITENREORTER. 

5o VOORZIENING IN CASSATIE.
STRAFZAKEN. -ARREST VAN DE KAMER 
VAN INBESORULDIGINGSTELLING TOT 
RANDRAVING VAN DE VOORLOPIGE 
HEORTENIS. - LATERE BESORIKKING 
TOT GEVANGENNEMING ONMIDDELI,IJK 
TEN UITVOER GELEGD. - 0ASSATIE
BEROEP TEGEN DE BESORIKKING VER
WORPEN, - 0ASSATIEBEROEP TEGEN 
RET ARREST VAN DE KAMER VAN 
INBESORULDIGINGSTELLING DOELLOOS 
GEWORDEN. 

1° Op het cassatieberoep dat de beschuldigde 
tegen het arrest tot verw~jzing naa1' het 

(1) Cass., 16 juni 1969 (A?'1'. cass., 1969, 
blz. 1036); raadpl. cass., 24 mei 1976 (ibid., 
1976, blz. 1048). 

(2) Evenzo, ofschoon het Hof, op een 
cassatieberoep tegen een arrest van de Raad 
van State, slechts bevoegd is om kennis te 
nemen van de grieven vermeld in artikel 33 
van de gecoordineerde wetten op de Raad 
van State, die betrekking hebben op de 
respectieve bevoegdheid van de gerechten 
der rechterlijke macht en van het hoog 
administratief rechtscollege, is niettemin 
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Hof van Assisen heef ingesteld v661' 
het ve1'st1'ijken van de te1·mijn van tien 
vrije dagen na de betekening en van de 
termijn van m·tikel 296 van het W etboek 
van Stmfvo1'dering doet het H of enkel 
uitspmak over de schending van de 
wetten inzake bevoegdheid van de onde1'
zoeksge?·echten en van het Hof van 
Assisen en onde1'zoekt het de nietigheden 
waa1'van spmke is in artikel 299 van 
het W etboek van Strafvo1'de1'ing of die 
voo1'tvloeien uit niet-inachtneming van 
de wetten tot invoe1·ing van een debat 
op tegenspmak voor de kame?' van 
inbeschuldigingstelling en tot 1'egeling 
van het taalgeb?'uik voo1' die kame?' ( l). 
(Artt. 299 en 416 Sv.) 

2° Het Hof is bevoegd om, op het cassatie
be?·oep dat de beschuldigde binnen tien 
dagen na de betekening e1'van heeft 
ingesteld tegen het a1'1'est van de kamer 
van inbeschuldigingstelling tot Ve1'wij
zing naar het Hof van Assisen, kennis 
te nemen van een middel afgeleid •u,it de 
onbevoegdheid van dat hof, zodat ontvan
kelijk is het middel ten betoge dat geen 
antwoord is Ve1'strekt op een conclusie 
waarin deze bevoegdheid, o.a. voor 
sommige misd1·ijven, betwist we1·d (2). 
(Impliciete oplossing.) 

3° Het wanbed1'iJf dat samenhangt met een 
misdaad dieter berechting naa1' het Hof 
van Assisen is ve1·wezen behoort tot 
de uitsluitende bevoegdheid van dat 
hof (3). 

4° De raadkamer beom·deelt op onaantast
ba?'e wijze, in feite, of e1· htssen een 
wanbedrijf en de misdaad, (11'ond van 
de beschuldiging, samenhang bestaat 
op g?·ond waa1·van zij verwijzing naar 
het Hof van Assisen uitsp1·eekt (4). 

5° Het cassatiebe1·oep van de ve1·dachte 
tegen een a1'1'est van de kamer van 
inbeschuldigingstelling tot handhaving 
van de voorlopige hechtenis WO?'dt doel
loos wanneer de eiser, op het ogenblik 

ontvankelijk een middel hieruit afgeleid dat 
niet is geantwoord op een conclusie betref
fende deze bevoegdheid (cass., 11 januari en 
26 maart 1952, Bull. en Pas., 1952, I, 248 en 
463, en 29 januari 1971, A1•r, cass., 1971, 
blz. 518 en de conclusie van de Procureur
Generaal Ganshof van der Meersch). 

(3) en (4) Oass., 24 april1933 (Bttll. en Pas., 
1933, I, 207) ; raadpl. ook cass., 6 november 
1939 (ibid., 1940, I, 456) en 17 oktober 1972 
(Arr. cass., 1973, blz. 171). 
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dat het Hof op dat be1·oep moet beslissen, 
gedetineerd wordt krachtens een in 
dezelfde zaak gewezen beschikking van 
gevangenneming waarvan onmiddelliJke 
tenuiwoerlegging is bevolen en die, 
wegens verwerping van het cassatie
beroep tegen de beschikking, lcracht van 
gewiJsde heeft ve1'k1·egen (1). 

(VERHAEGEN, VAN LAERE, JESPERS, 
DE CRAMER EN VAN RENTERGHEM.) 

ARREST. 

HET HOF;- Ge1et op het arrest door 
het Hof van Beroep te Gent, kamer van 
inbeschuldigingstelling, op 23 juni 1977 
gewezen waarbij de eisers verwezen 
worden naar het Hof van Assisen van de 
provincie Oost-Vlaanderen en waarbij 
tegen de eisers .Jespers, De Cramer en Van 
Renterghem een beschikking tot ge
vangenneming uitgevaardigd wordt ; 

Gelet op de arresten door het Hof van 
Beroep te Brusse1, kamer van inbeschul
digingstelling, op 1 juli 1977 gewezen op 
verwijzing door arrest van het Hof van 
14 juni 1977 (2) en waarbij uitspraak 
wordt gedaan over de handhaving van 
de voorlopige hechtenis van de eisers 
.J espers en De Cramer ; 

Overwegende dat de voorzieningen 
samenhangend zijn en derhalve dienen 
samengevoegd te worden ; 

I. In zoverre de voorzieningen gericht 
zijn tegen de beslissing van verwijzing 
naar het hof van assisen van 23 juni 1977 : 

A. Op de voorziening van Verhaegen : 

Over het middel afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 7, 505 van het 
Strafwetboek, 221, 226, 227, 229, 230, 
299 van het Wetboek van Strafvordering, 
2 van de wet van 4 oktober 1867, :lOals 
gewijzigd door artikel 1 van de wet van 
1 februari 1977, 6, 97 en 98 van de 
Grondwet, 

doorda.t het bestreden arrest eiser naar 
het hof van assisen verwijst wegens 
heling, 

terwijl, eerste onderdeel, het arrest nalaat 
te onderzoeken in hoeverre alle bestand
delen van het eiser ten laste gelegde 
misdrijf aanwezig :o>ijn ; het misdrijf van 
heling vereist dat diegene die de geheelde 
goederen in bezit neemt zoniet vooraf 

(1) Cass., 28 maart 1949 (Bull. en Pas., 
1949, I, 246). 

(2) Arr. cass., 1977, blz. 1059. 

dan toch op dat ogenblik kennis heeft 
van hun misdadige herkomst, 

en terwijl het hof van beroep zich 
ertoe beperkt te overwegen ten op7ichte 
van eiser : « nu die voldoende bezwaren 
volgen uit het geheel van zijn eigen 
gedragingen bij en na het in ontvangst 
nemen van de ge1den en waardepapieren, 
mede in acht genomen het feit van zijn 
hoedanigheid van advocaat », en aldus 
de conclusie met betrekking tot de 
bezwaren, en meer bepaald met betrek
king tot de onwetendheid van de her
komst van de hem overhandigde gelden 
en waardepapieren van eiser, niet be
antwoordt; 

tweede onderdeel, uit de voormelde 
overwegingen van het arrest blijkt dat 
dit laatste een afdoende bezwaar vindt 
ten opzichte van eiser om zijn inbe
schuldigingstelling te wettigen in het 
feit dat hij de hoedanigheid van advocaat 
bezit, en dergelijke hoedanigheid geen 
objectief element van het ten laste 
gelegde misdrijf is, noch een objectieve 
en subjectieve verzwarende omstandig
heid ervan is en het arrest discriminerend 
ten opzichte van de persoon van eiser 
optreedt; 

derde onderdeel, het ten laste gelegde 
feit van heling geen misdaad is zoals 
door de wet bepaald, vermits het niet 
strafbaar is gesteld met een criminele 
straf doch enkel met gevangenisstraf 
van vijftien dagen tot vijf jaar en met een 
geldboete van 26 frank tot 500 frank; 
het derhalve niet vatbaar is voor verwij
zing naar het hof van assisen om reden 
van de onbevoegdheid ratione materiae 
van dit hof; er evenmin terzake sprake 
kan zijn van uitbreiding van deze 
bevoegdheid wegens samenhang met een 
ander misdrijf, namelijk een misdaad 
op grond waarvan tot de verwijzing naar 
het hof van assisen werd beslist ; het 
arrest immers zegt dat het deze samen
hang in acht neemt op grond van een 
voorheen vastgestelde samenhang van de 
telastlegging A en B (moord, poging tot 
moord) enerzijds en C en D (zware 
diefstallen) anderzijds; er geen samen
hang bestaat tussen het ten laste gelegde 
feit van heling en de telastlegging van 
moord en poging tot moo1:d ; samenhang 
het bestaan vereist van een rechtstreeks 
verband en een onrechtstreeks ve1band 
zoals ten deze, namelijk samenhang met 
feiten die op hun beurt samenhangen 
met andere feiten op grond waarvan 
de bevoegdheid wordt vastgesteld, onvol
doende is evenaJs trouwens de gewone 
samenloop van feiten ; 
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vierde onderdeel, het arrest het voren 
aangehaalde middel (derde onderdeel), 
opgeworpen in de conclusie van eiser, 
niet of niet afdoende beantwoordt : 

Wat het eerste en het tweede onder
dee! betreft : 

Overwegende dat door de voorziening 
van de verdachte tegen het arrest van 
verwijzing naar het hof van assisen aan 
het Hof slechts de schending kan worden 
onderworpen van de wetten betreffende 
de bevoegdheid van de onderzoeks
gerechten en van het hof van assisen, 
evenals het onderzoek van de nietigheden 
opgegeven in artikel299 van het Wetboek 
van Strafvordering of die volgen uit de 
niet-inachtneming van de wetten tot 
invoering van een rlebat op tegenspraak 
voor de kamer van inbeschuldiging
stelling en tot regaling van het gebruik 
van de talen voor die kamer ; 

Dat de onderdelen, die geen van die 
onwettelijkheden aanvoeren, niet ont
vankelijk zijn ; 

Wat het vierde onderdeel betreft : 

Overwegende dat het arrest beslist, 
enerzijds, dat het ten laste van eiser 
gelegde misdrijf zich situeert in het 
kader van onderlinge verbondenheid 
van de feiten van moord en moord
poging en de feiten van gekwalificeerde 
diefstallen ten laste van andere ver
dachten gelegd, en anderzijds, dat, met 
het oog op een goede rechtsbedeling, en 
gezien de specifieke afhankelijkheid van 
het bestaan van het misdrijf van heling 
ten opzichte van de misdrijven van 
diefstal, het aangewezen is dat over al 
die feiten samen en door hetzelfde 
gerecht wordt beslist ; 

Dat de conclusie aldus wordt beant
woord en het onderdeel derhalve feitelijke 
grondslag mist ; 

Wat het derde onderdeel betreft : 

Overwegende dat, zo de correctionele 
rechtbank in principe kennis neemt van 
de wanbedrijven, artikel 226 van het 
W etboek van Strafvordering onder meer 
van deze regel afwijkt en bepaalt dat, 
wanneer een wanbedrijf samenhangend 
is met een misdaad, hetgeen de feiten
rechter op onaantastbare wijze beoor
deelt, het hof van assisen uitspraak moet 
doen over beide misdrijven ; 

Dat het arrest, door in dergelijk geval 
eiser naar het hof van assisen te verwij zen 
op grond van de in het antwoord op het 
vierde onderdeel aangehaalde redenen, 

de wettelijke bepalingen betreffende de 
bevoegdheid van dat gerecht in acht 
neemt; 

Dat het onderdeel niet kan worden 
aangenomen ; 

B. Op de voorziening van·Van Laere : 

Over het eerste en het tweede middel 
samen, afgeleid, 

het eerste, uit de schending van de 
artikelen 7, 445, 505 van het Strafwet
boek, 221, 226, 227, 229, 230, 299 van het 
W etboek van Strafvordering, 2 van de 
wet van 4 oktober 1867, zoals gewijzigd 
door artikel I van de wet van 1 februari 
1977, 6, 97 en 98 van de Grondwet, 

doordat het bestreden arrest eiseres 
naar het hof van assisen verwijst wegens 
heling en lasterlijke aangifte, 

terwijl, eerste onderdeel, het arrest 
nalaat te onder.:oeken in hoeverre alle 
bestanddelen van het eiseres ten laste 
gelegde misdrijf van heling aanwezig 
zijn ; dit misdrijf vereist dat diegene 
die de geheelde goederen in be2 it neemt 
zoniet vooraf dan toch op dat ogenblik 
kennis heeft van de misdadige herkomst 
ervan; 

en terwijl het hof van beroep zich ertoe 
beperkt te overwegen ten opzichte van 
eiseres : « daar de voldoer,de bezwaren 
met betrekking tot het feit F reeds volgen 
uit haar verklaringen omtrent haar 
eigen gedragingen bij het verbergen van 
de ·· aken op plaatsen die zij onder zich 
had », en aldus de conclusie met betrek
king tot de bezwaren, en mem bepaald 
met betrekking tot de feitelijke omstan
digheden eigen aan de zaak niet beant
woordt; 

tweede onderdeel, de ten laste gelegde 
feiten van heling en van lasterlijke 
aangifte geen misdaden zijn zoals door 
de wet bepaald, vermits ze niet strafbaar 
:;.ijn gesteld met criminele straffen doch 
enkel met gevangenisstraffen en met 
geldboeten; zij derhalve niet vatbaar 
zijn voor verwijzing naar het hof van 
assisen om reden van de onbevoegdheid 
ratione mate1·iae van dat hof ; er evenmin 
sprake kan zijn van uitbreiding van deze 
bevoegdheid wegens samenhang met 
een ander misdrijf, namelijk een misdaad 
op grand waarvan tot de verwij> ing naar 
het hof van assisen werd beslist ; het 
arrest immers zegt dat bet deze samen
hang in acht neemt op grond van een 
voorheen vastgestelde samenhang met 
telastlegging A en B (moord, poging 
tot moord) enerzijds en 0 en D (2.ware 
diefstallen) anderzijds; er geen samen-

I 
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hang bestaat tussen de ten laste gelegde 
feiten van heling en lasterlijke aangifte 
en de telastlegging van moord en paging 
t.ot moord ; samenhang bet bestaan 
vereist van een rechtstreeks verband, en 
een onrechtstreeks ve1·band, zoals ten 
deze, namelijk samenhang met feiten 
die op hun beurt samenhangend zijn 
met andere feiten op grond waarvan de 
bevoegdheid wordt vastgesteld, onvol
doende is evenals trouwens de gewone 
samenloop van feiten ; 

de1·de onde1'deel, het arrest het voren
aangehaalde middel (tweede onderdeel), 
opgeworpen in de conclusie van eiseres, 
niet of niet afdoende beantwoordt ; 

het tweede, uit de schending van de 
artikelen 3, 4, 6 van de wet van 29 juni 
1964 betreffende de opschorting, het 
uitstel en de probatie, 230 van bet 
W etboek van Strafvordering en 97 van 
de Grondwet, 

doordat het arrest eiseres naar het hof 
van assisen verwijst, 

terwijl, in haar conclusie, eiseres in 
ondergeschikte orde de opschorting van 
de uitspraak vroeg, hetgeen ze kon doen 
nu ze voldeed aan de voorwaarden 
gesteld in artikel 3, eerste en tweede lid, 
van de wet van 29 juni 1964 en gelet op 
de daartoe uitdrukkelijk in dezelfde wet 
en namelijk in artikel 4, vierde en vijfde 
lid, voorziene mogelijkheid, nu de kamer 
van inbeschuldigingstelling deze opschor
ting kon beslissen in de gevallen bepaald 
door het eerste lid van artikel 230 van 
het Wetboek van Strafvordering, dit is 
wanneer het hof van beroep oordeelt 
dat de ve1dachte moet verwezen worden 
naar een politierechtbank of naar een 
correctionele rechtbank, 

terwijl het arrest ~.ich ertoe beperkt 
nopens deze vraag tot opschorting, in 
haar Inot.iverend gedeelte, en alvorens 
te hebben uitgemaakt of de verdachte, 
wegens de samenhang, al dan niet naar 
het hof van assisen diende verwezen te 
worden, te omdelen " dat, te haren 
aanzien, geen gronden aanwezig zijn om 
in te gaan op het verzoek tot opschorting 
van de uitspraak », en nalaat te statueren 
over dit verzoek in zijn beschikkend 
gedeelte, ter gelegenh0id waarvan ze 
overigens de verwijzing naar het hof van 
assisen van ve1·dachte beveelt, en het hof 
van beroep voor alles had behoren te 
onderzoeken of de vraag tot opschorting 
zoals geformuleerd door de verdachte, 
al dan niet ontvankelijk was, hetgeen 
alleen en slechts het geval was in de 
gevallen voorzien in artikel 230, eerste 
lid, van het Wetboek van Strafvordering, 

en terwijl de hierboven aangehaalde 
zinsnede niet kan worden aangezien als 
uitspraak doende over het door eiseres 
gedane verzoek, wat de grond ervan 
betreft, nu het hof van beroep geen 
uitspraak kan doen over de grand 
alvorens zijn oordeel over de verwijzing 
naar het hof van assisen van verdachte 
te hebben geformuleerd, en het arrest, 
na in zijn beschikkend gedeelte deze 
verwijzing te hebben bevolen, nalaat 
met enig woord over de vraag van e1serell, 
zo wat de ontvankelijkheid als wat de 
gegrondheid ervan aangaat, te reppen : 

'\Vat het eerste onderdeel van het eerste 
middel en het tweede middel betreft : 

Overwegende dat om dezelfde redenen 
als hiervoren uiteengezet op het eerste 
en het tweede onderdeel van het middel 
door eiser Verhaegen aangevoerd, het 
eerste onderdeel van het eerste middel 
en het tweede middel niet ontvankelijk 
zijn; 

vVat het derde onderdeel van het 
eerste middel betreft : 

Overwegende dat het arrest beschouwt, 
enerzijds, dat het ten laste van eiseres 
gelegde misdrijf van heling zich situeert 
in het kader van onderlinge verbonden
heid van de feiten van moord en moord
poging en de feiten van gekwalificee1de 
diefstallen ten laste van andere ver
dachten gelegd en dat, met het oog op 
een goede rechtsbedeling, en gezien de 
specifieke afhankelijkheid van het be
staan van het misdrijf van heling ten 
opzichte van de misdrijven van diefstal, 
het aangewezen is dat over al die feiten 
samen en door hetzelfde arrest wordt 
beslist, en, anderzijds, dat er in verband 
met het feit van lasterlijke aangifte dient 
op gewezen te worden dat dit feit van
zelfsprekend nauw verbonden is met 
hetzelfde feit ten laste gelegd ten op-
7-ichte van de verdachten J espers en 
De Cramer, zodat een goede rechts
bedeling eist dat over dit feit ten laste 
van die onderscheiden verdachten samen 
en door dezelfde rechtsmacht wordt 
beslist; 

Dat het arrest de Ponclusie aldus 
beantwoordt en het onderdeel derhalve 
feitelijke grondslag mist ; 

W at het tweede onderdeel van bet 
eerste middel betreft : 

Overwegende dat, zo de correctionele 
rechtbank in principe kennis neemt van 
de wanbed!ijven, ai tikel 226 van bet 
Wetboek van Strafvordering onder meer 
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van deze regel afwijkt en bepaalt dat, 
wanneer een wanbedrijf samenhangend 
is met een misdaad, hetgeen de feiten
rechter op onaantastbare wijze beoor
deelt, het hof van assisen uitspraak moet 
doen over beide misdrijven ; 

Dat het arrest, door in dergelijk geval 
eiseres naar het hof van assisen te 
verwijzen op grond van de in het ant
woord op het derde onderdeel aange
haalde redenen, de wettelijke bepalingen 
betreffende de bevoegdheid van dat 
gerecht in acht neemt ; 

Dat het onderdeel niet kan worden 
aangenomen ; 

0. Op de voorziening van J espers : 

Over het middel afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 219, 231, 232 en 233 
van het Wetboek van Strafvordering 
en 6, § 3, b, van het Verdrag tot bescher
ming van de rechten van de mens en de 
fundamentele vrijheden, ondertekend op 
4 november 1950 te Rome, goedgekeurd 
bij de wet van 13 mei 1955, en van het 
beginsel van de eerbiediging van de 
rechten van de verdediging, 

doordat het arrest de door eiser in 
conclusie voorgelegde vraag tot verdaging 
van de zaak tot na de beslissing van de 
kamer van inbeschuldigingstelling te 
Brussel over de handhaving van de 
voorlopige hechtenis afwijst, op grond 
dat de omstandigheid « dat er cassatie
beroep zou ingesteld zijn tegen het 
arrest van deze kamer van 17 juni 1977 
houdende handhaving van de voorlopige 
hechtenis niets afdoet aan de verplichting 
van deze kamer om op de reeds voordien 
in vermelde aangetekende brief van 
8 juni 1977 gestelde datum voor de 
behandeling van de vordering van de 
procureur-generaal tot verwijzing kennis 
te nemen van deze vordering en erover 
te beslissen n, en doordat het arrest 
verklaart dat de rechten van de ver
dediging niet geschonden worden, 

te1·wijl de verplichting op de vastge
stelde datum in de oproepingsbrief 
vermeld, een beslissing te treffen, zonder 
mogelijk uitstel van dagen, weken of 
maanden, nergens in de tekst van 
voormeld artikel 219 voorkomt, 

terwijl het hof van beroep eiser aldus 
in de onmogelijkheid heeft gesteld zijn 
middelen te doen gelden tegen de 
maatregelen genomen op grond van 
de artikelen 232 en 134 van het Wetboek 
van Strafvordering ; het onderzoek naar 
de wettigheid van de voorheen gehand
haafde voorlopige hechtenis werd ver
hinderd, 

en terwijl de toestand van eiser in 
voorhechtenis met toepassing van de wet 
van 20 april 1874 verschillend is van die 
voortvloeiende uit de voormelde arti
kelen 231, 232 en 233 en geen afwijking 
toelaat van de beginselen vervat in 
artikel 6, § 3, b, van het genoemde 
verd1·ag : 

Overwegende dat om dezelfde redenen 
als hiervoren uiteengezet in antwoord 
op het e.erste en het tweede onderdeel 
van het mid del door eiser V erhaegen 
aangevoerd, het middel niet ontvankelijk 
is; 

D. Op de voorzieningen van alle eisers: 

Overwegende dat het arrest geen van 
de schendingen van de wet bevat en niet 
is aangetast door een van de nietigheden 
die, in de huidige stand van het geding, 
voor onderzoek aan het Hof worden 
onderworpen ; 

II. In zoverre de voorzieningen van de 
eisers J espers, De Cramer en Van Ren
terghem gericht zijn tegen de beschikking 
tot gevangenneming van 23 juni 1977 : 

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

III. In zoverre de voorzieningen van 
de eisers J espers en De Cramer gericht 
zijn tegen de arresten van 1 juli 1977 : 

Overwegende dat uit de voormelde 
redenen blijkt dat de voorzieningen tegen 
het arrest van verwijzing naar het hof 
van assisen en tegen de beschikldng tot 
gevangenneming op 23 juni 1977 ver
leend, niet gegrond zijn ; 

Overwegende dat de beschikking tot 
gevangenneming, waarvan de onmid
dellijke tenuitvoerlegging bevolen werd, 
een nieuwe titel van aanhouding uitmaakt 
en onderscheiden is zowel van de bevelen 
tot aanhouding uitgevaardigd door de 
onderzoekende raadsheer als van de 
arresten van de kamer van inbeschuldi
gingstelling waarbij uitspraak wordt 
gedaan over de handhaving van de 
voorlopige hechtenis van de eisers ; 

Overwegende dat daaruit volgt dat de 
voorzieningen gericht tegen dm.e arresten 
van de kamer van inbeschuldigingstelling 
zonder voorwerp zijn ; 

Om die redenen, voegt de voorzie
ningen samen ; verwerpt z.e ; veroordeelt 
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de eisers in de kosten van hun voor
zieningen. 

13 september 1977. - 2e kamer. -
Voorzitter en Vt-rslaggever, Ridde:r de 
Schaetzen, raadsheer waarnemend voor
zitter. - Gelijkluidende conclusie, de 
H. Duman, eerste advocaat-generaal. -
Pleiters, de HH. Bultinck, Devers en 
Van Clooster (van de balie te Gent), 
J. Vanderveeren (van de balie te Brussel), 
De Roeck en Verstringhe (van de balie 
te Gent). 

2e KAMER. - 13 september 1977. 

WEGVERKEER. - BESTUREN VAN 
EEN VOERTUIG OP DE OPENBARE VVEG 
NIETTEGENSTAANDE VERY ALLENVER· 
KLARING VAN HET RECHT TOT STUREN. 
- VEROORDELING. - GEEN VAST· 
STELLING VAN HET BESTAAN VAN EEN 
IN KRACHT VAN GEWIJSDE GEGANE 
RECHTERLIJKE BESLISSING TOT VER· 
VALLENVERKLARING. - GEEN VAST· 
STELLING VAN DE DUUR VAN DE 
VERV ALLENVERKLARING OF VAN DE 
DATUM VAN DE KENNISGEVING, VOOR· 
GESCHREVEN BIJ ARTIKEL 40 VAN DE 
VVET BETREFFENDE DE POLITIE OVER 
HET WEGVERKEER. - NIET REGEL· 
MATIG GEMOTIVEERDE VEROORDELING. 

Niet regelmatig gemotiveerd is de beslis
sing, die de bestuurder van een voertuig 
veroordeelt omdat hij een voertuig op de 
openbare weg bestuurd hee,ft niettegen
staande vervallenverklaring van het recht 
tot sturen, wanneer zij niet het bestaan 
vaststelt van een in kracht van gewijsde 
gegane rechterlijke beslissing tot ver
vallenverklaring en de duur van die 
vervallenverklaring niet vermeldt, even
min als de datum van de kennisgeving 
voorgeschreven bij artikel 40 van de wet 
betreffende de politie over het weg
verkeer (1). (Art. 97 Grondwet; art. 48 
Wegverkeerswet van 16 maart 1968.) 

(ROSSI.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 15 juni 1977 in hager beroep 

gewe'10en door de Correctionele Recht bank 
te Tongeren ; 

Over het middel ambtshalve afgeleid 
uit de schending van de artikelen 97 
van de Grondwet en 48 van de Weg
verkeerswet van 16 maart 1968 : 

Overwegende dat het vonnis eiser 
veroordeelt wegens overtreding van arti
kel 48 van de W egverkeerswet van 
16 maart 1968 om op 3 november 1976 
<< op de openbare weg een voertuig 
bestuurd te hebben, spijt het tegen hem 
uitgesproken verval van het recht te 
sturen » ; dat het aldus niet vaststelt 
dat de vervallenverklaring, niettegen
staande welke eiser een voertuig be
stuurde, uitgesproken werd bij een in 
kracht van gewijsde gegane beslissing 
en de duur van die vervallenverklaring 
niet vermeldt, evenmin als de datum van 
de bij artikel 40 van de W egverkeerswet 
voorgeschreven kennisgeving aan de 
veroordeelde ; 

Dat derhalve de veroordeling niet 
regelmatig is gemotiveerd ; 

Om die redenen, vernietigt het bestre
den. vonnis; beveelt dat van dit arrest 
melding zal worden gemaakt op de kant 
van de vernietigde beslissing ; laat de 
kosten ten laste van de Staat ; verwijst 
de zaak naar de Correctionele Rechtbank 
te Hasselt, zitting houdende in hoger 
beroep .. 

13 september 1977. - 2e kamer. -
Voorzitter, Ridder de Schaetzen, raads
heer waarnemend voorzitter.- Verslag
gever, de H. Versee. - Gelijkluidende 
conclusie, de H. Duman, eerste advocaat
generaal. 

28 KAMER.- 14 september 1977. 

1° WEGVERKEER. - RIJBEWIJS EN 
LEERVERGUNNING. - WET BETREF
FENDE DE POLITIE OVER HET WEG· 
VERKEER, ARTIKEL 30, 1°.- DRAAG· 
WIJDTE. 

2° WEGVERKEER. - RIJBEWIJS EN 
LEERVERGUNNING. - WET BETREF· 

(1) Cass., 25 juni 1973 (Arr. cass., 1973, 
blz. 1045) en 18 oktober 1976 (ibid., 1977, 
blz. 204). 
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FENDE DE POLITIE OVER RET WEG· 
VERKEER, ARTIKEL 30, 1°. -BESTUUR· 
DER VERVOLGD OMDAT HIJ EEN VOER· 
TUIG HEEFT BESTUURD ZONDER RIJ • 
BEWIJS OF LEERVERGUNNING. 
MINDER DAN AOHTTIEN JAAR OUD OP 
RET OGENBLIK VAN DE FElTEN. -
BESLISSING WAARBIJ DE OVERTREDING 
BEWEZEN IS VERKLAARD EN DE BE· 
KLAAGDE WORDT VEROORDEELD TOT 
EEN GELDBOETE EN VERVALLEN VER· 
KLAARD VAN HBT RECHT TOT STUREN. 
- WETTIGE BESLISSING. 

1o Artikel 30, 1°, van de Wet betreffende 
de politie over het wegverkeer straft elke 
bestuurder, zonder onderscheid, die een 
motorrijtuig bestuurt zonder houder te 
zijn van het rijbewijs of van de leer
vergunning bij de wet vereist. 

2o W ettig is het vonnis dat, zonder ermee 
rekening te houden dat de beklaagde, 
die op h6t ogenblik van de feiten minder 
dan achttien jaar oud was, geen houder 
kon zijn van een rijbewijs of van een 
leervergunning, hem wegens het besturen 
van een voertuig zonder het rij bewijs 
of zonder de leervergunning, die vereist 
zijn voor het besturen van zijn voertuig, 
en dus wegens overtreding van artikel 30 
van de Wet betreffende de politie over 
het wegverkeer, veroordeelt tot een geld
boete alsmede tot vervallenverklaring 
van het recht een voertuig te besturen 
overeenkomstig artikel 38, § 2, van 
deze wet. 

(PROOUREUR DES KONINGS TE VERVIERS, 
T. HEINDRIOHS A. EN J.) 

ARREST (vertaling). 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 3 februari 1977 in hoger 
beroep gewezen door de Correctionele 
Re<'htbank te Verviers; 

In zoverre de voorziening gericht is 
tegen Alexis Heindrichs, beklaagde : 

Over het rniddel afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 9 van de Grondwet, 
29, 30, 1o, en 38, tweede lid, van de Wet 
betreffende de politie op het wegverkeer, 

doordnt het bestreden vonnis Alexis 
Heindricbs wegens het besturen van een 
motorvoertuig zonder bouder te zijn van 
een rijbewijs of een leervergunning 
vereist voor bet besturen van dit voer-

tuig, veroordeelt tot een geldboete van 
500 frank, en tegen hem een verval van 
het recht tot sturen uitspreekt, 

terwiJl deze beklaagde, daar bij op bet 
ogenblik van de feiten de leeftijd van 
achttien jaar nog niet had bereikt, 
wegens deze telastlegging niet mocht 
veroordeeld worden ; immers, volgens 
de bepalingen van artikel 11, 4°, van het 
koninklijk besluit van 14 maart 1968, de 
vereiste minirnumleeftijd is vastgesteld 
op acbttien jaar voor de bestuurders van 
rnotorvoertuigen van bet door beklaagde 
bestuurde type en dat het dus slecbts op 
die leeftijd is dat een rijbewijs of een 
leervergunning mag afgegeven worden ; 
in die omstandigbeden, beklaagde Hein
dricbs wettelijk onmogelijk enige over
treding op de bepaling van artikel 30, 1°, 
van de Wet betreffende de politie op het 
wegverkeer kon verweten worden, ver
mits bij geen houder kon zijn van een 
rijbewijs dat bij wettelijk onmogelijk 
kon krijgen ; 

en terwijl het verval van het recht tot 
sturen, dat door de rechtbank werd 
uitgesproken, krachtens artikel 38, 
tweede lid, van de voornoemde wet en 
wegens de veroordeling van beklaagde 
op grond van artikel 30, 1°, tot de 
onmogelijkheden beboorde omwille van 
bet onwettig-zijn van deze veroordeling ; 
zelfs in de onderstelling dat de rechtbank 
de rechtskundige omscbrijving van de 
eerste telastlegging tegen beklaagde zou 
hebben gewijzigd in een overtreding op 
artikel 11, 4°, van bet koninklijk besluit 
van 14 maart 1968, die, inderdaad, de 
overtreding is die beklaagde heeft begaan, 
geen enkel verval van bet recht tot sturen 
krachtens de bepaling van artikel 38 van 
de Wet betreffende de politie op het 
wegverkeer kon worden uitgesproken : 

Overwegende dat artikel21 van de Wet 
betreffende de politie op het wegverkeer 
bepaalt : ((' Niemand mag op een open bare 
weg een motorvoertuig besturen, tenzij 
hij houder is van, en tevens bij zich heeft : 
een rijbewijs of een leervergunning ... "• 
<< De Koning kan, onder de voorwaarden 
die hij stelt, de bestuurders van bepaalde 
motorvoertuigen van deze verplichting 
vrijstellen " ; 

Overwegende dat volgens de bepa
lingen van artikel 30, 1°, van deze wet : 
<< Met gevangenisstraf van acbt dagen tot 
zes maanden en met geldboete van 
500 frank tot 2.000 frank of met een van 
die straffen aileen wordt gest1aft hij die 
een motorvoertuig bestuurt zonder 
houder te zijn van het rijbewijs of van 
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de leervergunning, vereist voor het 
besturen van dit voertuig >> ; 

Overwegende dat deze bepaling elke 
bestuurder zonder onderscheid straft 
die een motorvoertuig bestuurt zonder 
houder te zijn van het wettelijk vereiste 
rijbewijs of van de leervergunning ; 

Overwegende, derhalve, dat het vonnis, 
dat zonder acht te slaan op de leeftijd 
van Alexis Heind1·ichs noch op de om
standigheid dat hij geen houder kon zijn 
van een rijbewijs of van een leervergun
ning, beslist dat deze beldaagde, wegens 
het besturen van een voertuig zonder het 
rijbewijs of zonder leervergunning die 
vereist zijn voor het besturen van zijn 
voertuig, de hem te last gelegde over
treding op het voormelde artikel 30 
heeft begaan, en hem veroordeelt tot de 
door deze beschikking bepaalde geld
boete, alsook tot het in artikel 38, 
tweede lid, van de Wet betreffende de 
politie van het wegverkeer aangeduide 
verval van het recht tot sturen, geen 
van de in het middel bedoelde wettelijke 
bepalingen schendt ; 

Dat het middel naar recht faalt ; 

In zoverre de voorziening gericht is 
tegen Jean Heindrichs, civielrechtelijk 
aansprakelijke partij : 

Overwegende dat het middel dat door 
eiser tot staving van de tegen deze 
verweerder gerichte voorziening wordt 
aangevoerd hetzelfde is als wat hij tegen 
de beslissing tot veroordeling van Alexis 
Heindrichs, beklaagde, bijbracht, en om 
dezelfde redenen moet verworpen 
worden; 

En overwegende, voor het overige, dat 
de substantiele 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 voor
ziening ; laat de kosten ten laste van 
de Staat. 

14 september 1977. - 28 kamer. -
V oorzitter, Baron Richard, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - Verslaggever, 
Mevr. Raymond-Decharneux. - Gelijk
luidende conclusie, de H. Velu, advocaat
generaal. 

28 KAMER.- 14 september 1977. 

AANSPRAKELIJKHEID (BUITEN 
OVEREENKOMST). WEGVEJR-
KEERSONGEVAL. - VONNIS WAARBIJ 
WORDT VAS'l'GESTELD DAT EEN ONGEVAL 
ZICH HEEFT VOORGEDAAN OP EEN 
PLAATS WAAR EEN DER VOERTUIGEN 
ZICH SLECHTS B:&VOND TEN GEVOLGE 
VAN E'EN FOUT VAN ZIJN BESTUURDER. 
- VONNIS W AARBIJ WORDT BESLIST 
DAT TUSSEN DEZE FOUT EN HET 
ONGEVAL GEEN OORZAKELIJK VElRBAND 
BESTAAT, - VASTSTELLINGEN VAN RET 
VONNIS WAARUIT NIET KAN WORDEN 
AFGELEID DAT RET ONGEV AL ZONDER 
DEZE FOUT ZOU ZIJN GEBEURD. 
TEGENSTRIJDIGE BESLISSING. 

Tegenstriy'dig is het vonnis dat, hoewel het 
erop wiy'st dat zich een ongeval heeft 
voorgedaan op een plaats waar een der 
voertuigen zich slechts bevond ten gevolge 
van een fout van ziy'n bestuurder, beslist 
dat tussen de fout van deze b.estuu1·der 
en het ongeval geen oorzakeliy'k verband 
bestaat, als uit de vaststellingen van het 
vonnis niet kan worden ajgeleid dat het 
ongeval zonder deze Jo~tt zou ziy'n 
gebeurd (1). 

(BELGISCHE STAAT, 
MINISTER VAN FINANCIEN, T. BERTRAND 

EN NAAMLOZE VEJNNOOTSCHAP 
«AUTOS TAXIS VAN BRUSSEL >>.) 

ARREST (vertaling). 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 1 februari 1977 in hoger 
beroep door de Correctionele Rechtbank 
te Brussel gewezen ; 

Overwegende dat de voorziening aileen 
gericht is tegen de beslissing op de 
civielrechtelijke vordering door eiser 
ingesteld tegen Alain Bertrand en de 
naamloze vennootschap De Autos Taxis 
van Brussel, civielrechtelijk aansprake
lijke partij ; 

Over het middel afgeleid uit de schen-

(1) Cass., 14 april 1969 (-Arr. cass., 1969, 
blz. 755), 10 maart 1975 (ibid., 1975, blz. 773) 
en de noot, alsmede 20 december 1976 (ibid., 
1977, blz. 442); raadpl. cass., 7 mei 1975 
(ibid., 1975, blz. 977), 22 december 1975, 
22 maart en 28 juni 1976 (ibid., 1976, blz. 620, 
850 en 1216), 13 september 1976 en 24 januari 
1977 (ibid., 1977, blz. 42 en 574). 
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ding van de artikelen 97 van de Grand
wet, 1382, 1383 en 1384, derde alinea, 
van het Burgerlijk Wetboek, 3, 4 van 
de wet van 17 april 1878 houdende de 
voorafgaande titel van het W etboek van 
Strafvordering en 12-1 van het Weg
verkeersreglement van 14 maart 1968, 

dom·dat het vonnis, dat de veroordeling 
van eiser wegens overtreding van arti
kel 12-1 van het Wegverkeersreglement 
bevestigt, de civielrechtelijke vordering 
van eiser afwijst, om de reden « dat uit de 
omstandigheden van de zaak volgt dat 
De Vriendt, die aan de parkinguitgang 
van Residence Palace op de openbare weg 
uitgereden kwam, een maneuver uit
voerde en de andere bestuurders geen 
voorrang verleende ; dat de civielrechte
lijke vordering van de Belgische Staat 
slechts geheel of gedeeltelijk gegrond kan 
worden verklaard voor zover een causaal 
verband bestaat tussen de door beklaagde 
begane overtreding en de door de burger
lijke partij geleden schade ; dat, volgens 
artikel 18 van het koninklijk besluit van 
14 maart 1968, de bestuurder die een 
andere moet laten voorgaan krachtens 
de bepaling van artikel 17 slechts verder 
mag rijden indien hij zulks, gelet op de 
plaats, de verwijdering en de snelheid 
van de andere bestuurders, kan doen 
zonder gevaar voor ongevallen ; dat 
dienvolgens niet de onregelmatige plaats 
van de beklaagde oorzaak was van het 
ongeval doch wei de gedraging van de 
aangestelde van de burgerlijke partij, die 
zich niet vergewiste van de plaats van 
beldaagde en niet naging of hij zonder 
gevaar voor ongevallen de rijbaan mocht 
oprijden; dat hem, derhalve, de volledige 
aansprakelijkheid voor het ongeval en 
voor de gevolgen ervan moet toege
schreven worden », 

terwijl het vonnis een tegenstrijdigheid 
inhoudt, daar het tegelijk onderstreept 
dat een aanrijding is geschied op een 
plaats waar een van de voertuigen zich 
slechts ingevolge een fout van ~ijn 
bestuurder bevond, en beslist dat er geen 
verband bestaat tussen deze fout en het 
ongeval, ofschoon uit de vaststellingen 
van het vonnis niet kan afgeleid worden 
dat het ongeval zonder deze fout zou !i.ijn 
gebeurd: 

Overwegende dat het vonnis, enerzijds, 
verweerder veroordeelt wegens over
treding van artikel 12 van het Weg
verkeersreglement ; 

Dat het, anderzijds, beslist « dat niet 
de onregelmatige plaats van beklaagde 
(thans verweerder) die oorzaak was va~ 

het ongeval, doch de gedraging van de 
aangestelde van de burgerlijke partij, 
die zich niet vergewiste van de plaats 
van beklaagde en niet naging of hij 
zonder gevaar voor ongevallen de rijbaan 
mocht oprijden; dat hem, derhalve, de 
volledige aansprakelijkheid voor het 
ongeval en voor de gevolgen ervan moet 
toegeschreven worden » ; 

Overwegende dat uit geen enkele 
vaststelling van het vonnis blijkt dat 
het ongeval, indien verweerder geen fout 
had begaan, toch zou zijn gebeurd, op 
de manier waarop het is geschied ; 

Dat het vonnis, derhalve, niet kan 
oordelen, zonder met zichzelf in tegen
spraak te komen, dat het ongeval zich 
heeft voorgedaan op een plaats waar 
het voertuig van verweerder zich niet 
reglementair bevond, en beslissen dat de 
volledige aansprakelijkheid voor het 
ongeval aan de aangestelde van eiser 
moest toegeschreven worden ; 

Dat het middel gegrond is ; 
Overwegende dat de voorziening, die 

enkel tegen de civielrechtelijke beschik
kingen van het vonnis gericht is, aan het 
openbaar ministerie niet diende betekend 
te worden; 

Om die redenen, vernietigt de bestreden 
beslissing in zoverre zij uitspraak doet 
over de civieLechtelijke vordering tegen 
de twee verweerders ingesteld, behalve 
waar zij beslist dat de aangestelde van 
eiser een fout heeft begaan waarvoor 
hij aansprakelijk is ; verwerpt de voor
ziening voor het overige ; beveelt dat 
van dit arrest melding zal worden 
gemaakt op de kant van de gedeeltelijk 
vernietigde beslissing ; veroordeelt de 
verweerders in de kosten, waarin niet 
begrepen de kosten van de betekening 
van de voorziening aan het openbaar 
ministerie, die ten laste van eiser blijven ; 
verwijst de aldus beperkte zaak naar de 
Oorrectionele Rechtbank te Nijvel, zit
ting houdend in hoger beroep. 

14 september 1977. - 2e kamer. -
V oo1·zitter, Baron Richard, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - Verslaggever, 
Mevr. Raymond-Decharneux. - Gelijk
luidende conclusie, de H. Velu, advocaat
generaal.- Pleiter, de H. Fally. 
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2e KAMER.- 14 september 1977. 

RECHTERLIJK GEWIJSDE.- STRAF
ZAKEN. - FEITENRBCHTER NIET GE· 
BONDEN DOOR EEN BESLISSING IN EEN 
ANDERE ZAAK. 

De jeitenrechter is niet gebonden door een 
beslissing die hij in een andere, zeljs 
geliJkaardige, zaak heeju gewezen. 

(KAIBECK EN NAAMLOZE VENNOOTSCHAP 
« CIMENTERIES C.B.R. », 

T. LETENS EN LITISCONSORTEN.) 

Met de notitie overeenstemmend 
arrest. 

14 september 1977. - 2e kamer. -
Voorzitter, Baron Richard, raadsheer 
waarnemend voor:oitter. - Verslaggever, 
de H. Legros.- Gelijkluidende conclusie, 
de H. Velu, advocaat-generaal. 

1e KAMER.- 15 september 1977. 

1o BETEKENING VAN EXPLOTEN. 
- 0PGAVE, IN HET EXPLOOT, VAN DE 
BENAMING, HET RECHTSKARAKTER EN 
DE MAATSCHAPPELIJKE ZETEL VAN DE 
RECHTSPERSOON AAN WIE HET EXPLOOT 
IS GERICHT. 0PGAVE VAN DE 
VROEGERE BENAMING. - 0NREGEL· 
MATIGHEID WAARDOOR DE BELANGEN 
NIET WERDEN GESCHAAD VAN DE P ARTIJ 
DIE ZICH EROP BEROEPT. - GEEN 

(1) Ret middel van niet-ontvankelijkheid 
was hieruit afgeleid dat de voorziening op 
24 september 1972 was betekend aan de 
Personenvennootschap met beperkte aan
sprakelijkheid " La TextHe Tournaisienne "• 
hoewel de benaming van deze vennootschap 
in " Textiel van Eeklo " was veranderd, bij 
beslissing van de buitengewone algemene 
vergadering van haar vennoten. 

De verweerster merkte op dat een uittreksel 
uit het proces-verbaal van deze vergadering 
waarin de verandering van benaming werd 
vermeld, regelmatig was bekendgemaakt 
in de bijlagen van het Belg'isch Staatsblad 
van 30 maart 1976. 

NIETIGVERKLARING VAN DE BETEKE· 
NING MOGELIJK. 

20 OVEREENKOMST. CONTRAC· 
TUELE AANSPRAKELIJKHEID. - HAN· 
DELSVENNOOTSCHAP ALLEEN PARTIJ IN 
EEN OVEREENKOMST MET EEN DERDE. 
- NIET-INACHTNEMING DOOR DE VEN· 
NOOTSCHAP VAN HAAR CONTRACTUELE 
VERBINTENISSEN.- SCHADE.- VER· 
OORDELING « IN SOLIDUM » VAN DE 
VENNOOTSCHAP EN VAN EEN HARER 
AANGESTELDEN TOT SCHADEVERGOE· 
DING. - 0NWETTIGE VEROORDELING 
VAN DE AANGESTELDE. 

1° Het middel van niet-ontvankelijkheid 
van de verweerster, personenvennootschap 
met beperkte aansprakelijkheid, kan 
niet worden aangenomen op grond alleen 
dat het cassatieverzoekschrift betekend 
is onder een benaming die vroeger bij 
een in het Belgisch Staatsblad bekend
gemaakte beslissing was gewijzigd, als 
niet blijkt dat haar belangen door deze 
onregelmatigheid zijn geschaad (I). 
(Artt. 703 en 861 G.W.) 

2° De rechter die vaststelt dat alleen een 
handelsvennootschap contractueel ver
bonden was jegens haar cocontractant 
en dat een veroordeling van deze vennoot
schap tot vergoeding van de eruit 
voortvloeiende schade gerechtvaardigd is 
wegens niet-inachtneming van de con
tractuele verbintenissen, kan de aan
gestelde van de vennootschap niet in 
solidum of anders, op grondslag van 
een contractuele aansprakelijkheid, 
veroordelen tot vergoeding van de aldus 
geleden schade, zeljs indien deze haar 
oorzaak vindt in zware jouten, die hij 
heejt begaan bij de uitvoering van de 
hem door zijn opdrachtgever toevM·
trouwde taak. 

Het bestreden arrest werd uitgesproken 
in zake Bouchoms Leon en Personenvennoot
schap met beperkte aansprakelijkheid " La 
Textile Tournaisienne », en niet inzake de 
Personenvennootschap met beperkte aan
sprakelijkheid " Textiel van Eeklo ». Er was 
niet aangevoerd dat « Textiel van Eeklo >> 

de benaming was van een andere rechts
persoon dan die welke voor het hof van beroep 
in het geding was betrokken. Tevens stond 
vast dat het exploot van betekening van 
de voorziening ter kennis was gebracht van de 
verweerster, hoewel zij sinds de maand 
maart 1976 een nieuwe benaming had 
gekregen. 
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(BOUCHOMS, T. PERSONENVENNOOTSCHAP 
MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID 
«LA TEXTILE TOURNAISIENNE » • « TEX
TIEL VAN EEKLO », IN AANWI;ZIGHEID 
VAN DE NAAMLOZE VENNOOTSCHAP 
LA ROYALE BELGE.) 

ARRJ<JST (vertaling). 

HET HOF;- Gelet op het best1eden 
arrest, op 9 juni 1976 door het Hof van 
Beroep te Luik gewezen ; 

Over het middel van niet-ontvanke
lijkheid door verweerster tegen de voor
ziening opgeworpen en hieruit afgeleid 
dat het verzoekschrift tot cassatie bij 
exploot van 24 september 1976 betekend 
werd aan de personenvennootschap met 
beperkte aansprakelijkheid La Textile 
Tournaisienne, terwijl de benaming van 
deze vennootschap werd gewijzigd in 
Textiel van Eeldo bij beslissing van de 
algemene vergadering van de aandeel
houders van 16 maart 1976, die bekend
gemaakt werd in het Belgisch Staatsblad 
van 30 maart 1976 en dus aan derden 
kon worden tegengesteld, en dat bijgevolg 
het exploot de benaming van de bestem
meling niet bevat en evenmin de identiteit 
van de gedaagde, welke vermeldingen 
bij de artikelen 43, 3°, en 702, 2°, van het 
Gerechtelijk W etboek op straffe van 
nietigheid zijn voorgeschreven : 

Overwegende dat het middel van niet
ontvankelijkheid afgeleid wordt uit de 
verkeerde vermelding van verweersters 
benaming in het exploot van betekening 
van de voorziening ; 

Overwegende dat niet blijkt dat de 
door verweerster aangevoerde onregel
matigheid haar belangen zou hebben 
geschaad; 

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

Over het middel afgeleid uit de 
schending van de artikelen ll01, ll34, 
1136, ll37, 1142, 1147, 1165, 1245, 1382, 
1383, 1384, 2076 van het Burgerlijk 
Wetboek, 1 van de wet van 5 mei 1872 
houdende herziening van het W etboek 
van Koophandel betrekkelijk het pand 
en de commissie en 97 van de Grondwet, 

doordat, na te hebben vastgesteld, 
enerzijds, dat eiser directeur en dus 
aangestelde is van de naamloze vennoot
schap Conditionnement public des ma
tieres textiles de Verviers, anderzijds, 
dat de voornoerride naamloze vennoot
schap Conditionnement public krachtens 
een met de Textile Tournaisienne gesloten 

contract derde houdster was van goederen 
die ten voordele van de naamloze 
vennootschap Textile Tournaisienne in 
pand werden gegeven en tenslotte dat 
de naamloze vennootschap Conditionne
ment public bij de uitvoering van haar 
contractuele verplichtingen een fout 
heeft begaan door « een overd!·even -
zoniet volledig - gebrek aan toezicht 
over het pand », het arrest eiser hoofdelijk 
met de naamloze vennootschap Con
ditionnement public veroordeelt om aan 
verweerster 2.184.030 frank te betalen 
om de 1·edenen « dat aldus het overdreven 
- zoniet volledig - gebrek aan toezicht 
over het pand is aangetoond, niet enkel 
vanwege de Conditionnement public 
de V erviers, doch ook van haar directeur 
Bouchoms ; dat een rechtspersoon inder
daad een dergelijk toezicht slechts kan 
uitoefenen door bemiddeling van een 
fysieke persoon ; dat, in beginsel, dit de 
directeur· was die vanzelfsprekend niet 
heeft gepoogd aan te tonen, en evenmin 
aanvoert, dat hij dit toezicht bij wege 
van een bijzondere of algemene maatregel 
aan een ondergeschikte heeft over
gedragen » ; « dat Bouchoms, door een 
beweerde contradictie aan te voeren 
tussen het tegen hem gerichte hoger 
beroep en de conclusie waarin hem door 
de Textile Tournaisienne voor de eerste 
rechter het recht tot optreden werd 
ontzegd, uit het oog verliest dat het aldus 
bestreden hoger beroep helemaal geen 
uitstaande heeft met die andere rechts
vordering betrekkelijk de oorzaak bier
van, enerzijds en van het hoger beroep 
anderzijds » ; (( dat de aldus door 

· Bouchoms begane Jout zo zwaar is dat 
zij zijn persoonlijke aansprakelijkheid in 
het gedrang brengt ; dat de Textile 
Tournaisienne zonder deze fout geen 
schade zou hebben kurmen lijden », 

terwijl, eerste onderdeel, 

tweede onderdeel, wanneer de niet
uitvoering van het contract te wijten is 
aan een fout van een aangestelde van een 
van de contracterenden, de andere partij 
enkel beschikt over een contractuele 
rechtsvordering tegen haar medecontrac
tant ; zij tegen diens aangestelde niet 
over een contractuele rechtsvordering 
beschikt nu de aangestelde een derde 
is met betrekking tot het tussen haar en 
de persoon die hem heeft aangesteld 
gesloten contract ; zij slechts over een 
quasi-delictuele rechtsvordering tegen 
de aangestelde beschikt wanneer de hem 
verweten fout niet de contractuele 
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verbintenis schendt, doch een verbintenis 
waartoe eenieder is gehouden en wanneer 
deze fout een andere schade heeft ver
oorzaakt dan die welke enkel te wijten 
is aan de gebrekkige uitvoering van het 
contract, nu de aangestelde geen derde 
is met betrekking tot de uitvoering van 
het contract ; het arrest, nu het eiser 
jegens verweerster veroordeelt wegens 
een fout waarvan het geen kwalificatie 
geeft, welke fout door hem als aangestelde 
werd begaan en die omschreven werd als 
een gebrek aan toezicht over het pand, 
dus een fout die enkel haar oorsprong 
vindt in de niet-uitvoering van het 
contract tussen de persoon door wie eiser 
werd aangesteld en verweerster, derhalve 
de regels inzake de contractuele aan
sprakelijkheid schendt (schending van 
de artikelen ll01, ll34, ll36, ll37, 1142, 
1147, 1245, 1915, 2076 van het Burgerlijk 
Wetboek en van artikei 1 van de wet 
van 5 mei 1872 betrekkelijk het pand in 
handelszaken), de regel van de relativiteit 
van de overeenkomsten ( artikel 1165 
van het Burgerlijk Wetboek) en de regels 
inzake de quasi-delictuele aansprakelijk
heid (schending van de artikelen 1382, 
1383 en 1384 van het Burgerlijk Wet
hoek); 

derde onderdeel, de vaststelling dat 
eiser een zware fout heeft begaan niet 
volstond om te besluiten dat hij zelf 
aansprakelijk is jegens verweerster 
(schending van alle in het middel 
vermelde bepalingen, behalve artikelll65 
van het Burgerlijk Wetboek) ; 

vierde onderdeel, 
•• 0 0 ..... 0 •• 0 0 ••• 0 •• 0 ••• 

Wat het tweede en het derde onderdeel 
van het middel betreft : 

Overwegende dat uit de vaststellingen 
van het arrest volgt dat een pand, 
bestaande uit balen wol, door een 
schuldenaar ten voordele van verweerster 
werd gesteld en dat zij dit pand liet 
opslaan in de lokalen en onder het 
toezicht van de naamloze vennootschap 
Conditionnement public des matieres 
textiles de la Ville de Verviers, waarvan 
de eiser Leon Bouchoms de directeur was ; 

Dat verweerster, bij de tegeldemaking 
van het pand, het ontbreken vaststelde 
van de partij ll46, die door haar schul
denaar was teruggenomen ; 

Overwegende dat het arrest, om de 
vennootschap, die het toezicht over het 
pand had, en haar directeur, de eiser 
Bouchoms, in solidum te veroordelen tot 
vergoeding van de schade die het gevolg 

is van dit tekort, de bedingen van het 
tussen de genoemde vennootschap en 
verweerster gesloten contract analyseert, 
en, meer bepaald, het beding uitlegt val
gens hetwelk de in pand gegeven goederen 
door de schuldenaar slechts mochten 
teruggenomen worden voor verwerking 
of levering mits een toestemming en de 
gelijktijdige vervanging van het pand; 
dat het vaststelt dat verweerster geen 
toestemming had gegeven voor de terug
name van de partij ll46 en dat de voor
gestelde vervanging slechts wol van 
mindere kwaliteit betrof; 

Dat het arrest, nu het bovendien erop 
gewezen had dat de vennootschap die 
het toezicht had over het pand een 
inventaris had . opgemaakt waarop de 
partij ll46 nog voorkwam terwijl zij 
reeds was weggenomen, beslist « dat aldus 
het overdreven, zoniet volledig, gebrek 
aan toezicht over het pand is aangetoond 
niet enkel vanwege de Conditionnement 
de Verviers, doch ook vanwege haar 
directeur Bouchoms ; dat een rechts
persoon inderdaad een dergelijk toezicht 
slechts kan uitoefenen door bemiddeling 
van een fysieke persoon ; dat in beginsel 
dit de directeur was die vanzelfsprekend 
zelfs niet heeft gepoogd aan te tonen, en 
evenmin aanvoert dat hij dit toezicht bij 
wege van een bijzondere of algemene 
maatregel aan een ondergeschikte heeft 
overgedragen " ; dat het arrest bovendien 
erop wijst dat « Bouchoms zich beperkt 
tot loutere beweringen (als goede huis
vader te hebben gehandeld) of roekeloze 
uitspraken (dat de partij ll46 werd 
vervangen, hetgeen door bovenvermelde 
gegevens wordt tegengesproken) >> en 
beslist « dat Bouchoms aldus een zware 
fout heeft begaan die zijn persoonlijke 
aansprakelijkheid in het gedrang brengt ; 
dat de Textile Tournaisienne zonder deze 
fout geen schade zou kunnen lijden 
hebben >>; 

Dat het arrest om het bedrag van deze 
schade vast te stellen de bewaringskosten 
van het pand aftrekt van de waarde van 
de verdwenen goederen ; dat het de 
vennootschap die belast was met de 
bewaring van het pand in solidum met 
de eiser Bouchoms tot betaling van 
schadevergoeding veroordeelt ; 

Overwegende dat het arrest niet wijst 
op het bestaan van de bestanddelen van 
een quasi-delictuele fout ten laste van 
eiser ; dat de vaststelling dat het hier 
een zware fout betreft niet volstaat om 
haar een quasi-delictueel karakter te 
verlenen; 

Overwegende dat uit de bovenvermelde 
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vaststellingen en vermeldingen van het 
arrest daarentegen blijkt dat het hof van 
beroep de fout die het ten laste van eiser 
aanneemt enkel beoordeelt met betrek
king tot de aard en de voorwaarden van 
de door de vennootschap waarvan hij de 
aangestelde was aangegane verplich
tingen en het bedrag en de wijze van 
vergoeding waartoe het hem veroordeelt 
in functie van deze contractuele verplich
tingen heeft vastgesteld ; 

Dat het arrest, door op eisers contrac
tuele aansprakelijkheid te steunen terwijl 
hij enkel de aangestelde was van de 
vennootschap die het contract had 
gesloten, zijn beslissing niet wettelijk 
verantwoordt ; 

Dat het tweede en het derde onderdeel 
van het middel gegrond zijn ; 

En overwegende dat, aangezien het hof 
van beroep zijn arrest bindend heeft 
verldaard voor de naamloze vennootschap 
verzekeringen Royale Belge, door eiser 
in tussenkomst opgeroepen partij, onder
havig arrest bindend moet verklaard 
worden voor deze vennootschap ; 

Om die redenen, en zohder het eerste 
en het vierde onderdeel van het middel 
te moeten onderzoeken die tot geen 
ruimere cassatie kunnen leiden, ver
nietigt het bestreden arrest doch enkel 
in zoverre het eiser, in solidttm, tot 
schadevergoeding jegens verweerster ver
oordeelt en hem in de kosten van de 
beide instanties veroordeelt ; verldaart 
het arrest bindend voor de vennootschap 
Royale Belge ; beveelt dat van dit arrest 
melding zal worden gemaakt op de kant 
van de gedeeltelijk vernietigde beslissing ; 
houdt de kosten aan opdat daarovm door 
de feitenrechter uitspraak zal wmden 
gedaan; verwijst de alclus beperkte zaak 
naar het Hof van Beroep te Brussel. 

15 september 1977. - 16 kamer. -
V 001'Zitter, de H. Trousse, raaclsheer waar
nemend voorzitter. - Verslaggever, de 
H. Meeus. - Gelijkluidende conclusie, 
de H. Dumon, eerste advocaat-generaal. 
- Pleiters, de HR. Ansiaux en L. Simont. 

(1) Raadpl. cass., 14 november 1975 (Arr. 
cass., 1976 blz. 339). 

(2) Raadpl. cass., 7 november 1963 (Bull. 
en Pas., 1964, I, 256} en de conclusie van de 
Procureur-Generaal Hayoit de Termicourt. 

" La Cour de cassation de France decide ... 
que la loi " trouve dans ce recel ou cette 

CASSATIE, 1978. - 3 

Ie KAMER.- 15 september 1977. 

1° AFSTAMMING. - RECHTSVORDE
RING TOT ONTKENNING VAN VADER
SCRAP. BURGERLIJK WETBOEK, 
ARTIKEL 313, EEJRSTE LID. - VOOR· 
WAARDEN VOOR DE UITOEFENING EN DE 
GEGRONDHEID VAN DE RECHTSVOR· 
DERING. 

2° AFSTAMMING. - RECHTSVORDE
RING TOT ONTKENNING VAN VADER
SCRAP. BURGERLIJK WETBOEK, 
ARTIKEL 313, EERSTE LID. - VER
BORGEN HOUDEN VAN DE GEBOORTE.
BEGRIP. 

3° CASSATIE. - 0MVANG. -BuRGER
LIJKE ZAKEN. - VERNIETIGING VAN 
EEN BESLISSING. - VERNIETIGING DIE 
VERNIETIGING MEEBRENGT VAN DE 
BESLISSING WELKE SLECHTS RET GE
VOLG IS VAN DE EERSTE. 

1° De rechtsvordering tot ontkenning van 
vaderschap, bedoeld in rn·tikel 313, 
eeTste lid, van het BuTgeTlijk Wetboek, 
kan enkel slagen indien alleTeerst is 
voldaan aan een toelaatbaarheidsveTeiste, 
nl. dat de heling van de geboorte of de 
staat van zwangeTschap is bewezen, en 
veTvolgens, als de voTdeTing is toegelaten, 
indien het bewijs is geleve1'd dat de echt
genote ove1•spel heeft gepleegd en dat de 
echtgenoot niet de vade1' is ( l). 

2° Het « veTboTgen houden van de geboorte », 
in de zin van artikel 313, eeTste lid, van 
het Bu1•ge1·lijk Wetboek, bestaat e1·in dat 
de m·ouw de gebooTte of de zwange1·schap 
opzettelijk veTborgen heeft gehouden 
voo1' haa1' man; onwettig is dan oak de 
beslissing van de feitern·echte1' die aan
neemt, dat de Techtsvm·deTing tot ant
kenning van vadm·schap waaTvan sprake 
is in deze wettelijke bepaling kan toe
gelaten wm·den, op g1'Dnd dat de man 
zich ve1·gist heeft nopens of niet voldoende 
oplettend is geweest vom· een houding 
of gedTaging van zijn vrouw wam·doo1' 
zij tach heeft willen aantonen dat zij 
zwange1' was (2). 

3° Ve1·nietiging wegens aanvaaTding van 

dissimulation de la part de la femme, l'aveu 
tacite de sa faute et un secret jugement de 
conscience contre la Iegitimite de !'enfant" ... 
Un second point certain est que " cacher " 
la naissance implique " nne volonte consciente 
et deliberee "• c'est-a-dire que la naissance 
soit intentionnellement celee .. . Enfin, de 
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een middel brengt ve1·nietiging mee van 
het clispositief clat het gevolg is van het 
vemietigcle clispositief ( l). 

(K ... , T. S ... EN P ... ) 

ARREST (vertali?1g). 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 15 juni 1976 door het Hof 
van Be1·oep te Brussel gewezen ; 

Over het eerste middel, 

Dat het middel op een onjuiste uitleg
ging van het arrest berust en dus feitelijke 

. grondslag mist ; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 313, 
waarvan het eerste lld gew:ijzigd werd 
door het enig artikel van de wet van 
20 maart 1927, en het tweede lid door 
artikel1 van de wet van 10 februari 1958, 
en, voor zover als nodig, schending van 
de genoemde wijzigingsbepalingen, 1315 
van het Burgerlijk Wetboek, 870 van het 
Gerechtelijk W etboek en 97 van de 
Grondwet, 

cloo1·dat, om verweerder « door een 
vergelijkend onderzoek van de << bloed
groepen " toe te Iaten tot het bew:ijs " 
dat hij niet de vader van het kind is, het 
arrest, door zijn overwegingen omtrent 
het verborgen houden van de geboorte, 
hierop steunt dat : « volgens de stelling 
van de ge'intimeerden, appellant ingelicht 
werd over de zwangerschap van zijn 
echtgenote, aangezien zij deze uitdrukke
lijk heeft vermeld in het verzoekschrift 
dat zij in de maand februari 1967 op 
grond van artikel 221 van het Burgerlijk 
Wetboek aan de. voorzitter van de 
Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel 
gericht heeft ; appellant betwist dat 
hij kennis had genomen van de bewoor
dingen van dit verzoekschrift, dat trou
wens werd opgesteld in de Franse taal 
die hij slechts zeer gebrekkig begrijpt; 
dat het niet zeker is dat appellant, die 
zonder de bijstand van een advocaat 
voor de voorzitter is verschenen, elk 
bestanddeel van genoemd verzoekschrift 

ce que le recel de la naissance est un acte 
esEentiellement intentionnei on deduit que 
la circonstance que malgre !'attitude de 
l'e.pouse, Ie maria appris Ie fait qu'elle s'effor
Qait de lui cacher, n'exclut pas Ie recel ... » 

begrepen heeft en met name dat zijn 
echtgenote daarin betoogde dat zij 
vier maand zwanger was ; dat het niet 
onbelangrijk is erop te w:ijzen dat in de 
procedure van artikel 221 het verzoek
schrift niet noodzakelijk medegedeeld 
wordt aan de echtgenoot verweerder ; 
dat ten deze het verborgen houden van 
de geboorte aangetoond is ; dat aldus 
zoals hierboven werd gezegd de geboorte 
voor appellant werd verborgen ,, 

te1·wijl, em·ste onde1·cleel, het arrest door 
de bovenvermelde motieven ongetwijfeld 
vaststelt dat eiseres verweerder niet heeft 
ingelicht over haar zwangerschap of over 
de geboorte van het kind doch niet vast
stelt dat zij deze zwangerschap of 
geboorte opzettelijk voor hem zou ver
borgen hebben; daaruit volgt dat het 
arrest niet gepast antwoordt op het 
middel waarin eiseres in haar conclusie 
van hoger beroep, door te wijzen op het 
onderscheid dat client te worden gemaakt 
tussen de onvvetendheid van de vader 
omtrent de geboorte en het op7ettelijk 
verborgen houden van de geboorte door 
de moeder, en op het feit dat de eventuele 
tw:ijfel omtrent de bedoelingen van de 
moeder aan het kind ten goede moet 
komen, betoogde dat « indien het hof, 
wat onmogelijk lijkt, zou 7eggen dat de 
oorspronkelijke eiser zijn rechtsvordering 
tijdig heeft ingesteld, het toch wu moe
ten beslissen dat de geboorte van het kind 
hem niet verborgen werd en dat, nu deze 
ontvankelijkheidsvereiste ontbreekt, ap
pellant niet toegelaten kan worden tot 
het bewijs als bepaald bij artikel 313 van 
het Burgerlijk Wetboek dat hij niet de 
vader is ; de eerste conclusieneemster de 
geboorte van haar kind geenszins ver
borgen heeft voor haar man, die trouwens 
reeds volledig op de hoogte was van de 
zwangerschap van conclusieneemster en 
wist dat haar bevalling zonder enige clan
destiniteit is gebeurd ; men menselijker· 
w:ijze begrijpt dat een vrouw die door haar 
man volledig aan haar lot wordt over
gelaten en verstoten hem de geboorte 
van haar kind niet meedeelt ; de bewering 
dat zulks een geboorte verborgen houden 
is de onwetendheid van de man omtrent 
de geboorte van het kind verwart met het 
verborgen houden in de zin van de wet, 
die het opzet en de wil tot verbergen 
vereist ; het in feite niet belangrijk is 

(conclusie waarvan hierboven sprake is, 
inz., biz. 257). 

(1) Cass., 12 maart 1976 (..4.1'1'. cass., 1976, 
biz. 805). 
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wat de man niet wist doch wel wat de 
vrouw hem wilde verbergen; clien
aangaande geoordeeld werd dat I;.et 
verborgen houden van de geboorte met 
dubbelzinnig mag zijn, doch een fraud~
leus karakter moet hebben, dat w1l 
zeggen gepaard gaan met handelingen 
die bedoeld Tijn om de man ~p een 
dwaalspoor te brengen zodat hlJ geen 
kennis krijgt van de geboorte van het 
kind ; hoewel het bewijs van het v~r
borgen houden in bepaal?-e omst~nd1g
heden kan voortvloeien mt h0t fe1t dat 
de man niet aanwezig was bij de al~~e 
van geboorte, de geboorte toch op ZlJn 
minst opzettelijk en weloverwogen ~?or 
hem verborgen moet gehouden ZlJn; 
aldus geoordeeld werd dat het louter 
stilzwijgen van de echtgenote enkel een 
verborgen houden van de geboorte zou 
kunnen zijn wanneer het gebeurt met. de 
opzettelijke en weloverwogen bedoelmg 
deze feiten te verbergen voor de man; 
ook de Franse rechtspraak vereist dat het 
verborgen houden m~t een bewuste. en 
weloverwogen bedoelmg tot verbergmg 
gebeurt ; de Franse .rechters met toep~.s
sing van deze begmselen herhaaldeh]k 
beslist hebben dat het verborgen houden 
niet was aangetoond wanneer aile~ ~pe_n
lijk was gebeurd zonder clandestmlt6lt, 
en het stilzwijgen slechts ten overstaan 
van de man werd bewaard en niet ten 
overstaan van derden, met name het 
gemeentehuis en de sociale zekerheid ; 
tenslotte het feit dient te worden be
nadrukt dat de man zeer goed op de 
hoogte was van de zwanger.schap van de 
eerste conclusieneemster ; d1enaangaande 
werd geoordeeld dat als de zwangerschap 
van de echtgenote aan de rna~ we~d 
gemeld tijdens een rech~splegmg m 
kortgeding en de man de bmtengerechte
lijke akte tot ontkenning van vaderschap 
na de geboorte heeft doen betekenen, 
het twijfelachtig is dat de echtgenote 
door een lang stilzwijgen haar w1l te 
kennen heeft gegeven de geboorte van 
het kind voor hem verborgen te houden 
en dat het bewijs van het. verborgen 
houden van de geboorte dus met geleverd 
is ; de resterende twijfel omtrent de 
bedoelingen van de 1noeder daarenboven 
aan het kind moet t.en goede komen ; 
nit de vurenvermelde overwegingen volgt 
dat het verborgen houden van de 
geboorte niet aangetoond is en dat 
appellant dus niet kan toegelaten worden 
tot het bewijs van de andere voorwaar?:en 
die vereist zijn om de morele onmogel~Jk
heid aan te tonen, vader van het kmd 
te zijn >> en het arrest bij.gevolg niet 
regelmatig met redenen lS omkleed 

(schending va~ de in het J?iddel ve~melde 
bepalingen en mzonderhe1d van art1kel 97 
van de Grondwet) ; 

tweede ondm·deel, het verborgen houden 
in de zin van artikel 313, eerste lid, van 
het Burgerlijk W etboek impliceert dat de 
vrouw de geboorte opzettelijk verborgen 
heeft gehouden voor haar man ; het 
bewijs van dit verborgen houden en van 
het opzettelijk karakter vanwege eiseres 
door verweerder moest geleverd worden, 
en door bijgevolg te beslissen dat het 
verborgen houden van de . geboort~ ten 
deze is aangetoond om de m het m1ddel 
weergegeven redenen, dat wil zeggen om 
de enkele reden dat het niet zeker is dat de 
toekomstige verweerder door eiseres op 
de hoogte werd gebracht van haar 
zwangerschap en dus zonder het opzette
lijk verborgen houden van deze geboorte 
vast te stellen dat zij betwistte, het 
arrest l 0 het wettelijk begrip verborgen 
houden van de geboorte miskend heeft 
en zijn beslissing niet wettelijk verant
woordt heeft door te zeggen dat de 
onzekerheid nopens het feit of de man 
op de hoogte was van de zwangerschap 
op zichzelf beduidt dat de geboorte 
verborgen werd gehouden (schending 
van de in het middel aangehaalde 
bepalingen en inzonderheid van arti
kel 313 eerste lid, van het Burgerlijk 
Wetboei~), 2° de regels van het bewijs 
zou geschonden hebben in zoverre het 
zou gezegd hebben dat de man niet 
moest aantonen dat de geboorte ver
borgen werd gehouden of dat zijn 
onwetendheid omtrent deze geboorte zou 
doen vermoeden dat zij door de echt
genote opzettelijk werd verborgen ge
houden (schending van de in het middel 
bedoelde bepalingen en inzonderheid 
van de artikelen 313, eerste lid, 1315 van 
het Burgerlijk Wetboek en 870 van het 
Gerechtelijk Wetboek), 3° het althans 
niet mogelijk maakt nate gaan om welke 
redenen het beslist dat het verborgen 
houden van de geboorte ten deze is 
bewezen en, wegens deze dubbel
zinni()'heid, niet regelmatig met redenen 
is o~ldeed (schending van artikel 97 
van de Grondwet); 

dm·de onderdeel, de rechtsvordering tot 
ontkem:ling bedoeld bij artikel 313, 
eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek 
om gegrond te zijn aan een driedu~bel 
bewijs moet voldoen dat door de e1ser 
tot ontkenning moet worden geleverd, 
het bewijs dat de moeder de geboorte 
voor haar man verborgen heeft gehouden, 
het bewijs clat zij overspel gepleegd he~ft 
en het bewijs dat de echtgenoot met 
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de vader is van het kind ; de rechts
vordering verworpen moet worden als 
niet gegrond wanneer een van deze 
be~~jzen ontbreekt; 

het arrest, ten deze, zoals uit het 
tweede onderdeel van het middel blijkt, 
zijn beslissing dat eiseres de geboorte van 
het kind opzettelijk verborgen had 
gehouden voor verweerder niet wettelijk 
,heeft verantwoord en evenmin regelmatig 
met redenen omkleed heeft, 

en het arrest bijgevolg, nu een van de 
bemjzen die vereist zijn voor de gegrond
heid van de rechtsvordering tot ontken
·ning door verweerder niet was geleverd, 
hem niet kon toelaten tot het bewijs dat 
hij niet de vader was van het kind zonder 
de in het middel bedoelde bepalingen 
en inzonderheid artikel 313, eerste lid, 
van het Burgerlijk Wetboek te schenden: 

Overwegende dat de rechtsvordering 
tot ontkenning van vaderschap, bedoeld 
hij artikel 313, eerste lid, van het 
Burgerlijk Wetboek, slechts kan worden 
toegelaten op voorwaarde dat bewezen 
is dat de geboorte of de zwangerschap 
verborgen werd gehouden, en vervolgens, 
nu de vordering kan toegelaten worden, 
dat het overspel van de echtgenote en 
het feit dat de echtgenoot niet de vader 
is worden bewezen ; 

Overwegende dat « het verborgen 
houden van de geboorte " als bedoeld 
bij deze wettelijke bepaling, bestaat in 
het feit dat de vrouw de geboorte of de 
zwangerschap opzettelijk verborgen heeft 
gehouden voor haar man ; 

Overwegende dat eiseres voor het hof 
van beroep had aangevoerd dat zij haar 
zwangerschap of de geboorte niet had 
kunnen " verborgen houden ,, nu zij 
deze toestand uitdrukkelijk had aan
gevoerd in het verzoekschrift dat zij op 
grond van artikel 221 van het Burgerlijk 
Wetboek aan de voorzitter van de 
rechtbank van eerste aanleg had gericht ; 

Overwegende dat het arrest niettemin 
beslist dat het verborgen houden van 
de geboorte ten deze is aangetoond om 
de redenen dat «appellant (verweerder) 
betmst dat hij op de hoogte was van de 
bewoordingen van dit verzoekschrift, 
dat trouwens in de Franse taal werd 
opgesteld die hij slechts zeer gebrekkig 
begrijpt " en << dat het niet zeker is dat 
appellant, die zonder bijstand van een 
advocaat voor de voorzitter is verschenen, 
elk bestanddeel van genoemd verzoek
schrift begrepen heeft en met name dat 
zijn echtgenote daarin betoogde dat zij 
vier maand zwanger was >> ; 

Dat het arrest door deze overwegingen 
«de opzet van de moeder ,, die ken
merkend is voor « het verborgen houden >>, 
verwart met de oplettendheid of de 
onoplettendheid van de echtgenoot ; 

Dat het op grand van deze motieven 
niet wettelijk kon beslissen dat eiseres 
de geboorte of de zwangerschap « ver
borgen had gehouden " ; 

Dat het middel gegrond is ; 
En overwegende dat de vernietiging, 

wegens de aanvaarding van het tweede 
middel, de vernietiging meebrengt van 
het dispositief, dat volgt uit het vernie
tigde dispositief, waarbij verweerder 
wordt toegelaten tot het gepreciseerde 
bemjs en waarbij een deskundige wordt 
aangesteld ; 

Om die redenen, zonder het derde 
middel te moeten onderzoeken, dat tot 
geen ruimere cassatie zou kunnen leiden, 
vernietigt het bestreden arrest behalve 
in zoverre het beslist dat de vordering 
niet te laat werd ingesteld ; beveelt dat 
van dit arrest melding zal worden 
gemaakt op de kant van de gedeeltelijk 
vernietigde beslissing ; houdt de kosten 
aan opdat daarover uitspraak zal worden 
gedaan door de feitenrechter; verwijst 
de aldus beperkte zaak naar het Hof van 
Beroep te Luik. 

15 september 1977. - }e kamer. -
Voo1·zitter, de H. Trousse, raadsheer waar
nemend voorzitter. - Vm·slaggevm·, de 
H. Closon. - Gelijkluidende conclusie, 
de H. Dumon, eerste advocaat-generaal. 
- Pleiter, de H. L. Simont. 

2e KAMER.- 15 september 1977. 

WEGVERKEER. WEGVERKEERS-
REGLEMENT VAN 14 MAART 1968, 
ARTIKEL 17bis. - AUTOBUSHALTE. -
BEOORDELING IN FEITE DOOR DE 
REOHTER.- TOEZIOHT VAN HET HoF. 

Bij gebrek aan een wettelijke omscMijving 
van het begrip « autobushalte ,, beoO?·
deelt de rechte1· die plaats in jeite met 
inachtneming van het teken ter aand~ti
ding van de halte; bijgevolg dient het 
H of na te gaan of de rechte1· zich niet heeft 
laten leiden do01· een onjuist begrip van 
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a1·tikel 17bis van het W egvm·kee?·s
?'eglement van 14 maa1·t 1968 (1). 

(GEMELLI EN MAATSCHAPPI;T VOOR INTER
COMMUNAAL VERVOER TE CHARLEROI, 
T. GIL EN NAAMLOZE VENNOOTSCHAP 
« H.G. POLAND » ; MAATSCHAPPI;T VOOR 
INTEROOMMUNAAL VERVOER TE CHAR
LEROI, T. GIJ,) 

ARREST (vertaling), 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 2 maart 1977 in hoger beroep 
gewezen door de Correctionele Recht bank 
te Charleroi ; 

I. Op de voorziening van Gimelli, 
beklaagde, en van de Maatschappij voor 
Intercommunaal Vervoer te Charleroi, 
die civielrechtelijk aansprakelijk is voor 
Gimelli : 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 17, 17bis, 27 
en inzonderheid 27-1, tweede lid, 34, 
en inzonderheid 34-1, 5°, ll2bis van het 
Wegverkeersreglement (koninklijk besluit 
van 14 maart 1968) zoals dat, wat 
voormeld artikel 17bis betreft, aangevuld 
en gewijzigd werd bij artikel 1 van het 
koninldijk besluit van 18 maart 197.~ 
en, wat artikel 34-1, 5°, betreft, brJ 
artikel 13 van het koninklijk besluit van 
13 oktober 1971, 3, 4 van de wet van 
17 april 1878 houdende de voorafgaande 
titel van het W etboek van Strafvordering, 
1382, 1383, 1384 van het Burgerlijk 
Wetboek en 97 van de Grondwet, 

doo1·dat, ter bevestiging van de door 
de politierechtbank ten laste van eiser 
uitgesproken veroordelingen, het bestre
den vonnis, volgens hetwelk vaststaat 
dat de door de eiser Gimelli bestuurde 
autobus tijdens het in- en uitstappen 
stilstond buiten de door grondtekens 
afgebakende plaats, verklaart dat die 
autobus zich niet op zijn halteplaats 
bevond ; dat eiser derhalve had moeten 
wachten tot de voor hem staande 
autobus vertrokken was om op zijn 
beurt op de halteplaats te gaan staan en 
dat, aangezien eiser zulks niet heeft 
gedaan, hij niet in de omstandigheden 
verkeerde waarvan sprake in artikel17bis 
van het Wegverkeersreglement, doch wel 
in de omstandigheden van artikel 17 

(1) Raadpl. cass., 14 oktober 1974 (A?or. 
cass., 1975, blz. 221). 

van dat reglement, en dat hij bijgevolg de 
medebeklaagde Gil Rodriguez had moeten 
laten voorgaan, 

terwijl de halteplaats, in de zin van 
voormelcl artikel l7bis, bestaat in een 
vastgestelde ruimte aan weerszijden van 
het teken clat de autobushalte aanwijst, 
waarop geen ancler voertuig clan een 
auto bus mag stationeren; voorts de 
tekens die cleze stationeerple,ats op de 
groncl afbakenen in genen dele het recht 
kmmen wijzigen clat voor de autobus
bestuurcler uit de aanwezigheid van het 
halteteken voortvloeit ; waaruit volgt 
clat, door eiser te verwijten dat hij niet 
in de omstandigheden van artikel 17 bis 
van het W egverkeersreglement verkeerde 
daar hij de door hem bestuurcle autobus 
buiten de door grondtekens afgebakencle 
plaats tot stilstancl had gebracht en hij 
zich bijgevolg niet op zijn halteplaats 
bevoncl, terwijl het overigens erop wijst 
clat in de door eiser gevolgcle richting 
die groncltekens een rechthoek vormclen 
waarvan de grenzen gelegen waren op 
zeven meter van de halteplaats - en niet 
op twaalf meter zoals voorgeschreven bij 
artikel 34-1, 5°, van het Wegverkeers
reglement -, het bestreclen vonnis, 
clat voormeld artikel 17 schenclt, niet 
wettelijk verantwoord is : 

Overwegencle clat het vonnis oorcleelt 
clat (( wil men gevaarlijke verwarring bij 
de weggebruikers en misbruiken vanwege 
autobusbestuurders vermijclen en de 
veiligheicl van de gebruikers van het 
gemeenschappelijk vervoer niet in het 
gedrang brengen, het begrip halteplaats 
nauwkeurig en beperkend client uitgelegd 
te worden, te meer daar schending van 
clat begrip aanleiding kan geven tot 
toepassing van de strafwet » ; 

Overwegende dat, enerzijcls, hoewel 
artikel 34-1, 5°, van het Wegverkeers
reglement (koninldijk besluit van 
14 maart 1968}, hetwelk verbiedt voer
tuigen te laten stationeren op mincler 
clan twaalf meter aan weerszijclen van 
een teken clat een auto bus-, trolleybus- of 
spoorvoertuighalte aanwijst, met name 
beoogt clat de autobusbestuurclers bij 
hun halteplaats de ruimte zouden vinclen 
om te stoppen voor het in- en uitstappen 
van de reizigers, deze ruimte niet noocl
zakelijk overeenstemt met de (( halte
plaats » in de zin van artikel l7bis van 
clat reglement ; 

Overwegende dat, anderzijcls, de bepa
lingen van artikel ll2bis van het Weg
verkeersreglement betreffencle de tekens 
op de grond die halteplaats niet om
schrijven; 
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Overwegencle clat bij gebrek aan een 
wettelijke omschrijving van dat begrip, 
de rechter de halteplaats in feite bepaalt 
aan de hand van het teken dat de halte 
aanwijst ; dat het Hof client na te gaan 
of de rechter zich niet heeft laten leiden 
door een onjuist begrip van artikel 17bis 
van het Wegverkeersreglement; 

Overwegende dat door er, benevens 
de in het middel vermelde redenen, op 
te wijzen dat de autobussen van eiseres 
elk meter zesenzeventig lang zijn en dat 
blijkens de door de verbalisant opge
maakte situatieschets de door de eiser 
Gimelli bestuurde autobus voor het 
ongeval achter een andere autobus 
stilstond buiten de grondtekens waarvan 
de grens gelegen is op zeven meter van 
het halteteken, de rechter wettelijk kon 
beslissen dat eiser niet verkeerde in de 
omstandigheden waarvan spralm in arti
kel l7bis van het Wegverkeersreglement 
doch in de omstandigheden van artikel I 7 
van dat reglement ; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen ; 

Over het tweede middel 

Dat geen enkel onderdeel van het 
middel kan worden aangenomen ; 

En overwegende dat, wat de voorzie
ning betreft die gericht is tegen de 
beslissing op de strafvordering, de sub
stantiele of op straffe van nietigheid 
voorgeschreven rechtsvormen in acht 
zijn genomen en de beslissing overeen
komstig de wet is gewezen ; 

II. Op de voOl'ziening van de Maat
schappij voor Intercmnmunaal Vervoer 
te Charleroi, burgerlijke partij : 

A. In zoverre de voorziening gericht 
is tegen de beslissing op de strafvordering 
tegen de verweerder Gil Rodriguez : 

Overwegende dat eiseres die in geen 
kosten van de strafvordering veroordeeld 
werd, niet ontvankelijk is om zich tegen 
die beslissing in cassatie te voorzien ; 

B. In zoverre de voorziening gericht 
is tegen de beslissing op de civielrechte
lijke vordering tegen de verweerder Gil 
Rodriguez: 

(1) Raadpl. cass., 29 mei 1972 (.A1·r. cass., 
1972, blz. 919). 

Wanneer de beklaagde bij verstek wordt 
veroordeeld door een arrest, dat op tegen-

Overwegende dat eiseres geen andere 
dan de onderzochte middelen aanvoert ; 

Om die redenen, verwerpt de voor
zieningen ; veroordeelt elke eiser in de 
kosten van zijn voorziening. 

15 september I977. - 2e kamer. -
Voorzitte1·, Baron Richard, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - Verslaggevm·, 
de H. Screvens. - Gelijkhtidende con
chtsie, de H. Velu, advocaat-generaal. -
Pleiters, de HH. L. Simont en Dassesse. 

2e KAMER.- 15 september 1977. 

I 0 VOORZIENING IN CASSATIE. -
TERIVIIJN. - STRAFZAKEN. -BURGER
LIJKE REOHTSVORDERING. - BIJ VER
STEK GEWEZEN VEROORDELEND AR
REST. - GEEN BETEKENING VAN DIT 
ARREST. - VoORZIENING VAN DE BE
KLAAGDE. - N IET·ONTVANKELIJKHEID. 

2° TUSSENKOMST. - VERPLIOHTE 
AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING IN· 
ZAKE IVIOTORRIJTUIGEN. - GEDING IN 
HOGER BEROEP. VRIJWILLIGE 
TUSSENKOIVIST VAN DE VERZEKERAAR 
VAN DE BURGERREOHTELIJKE AAN
SPRAKELIJKHEID VAN DE BEKLAAGDE. 
- DOEL EN BEPERKING VAN DEZE 
TUSSENKOIVIST. 

3° VERZEKERINGEN. - VERPLIOHTE 
AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING IN
ZAKE MOTORRIJTUIGEN.- GEDING IN 
HOGER BEROEP. VRIJWILLIGE 
TUSSENKOIVIST VAN DE VERZEKERAAR 
VAN DE BURGERREOHTELIJKE AAN
SPRAKELIJKHEID VAN DE BEKLAAGDE. 
- DOEL EN BEPERKING VAN DEZE 
TUSSENKOIVIST. 

I 0 Niet ontvankelijk is de voo1·ziening van 
de beklaagde tegen een bij verstelc 
gewezen verom·delend ar1·est op de bm·ge?·
lijke rechtsvorde1·ing, wanneer uit de 
stukken waarop het Hof vermag acht 
te slaan niet blijlct dat dit Mrest be
tekend is (I). (Art. 4I3 Sv.) 

spraak is gewezen t.a.v. de verzekeraar van 
de burgerrechtelijke aanRprakelijkheid inzake 
motorrijtmgen, is de verzekeraar ontvan
kelijk om zich onmiddellijk in cassatie te 
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2° en 3° De verzekeraar van de bttrge1'-
1'echtelijke aanspmkelijkheid van de 
beklaagde die pas in hogm· be1·oep 
vrijwillig in de zaak is tt~ssengekomen, 
kan te zijnen voo1·dele en ten laste van een 
der betrokken partijen geen veroo?'
deling ve1'k1·ijgen en evenmin t.a.v. een 
deze1· pa1·tijen worden vm·oo?"deeld (I). 
(Art. 9, lid 4, wet van I juli I956.) 

(RENNOTTE EN NAAMLOZE VE'NNOOTSCHAP 

<< VERZEKERINGSMAATSCHAPPIJ URANUS "• 
T. NELIS.) 

ARREST (vertaling). 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 28 april I977 door het Hof van 
Beroep te Luik gewezen ; 

I. Op de voorziening die door de 
beklaagde Rennotte op 9 mei I977 werd 
ingesteld: 

Overwegende dat eiser afstand heeft 
gedaan van zijn voorziening op grond 
dat de beslissing geen eindbeslissing is ; 

II. Op de voorziening die door de 
beldaagde Rennotte op 27 juni I977 
werd ingesteld : 

Overwegende dat de voorziening be
perkt is tot de civielrechtelijke beschik
kingen van het arrest in verband met 
verweerder, burgerlijke partij; 

Overwegende dat eiser bij verstek 
veroordeeld werd ; 

Dat hij aanvoert dat het bestreden 
arrest hem betekend werd op 6 juni I977; 
dat die beslissing evenwel niet blijkt uit 
enig stul~ waarop het Hof vermag acht 
te slaan; 

Dat de voorziening niet ontvanke
lijk is; 

III. Op de voorziening van de naam
loze vennootschap Uranus, vrijwillig 
tussengekomen partij : 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 9, inzonder
heid lid 4, van de wet van I juli I956 
betreffende de verplichte aansprakelijk
heidsverzekering inzake motorrijtuigen, 
3, 4, 20 van de wet van I7 april 1878 

voorzien, hoewel de gewone verzettermijn 
van de beklaagde niet verstreken is ; niet 
ontvankelijk is daarentegen, zowel t.a.v. 
van de beklaagde als t.a.v. de burgerlijke 
partij, de voorziening die tijdens de gewone 

houdende de voorafgaande titel van het 
Wetboek van Strafvordering, 8I2, ll38 
van het Gerechtelijk Wetboek en 97 
van de Grondwet, 

doo?"dat het arrest eiseres in solidum 
met eiser veroordeelt om onder meer 
aan verweerder 20.000 frank en 
1.716.502 frank te betalen plus de 
compenserende intresten sedert de dag 
van het ongeval, en zegt dat eiseres 
eventueel, in solidum met eiser, de 
belastingen in verband met de aan de 
burgerlijke partij Jacques Nelis toe
gekende vergoeding alsmede het verlies 
van de tegenwaarde van sociale voor
delen zal dienen te dragen, 

terwijl de verzekeraar van de civiel
rechtelijke aansprakelijkheid van de be
ldaagde, die pas in hoger bewep in de 
zaak is tussengekomen, niet mag veroor
deeld worden ten aanzien van de burger
lijke partijen; door veroordelingen uit te 
spreken ten laste van eiseres terwijl die 
blijkens de gedingstukken pas in hoger 
beroep vrijwillig in de zaak was tussen
gekomen en verweerder in zijn conclusie 
van hoger beroep de veroordeling van 
eiseres tot schadevergoeding niet vor
derde, het arrest uitspraak doet over niet 
gevorderde zaken (schending van arti
kel ll38, 2°, van het Gerechtelijk 
Wetboek) en alle in het middel vermelde 
wetsbepalingen schendt : 

Overwegende dat het arrest eiseres 
in solidum met de eiser veroordeelt om 
aan de verweerder bepaalde sommen te 
betalen; 

Overwegende dat blijkens de geding
stukken de eiseres pas in hoger beroep 
vrijwillig in de zaak is tussengekomen 
en dat ve~veerder tegen haar geen enkele 
vordering heeft ingesteld ; 

Dat het middel gegrond is ; 

Om die redenen, decreteert de afstand 
van de op 9 mei I977 door eiser ingestelde 
voorziening ; verwerpt de voorziening 
die eiser op 27 juni I977 heeft ingesteld; 
en, zonder dat er grond bestaat tot 
onderzoek van de andere middelen die 
door eiseres tot staving van haar voor
ziening worden aangevoerd en die geen 
ruimere cassatie zouden kunnen mee-

verzettermijn door de burgerlijke partij 
wordt ingesteld (raadpl. cass., 28 september 
1976, .A1·r. cass., 1977, blz. 109 en noot 1, 
biz. 110). 

(1) Cass., 11 februari 1974 (A1·r. cass., 
1974, biz. 626) en noot 1. 
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brengen, vernietigt het bestreden arrest 
in zoverre het eiseres veroordeelt ; beveelt 
dat van dit arrest melding zal worden 
gemaakt op de kant van de gedeeltelijk 
vernietigde beslissing ; veroordeelt eiser 
in de kosten van zijn voorziening ; 
veroordeelt verweerder in de kosten van 
de voorziening van eiseres; verw:ijst de 
aldus beperkte zaak naar het Hof van 
Beroep te Bergen. 

I5 september I977. - 2e kamer. -
Voot·zitter, Baron Richard, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - Vet·slaggever, 
de H. Legros.- Gelijkluidencle conclusie, 
de H. Velu, advocaat-generaal.- Pleiter, 
de H. VanRyn. 

Ie KAMER.- 16 september 1977. 

I 0 VERZEKERINGEN. - VERZEKE
RINGEN IN HET ALGEll'I:EEN. - 0VER
EENKOMST TUSSEN VERZEKERINGSMA· 
KELAAR EN VERZEKERINGNEMER. 
HUUR VAN DIENSTEN. 

2° HUUR VAN DIENSTEN.- OVER
EENKOMST TUSSEN VERZEKERINGSMA
KELAAR EN VERZEKERINGNEJ\<IER. 
HUUR VAN DIENSTEN. 

3° VERZEKERINGEN. - VERZEKE
RINGEN IN HET ALGEMEEN.- VERZE
KERINGSMAKELAAR DIE NAMENS DE 
VERZEKERINGNEMER EEN REOHTSHAN
DELING VERRIOHT. - VERZEKERINGS· 
MAKELAAR DIE ALS LASTHEBBER VAN 
DE VERZEKERINGNEMER OPTREEDT. 

4° LASTGEVING. - VERZEKERINGS
MAKELAAR DIE NAMENS DE VERZEKE
RINGNEMER EEN REOHTSHANDELING 
VERRIOHT.- VERZEKERINGSMAKELAAR 
DIE ALS LASTHEBBER VAN DE VER· 
ZEKERINGNEMER OPTREEDT. 

5° OVEREENKOMST. - GEEN UIT
VOERING VAN E'EN OONTRAOTUELE VER
BINTENIS. - ARTIKELEN I382 EN I383 

(1) Raadpl. MoNETTE, DE VILLE en ANDRE, 
TraitfJ des assu1·ances tm'1'est1•es, d. II, 1955, 
blz. 431-432, 436 en 444. 

(2) Raadpl. cass., 7 oktober J 974 (A1'1·. 
cass., 1975, blz. 169); R. VANDEPUTTE, 
Inleiding tot het ve?·zekm•ings?·echt, 1978, 
blz. 190. 

VAN HET BURGERLIJK WETBOEK IN DE 
REGEL NIET TOEPASSELIJK. 

6° AANSPRAKELIJKHEID (BUITEN 
OVEREENKOlVIST).- GEEN UITVOE
RING VAN EEN OONTRAOTUELE VERBIN
TENIS. - AANSPRAKELIJKHEID IN DE 
REGEL VREEMD AAN DE ARTIKELEN I382 
EN I383 VAN HET BURGERLIJK WET
BOER. 

7° CASSATIEMIDDELEN. - BURGER
LIJKE ZAKEN. - MIDDEL WAARIN 
SLEOHTS MELDING \VORDT GEMAAKT 
VAN WETTELIJKE BEPALINGEN ZONDER 
VERBAND MET DE AANGEVOERDE GRIEF. 
- N IET-ONTVANKELIJKHEID. 

I o en 2° De overeenkomst tussen verzeke
r·ingsmakelaar en verzeket·ingnemer is 
huur van cliensten (I). 

3° en 4° De verzekeringsmakelaar die 
namens de vm·zeket·ingnemet• een rechts
hancleling vet'1'icht M·eeclt op als cliens 
lasthebbet• (2). 

5° en 6° De aansprakelijkheicl van hem die 
nalaat een contractuele verbintenis uit 
te voet·en kan in de regel niet leiclen tot 
schencling van cle m·tikelen 1382 en 1383 
van het Burgerlijk Wetboek (3). 

7° In btwge1'lijke zaken is niet ontvankelijlc 
het miclclel clat geen anclm·e wettelij ke 
bepaling als geschonclen aanwijst clan 
bepalingen zonder enig verband met de 
aangevoet·de grief (4). (Art. I080 G.W.). 

(OAMPFORTS, T. ALIBERTIS, 
IN TEGENWOORDIGHEID VAN 

DE NAAl\IILOZE VENNOOTSOHAP «ZURICH».) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 28 januari I976 door het Hof 
van Beroep te Brussel gewezen ; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 9 van de 
wet van II juni I874, I382, I383, 1992 

(3) Raadpl. cass., 7 december 1973 (Arr. 
cass., 1974, biz. 395) en de conclusie van de 
Eerste Advocaat-Generaai Mahaux, toen 
Advocaat-Generaai; 3 december 1975 (ibid., 
1976, biz. 417). 

(4) Oass., 20 mei 1976 (.Arr. cass., 1976, 
blz. 1042). 
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van het Burgerlijk W etboek en 97 van 
de Grondwet, 

doordat het hof van beroep beslist dat 
eiser een foutieve nalatigheid heeft 
begaan ten gevolge waarvan verweerders 
verzekeringsovereenkomst met de in 
gemeenverklaring opgeroepen partij 
nietig is wegens valse verklaring en 
verzwijging, op grond dat « eiser ten 
deze is opgetreden als makelaar, dit is 
als tussenpersoon tussen de verweerder
verzekermgnem.er en de verzekeraar, 
de in gemeenverklaring opgeroepen 
partij ; dat, zoals de eerste rechter 
onderstreept, de hoedanigheid van make
laar ten overstaan van de verzekering
nemer bepaalde verplichtingen schept 
en dat de makelaar hem met raad en 
daad moet bijstaan, hetgeen ten deze, 
in zeker opzicht, ook is geschied vermits 
het eiser is die voor rekening van ver
weerder en om de reden dat deze laatste, 
zoals door de eerste rechter werd vast
gesteld, nauwelijks de N ederlandse taal 
verstaat en praktisch niet kan schrijven, 
het verzekeringsformulier invulde en 
ondertekende ; dat eiser zodoende niets 
anders verrichtte dan de door de aard 
zelve van zijn beroep opgelegde verlening 
van bijstand aan zijn klant, de ver
zekeringnemer, verplichting die hij dan 
ook met al de zorg en de nauwgezetheid 
van een goed huisvader had dienen uit 
te voeren ; dat het, in die omstandig
heden, van zijnentwege fout was ver
weerder niet grondig in te lichten omtrent 
zijn verplichtingen ten overstaan van de 
verzekeraar en, gezien verweerders vol
komen onkunde desaangaande, zo grondig 
mogelijk te informeren naar diens antece
denten en hem met nadruk te wijzen op de 
rampzalige gevolgen van een verzwijging 
desbetreffende ; dat eiser over des te 
meer elementen heeft moeten beschikken 
om dergelijk onderzoek grondig te doen, 
daar hij voordien de portefeuille van de 
verzekeringsmaatschappij « Athena >> van 
een ander makelaar had overgenomen 
en dat verweerder, via deze makelaar, 
een verzekering civielrechtelijke aan
sprakelijkheid voor be,'1Uste wagon had 
aangegaan bij gezegde maatschappij 
alwaar er een dossier van verweerder 
bestond waarin zich al de nodige inlich
tingen aangaande dozes vorige ongevallen 
bevonden ; dat, bovendien, de onwetend
heid en de argeloosheid van verweerder 
zelve er haddon moeten toe aanzetten 
dubbel waakzaam te zijn en de antece
denten met nog rneer zorg op te zoeken n, 

terwijl, eerste onderdeel, geen logisch 
verband van oorzaak tot gevolg, als 

dusdanig en onafhankelijk van de feite
lijke omstandigheden, bestaat tussen de 
verplichting in hoofde van een verzeke
ringsmakelaar om de verzekeringnemer 
nauwkeurig in. te lichten over de nood
zaak van een waarheidsgetrouwe om
schrijving van het te verzekeren risico, 
aan de ene kant, en de gebeurlijke valse 
verklaring en verzwijgingen aan en 
tegenover de verzekeraar, in het verze
keringsvoorstel gedaan, aan de andere 
kant, terwijl de verplichting van de 
tussenpersoon in verzekeringen, ~elfs in 
het geval van gehele vervulling ervan, 
de mogelijkheid van verzwijging of valse 
verklaring door de verzekeringnemer, 
tegenover en aan zijn lasthebber gedaan, 
niet uitsluit, zodat het hof van beroep, 
door niet vast te stellen dat en door geen 
feitelijke gronden op te geven volgens 
welke verweerder de litigieuze valse 
verklaringen en verzwijgingen slechts 
aan en tegenover eiser zou hebben 
gedaan omdat deze laatste zijn taak niet 
zou vervuld hebben, geen band heeft 
gelegd tussen de verplichting, op de 
verzekeringsrnakelaar rustend, om zijn 
lastgever over de gevaren van dergelijke 
wanomschrijving van het te ver'l<ekeren 
risico in te lichten, enerzijds, en de 
aansprakelijkheid van eiser voor de 
nietigheid van de overeenkomst aan 
zulke wanornschrijving te wijten, ander
zijds, en aldus artikel 97 van de Grond
wet evenals de andere in het middel 
aangehaalde wetsbepalingen schendt; 

tweede onderdeel, het hof van beroep 
niet antwoordt op eisers conclusie waarin 
hij beweerde « dat hij het voorstel 
ingevuld heeft naar de verklaringen van 
verweerder; dat tevens client opgemerkt 
te worden dat verweerder de N eder
landse taal niet degelijk beheerst ; dat het 
om die redenen is, rekening houdend met 
de belangrijkheid van de overeenkomst, 
dat eiser naar Lommel is gegaan, om er 
verweerder te ontmoeten in de drank
slijterij uitgebaat door diens echtgenote, 
die bij het verstrekken van de inlich
tingen de rol van tollr tussen verweerder 
en eiser vervulde, en dat verweerder bij 
uitstek op de hoogte was van de onge
lukken die de verzekeringsovereenkomst 
voorafgingen ; dat eiser het bestaan van 
deze ram pen niet kon kennen ; dat het ten 
onrechte is dat de eerste rechter beslist 
dat eiser een foutieve nalatigheid heeft 
begaan bij het vervullen van zijn 
mandaat n, zodat het hof van beroep, 
door niet in te gaan op boven aangehaald 
verweer van eiser, het Hof in de onmoge
lijkheid stelt zijn toezicht uit te oefenen 
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en aldus artikel 97 van de Grondwet 
schendt; 

derde ondm·deel, zelfs in geval van 
soeverein vastgestelde mogelijkheid voor 
de verzekeringsmakelaar, eiser, om de 
verzwijging of de valse verklaring te 
zijnen opziohte door de verzekerde, 
thans verweerder, gedaan, te ontdekken, 
de verpliohting om een juiste besohrijving 
van het te verzekeren risioo te geven, in 
artikel 9 van de wet van ll juni 1874 
vervat, in hoofde van de verzekerde zelf 
bestaat, terwijl, immers, de verzekerings
makelaar slechts de lasthebber van de 
verzekerde is, in wiens naam hij gebeur
lijk de polis ondertekent, en aldus louter 
in opchaoht van de verzekerde handelt, 
terwijl, nu gezegde opdraoht aan de 
verzekeringsmakelaar in het geheel niet 
de verplichting van de verzekerde tot 
juiste besohrijving van het risioo uitsluit, 
de beweerde fout van de verzekerings
makelaar de verzwijging of valse verkla
ring door de verzekerde niet ontdekt te 
hebben, geen noodzakelijk verband ver
toont met het niet bestaan van dekki:ng 
van de door deze laatste geleden sohade, 
zodat het hof van beroep, door ten laste 
van de verzekeringsmakelaar, eiser, diens 
oontraotuele of civielreohtelijke aan
sprakelijkheid ten opziohte van de 
verzekerde verweerder, zijn lastgever, 
aan te houden zonder het noodzakelijk 
oorzakelijk verband tussen eisers 
beweerde fout en verweerders sohade vast 
te stellen, de artikelen 1382, 1383 en 
1992 van het Burgerlijk Wetboek 
schendt: 

W at het eerste en het derde onderdeel 
betreft : 

Overwegende dat de tussen de verze
keringsmakelaar en de verzekeringnemer 
gesloten overeenkomst een verhuring 
van diensten uitmaakt; dat eerst
genoemde bovendien als lasthebber van 
zijn klant optreedt wanneer hij in diens 
naam een reohtshandeling stelt ; 

Overwegende dat het arrest de feite
lijke omstandigheden preoiseert, waaruit 
het implioiet doch zeker afleidt dat, 
indien eiser zijn verplichting van bijstand 
met al de zorg en nauwgezetheid van 
een goed huisvader had uitgevoerd, de 
onjuiste verklaring en verzwijgingen 
van verweerder en dan ook de nietigheid 
van de verzekeringsovereenkomst, op 
grond van artikel 9 van de wet van 
ll juni 1874, hadden kunnen worden 
vermeden; 

Overwegende immers dat het arrest, 
zoals uit de in het middel aangehaalde 

oonsideransen blijkt, eensdeels de vol
komen onktmde, de onwetendheid en 
de argeloosheid van verweerder onder
streept, hetgeen zijn goede trouw impli
oeert, en anderdeels vaststelt dat eiser 
in gebreke is gebleven verweerder grondig 
in te liohten omtrent zijn verpliohtingen 
ten aanzien van de verzekeraar, zo 
grondig mogelijk te informeren naar zijn 
anteoedenten en hem met nadruk te 
wijzen op de rampzalige gevolgen van 
een verzwijging desaangaande; 

Dat het aldus zijn beslissing regelmatig 
met redenen omldeedt ; 

Overwegende dat, voor het overige, 
nu het arrest enkel de contraotuele 
aansprakelijkl1eid van eiser aanhoudt en 
zulks op grond van de omstandigheid 
dat hij zijn verplichting van bijstand 
ten opziohte van verweerder niet met de 
zorg en nauwgezetheid van een goed 
huisvader heeft uitgevoerd, de inge
roepen grief aan de schending van de 
arti:kelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk 
W etboek vreemd is ; 

W at het tweede onderdeel betreft : 

Overwegende dat, zoals uit de in het 
middel aangehaalde consideransen blijkt, 
het ar:test het aangehaalde verweer van 
eiser beantwoordt door hetzij zijn aan
voeringen te beamen of tegen te spreken, 
hetzij andere of strijdige feitelijke ge
gevens te vermelden waarop het zijn 
beslissing grondt ; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen ; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de sohending van de artikelen 9, 31 van 
de wet van ll jtmi 1874, 1382, 1383 van 
het Burgerlijk Wetboek en 97 van de 
Grondwet, 

doordat het hof van beroep beslist dat 
de beweerd door eiser, in verband met 
de aangifte van het tweede voertuig van 
verweerder, gepleegde nalatigheid diens 
aansprakelijkheid medebrengt voor de 
sohade voortvloeiend uit de niet-verze
kering van dit vervangingsvoertuig, onaf
hankelijk van zijn aansprakelijkheid voor 
de niet-dekking van de sohade aan het 
eerste voertuig, op grond van de redenen : 
« dat, inderdaad, uit het exemplaar, voor 
de agent, van de polis en, wat nog 
belangrijker is, uit de verklaring van het 
ongeval van 21 november 1970 met het 
nieuwe voertuig, stukken die, zoals aile 
formulieren met betrekking tot ver
weerders verzekering, door eiser werden 
ingevuld en ondertekend, duidelijk blijkt 
dat, volgens deze laatste, de verzekerings-
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overeenkomst op het nieuwe voertuig 
van toepassing was ; dat dit exemplaar 
voor de agent immers, zoals niet wordt 
betwist, van de hand van eiser zelf de 
vermelding draagt en van het type en 
van de motor van het nieuwe voertuig, 
waaruit voldoende naar recht blijkt dat 
verweerder te gelegener tijd bij zijn 
makelaar aangifte heeft gedaan van de 
verandering van voertuig en, ingevolge 
de door eiser verwekte schijn en dezes 
optreden, gerechtigd was te denken dat 
zijn verzekering voor het vervangings
voertuig in orde was; dat, zo, weliswaar, 
verweerder zelf over geen exemplaar van 
een polis betreffende deze wagen beschikt, 
bijkomende reden waarom eiser (lees : 
partij opgeroepen in gemeenverklaring) 
deswege niet kan worden aangesproken, 
afgezien van de kwestie van de geldigheid 
van de polis aangaande de eerste wagen, 
zulks enkel en alleen te wijten is aan een 
andere grove nalatigheid van eiser die, 
hoewel verweerder hem al de nodige 
gegevens betreffende de verandering van 
wagen had verstrekt, ldaarblijkelijk heeft 
verwaarloosd deze te gelegener tijd aan de 
verzekedngsmaatschappij mede te delen, 
fout waarvoor hij dan ook vanzelf
sprekend moet instaan », 

terwijl, opdat een fout van een verze
keringsmakelaar diens contractuele of 
aquiliaanse aansprakelijkheid mede zou 
brengen, deze fout noodzakelijk in 
oorzakelijk verband met de door zijn 
medecontractant, de verzekerde-lastge
ver, geleden schade moet staan, 

terwijl, ten deze, aan eiser wordt 
verweten geen verklaring aan de ver
zekeraar te hebben gedaan van de 
verzwaring van het risico, en aldus, door 
deze beweerde nalatigheid, de nood
zakelijk daaruit voortvloeiende schade 
aan verweerder te hebben berokkend, 

terwijl dergelijke mededeling aan de 
verzekeraar van een verzwaring van het 
risico, opdat de ontstentenis ervan 
noodzakelijk schade aan de verzekerde 
ten gevolge van de niet-dekking zou 
veroorzaken, aan gezegde verzekeraar de 
mogelijkheid diende te bieden het 
bestaande contract, qua het beloop van 
de premie, aan te passen of te beeindigen, 

terwijl, bijgevolg, het oorzakelijk ver
band tussen eisers fout en verweerders 
verlies van dekking afhankelijk is van 
de aan de verzwaring van het risico 
voorafgaande geldigheid van de verzeke
ringsovereenkomst, en aldus, onrecht
streeks maar zeker, van de reden van een 
gebeurlijke ongeldigheid van gezegd con
tract, zodat het hof van beroep, door 

de beweerde fout van eiser, namelijk 
geen verklaring van de risicoverzwaring 
aan de verzekeraar gedaan te hebben, 
onafhankelijk van zijn zogezegde fout 
i.v.m. de ongeldigheid van het v66r de 
bedoelde verzwaring bestaande contract 
onderzocht te hebben, de artikelen 1382 
en 1383 van het Burgerlijk Wetboek, 
9 en 31 van de wet van ll juni 1874 en 97 
van de Grondwet schenclt : 

Overwegende dat, door te beschouwen 
dat, zo weliswaar verweerder zelf over 
geen exemplaar van een polis betreffende 
de tweede wagen beschikt, bijkomende 
reden waarom de tot verbindendverkla
ring van het arrest opgeroepen partij 
deswege niet kan worden aangesproken, 
afgezien van de kwestie van de geldigheid 
van de polis aangaande de eerste wagen, 
zulks enkel en aileen te wijten is aan een 
andere grove nalatigheid van eiser, het 
arrest de aansprakelijkheid van eiser in 
verband met de niet-verzekering van het 
tweede voertuig, op grond van artikel 31 
van de wet van 11 jtmi 1874, ten over
vloede vaststelt en enke1 te kennen geeft 
dat, zelfs indien de polis betreffende de 
eerste wagen ge1dig ware geweest, de 
niet-verzekering van het tweede voertuig 
niettemin aan de fout van eiser zou te 
wijten zijn ; dat het arrest zodoende, 
zonder schending van de artike1en 9 en 31 
van voormelde wet, zijn beslissing regel
matig motiveert ; 

Overwegende dat, voor het overige, 
nu het arrest enkel de contractuele 
aansprakelijkheid van eiser aanhoudt, 
de ingeroepen grief aan de schending 
van de artikelen 1382 en 1383 van het 
Burgerlijk W etboek vreemd is ; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen ; 

Overwegende dat de verwerping van 
de voorziening die van de eis tot ver
bindendverklaring van het arrest tot 
gevolg heeft ; 

Om die redenen, verwerpt de voor
ziening en de eis tot verbindendverklaring 
van het arrest ; veroordeelt eiser in de 
kosten. 

16 september 1977. - 1e kamer. -
Voo1·zittM·, de H. Wauters, eerste voor
zitter. - Verslaggever, de H. Sury. -
Gelijkl1ddende conclusie, de H. Declercq, 
advocaat-generaal. - Pleite1·s, de HH. 
Biitzler en VanRyn. 
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3e KAMER. - 19 september 1977. 

I o EUROPESE GEMEENSOHAPPEN. 
- PREJUDICIEEL GESOHIL.- HoF VAN 
JUSTITIE VAN DE GEMEENSOHAPPEN.
GEZAG VAN DE ARRESTEN VAN DIT HoF. 

2° EUROPESE GEMEENSOHAPPEN. 
- SoOIALE ZEKERHEID. - WERKLOOS
HEID.- REOHTHEBBENDEN.- STAGE. 
- WERKNElVIER DIE GEEN GRENS
ARBEIDER IS EN BIJ ZIJN LAATSTE WERK 
WERKZAAM WAS IN EEN LID-STAAT.
WERKNEMER DIE OM WERK VRAAGT 
OP HET GRONDGEBIED VAN EEN ANDERE 
LID-STAATWAARHIJWOONT.- WooN
PLAATS. - BEGRIP. 

3° EUROPESE GEMEENSOHAPPEN. 
- SOOIALE ZEKERHEID.- WERKLOOS
HEID.- REOHTHEBBENDEN.- STAGE. 
- WERKNE:i'liER DIE GEEN GRENS
ARBEIDER IS EN BIJ ZIJN LAATSTE 
WERK WERKZAAJVI WAS IN EEN LID
STAAT.- WERKNEMER DIE OM WERK 
VRAAGT OP HET GRONDGEBIED VAN EEN 
ANDERE LID-STAAT WAAR HIJ WOONT. 
-BEGRIP. 

4° EUROPESE GEMEENSOHAPPEN. 
- SOOIALE ZEKERHEID.- WERKLOOS
HEID.- REOHTHEBBENDEN.- STAGE. 
- WERKNEMER DIE GEEN GRENS
ARBEIDER IS EN WERKZAAM IS IN 
EEN LID-STAAT. - VVERKNEJVIER DIE 
OM WERK VRAAGT OP HET GRONDGEBIED 
VAN EEN ANDERE LID-STAAT WAAR HIJ 
WOONT OF WAARNAAR HIJ TERUGKEERT. 
- UITKERINGEN. - GRENZEN. 

I 0 De nationale 1·echte1' is o.a. gebonden 
door de ttitlegging van het Verdrag tot 
opfichting van de Eu1·opese Economi
sche Gemeenschap en de ve1'01'deningen 
van deze Gemeenschap welke, op zijn 
verzoek, doo1· lkt Hof van Jttstitie van 
de Gemeenschappen is gegeven (1). 
(Art. I77 Verdrag tot oprichting van 
de Europese Economische Gemeen
schap, goedgekeurd bij de handeling 
van de wetgevende macht van 2 de
cember 1957.) (Impliciete oplossing.) 

2° Het begrip « Lid-Staat waar de we1·k
nemer woont " in artikel 71, § 1, lid b, ii, 
van vero1·dening m. 1408/71 van 14 juni 
1971 van de Raad van de Ew·opese 
Gemeenschappen betreffende de toeJJas
sing van de sociale zekerheidsregelingen 
op loontrekkenden en hun gezinnen, 
die zich binnen cle Gemeenschap ver
plaatsen, moet bepe1·kt blijven tot cle 

Staat waar de we1·knemer, ofschoon we1·k
zaam in een andere Lid-Staat, zijn 
gewone woonplaats behouclt en wam· zich 
ook het gewone centrum van zijn belangen 
bevindt. 

3° De toevoeging van de woorden << of clie 
naar dit g1·ondgebied te1·ugkee1·t " in 
artikel 71, § 1, lid b, ii, van verm·clening 
n1·. 1408/71 van 14 jtmi 1971 van de 
Raad van de Europese Gemeenschappen 
betreffencle de toepassing van de sociale 
zeke1·heidsregelingen op loont1·ekkenclen 
en hun gezinnen, die zich binnen de 
Gemeenschap ve1-plaatsen, betekent dat 
het begrip woonplaats in een Lid-Staat 
niet noodzakelijk uitsluit dat de be
t1·okkene een tijdelijke vM·bliJfplaats 
in een andere Lid-Staat heeft. 

4° V oor de toepassing van m·tikel 71, § 1, 
lid b, ii, van vero1·dening m·. 1408/71 
van 14 juni 1971 van de Raad van de 
EuNpese Gemeenschappen betreffende 
de toepassing van de sociale zekerheids-· 
1·egelingen op loontrekkenden en htm 
gezinnen, die zich binnen de Gemeen
schap ve1-plaatsen, waarbij bedoeld wo1•dt 
de werkneme1· die geen grensarbeider 
is en bij zijn laatste we1·k werkzaam 
was in een Lid-Staat en die om we1·k 
vraagt op het grondgebied van een 
ande1·e Lid-Staat waa1· hij woont of 
waarnam· hij te1•ugkeer·t, moet gelet 
worden op de duur en de vastheid 
van betNkkenes woonplaats v66r zijn 
ve1·trek, de duttr en het doel van zijn 
afwezigheid, de aard van de in de ande1·e 
Lid-Staat verrichte werkzaamheden, als
mede op de intentie van de betrokkene, 
zoals die uit alle omstandigheden bl~jkt. 

(DIPAOLO, T. RIJKSDIENST 
VOOR ARBEIDSVOORZIENING.) 

ARREST (vertaling). 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op I9 juni I975 door het Arbeids
hof te Brussel gewezen ; 

Gelet op het arrest van het Hof van 
16 juni 1976 (2); 

Gelet op het arrest van het Hof 
van Justitie van de Europese Gemeen
schappen van I7 februari I977 ; 

Over het middel afgeleid uit de schen-

(1) Oass., 24 november 1976 (Arr. cass., 
1977, biz. 334). 

(2) A1'1'. cass., 1976, biz. 1156 
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ding van artikel 1 van de wet van 
2 december 1957 houdende goedkeuring 
met name van het Verdrag tot oprichting 
van de Europese Gemeenschap onder
tekend te Rome op 25 maart 1957 en van 
de artikelen 4, § 1, 5, 51, 145 van dit 
Verdrag, 67, §§ 1 tot 3, 71, § 1, inzonder
heid lid b, ii, 80, 81, inzonderheid lid a, 
van de verordening nr. 1408/71 van 
14 juni 1971 van de Raad van de Euro
pese Gemeenschappen betreffende de 
toepassing van de sociale zekerheids
regelingen op loontrekkenden en hun 
gezinnen, die zich binnen de Gemeenschap 
verplaatsen, 118 en 120 van het 
koninklijk besluit van 20 december 1963 
betreffende arbeidsvoorziening en werk
loosheid, 

dormlat, na de vaststelling dat de op 
14 juni 1951 in Italie geboren eiseres uit 
haar geboorteland met haar ouders naar 
Belgie is gekomen, dat zij tot de maand 
juni 1972 in Belgie het lager en hoger 
secundair technisch onderwijs heeft ge
volgd, dat zij nadien van september 1972 
tot einde juli 1973 in Engeland verbleef, 
dat zij vervolgens bij haar ouders in 
Belgie is teruggekeerd, waar ze haar 
verblijfplaats had behouden, dat zij op 
5 oktober 1973 een aanvraag indiende 
bij verweerder om werkloosheidsuitke
ringen te bekomen, dat de directeur van 
het gewestelijk bureau van verweerder 
te Brussel op 12 februari 1974 deze 
aanvraag heeft verworpen op grond dat 
eiseres, voor de referteperiode van 
10 maanden v66r haar aanvraag, het 
aantal werkdagen niet in aanmerking 
kon doen nemen dat wordt voorge
schreven bij artikel 118 of 120 van 
voornoemd koninldijk besluit van 20 de
cember 1963, en na bovendien te hebben 
vastgesteld dat eiseres, tot staving van 
haar beroep tegen deze beslissing, een 
Europees document E 301 heeft voor
gelegd waaruit blijkt dat ze van 11 sep
tember 1972 tot 29 juli 1973 in Groot
Brittannie te werk gesteld was, en de 
arbeidsrechtbank gevraagd heeft de bepa
lingen toe te passen van artikel 67, § 1, 
van de voornoemde verordening 
nr. 1408/71, het arrest het beroep van 
eiseres tegen de voornoemde beslissing 
van 12 februari 1974 ongegrond heeft 
verklaard en heeft beslist dat deze 
beslissing volledige uitwerking moest 
krijgen op grond dat, hoewel krachtens 
artikel 67, § 1, van voornoemde verorde
ning het tijdvak van arbeid van eiseres in 
Engeland in aanmerking moest worden 
genomen, naar luid van artikel 67, § 3, 
van deze verordening de bepalingen van 

§§ 1 en 2 slechts worden toegepast op 
voorwaarde dat de werldoze laatstelijk 
een tijdvak van arbeid heeft vervuld 
krachtens de bepalingen van de wette
lijke regeling waarop de aanvraag tot 
uitkering is gebaseerd, ten deze de 
Belgische wetgeving, dat eiseres aan deze 
voorwaarde niet voldeed maar dat de 
eerste rechter niettemin van oordeel was 
dat zij aanspraak kon maken op de 
toepassing van de bij artikel 71, § 1, lid b, 
ii, bepaalde uitzondering die zegt dat een 
werknemer die geen grensarbeider is, 
volledig werldoos is en zich ter beschik
king stelt van de diensten voor arbeids. 
bemiddeling op het grondgebied van de 
Lid-Staat waarop hij woont of die naar 
dit grondgebied terugkeert, recht heeft 
op uitkering volgens · de .wettelijke rege
ling van deze Staat, alsof hij zijn laatste 
werkzaamheden op het grondgebied daar
van had uitgeoefend, dat evenwel krach
tens artikel 81, lid l, van voornoemde 
verordening de Administratieve Com
missie van de Europese Gemeenschappen 
tot taak lweft alle vraagstukken van 
administratieve of interpretatieve aard 
te beoordelen die voortvloeien nit deze 
verordening, dat deze commissie bij 
besluit nr. 94 van 24 januari 1974 heeft 
geoordeeld dat, behalve voor de seizoen
arbeiders, artikel 71, § l, lid b, ii, enkel 
van toepassing is op een bepaalde 
categoric werknemers, dat niet wordt 
betwist dat eiseres hiertoe niet behoort, 
dat de bepalingen van artikel 71, § 1,. 
kunnen aangenmnen worden wanneer 
het grens- en seizoenarbeiders betreft· 
of bepaalde categorieen werlmemers die 
dezelfde nauwe banden blijven behouden 
met hun land van oorsprong, doch dat 
zulks niet langer het geval zou zijn' 
wanneer artikel 71 zou toegepast worden 
op alle migrerende werknemers met een 
enigszins vast beroep in een Lid-Staat 
en die hun familie in het land van 
oorsprong hebben achtergelaten, 

te·rwijl eiseres, die in Belgie verbleef 
v66r haar vertrek naar Engeland en die 
haar verblijfplaats in Belgie had 
behouden terwijl ze in Engeland werkte 
en die vervolgens naar Belgie was terug
gekeerd, de toepassing mocht vragen 
van artikel 71, § l, lid b, ii, van de voor
noemde verordening nr. 1408/71, kon 
genieten van de werkloosheidsuitkering 
op grond van de Belgische wetgeving, 
alsof zij daar laatstelijk was t.e werk 
gesteld, derhalve de bepalingen van 
artikel 67, § 3, van voornoemde verorde
ning, die vereisen dat de betrokkene 
laatstelijk tijdvakken van arbei.d heeft 
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vervuld krachtens de wettelijke regeling 
op grond waarvan de uitkeringen worden 
aangevraagd, niet op eiseres van toepas
sing waren, en zij derhalve de toepassing 
kon vragen van artikel 67, §§ l en 2, van 
voornoemde verordening luidens welke 
verweerder, om ten deze het bestaan te 
beoordelen van de tijdvakken van arbeid 
bepaald bij de artikelen 118 en 120 van 
voornoemd koninklijk besluit van 20 de
cember 1963, de tijdvakken van arbeid 
moest in aanmerking nemen waarop de 
Britse wetgeving van toepassing was, 
alsof het ging om tijdvakken van arbeid 
waarop de Belgische wet toepasselijk 
was, waaruit volgt dat het arrest de 
itrtikelen ll8, 120 van voornoemd konink
lijk besluit van 20 december 1963, 67, 
§§ I tot 3, en 71, § l, lid b, ii, van de 
voornoemde verordening nr. 1408/71 
van de Raad van de Europese Gemeen
schappen heeft geschonden, en het 
bindend karakter heeft miskend dat door 
de artikelen .l van de voornoemde wet 
van 2 december 1957 en 4, § l, 5, 51 en 145 
van voornoemd verdrag van 25 maart 
1957 aan genoemde verordening 
nr. 1408/71 wordt verleend; 

en terwijl de artikelen 4, § l, 5, 51 en 
145 van voornoemd verdrag van 25 maart 
1957, goedgekeurd bij artikel l van de 
voornoemde wet van 2 december 1957, 
bindende kracht verlenen aan de 
bepalingen van voornoemde verordening 
nr. 1408/71, doch niet aan de beslissingen 
van de Adrninistratieve Cornrnissie voor 
de sociale zekerheid van migrerende 
werknemers bedoeld bij de artikelen 80 
en 81 van genoemde verordening, arti
kel 81 deze Cornrnissie daarenboven 
belast met de behandeling van alle 
vraagstukken van interpretatieve aard 
voortvloeiende uit de bepalingen van 
genoemde verordening, onverminderd het 
recht van de betrokken personen om 
gebruik te maken van de beroepen en 
zich te wenden tot de rechterlijke 
instanties, bedoeld bij de wetgevingen 
van de Lid-Staten, bij deze verordening 
en bij het voornoemd verdrag, waaruit 
volgt dat de rechters de toepassing van 
artikel 71, § l, lid b, ii, van voornoemde 
verordening niet mochten onderwerpen 
aan de beperkingen van de beslissing 
nr. 94 die op 24 januari 1974 door voor
noemde Adrninistratieve Commissie werd 
getroffen, luidens welke voornoemd arti
kel 71, § l, lid b, ii, benevens op de 
seizoenarbeiders, ook toepasselijk is op 
werknemers bij het internationaal ver
voer, op werknemers die hun werkzaam
heden op het grondgebied van twee of 

meer Lid-Staten plegen uit te oefenen 
en op werknemers werkzaam bij een 
grensonderneming wanneer zij op het 
grondgebied van een andere dan de 
bevoegde Lid-Staat wonen, nu deze 
beperkingen onverenigbaar zijn met de 
bepitlingen van voornoemd artikel 71, 
§ l, lid b, ii, of nu ze althans niet uit deze 
bepalingen afgeleid kunnen worden : 

Overwegende dat het arbeidshof, dat 
moest uitspraak doen over het recht van 
eiseres op werkloosheidsuitkeringen in 
Belgie, terwijl zij bij haar laatste werk 
verbleef op het grondgebied van een 
andere Lid-Staat dan Belgie, beslist dat 
eiseres de bepalingen niet mag aanvoeren 
van artikel 71, § l, b, ii, van de verorde
ning nr. 1408/71 van 14 juni 1971 van 
de Raad van de Europese Gemeen
schappen betreffende de toepassing van 
de sociitle zekerheidsregeling op loon
trekkenden en hun gezinnen, die zich 
binnen de Gemeenschap verplaatsen, 
om de reden dat deze beschikking enkel 
van toepassing is, zoals blijkt uit de 
beslissing nr. 94 van 24 januari 1974 van 
de Administlatieve Comrnissie van de 
Europese Gemeenschappen voor de so
ciale zekerheid van migrerende werk
nemers, op de seizoenarbeiders en op 
bepaalde categorieen werknemers die 
dezelfde nauwe banden met hun land 
van oorsprong hebben behouden, hetgeen 
niet het geval is met eiseres ; 

Overwegende dat het Hof van .Justitie 
van de Europese Gemeenschappen, bij 
de uitspraak over de vraag die werd 
voorgelegd door het arrest van 16 juni 
1976, in zijn arrest van 17 februari 1977 
gezegd heeft dat de voormelde bepaling 
strikt moet worden uitgelegd, doch dat 
het besluit nr. 94 van 24 januari 1974 
van de Administratieve Commissie niet 
geacht kan worden een uitputtende 
opsomming te bevatten van de cate
gorieen werknemers die onder genoemde 
bepaling kunnen vallen, of bepaitlde 
andere categorieen uit te sluiten die 
overeenkomstige nauwe banden met het 
land van hun gewone verblijfplaats heb
ben behouden, en beslist dat " l. Onder 
de uitdrukking " de Lid-Staat >vaar de 
werknemer woont" in artikel 71, § l, 
lid b, ii, van verordening nr. 1408/71 
slechts te verstaan is de Lid-Staat waar 
de werknemer, ofschoon werkzaam in een 
andere Lid-Staat, zijn gewone woonplaats 
behoudt en waar zich ook het gewone 
centrum van zijn belangen bevindt ; 2. De 
toevoeging '' of die naar dit grondgebied 
terugkeert " eenvoudig betekent dat het 
begrip woonplaats in een Licl-Staat 
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niet noodzakelijk uitsluit dat de betrok
kene een tijdelijke verblijfplaats in een 
andere Lid-Staat heeft ; 3. Vom de 
toepassing van artikel 71, § l, lid b, ii, 
gelet moet worden op de duur en de 
vastheid van betrokkenes woonplaats 
v66r zijn vertrek, de duur en het doel 
van zijn afwezigheid, de aard van de 
in de andere Lid-Staat verrichte werk
zaamheden alsmede op de intentie van 
betrokkene zoals die nit alle omstandig
heden blijkt >> ; 

Overwegende dat het arbeidshof, dat, 
met verwijzing naar de beslissing nr. 94 
van 24 januari 1974 van de Administra
tieve Commissie, enkel steunt op de 
omstandigheid dat eiseres niet belwort 
tot bepaalde categorieen werknemers, 
zonder rekening te houden met het geheel 
van de gegevens die door het arrest 
van het Hof van Justitie worden aange
wezen, zijn beslissing niet wettelijk 
verantwoordt ; 

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 
verweerder in de kosten met inbegrip 
van de kosten aangaande de Techts
pleging voor het Hof van Justitie van 
de Europese Gemeenschappen; verwijst 
de zaak naar het Arbeidshof te Bergen. 

19 september 1977. - 36 kamer. -
Voo1·zitter, de H. Naulaerts, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - Ve1•slaggever, 
de H. Meeus. - Gel~jkluidende conclusie, 
de H. Duchatelet, aclvocaat-generaal. -
Pleiters, de HH. Bayart en Simont. 

36 KAMER. - 19 september 1977. 

1° EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. 
- PREJUDIOIEEL GESCHIL.- HoF VAN 
JUSTITIE VAN DE GEMEENSCHAPPEN.
GEZAG VAN DE ARRESTEN VAN DIT HOF. 

2° EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. 
- SOCIALE ZEKERHEID.- ZIEKTE- EN 
INVALIDITEITSVERZEKERING. - BERE
KENING «POUR ORDRE >> VAN RET 
BEDRAG VAN DE UITKERING WAAROP 
EEN WERKNEli'I:ER RECHT ZOU HEBBEN 
IN EEN LID-STAA'l, DIE KRACHTENS 
EEN CUMULATIEREGEL VAN ZIJN WET
GEVING DIT BEDRAG « POUR ORDRE >> 

KAN VERMINDEREN NAAR RATO VAN 

EEN UITKERING AAN DEZE W:ElRKNEMER 
WEGENS PRESTATIES BUITEN DE G:m
MEENSCHAP. 

3° ZIEKTE- EN INV ALIDITEITSVER
ZEKERING. lNVALIDITEITSIDT
KERINGEN. - SAMENVOEGING. - UIT
KERING AAN EEN WERKNEMER DOOR 
HET RIJKSINSTITUUT VOOR ZIEKTE
EN lNV ALIDITEITSVERZEKERING VER
SCHULDIGD, MET TOEPASSING VAN AR
TIKEL 28, § 1, VAN VERORDENING 
NR; 3 VAN DE RAAD VAN DE EUROPESE 
EcoNOMISCHE GEMEENSCHAP. - Cu
MULATIE MET EEN AAN DEZE WEEK
NEMER VERSCHULDIGDE UITKERING 
VOOR VERZEKERINGS'l'IJDVAKKEN BUT
TEN DE GEMEENSCHAP VERVULD. -
0NWETTELIJKHEID. 

1° De nationale rechter is o.m. gebonden 
do01· de uitlegging van het V erdmg tot 
oprichting van de Europese Econo
mische Gemeenschap en de vero1·denin
gen van deze Gemeenschap welke, 
op zijn verzoek, door het Hoj van 
J ustitie van de Gemeenschappen is 
gegeven (1). (Art. 117 Verclrag tot 
oprichting van de Europese Econo
mische Gemeenschap, goedgekeurd bij 
de handeling van de wetgevencle macht 
van 2 december 1957.) (Impliciete 
oplossing.) 

2° De bepalingen van de vero1·deningen 
nrs. 3 en 4 van de Raad van de Eu1·opese 
Gemeenschappen en onder mee1· arti
kel 28, § 1, van verordening nr. 3 
vm·bieden niet dat het orgaan van een 
Lid-Staat bij de be1·ekening '' pour 
o1·d1·e >> van het bed1·ag van de uitkering 
waa1'op een betTokkene Techt zou hebben, 
indien alle veTzekeTingstijdvalcken uit~ 
shtitend onder de wettelijlce Tegeling van 
die Lid-Staat waTen vm·vuld, toepassing 
maakt van een vooTschrijt van zijn eigen 
wettelijlce Tegeling om het theo1·etische 
uitkeTingsbedTag te verlagen naar 1·ato 
van een ttitke1·ing aan de betrokkene 
van buiten de Gemeenschap toekomende. 
(V erordening nr. 3 van de Raad van 
Ministers van de Europese Econo
mische Gemeenschap van 25 september 
1958 inzake sociale zekerheid van 
mig-rerencle werknemers.) 

3° De invaliditeitsuitkeringen wellce het 
Rijksinstituut voo1· Ziekte- en Invalidi-

(1) Zie het vorige arrest en het arrest 
waarvan sprake in noot 1. 
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teitsve?·zekering aan een we?·kneme?' is 
verschuldigd met toepassing van a?·ti
kel 28, § 1, van verordening nr. 3 van 
de Europese Economische Gemeenschap 
mogen niet gecumuleerd wo?·den met de 
uitkeringen welke aan deze we?·knemer 
zijn verschuldigd voor ve?'Zeke?·ingstijd
vakken die buiten de Gemeenschap 
werden vervuld. (Vermdening nr. 3 van 
de Raad van Ministers van de Europese 
Economische Gemeenschap van 25 sep
tember 1958 inzake de sociale zekerheid 
van migrerende werlmemers, art. 28, 
§I; art. 70, § 2 wet van 9 augustus 1963 
tot instelling en organisatie van een 
regeling voor verplichte ziekte- en 
invaliditeitsverzekering.) 

(KAUCIO, T. RIJKSINSTITUUT VOOR ZIEKTE
EN INV ALIDITEITSVERZEKERING.) 

ARREST (vertaling). 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op l 0 juli 197 5 door het Arbeidshof 
te Brussel gewezen ; 

Gelet op het arrest van het Hof van 
16 juni 1976 (l); 

Gelet op het arrest van het Hof van 
.Tustitie van de Europese Gemeen
schappen van 10 maart 1977; 

Over het middel afgeleid uit de schen
ding van artikel l van de wet van 2 de
cember 1957 houdende onder meer 
goedkeuring van het Verdrag tot oprich
ting van de Europese Economische 
Gemeens<>hap, ondertekend op 25 maart 
1957 te Rome, en van de artikelen 4, 
§ l, 5, 51, 145 van dit verdrag, 27, § l, 28, 
§ 1, van de verordening nr. 3 vastgesteld 
op 25 september 1958 door de Raad van 
de Europese Economische Gemeenschap 
inzake de sociale zekerheid van 
migrerende werlmemers, en 70, § 2, van 
de wet van 9 augustus 1963 tot instelling 
en organisatie van een regeling voor 
verplichte ziekte- en invaliditeitsver
zekering, 

doordat, na te hebben vastgesteld dat 
de rechtsvoorganger van de eiseressen 
in Belgie, Italie en Oostenrijk als werk
nemer had gewerkt, dat hij op 30 sep
tember 1957 arbeidsongeschikt was ge
worden, dat hij op l oktober 1957 in het 
genot was gesteld van een Oostenrijks 
invaliditeitspensioen en, met ingang van 
l januari 1958, van een evenredig 
invaliditeitspensioen ten laste van Belgie 

(1) A1·r. cass., 1976, blz. 1153. 

en van Italie overeenkomstig de verorde
ningen nr. 3 en nr. 4 van de Raad van 
de Europese Economische Gemeenschap 
en dat verweerder een beslissing had 
genomen, met terugwerking tot ] januari 
1964, volgens welke hij de rechtsvoor
ganger van de eiseressen het te zijnen 
laste komend evenredig invaliditeits
pensioen niet meer zou toekennen dan na 
aftrek van het bedrag van het Oostenrijks 
invaliditeitspensioen, zulks met toepas
sing van artikel 70, § 2, van voormelde 
Belgische wet van 9 augustus 1963, het 
arrest het beroep van de rechtsvoorganger 
van de eiseressen tegen deze beslissing 
niet gegrond verldaart, 

te?·wijl de rechtsvoorganger van de 
eiseressen in zijn beroep terecht aan
voerde dat, krachtens de artikelen 27, 
§ l, en 28, § l, van voormelde verordening 
nr. 3 van de Raad van de Europese 
Economische Gemeenschap, die bindend 
is ingevolge de bepalingen van de arti
kelen l van de wet van 2 december 1957, 
4, § l, 5, 51 en 145 van voormeld verdrag 
van 25 lTtaart 1957, verweerder, voor de 
berekening van het evenredig deel van 
het invaliditeitspensioen dat te zijnen 
laste kwam, geen toepassing mocht 
maken van artikel 70, § 2, van de wet 
van 9 augustus 1963 en van dit evenredig 
deel niet mocht aftrekken het bedrag 
van het invaliditeitspensioen dat de 
rechtsvoorganger van de eiseressen had 
verkregen in een Staat die geen lid is 
van de Europese Economische Gemeen
schap: 

Overwegende dat het middel enkel 
slaat op het principe van de toepassing, 
in de gevallen als bedoeld in de arti
kelen 27, § l, en 28, § l, van de verorde
ning nr. 3 van 25 september 1958 van de 
Raad van de Europese Economische 
Gemeenschap inzake de sociale zekerheid 
van migrerende werknemers, van de 
regels van artikel 70, § 2, van de wet van 
9 augustus 1963 tot instelling en organi
satie van een regeling voor verplichte 
ziekte- en invaJiditeitsverzekering op de 
cumulatie van de prestatie verschuldigd 
door het Belgisch orgaan met een 
prestatie die voor dezelfde schade wordt 
verleend krachtens de wettelijke regeling 
van een Staat die geen lid is van de 
Europese Economische Gemeenschap ; 

Overwegende dat het Hof van .Tustitie 
van de Europese Gemeenschappen, bij 
de uitspraak over het geschil dat werd 
voorgelegd door het arrest van 16 juni 
1976, in zijn arrest van 10 maart 1977 
beslist heeft dat "het volgens 's Raads 
verordeningen nrs. 3 en 4 van 25 sep-
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tember 1958 inzake de sociale zekerheid 
van migrerende werknemers, en wel met 
name volgens artikel 28, § 1, van verorde
ning nr. 3, niet verboden is dat het orgaan 
van een Lid-Staat bij de berekening 
<< pour ordre » van het bedrag van de 
uitkering waarop een betrokkene recht 
zou hebben indien alle verzekerings
tijdvakken uitsluitend onder de wettelijke 
regeling van die Lid-Staat waren vervuld, 
toepassing maakt van een voorschrift 
van zijn eigen wettelijke regeling om het 
theoretische uitkeringsbedrag te verlagen 
naar rato van een uitkering aan de 
betrokkene van buiten de Gemeenschap 
toekomende >> ; 

Dat het middel dus naar recht faalt; 
Overwegende dat verweerder, met 

toepassing van de artikelen 580, 1017 
en 1111 van het Gerechtelijk Wetboek, in 
de kosten moet worden veroordeeld ; 

Om die redenen, verwerpt de voor
ziening ; veroordeelt verweerder in de 
kosten, met inbegrip van de kosten van 
de rechtspleging voor het Hof van 
Justitie van de Europese Gemeen
schappen. 

19 september 1977. - 3e kamer. -
V oorzitter, de H. N aulaerts, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - Verslaggever, 
de H. Meeus.- Gelijkluidende conclusie, 
de H. Duchatelet, advocaat-generaal.
Pleiters, de HH. Bayart en Houtekier. 

3e KAMER. - 19 september 1977. 

EUROPESE GEMEENSCHAPPEN.
VERDRAG TOT OPRIOHTING VAN DE 
EUROPESE EOONOMISOHE GEMEEN
SCRAP. - PREJUDIOIEEL GESOHIL. -
GESOHIL INZAKE DE UITLEGGING VAN 
VERORDENING NR. 1408/71 VAN 14 JUNI 
1971 VAN DE RAAD VAN DE EUROPESE 
GEMEENSOHAPPEN BETREFFENDE DE 
TOEPASSING VAN DE SOOIALE ZEKER
HEIDSREGELINGEN OP LOONTREKKEN
DEN EN HUN GEZINNEN, DIE ZIOH 
BINNEN DE GEMEENSOHAP VERPLAAT
SEN.- GESOHIL OPGEWORPEN IN EEN 
BIJ RET HoF VAN CASSATIE AAN
HANGIGE ZAAK. - HoF VAN CASSATIE 
ERTOE GEHOUDEN DE ZAAK BIJ RET 
HoF VAN JUSTITIE VAN DE EUROPESE 
GEMEENSOHAPPEN AANHANGIG TE MA

KEN. 

W anneer een vmag ove1· de ~titlegging 
van verordening nr. 1408/71 van 14 juni 
1971 van de Raad van de E~t?'opese 
Gemeenschappen bet1·ejjende de toepas
sing van de sociale zekerheids1·egelingen 
op loont?·ekkenden en hun gezinnen, 
die zich binnen de Gemeenschap ver
plaatsen, vom· het Hof van Oassatie 
wm·dt opgewm'Pen, moet het Hof in de 
?'egel de zaak aanhangig maken bij het 
H of van J ustitie van de Europ ese 
Gemeenschappen (1). (Art. 177 Verdrag 
tot oprichting van de Europese Eco
nomische Gemeenschap, goedgekeurd 
bij handeling van de wetgevende macht 
van 2 decembm· 1957.) 

(FRANGIAMORE, T. RIJKSDIENST 
VOOR ARBEIDSVOORZIENING.) 

ARREST (ve1•taling). 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 29 juni 1976 door het Arbeids
hof te Luik gewezen ; 

Over het middel afgeleid uit de schen
ding van artikel 1 van de, wet van 
2 december 1957 houdende onder meer 
goedkeuring vari het Verdrag tot oprich
ting van de Europese Economische 
Gemeenschap, ondertekend op 25 maart 
1957 te Rome, en van de artikelen 4, 
§ 1, 5, 51, 145 van dit Verdrag, 1, 
inzonderheid littera 1', 67, § 1, van de 
verordening nr. 1408/71 van de Raad 
van de Europese Economische Gemeen
schap, 118 en 120 van het koninklijk 
besluit van 20 december 1963 betreffende 
arbeidsvoorziening en werkloosheid, 

doordat het arrest, dat had vastgesteld 
of althans niet betwist dat eiseres van 
1 november 1958 tot 4 augustus 1973 in 
Italie als huisarbeidster gewerkt had en 
vervolgens in een onderneming te Luik 
van 27 augustus 1973 tot 30 november 
1973 en dat huisarbeid in Italie werd 
beschouwd als een tijdvak van verzeke
ring betrekkelijk de werkloosheidsver
zekering, beslist dat de beslissing van 
11 februari 1975 van de directeur van het 
Luikse gewestelijk bureau van verweerder 
valle uitwerking zou krijgen en dat 
eiseres geen recht had op werkloosheids
uitkering, om de reden dat, niettegen
staande de bepalingen van artikel 1, r 
en s, van de verordening nr. 1408/71 

(I) Cass,, 16 juni 1976 ( Arr. cass., 1976, 
blz. llfi6). 
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van de Raad van de Europese Econo
mische Gemeenschap, uit artikel 67, § I, 
van deze verordening volgde dat de 
tijdvakken van verzekering of arbeid 
die in Italiii werden vervuld, om in het 
Belgisch stelsel van de werkloosheids
uitkeringen in aanmerking genomen te 
worden, overeenkomstig de criteria van 
de Belgische wetgeving als tijdvakken 
van verzekering zouden moeten be
schouwd worden indien zij in Belgiii 
werden vervuld, dat het niet volstond 
dat zij als dusdanig werden erkend door 
de wetgeving van het land waar zij 
vervuld werden, en dat, volgens de 
Belgische wetgeving, de werkdagen als 
huisarbeider niet konden in aanmerking 
genomen worden voor de toepassing van 
de artikelen liS en I20 van het voor
noemd koninklijk besluit van 20 de
cember I963, 

terwijl naar luid van artikel 67, § I, 
van de voornoemde verordening l408/7I, 
voor de toepassing van de artikelen liS 
en I20 van het voornoemd koninklijk 
besluit van 20 december I963, verweerder 
rekening moest houden met de krachtens 
de Italiaanse wettelijke regeling vervulde 
tijdvakken van verzekering, zelfs al 
zouden deze tijdvakken niet als tijd
vakken van verzekering beschouwd wor
den wanneer zij krachtens de Belgische 
wetgeving vervuld waren ; immers naar 
luid van artikel l, littera r, van de 
genoemde verordening, de bewoording 
« tijdvak van verzekering" de tijdvakken 
bedoelt van premie- of bijdragebetaling 
of van arbeid welke als tijdvakken van 
verzekering worden omschreven of aan
gemerkt ingevolge de wetgeving waar
onder zij zijn vervuld, en daaruit volgt 
dat het arrest de voormelde bepalingen 
van het koninklijk besluit van 20 de
cember I963 en van de verordening 
nr. 1408/71 schendt en het bindend 
karakter miskent dat door de artikelen I 
van de voornoemde wet van 2 december 
I957, 4, § I, 5, 51 en 145 van het voor
noemd verdrag van 25 maart 1957 aan 
de genoemde verordening nr. l408j7I 
wordt verleend : 

Overwegende dat het arrest, om eiseres 
het recht te ontzeggen op de werkloos
heidsuitkering waarop zij in Belgiii 
aanspraak maakte, door, met toepassing 
van artikel 67, § l, van de verordening 
nr. 1408/71 van 14 juni 1971 van de Raad 
van de Europese Gemeenschappen, te 
steunen op een tijdvak van arbeid als 
huisarbeider in Italie, beslist dat deze 
bepaling betekent dat een in een andere 
Lid-Staat vervuld tijdvak van arbeid, 

zelfs wanneer het aldaar als een tijdvak 
van verzekering geldt, slechts als tijdvak 
van verzekering moet worden beschouwd 
in de Lid-Staat aan wie de werkloosheids
uitkeringen worden gevraagd, mits dit 
tijdvak van arbeid als een tijdvak van 
verzeker'ing zou zijn beschouwd indien 
het krachtens de wetgeving van deze 
Lid-Staat was vervuld; 

Overwegende dat deze beslissing, die in 
het middel wordt bekritiseerd, een vraag 
inzake de· uitlegging van het gemeen
schapsrecht opwerpt ; 

Overwegende dat in de huidige stand 
van het geding, naar luid van artikel I77 
van het Verdrag, alleen het Hof van 
Justitie van de Europese Gemeen
schappen bevoegd is om, bij wijze van 
prejudiciiile beslissing, over deze vraag 
uitspraak te doen ; 

Om die redenen, stelt de uitspraak uit 
totdat het Hof van J ustitie van de 
Europese Gemeenschappen bij wijze van 
prejudiciiile beslissing uitspraak heeft 
gedaan over de vraag of de bepaling van 
artikel 67, § l, van de verordening 
nr. 1408/71 van I4 juni 1971 van de Raad 
van de Europese Gemeenschappen, krach
tens welke een Lid-Staat slechts rekening 
moet houden met het krachtens de 
wettelijke regeling van een andere Lid
Staat vervuld tijdvak van arbeid mits 
dit tijdvak van arbeid als tijdvak van 
verzekering zou zijn beschouwd indien 
het krachtens de wettelijke regeling 
van de eerste Lid-Staat was vervuld, 
begrepen moet worden in de zin dat deze 
voorwaarde vereist is zelfs wanneer 
het tijdvak van arbeid in de andere 
Lid-Staat als een tijdvak van verzekering 
wordt beschouwd ; houdt de kosten aan. 

I9 september I977. - 3e kamer. -
Voorzitte?', de H. Naulaerts, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - Verslaggever, 
de H. Meeus. - Gelijkluidende conclusie, 
de H. Duchatelet, advocaat-generaal. -
Pleiter, de H. Bayart. 

2e KAMER.- 20 september 1977. 

I 0 RECHTERLIJKE ORGANISATIE. 
- SAMENSTELLING VAN HET RECHTS · 
COLLEGE. - RECHTER WETTIG VER· 
HINDERD DE UITSPRAAK BIJ TE WONEN 
VAN HET VONNIS W AAROVER HIJ MEDE 
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HEEFT BERAADSLAAGD. 
GING. - VoORWAARDE. 

VERVAN-

2° CASSATIE. - OMVANG. - STRAF
ZAKEN. - NIET BElPElRKTE VOORZIEl
NING VAN DE BEKLAAGDJll. - VElRNIEl
TIGJNG VAN DEl BElSLISSING OP DE 
STRAFVORDERING. VElRNIETIGING 
DIElNTJllNGEVOLGEl VAN DEl EINDBElSLIS· 
SING OP DE BURGERLIJKEl REOHTS
VORDERING TEGEN DE BEKLAAGDEl. -
ZElLFS INDIElN DE VERNIETIGING OP DEl 
STRAFVORDERING AMBTSHALVE IS UIT· 
GESPROKEN. 

1° De rechter die wettig verhinderd is de 
uitspraak bij te wonen van een vonnis 
waarover hij mede heeft beraadslaagd, 
kan op het ogenblik van de uitspraak 
alleen worden ve1·vangen door een andere 
rechter die de voorzitter van het gerecht 
heejt aangewezen (1). (Ger. W., art. 779, 
tweede lid.) 

2o Vernietiging, op de niet bepe1·kte voor
ziening van de beklaagde, van de beslis
sing op de strajvorde?·ing brengt vernieti
ging mee van de eindbeslissing op de 
tegen hem ingestelde b~trgerlijke rechts
vordering, die het gevolg van de eerste 
beslissing is, zelfs indien de vernietiging 
van de beslissing op de stmjvo1'dering 
ambtshalve is uitgesproken (2). 

(MOISSON, T. NAAMLOZE VENNOOTSOHAP 
«BANK BRUSSEL LAMBElRT ll.) 

ARREST, 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 16 februari 1977 gewezen 
door het Hof van Beroep te Brussel ; 

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

Over het middel, ambtshalve afgeleid 
uit de schending van de artikelen 779, 
780 en 1042 van het Gerechtelijk 
vVetboek: 

Overwegende dat het arrest vermeldt 
dat " aldus is gevonnist door de heren 
Vander Haegen, voorzitter, de Smedt en 
Vossen, raadsheren, magistraten van de 
negende kamer van het Hof van Beroep 

(1) Raadpl. cass., 27 maart en 30 april1974 
(A1'1', cass., 1974, biz. 828 en 960). 

(2) Cass., 28 juni 1977 (An·. cass., 1977, 
biz. 1118). 

te Brussel, die aan de beraadslaging heb
ben deelgenomen, en, gezien de wettige 
verhindering van raadsheer de Smedt, 
ingevolge bevelschrift van de heer Eerste 
Voorzitter van 15 februari 1977 en met 
toepassing van artikel 779 van het 
Gerechtelijk W etboek, uitgesproken in 
openbare terechtzitting van dezelfde 
kamer op 16 februari 1977, waar aanwezig 
waren de heren Van der Haegen, voor
zitter, Vossen en Verdoodt, raadsheren "; 

Overwegende dat in de processen
verbaal van de terechtzittingen van de 
voormelde kamer van het Hof van 
Beroep te Brussel van 3 en 19 j anuari 
1977 wordt vermeld dat de zaak is 
behandeld door de genoemde raadsheren 
Van der Haegen, de Smedt en Vossen ; 
dat evenwel uit de stukken waarop het 
Hof vermag acht te slaan, niet blijkt dat 
de Eerste V oorzitter van het Hof van 
Beroep te Brussel een beschikking heeft 
genomen als bedoeld in artikel 779, 
tweede lid, van het Gerechtelijk W etboek, 
waarbij hij raadsheer Verdoodt aanwees 
om raadsheer de Smedt wegens wettige 
verhindering te vervangen op het ogen
blik van de uitspraak ; 

Overwegende dat hieruit volgt dat het 
voor het Hof niet mogelijk is na te gaan 
of raadsheer V erdoodt, die niet alle 
zittingen over de zaak had bijgewoond, 
wettig was aangewezen, overeenkomstig 
het voorschrift van artikel 779, tweede 
lid, van het Gerechtelijk Wetboek, om 
raadsheer de Smedt, die de eerste twee 
zittingen had bijgewoond, te vervangen; 

Dat het arrest mitsdien nietig is ; 

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

Overwegende dat eiser geen middel 
aanvoert; 

Overwegende evenwel dat de hierna 
uit te spreken vernietigix1g van de 
beslissing op de tegen eiser ingestelde 
strafvordering, ook al geschiedt zij 
ambtshalve, de vernietiging meebrengt 
van de beslissing op de tegen eiser 
ingestelde civielrechtelijke vordering, die 
het gevolg is van de eerstbedoelde 
beslissing ; 

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 
Antwerpen. 

20 september 1977. - 2e kamer. -
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Voo1·zitte1·, Ridder de Schaetzen, raads
heer waarnemend voorzitter. - Ve1•slag
geve1·, de H. Soetaert. - Gelijkluidende 
conclusie, de H. Lenaerts, advocaat
generaal. 

26 KAMER. - 20 september 1977. 

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN. STRAFZAKEN. 
REOHTER IN HOGER B:ElROEP DIE DE 
BEROEPEN BESLISSING BEVESTIGT. -
BEVESTIGING HIEROP GEGROND DAT 
DE REOHTER IN HOGER BEROEP DE 
ZIENSWIJZE VAN DE EERSTE REOHTER 
DEELT. - DRAAGWIJDTE VAN DEZE 
RED EN. 

De rechter in hoger beroep die de beroepen 
beslissing bevestigt op gTond dat hij de 
zienswijze van de eeTste rechte1· deelt, 
neemt niet alleen diens beslissing ovm·, 
maar ook de Tedenen waamp die beslis
sing steunt (1). (Art. 97 Grondwet.) 

(GAEREMIJN EN LITISOONSORTEN, 
T.ARNOUT;ARNOUT,T. GAEREMIJN 

EN LITISOONSORTEN.) 

Met de notitie overeenstemmend 
arrest. 

20 september 1977. - 26 kamer. -
V ooTZitteT, Ridder de Schaetzen, raads
heer waarnemend voorzitter.- VeTslag
gever, de H. Delva. - Gelijkluidende 
conclusie, de H. Lenaerts, advocaat
generaal. - Pleiters, de HR. Bayart en 
Fally. 

26 KAMER. - 20 september 1977. 

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

(1) Cass., 17 januari 1966 (Bull. en Pas., 
1966, I, 626); raadpl. cass., 29 april 1974 
(Arr. cass., 1974, blz. 946) en 10 december 
1974 (ibid., 1975, blz. 431). 

(2) Raadpl. cass., 5 februari 1974 (A1·r. 

BURG:ElRLIJKE REOHTSVORDERING. -
GEEN OONOLUSIE.- GEEN VERPLIOH· 
TING VOOR DE REOHTER TE VERMELDEN 
IN WELKE MATE HIJ REKENING HEEFT 
GEHOUDEN MET RET DESKUNDIGEN· 
VERSLAG OM RET BEDRAG VAN DE 
SOHADEVERGOEDING TE BEPALEN. 

20 HOGER BEROEP. - STRAFZAKEN. 
- VERNIETIGING VAN HET BEROEPEN 
VONNIS DOOR DE REOHTER IN HOGER 
BEROEP.- EERSTE REOHTER DIE OVER 
DE ZAAK ZELF UITSPRAAK HEEFT 
GEDAAN. - REOHTER IN HOGER BEROEP 
DIE OVER DE ZAAK ZELF BESLIST TEN 
GEVOLGE VAN DE DEVOLUTIEVE KRA,OHT 
VAN HET HOGER BEROEP EN NIET BIJ 
WEGE VAN EVOOATIE. 

1° Bij ontstentenis van conclusie is de 
1'echter niet vm-plicht te VM'melden in 
welke mate hij rekening heejt gehouden 
met het deskundigenve1•slag om het 
bedTag van de schadeveTgoeding te 
bepalen (2). (Art. 97 Grondwet.) 

2° De 1·echter in hoger beroep die over de 
zaak zelf beslist na ve1·nietiging van een 
beroepen vonnis dat zelf oveT· de zaak 
uitspraalc heeft gedaan, beslist ten 
gevolge van de devolutieve k1·acht van 
het hogM' be1·oep en niet bij wege van 
evocatie (3). (Art. 215 Sv.) 

(GEEROMS, T. DE HAAS.) 

ARREST. 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 10 maart 1977 door het Hof 
van Beroep te Antwerpen gewezeri: ; 

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

Overwegende dat de substantieJe. of 
op straffe van nietigheid voorgeschreven 
rechtsvormen in acht zijn genomen en 
dat de beslissing overeenkomstig de wet 
is gewezen; 

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

Over het eerste middel, afgeleid uit de 

cass., 1974, blz. 610) en 15 februari 1977 
(ibid., 1977, blz. 665). 

(3) Cass., 16 en 23 februari 1970 (A1•r. cass., 
1970, blz. 564 en 589); raadpl. cass., 18 de 
cember 1973 (ibid., 1974, blz. 446). 
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schending van artikel 97 van de Grond
wet, 

doordat het arrest het beroepen vonnis 
bevestigt voor zover het beklaagde 
veroordeelde om aan de burgerlijke partij 
provisioneel een som van 20.000 f1ank 
te betalen, en voor het overige het 
beroepen vonnis wijzigt en een definitieve 
vergoeding aan de burgerlijke partij 
toekent, 

terwijl het tegenstrijdig is bij eenzelfde 
beslissing een provisionele vergoeding en 
een definitieve vergoeding toe te kennen ; 
het eveneens tegenstrijdig is het beroepen 
vonnis te wijzigen behalve voor de 
toekenning van een provisioneel bedrag, 
het voor het overige te wijzigen, dus ook 
wat betreft de benoeming van een 
deslmndige die in het beroepen vonnis 
was geschied, en een definitieve vergoe
ding toe te kennen welke steunt op het 
verslag van de deskundige die in eerste 
aanleg was benoemd en wiens benoeming 
niet wordt bevestigd; het anderzijds 
niet uit te maken is uit de motieven van 
het arrest of en in welke mate het hof 
van beroep rekening gehouden heeft met 
het verslag van de deskundige, wiens 
benoeming zij niet heeft bevestigd, en 
waarvan geen sprake is in de motieven, 
doch waarnaar nochtans in het dispositief 
wordt verwezen : 

Overwegende dat uit de motieven van 
het arrest blijkt dat het hof van beroep 
de algehele en definitieve schadevergoe
ding bepaalt op 313.536 frank; 

Dat, door eensdeels het beroepen 
vonnis te << bevestigen " in zoverre het 
een provisioneel bedrag van 20.000 frank 
toekende, en anderdeels het beroepen 
vonnis te « wijzigen voor het overige » 
en, 1•echtsprekend na neerlegging van het 
deslnmdigenverslag, benevens voormelde 
som van 20.000 frank een bedrag van 
293.536 frank toe te kennen, het arrest, 
ondanks zijn bewoordingen, doch zonder 
tegenstrijdigheid, een totaal en definitief 
bedrag van 313.536 frank toekent over
eenkomstig de gedane raming ; 

Overwegende dat het arrest het des
kundigenverslag alleen vermeldt in ver
band met de loop van de procedure ; dat 
bij gebrek aan conclusie desbetreffend 
het niet verplicht was aan te duiden in 
welke mate het daarmede rekening 
gehouden heeft om het bedrag van de 
schade te bepalen ; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen ; 

Over het tweede middel, 

Dat het middel feitelijke grondslag 
mist; 

Over het derde middel, 

Dat het middel feitelijke grondslag 
mist; 

Over het vierde midde], afgeleid uit de 
schending van de artikelen 212, 213 en 
215 van het Wetboek van Strafvordering, 

do01·dat de burgerlijke partij uitdruk~ 
kelijk aan het hof van beroep gevraagd 
had de zaak tot zich te trekken hetgeen 
mogelijk was in geval van wijziging van 
de beslissing van de eerste rechter, 

terwijl het hof van beroep noch in de 
motieven, noch in het dispositief van 
het arrest beslist de zaak tot zich te 
trekken: 

Overwegende dat uit de stukken 
waarop het Hof vermag acht te slaan 
blijkt dat de eerste rechter, hoewel hij 
slechts een provisioneel bedrag heeft 
toegekend en een deskundigenonderzoek 
bevolen, uitspraak heeft gedaan over alle 
punten van de vordering die voor hem 
was gebracht ; 

Dat hieruit volgt dat de zaak zelf in 
haar geheel voor het hof van beroep 
aanhangig werd gemaakt door de devolu
tieve kracht van het hoger beroep ; 

Dat het hof van beroep de zaak niet 
hoefde aan zich te trekken ; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen ; 

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

20 september 1977. - 2° kamer -
Voo1·zitte1· en Ve1·slaggeve1·, Ridder. de 
Schaetzen, raadsheer waarnemend voor
zitter. - Gelijlcluidende conclusie, de 
H. Lenaerts, advocaat-generaal. 
Pleite1·, de H. De Baeck. 

2° KAMER. - 20 september 1977. 

BEWIJS. - STRAFZAKEJN. - BEWIJS 
DOOR GETUIGEN.- G:EiVAL WAARIN DE 
WET GEEN BIJZONDER BEWIJSMIDDEL 
VOORSOHRIJFT. - GETUIGENISSEN. -
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0NAANTASTBARE BEOORDELING DOOR 
DE FEITENREOHTER. - GRENZEN. 

Wanneet·, in strafzaken, de wet geen 
bijzonder bewijsmiddel voorsch1'ijft, be
oordeelt de 1'echte1' op onaantastbm·e 
wijze in feite de bewijsw.am·de v?'n d_~ 
veTklaTingen van de getu~gen, m~ts h~J 
de bewooTdingen et·van niet miskent (I). 

(DUPREZ EN LITISOONSORTEN, 
T. DEBAERE EN NAAMLOZE VENNOOTSOHAP 

«VANDEN AVENNE ,,) 

Met de notitie overeenstemmend 
arrest. 

20 september I977. - 2e kamer. -
VooTzitteT, Ridder de Schaetzen, raads
heer waarnemend voorzitter. - Ve1'slag
geve1', de H. Delva. - Gelijkluidende 
conclusie, de H. Lenaerts, advocaat
generaal. - PleiteTs, de HH. De Roeck 
en Van Peteghem (heiden van de balie 
te Gent). 

2e KAMER.- 20 september 1977. 

I o ARBEIDSONGEV AL. - BURGER
REOHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID. -
VORDERING TEGEN DE WERKGEVER, 
ZIJN LASTHEBBERS OF AANGESTELDEN. 
- VORDERING VAN VERGOEDING VOOR 
MORELE SCHADE. - GRENZEN VAN 
'l'OELAATBAARHEID. 

2o VOORZIENING IN CASSATIE. 
STRAFZAKEN. - VORM. - VERZOEK
SOHRIFT TOT STAVING VAN DE VOOR
ZIENING. - VERZOEKSOHRIFT INGE
DIEND TER GRIFFIE VAN RET GEREOHT 
DAT DE BESTREDEN BESLISSING HE.EFT 
GEWEZEN. - lNGEDIEND BUITEN DE 
TERMIJN GESTELD BIJ ARTIKEL 422 
VAN RET WETBOEK VAN STRAFVOR
DERING. - RET HOF SLAAT ER GEEN 
AOHT OP. 

I o De doo?' een m·beidsongeval get?·offene of 

(1) Cass., 6 september 1977, s"p1·a, blz. 23. 
(2) Raadp1. cass., 13 december 1954 (Bull. 

en Pas., 1955, I, 371) en 16 januari 1956 

zijn 1·echthebbenden kunnen van de 
weTkgeve1·, zijn lasthebbe1·s of aange
stelden geen ve1·goeding voor morele 
schade volgens het gemeen 1·echt vorde1·en, 
tenzij de wM·kgeveT, ziJn lasthebber .?f 
aangestelde het aTbeidsongeval opzettehJk 
heeft veroorzaakt, de weTkgever opzettelijk 
een ongeval heeft verooTzaakt dat een 
aTbeidsongeval tot gevolg heeft of het 
ongeval zich hee.ft voo1·gedaan op de weg 
naaT en van het werk (2). (Wet van 
IO april I97l, art. 46, § I, I 0 , 3° en 5°.) 

2o Het Hof slaat geen acht op een veTzoek
schrift dat, tot staving van: een voor
ziening in stmfzalcen, te1· griffie van het 
gerecht dat de bestTeden beslissing he~ft 
gewe.zen, is ingediend buiten de term~Jn 
gesteld b~i artilc.el 422 van het W etboek 
van Stmfvo?·denng (3). 

(BAHHODH, TAHER EN OUHADDOU, 
T. SMILDE EN NAAMLOZE VENNOOTSOHAP 

cc FONDERIES MODERNES SMILDE ».) 

ARREST. 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 2I april I977 door bet Hof 
van Beroep te Brussel gewezen ; 

Over het middel afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 46 van de Arbeids
ongevallenwet van IO april 1971, I319, 
I320 1322, 1382, I383 van het Burgerlijk 
W etboek 3 en 4 van de wet van I7 april 
I878 ho;.dende de voorafgaande titel 
van het W etboek van Strafvordering, 

doordat het arrest, op civielrechtelijk 
gebied, de vordering van de eiseressen 
strekkend tot vergoeding van de geleden 
morele schade niet ontvankelijk verklaart 
op grand van de overweging dat de 
eiseressen in hun conclusie cc bekend 
maken dat zij een vordering hebben 
ingeleid voor de arbeidsre~~tbank tot 
het bekomen van de wettehJke vergoe
dingen », dat deze verg:oeding:en een 
forfaitaire schadeloosstellmg mtmaken 
die de morele schade uitsluit, dat het 
slachtoffer van een arbeidsongeval of 
zijn rechthebbenden, overeenkomstig a~
tikel 46, § 1, 1°, van de wet van 10 april 
1971, slechts een ruimere vordering 
tegen de werkgever kunnen laten gelden 

(A1'1'. cass., 1956, biz. 372); Senaat, 1969-
1970, Gedr. St. nr. 328, biz. 26. 

(3) Raadpi. cass., 1 oktober 1974 (Arr. 
cass., 1975, biz. 149). 
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op grond van de algemene principes 
betreffende de civielrechtelijke aanspra
kelijkheid, in zoverre wordt bewezen 
dat de werkgever het arbeidsongeval 
opzettelijk heeft veroorzaakt of opzette
lijk een ongeval heeft veroorzaakt dat 
een arbeidsongeval tot gevolg heeft, of 
nog, luidens artikel 46, § 1, 5o, wanneer 
het ongeval zich voordoet op de weg 
naar en van het werk, dat bedoeld opzet 
niet bewezen is noch wordt ingeroepen, 

te1·wijl, eerste onde1·deel, de eiseressen 
in conclusie vermeldden dat zij een 
vordering ingesteld hadden tot het 
bekomen van de vergoeding voor « mate
riiile >> schade, zodat het arrest, door te 
overwegen dat de eiseressen in hun 
conclusie bekend maakten een vordering 
te hebben ingeleid voor de arbeids
rechtbank tot het bekomen van de 
<< wettelijke vergoedingen », aan deze 
conclusie een betekenis toekent die de 
bewoordingen ervan overschrijdt en der
halve de eraan toekomende bewijskracht 
rniskent (schending van de artikelen 1319, 
1320 en 1322 van het Burgerlijk 
Wetboek); 

tweede onderdeel, de morele schade 
waarvoor de gemeenrechtelijke vergoe
ding gevorderd werd, niet de schade is 
die gedekt wordt door de in de Arbeids
ongevallenwet bepaalde forfaitaire ver
goeding en het verbod tot cumuleren van 
de vergoedingen, zoals bepaald in arti
kel 46, § 2, laatste lid, van de Arbeids
ongevallenwet, enerzijds slechts geldt 
voor zover het dezelfde schade betreft 
en anderzijds slechts kan tegengesteld 
worden aan een gemeenrechtelijke vorde
ring tot schadevergoeding, wanneer aan 
de eiser voor dezelfde schade reeds de 
vergoedingen krachtens de Arbeidsonge
vallenwet werden « toegekend », zodat 
het arrest, door de gemeenrechtelijke 
vordering tot het bekomen van vergoe
ding voor morele schade niet ontvankelijk 
te verklaren op grond van de beslissende 
overweging dat de eiseressen « een vorde
ring hadden ingeleid » voor de arbeids
rechtbank tot het bekomen van de 
wettelijke vergoedingen, de bovenver
melde beperkingen van het wettelijk 
cumulatieverbod miskent en schending 
inhoudt van artikel 46 van de Arbeids
ongevallenwet van 10 april 1971 alsook 
van de artikelen 1382, 1383 van het 
Burgerlijk Wetboek, 3 en 4 van de wet 
van 17 april 1878 houdende de vooraf
gaande titel van het W etboek van Straf
vordering, die het aan diegene die schade 
geleden heeft, mogelijk maken voor de 
strafrechter de volledige vergoeding van 

alle schade te vorderen van diegene die 
ze veroorzaakt heeft ; 

Overwegende dat naar luid van arti
kel 46, § 2, laatste lid, van de Arbeids
ongevallenwet de volgens het gemeen 
recht toegekende schadevergoeding niet 
kan samengevoegd worden met de krach
tens deze wet toegekende vergoedingen ; 

Overwegende dat de door een arbeids
ongeval getroffene of zijn rechthebbenden, 
lui dens § 1, 1°, 3° en 5°, van het genoemde 
artikel, van de werkgever, zijn last
hebbers of aangestelden geen vergoeding 
voor morele schade volgens het gemeen 
recht kunnen vorderen, tenzij de werk
gever, zijn lasthebber of aangestelde het 
arbeidsongeval opzettelijk heeft veroor
zaakt, de werkgever opzettelijk een 
ongeval heeft veroorzaakt dat een 
arbeidsongeval tot gevolg heeft of het 
ongeval zich heeft voorgedaan op de weg 
naar en van het werk ; 

Dat, zonder daaromtrent te worden 
bekritiseerd, het arrest oordeelt dat het 
ongeval niet opzettelijk werd veroorzaakt 
en vaststelt dat het arbeidsongeval zich 
niet op de weg naar en van het werk 
heeft voorgedaan ; 

Dat het hof van beroep derhalve 
wettig beslist dat de tegen de verweerders 
ingestelde vorderingen van de eiseressen 
tot het bekomen van vergoedingen voor 
morele schade niet ontvankelijk zijn ; 

Overwegende dat, voor het overige, ·in 
zoverre het rniddel het arrest verwijt 
te steunen op de overweging dat de 
eiseressen voor de arbeidsrechtbank een 
vordering hebben ingeleid, en door deze 
overweging de bewijskracht van de 
conclusie van de eiseressen te miskennen, 
het tegen een ten overvloede gegeven 
beweegreden van het arrest gericht is en 
bij gebrek aan belang niet ontvankelijk 
is; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen ; 

Om die redenen, en zonder acht te 
slaan op het verzoekschrift ter griffie 
van het Hof van Beroep te Brussel 
neergelegd op 10 mei 1977, zijnde buiten 
de termijn van tien dagen gesteld in 
artikel 422 van het Wetboek van Straf
vordering, verwerpt de voorziening ; 
veroordeelt de eiseressen in de kosten. 

20 september 1977. - 28 kamer. -
V oo1·zitte1' en V e1•slag geve1·, Ridder de 
Schaetzen, raadsheer waarne1nend voor
zitter. - Gelijkl1tidende conchtsie, de 



H. Lenaerts, advocaat-generaal. 
Pleiter, de H. De Gryse. 

28 KAMER.- 20 september 1977. 

1° HERZIENING. - Nnnuw FEIT. -
INTREKKING VAN EEN VERKLARING 
DOOR EEN GETUIGE. - VEREISTE OM 
EEN AANVRAAG TOT HERZIENING ONT
VANKELIJK TE MAKEN. 

2° HERZIENING. - NrEuw FEIT. -
VERWIJZING NAAR EEN HOF VAN 
BEROEP. - VOORWAARDEN. 

l 0 Opdat de intrekking van een in de loop 
van het geding afgelegde verkla1·ing door 
een get~tige een aanvmag tot herziening 
ontvankelij le lean maleen, is onde1· meer 
Ve?'eist dat enig gegeven wordt voo1'gelegd 
dat de op?·eahtheid van de intreleleing 
waarsahijnlijlc maalct (1). 

2° W anneer in een regelmatige aanvmag 
tot hm·ziening een nieuw feit wm·dt 
aangevoe?'d dat ziah heeft voorgedaan 
sinds de verom·deling of waarvan de 
Ve?'Zoeleer het bestaan ten tijde van het 
geding niet heeft leunnen aantonen en 
waaruit het bewijs van zijn onsahuld 
lean volgen en volgens hem volgt, 
ontvangt het Hoj de aanvmag en beveelt 
het dat een ondm·zoele door een hoj van 
beroep zal wo1·den ingesteld (2). (Sv., 
artt. 443, eerste lid, 3°, en 445, derde 
lid.) 

(MEEVIS.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het verzoek
schrift, ondertekend door Mr. Van Ryn, 
advocaat bij het Hof van Oassatie, en 
neergelegd ter griffie van het Hof van 
Oassatie op 24 mei 1977, waarbij Meevis 
Marc Jean Baptiste, schilder, geboren 
te Gent op 4 mei 1938, thans aange
houden, herziening aanvraagt van een 

(1) Oass., 5 mei 1969 (A1•r, cass., 1969, 
blz. 857); raadpl. cass., 3 mei 1977 (ibid., 
1977, blz. 898). 

(2) Oass., 3 mei 1977, in de vorige noot 
aangebaald, met noot 3 op blz. 899. 
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arrest van het Hof van Beroep te Brussel 
van 9 augustus 1963, dat in kracht van 
gewijsde is gegaan, waarbij hij veroor
deeld werd om te Hekelgem, tussen 
1 februari 1962 en 28 mei 1963, A) twee
maal het misdrijf geacht verkrachting 
gepleegd te hebben op M... A. kind 
boven de voile leeftijd van 10 jaar en 
ben eden die van 14 j aar op het ogenblik 
van de feiten, B) herhaalde malen 
een aanranding van de eerbaarheid 
zonder geweld of bedreiging gepleegd te 
hebben op of met behulp van Moens 
Agnes, kind beneden de voile leeftijd 
van 16 jaar op het ogenblik van de feiten, 
0) herhaalde malen openbare zeden
schennis gepleegd te hebben in tegen
woordigheid van M ... A., kind beneden 
de voile leeftijd van 16 jaar op het 
ogenblik van de feiten, tot een enkele 
gevangenisstraf van twee jaar, alsmede 
tot ontzetting voor een termijn van 
vijf jaar uit de rechten bepaald bij 
artikel 31, 1°, 3°, 4° en 5°, van het 
Strafwetboek en tot de kosten ; 

Gelet op het gunstig en met redenen 
omldeed advies van drie advocaten bij 
het hof van beroep, die tien jaar inge
schreven zijn op het tableau ; 

Overwegende dat de veroordeelde zijn 
aanvraag grondt op artikel 443, 3°, van 
het W etboek van Strafvordering en 
aanvoert dat het bewijs van zijn onschuld 
volgt uit een feit dat zich voorgedaan 
heeft sedert zijn veroordeling, met name 
de intrekking van de verklaringen van 
M... A., welke destijds verklaarbaar 
waren door haar jeugdige leeftijd en haar 
onervarenheid, hetgeen de oprechtheid 
van de intrekking kan waarschijnlijk 
maken; 

Overwegende dat verzoeker aanvoert 
dat die beschuldigingen de enige gegevens 
waren die de rechters die hem hebben 
veroordeeld, tot hun overtuiging hebben 
gebracht; dat het arrest desbetreffend 
zich ertoe beperkt te beschouwen dat de 
feiten bewezen zijn ; 

Overwegende dat het bewijs dat 
verzoeker onschuldig is, schijnt te volgen 
uit het aangevoerde feit dat zich heeft 
voorgedaan sedert zijn veroordeling ; 

Om die redenen, gelet op de arti
kelen 443, 444 en 445 van het Wetboek 
van Strafvordering, ontvangt de aan
vraag tot herziening ; beveelt dat de 
aanvraag zal worden onderzocht door het 
Hof van Beroep te Antwerpen ten einde 
na te gaan of het tot staving van de 
aanvraag aangevoerde feit beslissend 
genoeg schijnt om de zaak te herzien ; 
houdt de kosten aan. 
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20 september 1977. - 28 kamer. -
Voorzitter en Vm·slaggevm·, Ridder de 
Schaetzen, raadsheer waarnemend voor
zitter. - Gelijlcluidende conclusie, de 
H. Lenaerts, advocaat-generaal. 
Pleiter, de H. VanRyn. 

28 KAMER. - 20 september 1977. 

10 GEREOHTSKOSTEN. STRAF-
ZAKElN. - VEROORDELING VAN TWEE 
BEKLAAGDEN. MISDRIJVEN GE
PLEEGD DOOR BEIDE BEKLAAGDEN EN 
MISDRIJVEN GEPLEEGD DOOR EEN VAN 
HEN.- HOOFDELIJKE VEROORDELING 
VAN DE BEKLAAGDEN IN ALLE KOSTEN 
VAN EERSTE AANLEG.- VOORWAARDE. 

20 LIJFSDWANG. - STRAFZAKEN. -
VERNIETIGING VAN DE VEROORDELING 
IN DE KOSTEN VAN DE STRAFVORDE
RING. - BRENGT VERNIETIGING MEDE 
VAN DE VEROORDELING TOT LIJFS
DWANG DIE HET GEVOLG ERVAN IS. 

1° Niet wettelijlc is de hoofdelijlce veroor
deling van twee belclaagden in alle lcosten 
van de strafvm·dering in eerste aanleg, 
als een van de belclaagden enlcel V001' een 
deel van de ten laste van de ande1·e 
bewezen geaohte misd1·ijven sohuldig 
ve1·lclaard wordt en de beslissing niet 
vaststelt dat alle lcosten veroorzaalct 
werden doo1· de miswrijven die door 
beide belclaagden werden gepleegd (1). 
(S.W., art. 50.) 

2° V m·nietiging van de veroo1·deling in de 
lcosten van de strajvordm·ing brengt 
vernietiging mede van de veroo1·deling 
tot lijjsdwang die het gevolg e1·van is (2). 
(Wet van 27 juli 1871, artt. 2, 3, 4 en 5.) 

(DE BEUOKER, T. LANDSBOND 
VAN DE FEDERATIE DER BEROEPS

MUTUALITEITEN VAN BELGIE.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 

(1) Oass., 28 oktober 1975 CArr. cass., 
1976, blz. 270); raadpl. cass., 31 mei 1976 
(ibid., 1976, blz. 1085). 

(2) Cas~., 28 juni 1976 (A?'?', cass., 1976, 
blz. 1220). 
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arrest, op 29 juni 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 50 van 
het Strafwetboek en 3 van de wet van 
1 juni 1849 betreffende de herziening der 
tarieven in strafzaken : 

Overwegende dat het arrest het be
roepen vonnis bevestigt in zoverre het 
eiser en een medebeklaagde solidair in de 
kosten van de eerste aanleg veroordeelt, 
hoewel dat vonnis de beide beklaagden 
slechts ten dele wegens dezelfde mis
drijven veroordeeld had en voor het 
overige ieder van hen wegens een af
zonderlijk misdrijf, terwijl het arrest 
het ten laste van eiser gelegde afzonder
lijk misdrijf niet bewezen verklaart; dat, 
nu noch het beroepen vonnis noch het 
arrest vaststelt dat aile kosten ondeelbaar 
werden veroorzaakt door de ten laste 
van beide beklaagden bewezen verklaarde 
feiten, het arrest de voormelde wets
bepalingen schendt ; dat de hierna uit te 
spreken vernietiging van de beslissing 
over de kosten de vernietiging meebrengt 
van de beslissing over de lijfsdwang ; 

En overwegende, voor het overige, 
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 : 

Dat de voorziening derhalve niet ont
vankelijk is ; 

Om die redenen, vernietigt het bestre
den arrest, in zoverre het uitspraak doet 
over de kosten van de strafvordering in 
eerste aanleg en in zoverre het lijfsdwang 
uitspreekt ten aanzien van eiser ; 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 drievierde van de kosten 
en laat de overige kosten ten laste van 
de Staat ; verwijst de aldus beperkte zaak 
naar het Hof van Beroep te Brussel. 

20 september 1977. - 28 kamer. 
V oorzittm·, Ridder de Schaetzen, raads
heer waarnemend voorzitter. -'---- Verslag
geve?', de H. Soetaert. - Gelijlcluidende 
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conclusie, de H. Lenaerts, advocaat
generaal. 

2e KAJiiiER. - 20 september 1977, 

I 0 BESCHERMING VAN DE MAAT
SCHAPPI.J (WET TOT).- INTERNE
RING.- BEKLAAGDE DIE EEN GEVAAR 
VOOR DE MAATSCHAPPIJ BETEKENT.
BEGRIP. 

2° BESCHERMING VAN DE MAAT
SCHAPPI.J (WET TOT).- INTERNE
RING.- BEKLAAGDE DIE EEN GEVAAR 
VOOR DE MAATSCHAPPIJ BETEKENT.
BEOORDELINGSBEVOEGDHEID VAN DE 
RECHTER. 

1° Rechtvaardigt wettelijk zijn beslissing 
dat een aan d1'ttgs vm·slaafde beklaagde 
een gevam· voor de maatschappij be
tekent, de rechter die oordeelt dat de kans 
dat de beklaagde zal herbeginnen groat 
is en dat het vaststaat dat hij zwa1·e 
misdrijven van gemeen recht zal plegen 
om aan drugs te geraken (I). (Wet tot 
bescherming van de maatschappij, 
artt. 1 en 7.) 

,2° De rechte1· beoordeelt op onaantastbare 
wijze in feite of de beklaagde die onge
schikt is om zijn daden te controleren, 
een gevaa1• voo1· de maatschappij be
tekent (2). (Wet tot bescherming van 
de maatschappij, artt. I tot 7.) 

(CARON.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 24 juni I977 door het Hof van 
Beroep te Gent, h:amer van inbeschuldi
gingstelling, gewezen ; 

Over het middel afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 7 van de wet van 
I juli I964 op de abnormalen en de 
gewoontemisdadigers, 71 van het Straf
wetboek en 97 van de Grondwet, 

(1) Raadpl. cass., 19 februari 1974 (An·. 
cass., 1974, blz. 689) en 18 mei J 976 (ibid., 
] 976, blz. 1036). 

(2) De arresten vermeld in noot 1. Vgl. 
cass., 22 augustus 1973 (A1·r. cass., 1973, 
blz. 1080). 

doordat het arrest de internering van 
eiser beveelt, 

te1·wijl een persoon die een strafbaar 
feit heeft gepleegd, slechts kan ge'inter
neerd worden indien aile wettelijke 
voorwaarden daartoe gelijktijdig vervuld 
zijn, namelijk : a) een staat van erge 
geestesstoornis bij de beklaagde, welke 
hem ongeschikt maakt tot de controle 
van zijn daden, b) de beklaagde moet 
een gevaar betekenen voor de maat
schappij ; ingeval hij geen gevaar be
tekent voor de maatschappij, hij niet 
kan gei'nterneerd worden maar buiten 
zake client gesteld te worden met toepas
sing van artikel 71 van het Strafwetboek ; 
artikel 7 van de wet van I juli I964 in 
feite een uitzonderingswetgeving is op 
dit artikel 71, dat nog steeds het gemeen 
rechb vormt ; een uitzonderingswetgeving 
steeds restrictief client gei'nterpreteerd 
te worden, zodat een persoon slechts kan 
gei'nterneerd worden indien duidelijk 
bewezen is dat hij een gevaar b(!tekent 
voor de maatschappij en, wanneer hier
over twijfel bestaat, de beklaagde buiten 
vervolging client gesteld te worden ; de 
deskundige-psychiater ten deze gecon
cludeercl had dat eiser geen duidelijk 
gevaar vormt voor de maatschappij ; 
aldus minstens twijfel bestoncl over de 
sociale gevaarlijkheid van eiser ; eiser 
in zijn conclusie voor de kamer van 
inbeschuldigingstelling betwistte een 
gevaar te betekenen voor de maat
schappij ; het hof in zulk geval in zijn 
arrest client aan te duiden waarom eiser 
een gevaar betekent voor de maat
schappij ; het arrest verklaart dat eiser 
een gevaar is voor de maatschappij omdat 
uit het deskundig verslag blijkt dat hij 
verslaafd is aan verclovencle midclelen 
en claardoor binnenkort zal hervallen 
en misdrijven begaan ; clit niet overeen
komstig de wet aanduidt waarom eiser 
een gevaar betekent voor de maat
schappij ; de toestand van sociale gevaar
lijkheid die client te bestaan opdat een 
persoon zou kunnen gei:nterneercl worden, 
een toestand is waarbij deze persoon 
een gevaar betekent voor de maat
schappij als geheel en niet enkel voor 
cleze persoon zelf; het feit dat eiser zou 
hervallen en opnieuw verdovende mid
delen gebruiken, niet ipso facto betekent 
clat hij een gevaar betekent voor de 
maatschappij als geheel ; het feit dat er 
een grote mogelijkheicl bestaat dat hij 
misdrijven zou plegen, evenmin ; een 
clelictuele gedraging weliswaar meestal 
een gevaar betekent voor de maat
schappij, maar uit de restrictieve inter-
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pretatie van de wet van 1 juli 1964 volgt 
dat wanneer, zoals ten deze, de beklaagde 
betwist dat zijn delictuele gedragingen 
een gevaar betekenen voor de maat
schappij, de rechter client aan te halen 
waarin de sociale gevaarlijkheid van 
de door de beldaagde gestelde daden 
bestaat ; het arrest dit niet doet, zodat 
het niet is gemotiveerd naar het vereiste 
van de wet: 

Overwegende dat de rechters in hoger 
beroep, na te hebben vastgesteld dat de 
door de wet gestelde voorwaarden tot 
internering vervuld zijn, oordelen dat 
« verdachte een duidelijk gevaar betekent 
voor de samenleving nu het gevaar voor 
recidive inzake drugverbruik uiterst groot 
is en verdachte het bewijs heeft geleverd 
(de feiten waarover het nu gaat en tevens 
de feiten die aanleiding gaven tot de 
veroordeling van 13 oktober 1972) dat 
hij zich aan zware rnisdrijven van gemeen 
recht schuldig maakt om aan drugs te 
kunnen geraken " ; 

Overwegende dat het arrest door deze 
redengeving de in het middel bedoelde 
conclusie beantwoordt en zijn beslissing 
wettelijk rechtvaardigt; 

Overwegende dat, in zoverre het middel 
aanvoert dat, gelet op het besluit van de 
deskundige, er minstens een twijfel 
bestond nopens het feit of eiser wel een 
gevaar betekent voor de maatschappij, 
het opkomt tegen de feitelijke en derhalve 
in cassatie onaantastbare appreciatie 
door de rechter ; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen ; 

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. 

20 september 1977. - 2e kamer. -
Voor·zitter·, Ridder de Schaetzen, raads
heer waarnemend voorzitter.- Ver·slag
gevm·, de H. Versee. - Gelijlduidende 
conclusie, de H. Lenaerts, advocaat
generaal. - Pleiter·, de H. Deheselle (van 
de balie te Gent). 

2e KAMER. - 20 september 1977. 

BESCHERMING VAN DE MAAT
SCHAPPIJ (WET TOT). - BESLIS
SING VAN DE COMMISSIE TOT BESCHER
MING VAN DE MAATSOHAPPIJ WAARBIJ 
DE HEROPNEJVIING VAN EEN OP PROEF 
IN VRIJHEID GESTELDE GEINTERNEERDE 
WORDT BEVOLEN.- WETTELIJKHEID. 
- VEREISTEN. 

W anneer een op proef in vrijheid gestelde 
ge~nte1·neer·de op vorde1•ing van de 
pr·oc~weur· des ]{onings opnieuw in een 
psychiatr·ische ajdeling wor·dt opgenornen, 
rnag de cornrnissie tot bescherrning van 
de rnaatschappij de opnerning van de 
betrokkene in een instelling die zij 
aanwijst enkel bevelen, indien zij in 
haar beslissing vaststelt dat de voor
waar·den voor· de weder·opnerning vervuld 
zijn ( 1). (Wet tot bescherming van de 
maatschappij, art. 20.) 

(ROOTHOOFT.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op de bestreden 
beslissing, op 19 juli 1977 gewezen door 
de cormnissie tot bescherming van de 
maatschappij, ingesteld bij de psychia
trische afdeling van de gevangenis te 
Antwerpen; 

Over het middel ambtshalve afgeleid 
uit de schending van de artikelen 97 
van de Grondwet en 20 van de wet van 
1 juli 1964 tot bescherming van de 
maatschappij : 

Overwegende dat, krachtens artikel 20 
van de wet van 1 juli 1964, een op proef 
in vrijheid gestelde gei:nterneerde op 
vordering van de procurecU' des Konings 
opnieuw in een psychiatrische afdeling 
kan worden opgenomen, wanneer in zijn 
gedragingen of zijn geestestoestand een 
gevaar voor de maatschappij waarneem
baar is, met name wamleer hij de hem 
opgelegde voorwaarden niet in acht 
neemt ; dat vervolgens de commissie 
tot bescherming van de maatschappij 
over de wederopneming van de be
trokkene in een inrichting die zij aanwijst 
uitspraak doet ; dat de commissie echter 
vooraf client na te gaan of de voor-

(1) Cass., 2 december 1975 en 13 januari 
1976 (Ar·1·. cass., 1976, blz. 416 en 543). 
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waarden voor de wederopneming al dan 
niet vervuld zijn ; dat zij zulks in haar 
beslissing client vast te stellen ; 

Overwegende dat de commissie ten 
deze, na de procureur des Konings te 
hebben gehoord, beslist over het geval 
van eiser betreffende " het niet naleven 
van de voorwaarden " maar besluit tot 
" plaatsing te Merksplas wegens de voor
handen zijnde gegevens, verslagen en 
adviezen, die geen aktuele mogelijkheid 
bieden om betrokkene uit de door hem 
ondergane internering te ontslaan. De 
huidige reclasseringsmogelijkheden bie
den geen voldoende waarborg om zich 
terug aan te passen in de maatschappij '' ; 

Overwegende dat eiser werd ge'inter
neerd bij beschikking van de raadkamer 
van de Rechtbank van eerste aanleg te 
Antwerpen van 28 november 1973 en op 
proef in vrijheid werd gesteld bij beslis
sing van de commissie van 18 mei 1976; 
dat uit de redengeving van de bestreden 
beslissing niet blijkt of de voorwaarden 
van wederopnerning al dan niet vervuld 
zijn; dat de beslissing derhalve niet 
wettelijk gerechtvaardigd is; 

Om die redenen, en ongeacht de door 
eiser aangevoerde middelen, die niet 
tot cassatie zonder verwijzing kunnen 
leiden, vernietigt de bestreden beslissing ; 
beveelt dat van dit arrest melding zal 
worden gemaakt op de kant van de 
vernietigde beslissing; verwijst de zaak 
naar de commissie tot bescherming van de 
maatschappij ingesteld bij de psychia
trische afdeling van de gevangenis te 
Antwerpen, anders samengesteld. 

20 september 1977. - 2e kamer. 
Voo1·zitter, Ridder de Schaetzen, raads
heer waarnemend voorzitter. - V erslag
geVM', de H. Soetaert. - Gelijkluidende 
conclusie, de H. Lenaerts, advocaat
generaal. 

2° KAMER.- 20 september 1977. 

1° VOORZIENING IN CASSATIE. -
BESLISSINGEN WAARTEGEN CASSATIE
BEROEP KAN WORDEN INGESTELD. -
STRAFZAKEN. - BESLISSING VAN DE 
COMMISSIE TOT BESCHERMING VAN DE 
MAATSCHAPPIJ WAARBIJ DE OVERPLAAT
SING NAAR EEN ANDERE INTERNERINGS-

INRICHTING WORDT GEWEIGERD. -
0ASSATIEBEROEP NIET ONTVANKELIJK. 

2o OASSATIEMIDDELEN. - STRAF
ZAKEN. - BESLISSING VAN DE COM
l\USSIE TOT BESCHERMING VAN DE 
MAATSCHAPPIJ. - MID DEL HIERUIT 
AFGELEID DAT ANDERE PERSONEN DAN 
DE LEDEN EN DE SECRETARIS VAN DE 
COMMISSIE BIJ DE BERAADSLAGING 
AANWEZIG WAREN. - MIDDEL DAT 
NIET STEUNT OP ENIG STUK WAAROP 
HET HOF VERMAG ACHT TE SLAAN. -
MIDDEL DAT FEITELIJKE GRONDSLAG 
MIST. 

I 0 Oassatiebe1·oep staat niet open tegen 
de beslissing van de commissie tot 
besche1·ming van de maatschappij, waa?'
bij de overplaatsing naa1· een ande1·e 
intemeringsim·ichting wordt gewei
gerd (1). (Ger. W., art. 608; wet tot 
bescherming van de maatschappij, 
art. 14.) 

2° Feitelijke g1•ondslag mist het middel 
hieruit afgeleid dat andere personen dan 
de leden en de secreta1·is van de commissie 
tot besche1·ming van de maatschappij 
bij de bemadslaging aanwezig waren, 
wanneer deze omstancligheid niet blijkt 
~•it de beslissing of enig ander st1ok 
waarop het Hof vermag acht te slaan (2). 

( GHILLEMIJN.) 

ARREST. 

HET HOF;- Gelet op de bestreden 
beslissing, op 21 juni 1977 gewezen 
door de commissie tot bescherming van 
de maatschappij, ingesteld bij de psychia
trische afdeling van de gevangenis te 
Gent; 

I. In zoverre de voorziening gericht is 
tegen de beslissing waarbij de over
plaatsing van eiser naar de internerings
inrichting te Turnhout geweigerd wordt : 

Overwegende dat tegen dusdanige 
beslissing geen cassatieberoep open staat ; 

Dat de voorziening niet ontvankelijk 
is; 

(1) Raadpl. cass., 24 juni 1975 (.Ar1·. cass., 
1975, blz. 1135), 14 oktober 1975 (ibid., 1976, 
blz. 201) en 20 september 1976 (ibid., 1977, 
blz. 201). 

(2) Raadpl. cass., 16 juni 1969 (.Arr. cass., 
1969, blz. 1027) en 2 september 1975 (ibid., 
1976, blz. 17), 
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II. In zoverre de voorziening gericht is 
tegen de beslissing tot behoud van de 
internering : 

Over het middel afgeleid uit de scherr
ding van artikel 16 van de wet van 
1 juli 1964 tot bescherming van de 
maatschappij tegen abnormalen en 
gewoontemisdadigers, 

doordat de bestreden beslissi:ng getroffen 
werd na beraadslaging waarbij niet alleen 
de leden van de commissie en de 
secretaris, doch tevens de m.aatschappe
lijk assistente alsmede andere personen 
die ·de commissie bijstaan, aanwezig 
waren, 

terwijl aldus gehandeld werd in strijd 
met de ingeroepen wetsbepaling naar 
luid waarvan " alleen de drie leden van 
de commissie en de secretaris ( ... ) bij 
de beraadslaging aanwezig (zijn) » : 

Overwegende dat de beslissing vaststelt 
dat de commissie bij de beraadslaging 
was samengesteld uit de heren Struye de 
Swielande P., voorzitter, Cammaert, 0., 
advocaat, Waelkens, Chr., geneesheer, 
leden, en de heer Herrebaut M., << dienst 
doende als secretaris >> ; 

Overwegende dat het door het middel 
aangevoerde feit niet blijkt uit de 
bestreden beslissing noch uit enig ander 
stuk waarop het Hof vermag acht te 
slaan; 

Dat 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 voor
ziening. 

20 september 1977. - 2e kamer. -
Voorzitter, Ridder de Schaetzen, raads
heer waarnemend voorzitter. - V erslag
gever, de H. Delva. - Gelijkhtidende 
conclusie, de H. Lenaerts, advocaat
generaal.- Pleiter, de H. Verheyen (van 
de balie te Turnhout). 

2e KAMER. - 20 september 1977. 

1 o VOORLOPIGE HECHTENIS. -
HoGER BEROEP TEGEN EEN BESOHIK-

KING TOT BEVESTIGING VAN EEN BEVEL 
TOT AANHOUDING. - VERSOHIJNING 
VOOR DE KAMER VAN INBESOHULDI
GINGSTELLING. - BERIOHT DOOR DE 
GRIFFIER TE GEVEN AAN DE RAADSMAN 
VAN DE VERDAOHTE. - VERZUIJ\'1: OF 
ONREGELMATIGHEID VAN HET BERIOHT. 
- GEVOLGEN. 

2° RECHTEN VAN DE VERDEDI
GING. - STRAFZAKEN. - HOGER 
BEROEP TEGEN EEN BESOHIKKING TOT 
BEVESTIGING VAN EEN BEVEL TOT 
AANHOUDING. - VERDAOHTE DIE VOOR 
DE KAMER VAN INBESOHULDIGINGSTEL
LING IS VERSOHENEN, BIJGESTAAN DOOR 
ZIJN RAADSJ\'I:AN, EN ER ZIOH ZONDER 
VOORBEHOUD HEEFT VERDEDIGD. -
0ASSATIEMIDDEL AFGELEID UIT DE 
ONREGELMATIGHEID VAN HET BERIOHT 
TOT VERSOHIJNING. - NIET-ONTVAN
KELIJKHEID. 

1° In geval van hager be1·oep tegen een 
beschikking tot bevestiging van een bevel 
tot aanhouding, is het door de griffier te 
geven be1·icht van plaats, dag en uur 
van verschijning v66r de kame?' van 
inbesch~tldigingstelling niet voo?'geschre
ven op stra.ffe van nietigheid; het 
ve1·zuim of de onregelmatigheid e1·van 
kan slechts tot ve1·nietiging van de rechts
pleging leiden, indien daardoo1• de 
rechten van de verdediging zijn ge
schaad (1). (Wet van 20 april 1874, 
artt. 4 en 20.) 

2° In geval van hoge?' beroep tegen een 
beschikking tot bevestiging van een bevel 
tot aanhouding is de verdachte, die v66r 
de kamer van inbeschuldigingstelling 
is verschenen, bijgestaan doo?' zijn 
1·aadsman, en e?' zich zonder enig voo?'
behoud heeft verdedigd, niet ontvankelijk 
in zijn betoog v66r het Hof van Oassatie 
dat de ?'echten van zijn ve1·dediging zijn 
miskend ten gevolge van een onregel
matigheid va~ het be1·icht dat de g1·ijjier 
aan de raadsman van de verdachte heeft 
gegeven om v661· de kamer van inbe
schuldigingstelling te ve1·schijnen (2). 

(VANDERGUOHT.) 

ARREST. 

RET HOF;- Gelet op het bestreden 

(1) en (2) Raadpi. cass., 20 maart 1972 
(Arr. cass., 1972, biz. 687) en 25 februari 1975 
(ibid., 1975, biz. 727), 
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arrest, op 27 juli 1977 gewezen door de 
kamer van inbeschuldigingstelling van 
het Hof van Beroep te Gent ; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de rechten van de verde
digi:ng, onder andere door overtreding 
van de artikelen 19 en 20, vijfde lid, van 
de wet van 20 april 1874 op de voorlopige 
hechtenis, gewijzigd door de wet van 
13 maart 1973, 

do01·dat de raadsman van eiser, tegen 
wie wegens twee onderscheiden mis
drijven twee onderscheiden aanhoudings
bevelen waren uitgevaardigd, beide be
vestigd bij een beschikking van de 
raadkamer en beide door eiser voor het 
hof van beroep gebracht, weliswaar een 
schriftelijk bericht ontving betreffende 
de zitting van de kamer van inbeschul
digingstelling op 27 juli 1977, n1.aar daar
bij niet op de hoogte werd gebracht ten 
aanzien van welke van beide verdenkin
gen hij zijn client op die zitting diende 
te verdedigen : 

Overwegende dat het door de griliier 
overeenkomstig artikel 20, vijfde lid, 
van de wet van 20 april 1874 te geven 
bericht van plaats, dag en uur van de 
verschijning voor de kamer van i:nbe
schuldigingstelling niet is voorgeschreven 
op straffe van nietigheid ; dat het verzuim 
of de onregelmatigheid ervan slechts tot 
vernietiging van de rechtspleging kan 
leiden, indien daardoor de rechten van 
de verdediging zijn geschaad ; 

Overwegende dat uit de processtukken 
blijkt dat eiser voor de kamer van 
inbeschuldigingstelling is verschenen, bij
gestaan door zijn raadsman, en er zich 
zonder enig voorbehoud heeft verdedigd ; 
dat zijn betoog dat de rechten van zijn 
verdediging miskend zijn, derhalve niet 
ontvankelijk is ; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen ; 

En overwegende dat de substantii:ile 
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. 

20 september 1977. - 2e kamer. -
V oorzitte1·, Ridder de Schaetzen, raads
heer waarnemend voorzitter.- Verslag
geve?', de H. Soetaert. - Gelijkhtidende 
conclusie, de H. Lenaerts, advocaat-

generaal.- Pleiter, de H. Martens (van 
de balie te Gent). 

2e KAMER.- 21 september 1977. 

1 o VOORZIENING IN CAS SA TIE. -
VoRM. - STRAFZAKEN. - BuRGER
LIJKE P ARTIJ, - V OORZIJlJNING NilllT 
BlllTlllKEND. - NilllT-ONTVANKlllLIJK
HllliD. 

2o VOORZIENING IN CASSATIE. -
PlllRSONJlJN BlllVOlllGD OM ZICH IN CAS
SATilll Tlll VOORZIJlJN. - STRAFZAKEN. 
- VooRZilllNING vAN llllllN BlllKLAAGDE. 
- VOORZIJlJNING TEGJlJN DE BlllSLISSING 
OP DE RECHTSVORDlllRING VAN HllJT 
OPENBAAR MINISTlllRIE TEGlllN lllEN 
MlllDJlJBlllKLAAGDlll. - NIET-ONTVAN
KELIJKHEID. 

3° VOORZIENING IN CASSATIE. -
PERSONJlJN BlllVOlllGD OM ZICH IN CAS
SATilll TE VOORZIJlJN. - STRAFZAKEN. 
- STRAFVORDERING. - VoORZilllNING 
VAN Dlll BEKLAAGDE. -BlllSLISSING Dilll 
DE STRAFVORDlllRING VllJRJAARD VllJR
KLAART. - NrET-ONTVANKlllLIJKHllliD. 

4° VOORZIENING IN CASSATIE. -
PlllRSONJlJN BEVOlllGD OM ZICH IN CAS
SATilll TE VOORZilllN. - STRAFZAKEN. 
- BESLISSING WAARBIJ Dlll BURGER
RECHTJlJLIJK AANSPRAKELIJKE P ARTI;f 
BUITEN BJllT GlllDING WORDT GESTELD. 
- VOORZIENING VAN DllJZlll PARTU, -
NrlllT·ONTVANKELIJKHlllm. 

1° Niet ontvankelijk is de voorziening van 
een bu1·ge1'lijke pm·tij die niet is betekend 
aan de pa1·tij tegen wie ze is gericht (1). 
(Art. 418 Sv.) 

2° Een beklaagde is niet bevoegd om zich 
in cassatie te voo?·zien tegen de beslissing 
op de ?'echtsvordering van het openbaar 
ministerie tegen een medebeklaagde (2). 
(Art. 216 Sv.) 

3° Niet ontvankelijk, wegens het ontb1•eken 
van belang, is de voorziening van de 
beklaagde tegen een beslissing die de 

(1) Cass., 28 februari 1977 (A1·r. cass., 
1977, blz. 695 ), 

(2) Oass., 7 maart 1977 (A1'1'. cass., 1977, 
blz. 731). 
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strafvm·de?·ing we gens verjaring vervallen 
verklaart (1). 

4D Niet ontvankelijk, wegens het ontb1·eken 
van belang, is de voo1·ziening van de 
bu?·ge1·rechtelijk aanspmkelijke partij 
tegen een beslissing wam·bij zij buiten 
het geding wordt gesteld (2). 

(NAAMLOZE VENNOOTSCHAP 
« ROYALE BELGE », BERTRAND M.-0. 

EN BERTRAND P ., T. HUMBLET.) 

Met de notities overeenstemmend 
arrest. 

21 september 1977. - 2e kamer. -
V oorzitter, Baron Richard, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - Verslaggeve~·, 
Mevr. Raymond-Decharneux. - Gelijk
luidende conclusie, de H. Duchatelet, 
advocaat-generaal. 

2e KAMER,- 21 september 1977. 

1D VONNISSEN EN ARRESTEN. -
STRAFZAKEN. - ARREST VAN BUITEN
VERVOLGINGSTELLING.- BEGRIP. 

2D VOORZIENING IN CASSATIE. -
BESLISSINGEN WAARTEGEN EEN CAS
SATIEBEROEP KAN WORDEN INGESTELD, 
- STRAFZAKEJN. - ARREST VAN DE 
KAMJlJR VAN INBESCHULDIGINGSTELLING. 
- KLACHT MET AANSTELLING VAN 
BURGERLIJKE PARTIJ WEGENS DIEF
STAL. - DIEJFSTAL DIE NIET STRAFBAAR 
IS KRACHTENS ARTIKEL 462 VAN HET 
STRAFWETBOEK. - ARREST DAT BE
SLIST DAT DE BURGERLIJKE PARTIJ DE 
STRAFVORDERING NIET OP GANG HEEFT 
KUNNEN BRENGEN. - VOORZIENING 
VAN DE BURGERLIJKE PARTIJ. 
ONTV ANKJlJLIJKHEID. 

3D VOORZIENING IN CASSATIE. 

(1) Cass., 7 maart 1977 (.Arr. cass., 1977, 
biz. 731). 

(2) Cass., 2 oktober 1973 (A1·r. cass., J 974, 
biz. 115). 

(3) Raadpi. cass., 3 februari 1949 (Arr. 
cass., 1949, biz. 93) en 14 december 1959 
(ibid., 1960, biz. 324); zie ook FAUSTIN

HELIE, Traite, uitg. 1883, d. VI, biz. 128 ; 

PERSONEN BEVOEGD OM ZICH IN CAS
SATIE TE VOORZIEJN.- STRAFZAKEN,
ARREST TOT BUITENVERVOLGINGSTEL
LING. - VoORZIJlJNING VAN DE BURGER
LIJKE P ARTIJ. - DRAAGWIJDTE, 

4D CASSATIEMIDDELEN. - STRAF
ZAKEN. - VOORZIENING IN CASSATIE 
VAN DE BURGERLIJKE PARTIJ TEGEN 
EEN ARREST TOT BUITENVERVOLGING
STELLING. - MIDDEL DAT DE BESCHIK
KING TOT BUITENVJlJRVOLGINGSTELLING 
BETWIST.- NIET-ONTVANKELIJKHEID. 

1 D en 2° H et a?'?'est van de kamer van 
inbeschuldigingstelling volgens hetwelk 
de stmjvo1·dering niet op geldige wijze 
op gang is gebracht door de aanstelling 
van bu?·ge1·lijke partij wegens diejstal, 
op g1·ond dat deze diefstal niet stmjbaar 
is kmchtens artikel 462 van het Stmf
wetboek, is een a?'?'est tot buitenve~·vol
gingstelling waa1·tegen de burgerlijke 
pm·tij zich in cassatie kan voorzien (3). 
(Artt. 128 en 135 Sv.) 

3D De bu1·gerlijke pa1·tij is enkel ontvan
kelijk om zich tegen een a1·rest tot bttiten
ve~·volgingstelling in cassatie te voo1·zien, 
in zoverre zij hierbij veroordeeld wo1·dt 
tot schadevergoeding jegens de verdachte 
en in de kosten van de strajvm·dering 
en in zove?'?'e het arrest een ande~·e 
beschikking bevat die uitsluitend betrek
king heeft op de bu1•gerlijke ?'echts
vordering (4). (Art. 135 Sv.) 

4D Niet ontvankelijk, tot staving van een 
voo1·ziening van de btwgerlijke pattij 
tegen de beschikking tot buitenve?·vol
gingstelling wawrbij zij wordt ve~·oordeeld 
tot schadevergoeding jegens de ve~·dachte 
en in de kosten van de stmfvm·dering of 
van de burge1•lijke ?'echtsvorde~·ing, is 
het middel dat de beschikking tot buiten
ve?·volgingstelling betwist (5). (Art. 235 
Sv.) 

(WILLOT, T. POPULAIRE 
EN LITISCONSORTEN.) 

ARREST (vertaling). 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 

GARRAUD, Tmite, d. III, nr. 1009, biz, 320, 
Rep. p1·at. dr. belge, a. I, vo Action publique, 
nr. 6. 

(4) Cass., 13 december 1976 (Ar1•, cass., 
1977, biz. 410). 

(5) Cass., 22 november 1976 (Arr. cass., 
1977, biz. 324). 
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arrest, op 25 januari 1977 gewezen door 
het Hof van Beroep te Bergen, kamer 
van inbeschuldigingstelling ; 

Overwegende dat het arrest beslist 
" dat de door de klagende partij aange
geven feiten geen aanleiding kunnen 
geven tot een strafvordering tegen de in 
de klacht aangeduide personen die ook 
de enige zijn aan wie de feiten ten laste 
kunnen gelegd worden >> en dat de klacht 
met aanstelling van burgerlijke partij 
« niet ten gevolge kan hebben dat het 
strafproces op gang wordt gebracht, daar 
de aangegeven feiten, ten deze, geen 
wettelijk strafbare misdaad of wanbedrijf 
uitmaken » ; dat het bijgevolg een arrest 
tot buitenvervolgingstelling betreft ; 

Overwegende dat de burgerlijke partij 
zich enkel in cassatie kan voorzien tegen 
een arrest tot buitenvervolgingstelling 
voor zover zij hierbij veroordeeld wordt 
tot schadevergoeding jegens de verdachte 
en in de kosten van de strafvordering 
of in die van de civielrechtelijke verde
ring, of voor zover het arrest een andere 
beschikking bevat die uitsluitend be
trekking heeft op de civielrechtelijke 
vordering; 

Over de twee middelen, 

Overwegende dat de middelen niet 
ontvankelijk zijn, daar zij het dispositief 
van de buitenvervolgingstelling weer ter 
sprake brengen ; 

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

21 september 1977. - 2e kamer. -
V oo1·zitter, Baron Richard, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - Verslaggeve~·, 
de H. Screvens. - Gelijkluidende oon
olusie, de H. Duchatelet, advocaat
generaal. - Pleiter, de H. L. Simont. 

2e KAMER.- 21 september 1977. 

VOORLOPIGE HECHTENIS. - ON
DERzo:EKSGER:ECRT DAT TE BESLISSEN 
HEEFT OVER DE RANDRAVING VAN 
DE HffiCRTENIS. - GELDIGREID VAN 
RET B:EVEL TOT AANROUDING EN 

GELEID KUNNEN NIET MEER WORDEN 
BETWIST. 

Bij de beslissing van het onderzoeksge1·eoht 
ove1• de handhaving van de voorlopige 
heohtenis behoeft dit gereoht zioh niet 
mee1· uit te spTeken oveT de geldigheid 
van het bevel tot aanhouding en ove1· de 
1·egelmatigheid van de pTocedut·e die tot 
VTijheidsbe1'0ving heeft geleid (1). (Art. 5 
wet van 20 april 1874.) 

(RUBIN.) 

ARREST (vertaling). 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op II augustus 1977 gewezen 
door het Hof van Beroep te Luik, kamer 
van inbeschuldigingstelling ; 

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

dooTdat, ondanks de door de raadslieden 
van de verdachte in hun pleidooien 
gedane verzoeken, de stuklmn van de 
uitleveringsprocedure in het dossier noch 
in origineel, noch in afschrift, noch bij 
uittreksels voorkomen, 

terwijl dit gebrek in strijd is m.et de 
bepaling van artikel 5, lid b, van het 
Verdrag tot bescherming van de rechten 
van de Mens, vermits hierdoor noch de 
verdachte, noch zijn verdedigers, noch 
de onderzoeksgerechten de regelmatigheid 
kunnen nazien van de procedure die tot 
de vrijheidsberoving leidde : 

Overwegende dat uit de stukken 
waarop het Hof acht vermag te slaan 
niet blijkt dat de verdediging de toe
voeging van de stukken van de uitleve
ringsprocedure had aangevraagd ; 

Overwegende dat het onderzoeks
gerecht dat uitspraak doet over de 
handhaving van de voorlopige hechtenis 
niet bevoegd is om hetzij de geldigheid 
van het bevel tot aanhouding, hetzij de 
regelmatigheid van de procedure die tot 
de vrijheidsberoving heeft geleid, na te 
gaan; 

Dat het middel niet kan aangenomen 
worden; 

REGELMATIGREID VAN DE PROCEDURE (1) Cass., 4 januari 1977 (Arr. cass., 1977, 
DIE TOT VRIJREIDSBEROVING REEFT blz. 479). 
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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 voor
ziening ; veroordeelt eiser in de kosten. 

21 september 1977. - 2e kamer. -
V oorzitter, Baron Richard, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - Verslaggever, 
de H. Screvens. - Gelijkluidende con
clusie, de H. Duchatelet, advocaat
generaal.- Pleiter, de H. J. Henry (van 
de balie te Luik). 

2e KAMER.- 21 september 1977. 

lO HOGER BEROEP. - STRAFZAKEN. 
- GERECHTELIJK WETBOEK, ARTI
KEL 1068. - GEEN TOEPASSING IN 
STRAFZAKEN. 

2° OASSATIEMIDDELEN. - STRAF
ZAKEN.- MIDDEL TEN BETOGE DAT OP 
DE CONCLUSIE GEEN ANTWOORD IS 
GEGEVEN. - ANTWOORD. - MIDDEL 
DAT FEITELIJKE GRONDSLAG MIST. 

3° OASSATIEMIDDELEN. - STRAF
ZAKEN. - MIDDEL WAARBIJ RET 
GEBREK AAN ANTWOORD OP DE CON
CLUSIE WORDT AANGEVOERD.- VAAG
HEID. 

4° OASSATIEMIDDELEN. - STRAF
zAKEN. MIDDEL DAT KRITIEK 
OEFENT OP DE FEITELIJKE BEOORDE
LING VAN DE FEITENRECHTER.- N!ET
ONTV ANKELIJKHEID. 

5o INTERNATIONALE VERDRAGEN. 
- VERDRAG TOT BESCHERMING VAN 
DE RECHTEN VAN DE MENS EN DE 
FUNDAMENTELE VRIJHEDEN.- ARTI
KEL 8.- RECHT OP EERBIEDIGING VAN 
HET PRivE LEVEN. - MEDEDELING 
DOOR EEN VREEMDE RECHTERLIJKE 
OVERHEID VAN HET DOSSIER VAN EEN 
RECHTSPLEGING TEN LASTE VAN EEN 

(1) Cass., 13 maart 1972 (A1•r, cass., 1972, 
blz. 658). 

(2) Cass., 29 september 1975 (Arr. cass., 
1976, blz. 129), 

{3) Cass., 25 januari 1977 (Arr. cass., 1977, 
blz. 586). 

CASSATIE, 1978. - 4 

VERDACHTE.- GEEN AANSLAG OP RET 
RECHT OP EERBIEDIGING VAN RET 
PRIVE LEVEN. 

1° Artikel 1068 van het Gerechtelijk 
W etboek is vreemd aan de door het 
Strajwetboek en de Wet tot Bescherming 
van de Maatschappij beheerste pro
cedures (1). 

2° Feitelijke grondslag mist het middel dat 
aan de rechter verwijt niet te hebben 
geantwoord op een conclusie, als in de 
bestreden beslissing hierop wel is ge
antwoord (2). (Art. 97 Grondwet.) 

3° Wegens vaagheid is niet ontvanlwlijk 
het middel dat een gebrek aan antwoord 
op de conclusie aanvoert, zonder te 
vermelden op welke eis, weer of exceptie 
niet zou geantwoord zijn (3). 

4° Niet ontvankelijk is het middel dat 
kritiek oefent op de feitelijke beom·deling 
van de gegevens van de zaak door de 
rechter (4). 

5° Artikel 8 van het V m·drag tot 
Bescherming van de Rechten van de 
Mens en de Fundamentele V rijheden, 
goedgekeurd bij handeling van de 
Wetgevende Macht van 13 mei 1955, 
erkent aan een iedm· het recht op eerbiedi
ging van het prive leven ; op dit ?'echt 
wordt geen aanslag gepleegd do01' de 
mededeling, door de vreemde rechte1·lijke 
overheid aan het onderzoeksgerecht dat 
uitspraak moet doen over de aan een 
verdachte ten laste gelegde feiten, van 
het dossie1' van een rechtspleging, zelfs 
wannee1· deze met een beslissing tot 
buitenvervolgingstelling wordt ajge
sloten (5). 

(WILMAERS.) 

ARREST (vertaling). 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 30 juni 1977 gewezen door het 
Hof van Beroep te Brussel, kamer van 
inbeschuldigingstelling ; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 

(4) Cass., 7 december 1976 (Arr. cass., 1977, 
biz. 396). 

(5) Raadpl. J. VELU, «Vie privee et droits 
de l'homme "• nr. 115, blz. 116, in Actes dtu 
3• Golloque international sur la Convention 
europeenne des droits de l'homme, 1970, 
Bruylant, Brussel, 1973. 
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schending van de artikelen 1068 van het 
Gerechtelijk Wetboek en 97 van de 
Grondwet, 

doordat het arrest bij het onderzoek 
van de feiten van de zaak de gegevens 
ter zijde laat die vermoedens vormen 
tegen een derde, om de reden dat geen 
vervolgingen tegen deze derde bij de 
kamer van inbeschuldigingstelling aan
hangig waren gemaakt, en aldus verzuimt 
een afdoend antwoord te geven op de 
door eiser op dit punt bij conclusie 
aangevoerde verweermiddelen : 

Overwegende dat artikel 1068 van het 
Gerechtelijk W etboek vreemd is aan de 
door het Strafwetboek en door de wet tot 
bescherming van de maatschappij be
heerste procedures ; 

Overwegende dat het arrest er zich 
niet toe beperkt te zeggen dat geen 
vervolgingen tegen de in de conclusie 
van eiser aangeduide derde bij het hof 
van beroep aanhangig waren gemaakt ; 
dat het omstandig de elementen aangeeft 
waarop het steunt om te oordelen dat het 
eiser te last gelegde opzettelijk doden 
door hem werd gepleegd en, daarenboven, 
vaststelt dat de in de conclusie van eiser 
vervatte onderstellingen omtrent deze 
derde op niets berusten, vermits de te 
zijnen opzichte bijzonder gevoerde na
vorsingen geen aanwijzing van schuld 
tegen hem aan het licht brachten ; dat 
het arrest op die wijze op de in het middel 
bedoelde conclusie antwoord geeft ; 

Dat het middel feitelijke grondslag 
mist; 

Over het tweede en het derde middel 
samen, afgeleid, 

het tweede, uit de schending van de 
artikelen 22 van het Strafwetboek, 7 en 
97 van de Grondwet, 

doordat het arrest geen antwoord geeft 
op de conclusie van eiser en oordeelt 
dat de toevoeging van het Franse straf
dossier dat op verzoek van de procureur 
des Konings te Brussel door de procureur 
van de Republiek te Avignon werd 
medegedeeld, regelmatig is, om de reden 
dat deze mededeling op regelmatig 
verzoek werd gedaan, zonder dat het 
vaststelt dat deze mededeling artikel 7 
van de Grondwet schendt alsook arti
kel 22 van het Wetboek van Straf
vordering, dat de bevoegdheid van de 
procureur des Konings beperkt tot de 
opsporing en de vervolging van deze 
misdrijven aileen waarvan de kennis
neming aan de correctionele rechtbanken 
en aan het hof van assisen behoort, 

terwijl het aldus medegedeelde dossier 
verband houdt met het door eiser te 
Cavaillon in 1971 gepleegd doden en dat 
besloten werd met een beschikking tot 
buitenvervolgingstelling op 9 september 
1971 ; het verzoek tot mededeling van 
een door een vreemd gerecht behandeld 
strafdossier, dat met de feiten van de 
onderhavige zaak niets uitstaande heeft 
en afgesloten werd bij een beschikking tot 
buitenvervolgingstelling die elk misdrijf 
ten aanzien van de verdachte uitsluit, 
alsook het voegen van dit dossier bij de 
aan de gang zijnde procedure, niet 
behoren tot de bevoegdheid van de 
procureur des Konings die door artikel 22 
van het W etboek van Strafvordering 
bepaald wordt en artikel 7 van de 
Grondwet schenden ; 

het derde, uit de schending van de 
artikelen 8 van het V erdrag tot bescher
ming van de rechten van de Mens en de 
fundamentele vrijheden, ondertekend op 
4 november 1950, te Rome, en goedge
keurd door de wet van 13 mei 1955, 7 
en 97 van de Grondwet, 

doordat het arrest verzuimt een afdoend 
antwoord te geven op de conclusie van 
eiser en beschouwt dat de mededeling 
van het Franse dossier regelmatig is, 

terwijl deze mededeling, vermits geen 
enkele wetsbepaling ze voorschrijft en 
zij geen enkel belang kan hebben bij de 
beoordeling van de feiten ten deze, het 
recht van eiser op eerbiediging van zijn 
prive !even, bevestigd bij artikel 8 van 
het hogervermelde verdrag, miskent, 
waaruit schending van artikel 7 van de 
Grondwet volgt : 

Overwegende dat de middelen niet 
vermelden welke eis, weer of exceptie 
onbeantwoord werd gelaten; dat, in
zoverre zij een gebrek aan afdoend 
antwoord op de conclusie van eiser 
aanvoeren, zij bij gebrek aan nauwkeurig
heid niet ontvankelijk zijn ; 

Overwegende dat het arrest, waarbij 
de vereisten van een goede rechtsbedeling 
in feite worden beoordeeld, overweegt 
dat de mededeling van het dossier van 
het Franse onderzoek waarop in de 
middelen wordt bedoeld " dringend ge
boden was met het oog op het zoeken 
naar de waarheid omtrent de persoonlijk
heid en het verleden van de verdachte " ; 
dat het derde middel, in zover het 
aanvoert dat deze mededeling geen enkel 
belang kon hebben bij de beoordeling 
van de feiten ten deze, kritiek uitoefent 
op deze beoordeling in feite door de 
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rechters en, op dit punt, niet ontvan
kelijk is; 

Overwegende, wat het overige betreft, 
dat geen enkele wetsbepaling de rechters 
die ertoe geroepen zijn uitspraak te doen 
over de feiten van de telastlegging tegen 
een verdachte, verbiedt acht te slaan op 
bijkomende inlichtingen die door het 
openbaar ministerie worden voorgelegd 
en die zij geschikt menen om hen in 
verband met deze feiten of met de 
persoonlijkheid van de verdachte in te 
lichten, mits deze inlichtingen niet 
onwettelijk werden opgevangen en tegen
sprekelijk aan de partijen onderworpen 
werden ; dat het voorleggen door het 
openbaar ministerie van een door een 
vreemde rechterlijke overheid mede
gedeelde strafrechtspleging, die betrek
king heeft op een vroeger door eiser 
gepleegde doding, geen aanslag op de 
eerbiediging van het prive leven van 
laatstgenoemde · heeft kunnen plegen, 
zelfs wanneer deze rechtspleging met een 
beslissing van buitenvervolgingstelling 
werd afgesloten ; 

Dat het arrest, derhalve, geen van de 
in het middel bedoelde wets bepalingen 
schendt; 

Dat de middelen niet kunnen aan
genomen 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 ; 

Om die redenen, verwerpt de voor
ziening. 

21 september 1977. - 2e kamer. -
Voorzitter, Baron Richard, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggever, 
Baron Vin<;otte. - Gelijkluidende con
clusie, de H. Duchatelet, advocaat
generaal. - Pleiters, de HH. P.-E. 
Mousin en M. Delacroix (van de balie 
te Brussel). 

2e KAMER.- 21 september 1977. 

1° JACHT. - VERNIELING, DOOR DE 
EIGENAAR OF DE PACHTER, VAN WILDE 
DIEREN DIE AAN HUN, EIGENDOMM:EJN 
SCHADE TOEBRENGEN. - RECHT BE
PERKT TOT DE DIEREN ALLEEN DIE IN 
ARTIKEL 1 bis VAN DE J ACHTWET ZIJN 
OPGESOMD. 

2° J ACHT. - BESCHERMING VAN VOGELS~ 
- VOGELS VERM:EJLD IN BIJLAGE 2 VAN 
RET KONINKLIJK BESLUIT VAN 20 JULI 
1972 BETREFFENDE DE BESCHERMING 
VAN VOGELS. - BESCHERMING. 
0MVANG. 

3° VERJARING. - STRAFZAKEN. 
BURGERLIJKE RECHTSVORDERING. 
8TRAFVORDERING VERJAARD. - 0M
STANDIGHEID ZONDER GEVOLG OP DE 
V:EJRJARING VAN DE TE BEKWAMER TIJD 
INGESTELDE BURGERLIJKE RECHTSVOR
DERING. 

1° Ofschoon de eigenaar of de pachter, zelfs 
buiten de door de Minister van Land
bouw vastgestelde tijdperken, wilde dieren 
die schade toebrengen aan hun eigen
dommen mogen terugdrijven of vernielen, 
is dit recht tach beperkt .tot de dieren 
die bij artikel 1bis van de Jachtwet 
als wild gerangschikt zijn. (Artt. 1 
1 bis en 6 J achtwet van 28 februari 
1882, respectievelijk gewijzigd bij de 
artt. 1, 2 en 4 K.B. van 20 juli 1972;) 

2° De vogels vermeld in bijlage 2 van het 
Koninklijk Besluit van 20 juli 1972 
mogen niet gedood of vernield worden, 
zelfs door de grondgebruike1· of de houder 
van. ~e.t jachtrecht, behoudens tijdelijke 
afw~Jk~ng toegestaan door de Minister 
van Landbouw. (Artt. 1, 3, 4 en 9 
K.B. van 20 juli 1972 betreffende de 
bescherming van vogels.) 

3° De verjaring van de strafvm·dering 
brengt geen verjaring mee van de te 
bekwamer tijd ingestelde burgerlijke 
rechtsvo?·de?·ing (1). (Art. 26 wet van 
17 april1878.) 

(MAATSCHAPPIJ TEGEN DE WREEDHEID 
JEGENS DE DIEREN, T, GILLOT.) 

ARREST ( vertaling). 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 28 maart 1977 door het Hof 
van Beroep te Bergen gewezen ; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 1 (koninklijk 
besluit van 16 augustus 1974, artikel 1), 
3, 9 van het koninklijk besluit van 
20 juli 1972 betreffende de bescherming 
van vogels, van bijlage 2 van het ver
melde koninklijk besluit van 20 juli 1972, 

(1) Cass., 21 februari 1977 (Arr. cass., 
1977, biz. 676). 



-100-

van de artikelen 6 (koninklijk besluit van 
10 juli 1972, artikel 4) van de jachtwet 
van 28 februari 1882, 3, 13, 17 (wet van 
4 mei 1936, artikel 5, 5°), 20 van de 
wet van 3 januari 1933 op de vervaardi
ging van, den handel in en het dragen 
van wapenen en op den handel in 
munitie, 1382, 1383 van het Burgerlijk 
Wetboek, 3 en 4 van de wet van 17 april 
1878 houdende de voorafgaande titel 
van het W etboek van Strafvordering, 

doordat 1 o om verweerder vrij te 
spreken van de subsidiaire telastleg
ging I, te allen tijde en om het even waar 
de in artikel 1 van het koninklijk besluit 
van 20 juli 1972 bedoelde vogels, evenals 
hun eieren, jongen en pluimen, ten deze 
een Turkse tortel, te hebben gevangen, 
gedood of verdelgd, vervoerd, door
gevoerd en, zelfs tijdelijk, in- of uitge
voerd, 2° om verweerder vrij te spreken 
van de telastlegging II, een jacht- of 
sportwapen, ten deze een 9 nnn. buks, 
te hebben gedragen zonder wettige reden 
te kunnen doen gelden, en 3° om de op de 
vermelde telastleggingen gesteunde civiel
rechtelijke vordering van eiseres wegens 
onbevoegdheid af te wijzen, het arrest 
zegt dat verweerder uit artikel 6 van de 
wet van 28 februari 1882 het recht put 
om, zelfs met vuurwapens, wilde dieren 
die schade zouden toebrengen aan zijn 
eigendom, terug te drijven of te doden ; 
dat er geen onderscheid moet gemaakt 
worden tussen de dieren die worden 
beschouwd als wild en diegene die als 
beschermde dieren of vogels beschouwd 
worden ; dat deze laatste wilde dieren 
kunnen worden wanneer, zoals ten deze, 
zij boosaardig of schadelijk worden 
omwille van het gevaar van dreigende 
aanrichting van schade dat zij voor het 
eigendom van verweerder vormen of 
omwille van de reeds bestaande schade 
die zij eraan toebrengen; dat verweerder, 
zonder zich schuldig te maken aan de 
feiten van de subsidiaire telastlegging I, 
een of meerdere tortelduiven heeft 
kunnen neerschieten, die ten deze in de 
zin van de wet als wilde dieren moeten 
beschouwd worden ; dat de feiten van 
de telastlegging II niet bewezen zijn 
gebleven, daar verweerder van een 
wettige reden doet blijken, te weten het 
recht de wilde dieren door het dragen van 
een jacht- of sportwapen, ten deze een 
9 mm buks, terug te drijven en te doden 
die zijn eigendom schade toebrachten, 

terwijl de Turkse tortel een in de bij
lage 2 van het koninklijk besluit van 
20 juli 1972 vermelde vogel is; de 
artikelen 1 en 3 van dit koninklijk besluit 

onder meer verbieden in de Benelux
landen in het wild levende vogels te 
doden of te vernielen ; er slechts uit
zondering is wat betreft de door arti
kel 1bis van de jachtwet van 28 februari 
1882 als wild gerangschikte vogels; 
artikel 4 van het koninklijk besluit van 
20 juli 1972 met name bepaalde personen 
machtigt de in de bijlage 1 bedoelde 
vogels door bepaalde nauwkeurig aange
duide middelen te doden, te vernielen of 
terug te drijven ; derhalve aileen de in 
bijlage 1 bedoelde vogels gedood, ver
nield of teruggedreven mogen worden, 
en de in bijlage 2 bedoelde vogels, onder 
meer de Turkse tortel, het in geen geval 
mogen worden ; het onder zich houden 
en de trafiek van deze vogels slechts 
onder bepaalde voorwaarden, krachtens 
de artikelen 5 tot 7 van het vermelde 
koninklijk besluit, geoorloofd zijn; ten
slotte artikel 9 van het vermelde konink
lijk besluit bepaalt dat de Minister van 
Landbouw tijdelijke afwijkingen kan 
toestaan met name tot voorkoming 
van schade of met het oog op plaatselijk 
nut; het, derhalve, te allen tijde en om 
het even waar verboden is, zonder 
voorafgaande machtiging van de Minister 
van Landbouw, de Turkse tortel te doden, 
te vernielen of terug te drijven, en de 
rechter, zonder zijn macht te over
schrijden, de Turkse tortel niet als een 
wild dier in de zin van artikel 6 van de 
jachtwet van 28 februari 1882 kan 
beschouwen (koninklijk besluit van 10 juli 
1972) : 

Overwegende dat verweerder met name 
vervolgd werd om te allen tijde en om 
het even waar de in artikel 1 van het 
koninklijk besluit van 20 juli 1972 
bedoelde vogels, ten deze een Turkse 
tortel, te hebben gevangen, gedood of 
verdelgd (subsidiaire telastlegging I), en 
om een jacht- of sportwapen te hebben 
gedragen zonder wettige reden te kunnen 
doen gelden ; 

Overwegende dat hij vrijgesproken 
werd om de reden dat « hij uit artikel 6 
van de jachtwet van 28 februari 1882 
het recht put, de wilde dieren die zijn 
eigendom schade zouden toebrengen, 
zelfs met vuurwapens, terug te drijven 
of te doden n en dat de Turkse tortel, ten 
deze, moest beschouwd worden als een 
wild dier in de zin van de wet, omdat zij 
boosaardig of schadelijk werd omwille 
van het gevaar van dreigende aan
richting van schade dat zij voor het 
eigendom van verweerder vormde of 
omwille van de reeds bestaande schade 
die zij eraan toebracht ; 
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Overwegende dat, enerzijds, sedert de 
wijziging van de jachtwet van 28 februari 
1882 door het koninklijk besluit van 
10 juli 1972, het hogervermelde artikel 6 
alleen het in een van de vier door arti
kel Ibis van de wet bepaalde categorieen 
gerangschikte wild bedoelt, waarin de 
Turkse tortel niet is ondergebracht ; 

Overwegende dat, anderzijds, het ko
ninklijk besluit van 20 juli 1972 betref
fende de bescherming van vogels, volgens 
de bepalingen van zijn artikel 1, toe
passelijk is « op alle in de Beneluxlanden 
in het wild levende vogelsoorten », met 
uitzondering van de in artikel 1 bis van 
de jachtwet van 28 februari 1882 ver
melde vogels, die als wild gerangschikt 
zijn, van de tamme duivenrassen en 
van de zwanen, ganzen en eenden die 
als pluimvee worden opgekweekt ; 

Overwegende dat het, volgens artikel 3, 
eerste lid, van dit koninklijk besluit, « te 
allen tijde en om het even waar ver
boden » is << de vogels bedoeld in ar
tikel 1 . . . te vangen, te do den of te 
verdelgen .. . behoudens de hiernaver
melde afwijkingen » ; 

Overwegende dat, in afwijking van 
het bepaalde in artikel 3, artikel 4 « de 
gTondgebruiker en de houder van het 
jachtrecht » de vogels vermeld in bijlage 1 
van het koninklijk besluit « te allen 
tijde » toelaat « te vangen, te doden, 
te verdelgen of te bestrijden », en 
artike1 9 de Minister van Landbouw 
machtigt tijdelijke afwijkingen toe te 
staan van de bepalingen van het konink
lijk besluit, met name tot voorkoming 
van schade en met het oog op plaatselijk 
nut; 

Overwegende dat de Turkse tortel niet 
in de bijlage 1 van het gezegde koninklijk 
besluit is vermeld en dat zij, derhalve, 
bij gebrek aan door de Minister van 
Landbouw toegestane tijdelijke afwij
king, te Marcinelle, op 2 april 1976, noch 
gedood noch verdelgd mocht worden ; 

Dat het middel gegrond is; 

Over het tweede middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 3, 4, 26 en 27 van de wet van 
17 april 1878 houdende de voorafgaande 
titel van het Wetboek van Strafvordering 
1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek: 

doo1·dat het aangevochten arrest, dat 
de strafvordering in verband met de 
telastlegging III door verjaring vervallen 
verklaart, zegt dat het hof van beroep, 
wegens de vrijspraak van beklaagde 
van de telastlegging I, van de subsidiaire 
telastlegging I en van de telastlegging II, 
onbevoegd is om kennis te nemen van 

de tegen hem ingestelde civielrechtelijke 
vordering, 

terwi}l de beslissing die, na de straf
vordering door verjaring vervallen te 
hebben verklaard, de civielrechtelijke 
vordering wegens onbevoegdheid afwijst, 
niet met redenen omkleed is ; daaren
boven, volgens de hogervermelde arti
kelen 26 en 27, de beslissing over de 
civielrechtelijke vordering, die zoals ten 
deze te bekwamer tijd voor de straf
rechtbank werd ingesteld, wat de telast
legging III betreft door de verjaring van 
de strafvordering niet werd bei'nvloed : 

Overwegende dat uit de stukken 
waarop het Hof vermag acht te slaan 
blijkt dat eiseres zich op 27 oktober 1976 
burgerlijke partij heeft gesteld, dit is 
v66r de verjaring van de strafvordering 
in verband met het op 2 april 1976 
gepleegde feit, dat het voorwerp van de 
telastlegging III uitmaakt ; 

Overwegende dat, krachtens de arti
kelen 26 en 27 van de wet van 17 april 
1878, het latere verval van de straf
vordering geen invloed heeft t.o.v. 
burgerlijke partij ; 

Dat, wat dit betreft, het middel 
gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt het bestre
den arrest in zover het het hof van beroep 
onbevoegd verklaart om kennis te nemen 
van de tegen verweerder op grond van de 
subsidiaire telastlegging I en van de 
te1astlegging II ingestelde civielrechte
lijke vorderingen, het nalaat uitspraak 
te doen over de tegen verweerder op 
grond van de door verjaring vervallen 
verklaarde telastlegging III ingestelde 
civielrechtelijke vordering, en het eiseres 
in de kosten van haar vordering veroor
deelt ; verwerpt de voorziening van 
eiseres voor het overige ; zegt dat van 
dit arrest melding zal worden gemaakt 
op de kant van de gedeeltelijk vernietigde 
beslissing ; veroordeelt verweerder in 
drie vierde van de kosten en eiseres in het 
overige ervan; verwijst de aldus beperkte 
zaak naar het Hof van Beroep te Brussel. 

21 september 1977. - 2e kamer. -
Voorzitter, Baron Richard, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - Verslaggever, 
de H. Screvens. - Gelijkluidende con
clusie, de H. Duchatelet, advocaat
generaal.- Pleiter, de H. Fally. 
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2e KAMER.- 21 september 1977. 

10 HOGER BEROEP. - STRAFZAKEN. 
EENSTEMMIGHEID. ARTI-

KEL 2llbis VAN HET WETBOlliK VAN 
STRAFVORDERING. - DRAAGWIJDT:Ei. 

20 HOGER BEROEP. - STRAFZAKEN. 
- EENSTEMMIGHEID. - BEKLAAGD:Ei 
VRIJGESPROKEN DOOR DE EERSTE REOH
TER. - REOHTER IN HOGER BEROEP 
DIE DE BEKLAAGDE BIJ VERSTEK 
VEROORDEELT ZONDER VAST Tlli 
STELLEN DAT HIJ MET EENSTEMMIG
HEID UITSPRAAK DOET. - VERZET VAN 
DE BEKLAAGDE. - BESLISSING TOT 
HANDHAVING VAN DE VEROORDELINGEN 
BIJ VERSTEK. - EENSTEMMIGHEID 
VEREIST. 

3° CASSATIE. - OMVANG. - STRAF
ZAKEN. - BURGERLIJKE REOHTSVOR
DERING. - NIET BEPERKTE VOORZIE
NING VAN DE BEKLAAGDE. - VERNIE
TIGING VAN DE BlliSLISSING OP Dlli 
STRAFVORD:EiRING.- BRENGT VERNIE
TIGING MEE VAN DE EINDBESLISSING 
OP DE BURGERLIJKE REOHTSVORDERING 
T:EiGEN DE BEKLAAGDE. 

4° VOORZIENING IN CASSATIE. -
PERSONEN BEVOEGD OM ZIOH IN OAS
SATIE TE VOORZIEN. - STRAFZAKEN. -
VOORZIENING VAN DE BURGERLIJKE 
PARTIJ TEGEN Dlli BESLISSING OP DE 
STRAFVORDERING. BURGERLIJKE 
PARTIJ IN GEEN KOSTEN VAN DlliZE 
REOHTSVORDERING VEROORDEELD. -
NIET-ONTVANKELIJKHEID. 

50 CASSATIE. - OMVANG. - STRAF
ZAKEN. - VERNIETIGING VAN Dlli 
BESLISSING OP DE STRAFVORDERING 
TEN LASTE VAN lliEN BEKLAAGDE. -
VERNIETIGING DIE VERNIETIGING KAN 
MEEBRENG:EiN VAN DE BESLISSING OP 
Dlli BURGlliRLIJKE RlliOHTSVORDERING 
VAN DE BEKLAAGDE TEGEN EEN MED:Ei
BEKLAAGD:Ei.- VOORWAARDEN. 

1° De regel van de eenstemmigheid, voor-

(1) Raadpi. cass., 20 september 1937 (Bull. 
en Pas., 1937, I, 237), 4 december 1967 
(A1'1', cass., 1968, biz. 489) en 18 oktober 1976 
(ibid., 1977, biz. 205); vgi. cass., 20 juli 1976 
(ibid., 1976, biz. 1232 ). 

(2) In casu had de appelrechter in zijn 
verstekbeslissing niet vastgesteid dat er met 
eenstemmigheid uitspraak was gedaan. AI had 
hij dit gedaan, dan had hij in zijn beslissing 
op het verzet van de beklaagde, teneinde de 

gesohreven bij artikel 211bis van het 
Wetboek van Strajvordering, is van 
kraoht in al de gevallen waar de beklaagde 
die in eerste aanleg werd vrijgesproken, 
in hager beroep wordt veroordeeld, zonder 
dat hierop een uitzondm·ing wordt 
gemaakt in geval de reohter in hager 
beroep het hem voorgelegde vonnis 
kraohtens artikel 215 van het Wetboek 
van Strajv01·dering teniet doet en opnieuw 
uitspraak doet (I). 

2° Op het verzet van de beklaagde tegen een 
verstekbeslissing van een reohter in 
hager beroep, waarbij hij wordt veroor
deeld ojsohoon hij door de eerste reohter 
was vrijgesproken en zonder dat wordt 
vastgesteld dat hij met eenstemmigheid 
beslist, kan de reohter, die op het verzet 
beslist, de vm·oordelingen niet hand
haven zonder uitspraak te doen met 
eenstemmigheid en zonde?' dat deze 
eenstemmigheid in zijn beslissing w01·dt 
vastgesteld (2). (Art. 2llbis Sv.) 

3° Vernietiging, op de niet beperkte voor
ziening van de beklaagde, van de 
beslissing op de strajvordering, brengt 
vernietiging mee van de eindbeslissing 
op de tegen hem ingestelde burgerlijke 
reohtsvorde'l'ing, welke het gevolg is van 
de eerste (3). 

4° De burge'l'lijke partij die in geen kosten 
van de strajvo1·dering is vm·oordeeld, is 
niet ontvankelijk om zioh in oassatie 
te voorzien tegen de beslissing op deze 
reohtsvo'l'de'l'ing (4). (Artt. 177 en 
216 Sv.) 

5° In geval van ve'l'nietiging van de veroor
delende beslissing op de strajvo'!'dering, 
geldt deze ve'l'nietiging oak voo?' de 
beslissing op de burgerlijke 'J'eohtsvor
dm·ing van de beklaagde tegen een 
medebeklaagde, die voor de helft aan
sprakelijk verklaard is voor het ongeval, 
als in de vemietigde beslissing is vast
gesteld dat tussen de veroordeling van de 
beklaagde en de beslissing op diens 
burgerlijke 1·eohtsvordering een oo'l'za
kelijk verband bestaat; deze vemietiging 

veroordelingen te handhaven, met eenstem
migheid uitspraak moeten doen en deze 
eenstemmigheid in zijn beslissing moeten 
vaststellen ( cass., 16 februari 1970, Arr. 
cass., 1970, blz. 560). 

(3) Cass., 21 maart 1977 (Arr. cass., 1977, 
biz. 782). 

(4) Cass., 20 december 1976 (Arr. cass., 
1977, biz. 442). 
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geldt niet voor de beslissing dat deze 
medebeklaagde ten belope van de helft 
ten minste aansprakelijk is voor de 
schade. 

(DECASTEL, T. VIGNOBLE.) 

ARREST (vet•taling). 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 25 maart 1977 in hoger beroep 
gewezen door de Correctionele Recht bank 
te Doornik; 

I. Op de voorziening van eiser, be
klaagde: 

A. In zoverre de voorziening gericht is 
tegen de strafvordering 

1° tegen verweerder, medebeklaagde : 

Overwegende dat eiser niet bevoegd is 
om zich tegen deze beslissing in cassatie 
te voorzien ; 

2o tegen eiser : 

Over het middel afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 2llbis van het 
Wetboek van Strafvordering en 97 van 
de Grondwet, 

doordat het bestreden vonnis, dat 
uitspraak doet over het verzet van eiser 
tegen het bij verstek op 18 februari 1977 
jegens hem uitgesproken vonnis, zegt 
dat dit verzet ongegrond is en, dien
volgens, dat het vonnis volledige uit
werking zal hebben, en het bestreden 
vonnis aldus beslist terwijl het, na de 
nietigheid te hebben vastgesteld van het 
bij verstek op 18 februari 1977 door de 
eerste rechter gewezen vonnis, opnieuw 
rechtsprekende, eiser veroordeelt wegens 
overtrading van artikel 21.1 van het 
Wegverkeersreglement waarvan eiser 
door de eerste rechter was vrijgesproken, 

terwijl, noch uit dit vonnis noch uit enig 
ander stuk van de rechtspleging blijkt 
dat de rechters die het gewezen hebben 
met eenparige stemmen uitspraak hebben 
gedaan, zoals zij dit moesten doen, wat 
de schuld van eiser betreft en over de 
tegen hem uitgesproken strafwegens de 
gezegde overtrading, waarvan de eerste 
rechter had gezegd dat zij niet bewezen 
was, en terwijl het bedoelde vonnis 
aldus, wat de veroordeling van eiser op 
de strafvordering betreft, aangetast is 
door een nietigheid van openbare orde 
omdat het de eenstemmigheid van de 

rechters niet vaststelt, die in specie 
wettelijk vereist is ; het bestreden vonnis, 
dat uitspraak doet over het regelmatig 
verzet van eiser tegen het vermelde 
vonnis bij verstek van 18 februari 1977, 
het verzet van eiser niet ongegrond heeft 
kunnen verklaren en, bijgevolg, kunnen 
zeggen dat het vonnis waartegen verzet 
is gedaan volledige uitwerking zal hebbeii, 
zonder de hoger aangeduide wettelijke 
bepalingen te schenden : 

Overwegende dat eiser door de eerste 
rechter werd vrijgesproken van de over
trading op artikel 21.1 van het Weg
verkeersreglement ; 

Overwegende dat de correctionele 
rechtbank, op hoger beroep van het 
openbaar ministerie, door het bij verstek 
jegens eiser op 18 februari 1977 gewezen 
vonnis, heeft vastgesteld dat het beroepen 
vonnis nietig was en, opnieuw recht
sprekende, eiser wegens bovenvermelde 
overtrading tot een geldboete van 
50 frank heeft veroordeeld, zonder 
vast te stellen dat deze veroordeling met 
eenparige stemmen van de leden van de 
rechtbank werd uitgesproken ; 

Overwegende dat de correctionele 
rechtbank, nadat eiser in verzet was 
gekomen, door het best:ueden op tegen
spraak gewezen vonnis van 25 maart 
1977 het verzet ontvankelijk doch onge
grond verklaart en beslist, zonder met 
eenparige stemmen uitspraak te doen, 
dat het vonnis van 18 februari 1977 
volledige uitwerking zal hebben; 

Dat het aangevochten vonnis aldus 
artikel 2llbis van het Wetboek van 
Strafvordering schendt ; 

Overwegende, immers, dat de bij deze 
bepaling voorgeschreven regel van de 
eenstemmigheid van kracht is in al de 
gevallen waar de beklaagde die in eerste 
aanleg werd vrijgesproken, in hoger 
beroep wordt veroordeeld, zonder dat 
hierop een uitzondering wordt gemaakt 
in geval de rechter in hoger beroep het 
hem voorgelegde vonnis krachtens arti
kel 215 van het Wetboek van Straf
vordering te niet doet en opnieuw 
uitspraak doet ; 

Dat het middel gegrond is ; 

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

Overwegende dat cassatie van de 
beslissing op de strafvordering, op de 
niet beperkte voorziening van de be
klaagde, de vernietiging meebrengt van 
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de beslissing op de civielrechtelijke 
vordering, die er uit volgt ; 

II. Over de voorziening van eiser, 
burgerlijke partij : 

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

Overwegende dat eiser, die in geen 
kosten jegens de openbare partij werd 
veroordeeld, niet bevoegd is om zich 
tegen deze beslissing in cassatie te 
voorzien; 

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

Overwegende dat het aangevochten 
vonnis zegt dat het verzet geen nieuwe 
elementen aan de zaak heeft gebracht 
noch argumenten die het zouden mogelijk 
maken de op 18 februari 1977 door de 
rechtbank gewezen beslissing zowel op 
het strafrechtelijk als op het civiel
rechtelijk vlak, te wijzigen, vermits de 
overtredingen die door elk van de 
beklaagden waren gepleegd naar hun 
zwaarte werden gestraft en de civiel
rechtelijke gevolgen er gepast werden 
uitgetrokken door een gelijke verdeling 
van de verantwoordelijkheid ; 

Dat uit deze overwegingen volgt dat 
de rechter een causaal verband gelegd 
heeft tussen de op de strafvordering 
tegen eiser gewezen beslissing en de 
beslissing op de civielrechtelijke vordering 
door hem tegen verweerder ingesteld ; 

Dat de vernietiging van de op de 
strafvordering gewezen beslissing dar
halve eveneens geldt voor de beslissing 
op de civielrechtelijke vordering, tegen 
welke eiser zich regelmatig in cassatie 
heeft voorzien ; 

Om die redenen, vernietigt het bestre
den vonnis, behalve in zoverre het 
uitspraak doet over de strafvordering 
tegen verweerder en het beslist dat 
verweerder, we gens de door hem 
gepleegde overtrading, minstens tot be
loop van de helft van de schade aan
sprakelijk is ; 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 vierde 
van de kosten en laat het overige ten 
laste van de Staat ; verwijst de aldus 
beperkte zaak naar de Oorrectionele 

Rechtbank te Bergen, zitting houdend 
in hager beroep. 

21 september 1977. - 2e kamer. -
Voorzitter, Baron Richard, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - Verslaggever, 
Mevr. Raymond-Decharneux. - Gelijk
luidende conclusie, de H. Duchatelet, 
advocaat-generaal. - Pleite1', de H. 
A. DeBruyn. 

Ie KAMER.- 22 september 1977. 

1° VONNISSEN EN ARRESTEN. -
BURGERLIJKE ZAKEN. - BESCHIKKING 
GEWEZEN OP EENZIJDIG VERZOEK
SCHRIFT. - VAN DEZE BESCHIKKING 
MOET ENKEL AAN DE VERZOEKER EN 
AAN DE TUSSENKOMENDE PARTIJEN 
DOOR DE GRIFFIER, BIJ GERECHTSBRIEF, 
KENNIS WORDEN GEGEVEN. 

2° VONNISSEN EN ARRESTEN. -
BURGERLIJKE ZAKEN.- DESKUNDIGE 
AANGESTELD BIJ EEN BESCHIKKING 
GEWEZEN OP EENZIJDIG VERZOEK
SCHRIFT. - VERSLAG VAN DEZE DES
KUNDIGE. - VERSLAG WAARVAN NIET 
RAN WORDEN GEZEGD DAT RET NIET 
KAN WORDEN TEGENGEWORPEN AAN DE 
PARTIJ DIE IN DE RECHTSPLEGING OP 
VERZOEKSCHRIFT NIET IS TUSSENGE
KOMEN OP GROND ALLEEN DAT HAAR 
VAN DE BESCHIKKING GEEN KENNIS 
WERD GEGEVEN. 

go BEWIJS. - BEWIJS DOOR GESCHRIFT. 
- BEWIJSKRACHT VAN DE AKTEN.
BURGERLIJKE ZAKEN.- 00NCLUSIE.
UITLEGGING DOOR DE FEITENRECHTER. 
- UITLEGGING NIET VERENIGBAAR 
MET DE BEWOORDINGEN VAN DE CON
CLUSIE. MISKENNING VAN DE 
BEWIJSKRACHT VAN DE AKTEN. 

1° Van de beschikking op eenzijdig 
ve1·zoekschrijt moet binnen drie dagen 
na de uitspraak enkel aan de verzoeker 
en aan de tussenkomende partijen 
door de grijfier bij gerechtsbrief kennis 
worden gegeven. (Art. 1030 G.W.) 

2° De artikelen 1030 en 1033 van het 
Gerechtelijk Wetboek worden geschonden 
door het vonnis waarbij wordt beslist 
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dat een deskundigenonderzoek ter uitvoe
ring van een beschikking op eenzijdig 
verzoekschrijt niet kan worden tegen
geworpen aan de partij die in de rechts
pleging op verzoekschrift niet is tussen
gekomen op grand alleen dat haar van 
de beschikking geen kennis werd ge
geven (1). 

3° De bewijskracht van de akten wm·dt niet 
miskend door de beslissing die aan de 
conclusie van een pa1·tij een uitlegging 
geejt wellce niet verenigbaar is met de 
bewoordingen ervan (2). (Artt. 1319 
en 1320 B.W.) 

(EOHTGENOTEN OOSTAGANNA-AUBIN, 
T. EOHTGENOTEN UVERGOELS-THEISEN.) 

ARREST (vertaling). 

HET HOF; - Gelet op de bestreden 
vonnissen, op 15 oktober 1975 en 
24 december 1975 in hoger beroep 
gewezen door de Rechtbank van Eerste 
Aanleg te Dinant ; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 15, 16, 812, 
813, 965, 972, 978, 983, 1030, 1031, 1033, 
1034, 1122, 1125 van het Gerechtelijk 
Wetboek, 1319, 1320, 1322 van het 
Burgerlijk W etboek en 97 van de 
Grondwet, 

doordat het vonnis van 15 oktober 1975 
verklaart dat het rapport van de gerech
telijk deskundige Brichet waarop de 
eisers zich tot staving van hun rechts-

(1) De beschikkingen op eenzijdig verzoek
echrift zijn handelingen die staan tussen de 
handelingen van oneigenlijke rechtspraak 
en die van eigenlijke rechtspraak ; het gaat 
om handelingen van rechterlijk beheer welke 
de rechter verricht krachtens zijn imperium; 
zij zijn slechts voorlopig en hebben geen 
gezag van gewijsde. 

Ret staat niettemin vast dat de maat
regelen ter uitvoering van een beschikking 
op eenzijdig verzoekschrift kunnen worden 
tegengeworpen aan een partij die niet is 
opgetreden tljdens de debatten van de 
rechtspleging op verzoekschrift, zolang deze 
geen verzet heeft gedaan tegen de aldus 
gewezen beschikking. Elke partij die ln de 
loop van deze rechtspleging in de zaak niet 
is tussengekomen hetzij als verzoekende 
hetzij als tussenkomende partij kan verzet 
doen tegen de bebchikking die haar rechten 
benadeelt (art. 1033 G.W.). 

vordering beroepen niet tegen de ver
weerders kan worden aangevoerd, op 
grond dat " thans bij het debat is komen 
vast te staan dat de formaliteit als 
bedoeld in artikel 1030 van het Gerechte
lijk W etboek, ten deze de kennisgeving 
aan de partijen van de beschikking tot 
aanstelling van de deskundige Brichet, 
niet werd verricht door de bevoegde 
griffier zoals de tekst van voormeld 
artikel voorschrijft ; dat het duidelijk is 
dat die formaliteit substantieel is ter zake 
van eenzijdige verzoekschriften, daar ze 
de termijn van het rechtsmiddel, ten deze 
het hoger beroep, voor de verzoeker of 
elke tussenkomende partij doet lopen ; 
dat de rechten van de partijen Uvergoels 
en Theisen (thans de verweerders) onbe
twistbaar werden benadeeld door het 
verzuim van die formaliteit en dat het in 
dergelijke omstandigheden uitgevoerde 
rapport van de deskundige Brichet tegen 
hen niet kan worden aangevoerd », 

terwijl, naar luid van de in de motive
ring genoemde wetsbepaling, de beschik
king van de rechter tot wie een eenzijdig 
verzoekschrift is gericht aileen aan de 
verzoeker en aan de tussenkomende 
partijen door de griffier bij gerechtsbrief 
ter kennis moet worden gebracht ; door 
te beslissen dat door het verzuim van die 
formaliteit het rapport van de bij 
beschikking aangestelde deskundige niet 
tegen de verweerders kan worden aan
gevoerd, het vonnis hetzij die verweerders 
als de « verzoekers » beschouwt, zulks 
met miskenning van de bewijskracht van 
de gedingstukken, inzonderheid het ver
zoekschrift van de eisers aan de vrede
rechter van het kanton Florennes van 
6 februari 197 4 tot aanstelling van een 

Anders beslissen zou erop neerkomen aan 
de rechtspleging op eenzijdig verzoekschrift 
haar practische draagwijdte te ontnemen. 

Zie over de aard en het uitvoerbaar karakter 
van de beschikking op eenzijdig verzoek
schrift : CH. VAN REEPINGHEN, Vm'Blag over 
de gerechtelijke hervorming, commentaar op 
de artikelen 1025 tot 1035 van het Gerech
telijk Wetboek, biz. 364 en vlg.; R. MoREL, 
P1·oc~du1·e civile, nrs. 234 en 245 ; H. Vrzroz 
en RAYNAUD, «Jurisprudence en matiere de 
proe<ldure civile >>, in Revue trimest?·ielle de 
d1·oit civil, 1945, biz. 209 en 210 ; raadpl. ook 
GARSONNET en 0EZAR-BRu, P1•oc. civ., d. VIII, 
nrs. 172 en vlg., inz. nr. 180 en noot 3 ; 
R~pertoire Dalloz, Procedure civile, vo Chose 
jugee, nr. 23. A.C. 

(2) Cass., 9 september 1976 (.Arr. cass., 
1977, biz. 32). 
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deskundige, de beschikking van die 
vrederechter van 22 februari 1974 
houdende aansteiling van de deskundige 
Brichet en de conclusies die voor de 
Rechtbank van Eerste Aanleg te Dinant 
tussen de partijen werden gewisseld bij 
de verdere behandeling van de zaak na 
het vonnis van 12 september 1973, die 
aantonen dat aileen de eisers die hoe
danigheid hadden (schending van de 
artikelen 1319, 1320 en 1322 van het 
Burgerlijk Wetboek), dan wel als de 
« intervenienten "• zulks bovendien met 
schending van de regels inzake de vrij
willige of gedwongen tussenkomst die 
ten deze niet waren in acht genomen 
(schending ook van de artikelen 15, 16, 
812 en 813 van het Gerechtelijk Wet
hoek), hetzij de regel van artikel 1030 
van het Gerechtelijk W etboek uitbreidt 
tot de verweerders in hoedanigheid van 
<< derden '' en daardoor die wetsbepaling 
schendt ; door het substantieel karakter 
van de kennisgeving van de beschikking 
aan de verweerders af te leiden uit een 
rechtsmiddel van hoger beroep waarvan 
de termijn zou beginnen te lopen, terwijl 
de verweerders, als derden in de rechts
pleging op eenzijdig verzoekschrift, aileen 
het rechtsmiddel van derdenverzet tegen 
de beschikking konden aanwenden over
eenkomstig de bij de wet gestelde voor
waarden, de rechter bovendien de arti
kelen 1030, 1031, 1033, 1034, 1122 en 
1125 van het Gerechtelijk Wetboek 
schendt ; daar bij ontstentenis van 
kennisgeving verzet kan worden gedaan, 
het motief « dat de rechten van de 
verweerders onbetwistbaar benadeeld 
werden door het verzuim van die formali
teit '' wettelijke grondslagmist (schending 
van artikel 97 van de Grondwet en van 
voormelde bepalingen van het Gerech
telijk W etboek) ; nu het vaststond dat de 
deskundige Brichet had gehandeld over
eenkomstig de regels inzake het des
kundigenonderzoek, inzonderheid in ver
band met de uitvoering ervan op 
tegenspraak (artikelen 965, 972, 978, 979 
en 983 van het Gerechtelijk Wetboek), 
het vonnis slechts in strijd met die 
wettelijke regels en met schending van 
artikel 97 van de Grondwet kon be
schouwen dat het rapport niet tegen de 
verweerders kon worden aangevoerd : 

Overwegende dat, krachtens arti
kel .1030 van het Gerechtelijk Wetboek, 
de griffier binnen drie dagen na de 
uitspraak bij gerechtsbrief aan de ver
zoeker en aan de tussenkomende partijen 
kennis geeft van de beschikking inzake 
een eenzijdig verzoekschrift waarvan 

sprake in de artikelen 1025 en volgende 
van dat W etboek ; 

Dat de kennisgeving van de beschik
king niet moet worden gedaan aan de 
personen die niet in de zaak zijn tussen
gekomen, doch dat deze personen, volgens 
artikel 1033 van hetzelfde Wetboek, 
verzet kunnen doen tegen de beslissing 
die hun rechten benadeelt ; 

Overwegende dat blijkens de stukken 
waarop het Hof vermag acht te slaan 
het verzoekschrift door de eisers werd 
ingediend en de verweerders niet in de 
rechtspleging op verzoekschrift zijn 
tussengekomen ; 

Overwegende dat, door op 15 oktober 
197 5 te beslissen dat, door het verzuimen 
van de kennisgeving van de beschikking 
aan de verweerders, het rapport van de 
bij die beschikking aangestelde des
kundige niet tegen de verweerders kan 
worden aangevoerd, het vonnis de arti
kelen 1030 en 1033 van het Gerechtelijk 
Wetboek schendt; 

Dat het middel gegrond is ; 

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

doordat, na erop gewezen te hebben dat 
het vonnis van 15 oktober 1975 de 
overlegging in het geding had bevolen 
van een plaatsbeschrijving die in der 
minne zou zijn opgemaakt, het vonnis 
van 24 december 1975 de rechtsvordering 
van de eisers tegen de verweerders tot 
betaling van de hersteilingskosten van 
het gehuurde pand, van de nog ver
schuldigde huur, van de vergoeding 
wegens wederverhuring en van de exper
tisekosten niet gegrond verklaart, om 
de reden 

terwijl, eerste onderdeel, 

tweede onderdeel, 

Dat elk onderdeel van het middel 
gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt de bestre
den vonnissen; beveelt dat van dit 
arrest melding zal worden gemaakt op 
de kant van de vernietigde beslissingen ; 
houdt de kosten aan opdat hierover 
uitspraak wordt gedaan door de feiten
rechter ; verwijst de zaak naar de 
Rechtbank van Eerste Aanleg te N amen, 
zitting houdend in hoger beroep. 
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22 september 1977. - 1• kamer. -
Voorzitte1·, de H. Trousse, raadsheer waar
nemend voorzitter. - Verslaggever, de 
H. Closon. - Gelijkluidende conclusie, 
de H. Oolard, advocaat-generaal. 
Pleiter, de H. Dassesse. 

1 e KAMER. - 23 september 1977. 

1° OVEREENKOMST. - BEDROG. -
DWALING TEN GEVOLGE VAN BEDROG. 
-BEGRIP, 

2° OVEREENKOMST. - BEDROG. -
TOESTEMMINGSGEBREK. - V ASTSTEL
LING DOOR DE REOHTER. - DRAAG
WIJDTE. 

3° OVEREENKOMST.- BEDROG. 
GEVOLGEN T.A.V. DE BEDROGENE. 

1° Dwaling van een pa1·tij ten gevolge van 
bedrog van de tegenpartij levert, althans 
wat de oorsprong en de gevolgen ervan 
betreft, geen dwaling op in de zin van 
artikel 1110 van het Burgerlijk Wet
bock (1). 

2° De rechter stelt in feite en derhalve op 
onaantastbare wijze het bestaan vast 
van het voornemen om te bedriegen en 
van de kunstgrepen die bedrog op
leveren, alsmede van de invloed van 
deze kunstg1·epen op de wil van de 
persoon wiens toestemming bij het tot 
stand komen van een overeenkomst 
is vereist ( 2). 

3° Wanneer blijkens de onaantastbare 
vaststellingen van de rechter bedrog tot 
de toestemming heeft geleid, d.w.z. 
een partij ertoe heeft gebracht de over
eenkomst anders te sluiten dan zij dit 
zou gedaan hebben, kan hij die bedrog 
heeft gepleegd zijn fout niet ongedaan 
maken door onvoorzichtigheid of zelfs 
grove en verschoonbare nalatigheid van 
de bedrogene in te roepen; deze onvoor
zichtigheid of nalatigheid kan niet tot 
gevolg hebben dat het bedrog op zijn 
beurt verschoond zou worden en geen 
aanleiding zou kunnen geven tot vernieti
ging van de overeenkomst of tot schade
vergoeding (3). 

(1) (2) en (3) Zie de verwiJzmgen in de 
conclusie van het openbaar ministerie. 

(NOORDERMEER, T, VAN LOO EN LITIS
OONSORTEN, IN TEGENWOORDIGHEID 
VAN LODEWIKUS EN VAN MR. VAN 
MALLEGHEM; LODEWIKUS, T. VANLOO 
EN LITISOONSORTEN, IN TEGENWOOR-. 
DIGHEID VAN NOORDERMEER EN MR. 
VAN MALLEGHEM.) 

De Advocaat- Generaal Krings heeft in 
substantie het volgende gezegd : 

Beide voorzieningen houden met het
zelfde arrest verband en zijn samen
hangend. Ze mogen derhalve samen
gevoegd en samen behandeld worden. 

Het is het Hof bekend dat het ten deze 
gaat om een vordering die door de 
verweerders Van Loo, de Hemptinne, 
de Troostenbergh, Ooget en de Smet 
d'Olbecke werd ingesteld tegen de eisers 
Lodewikus en N oordermeer en ertoe 
strekte de nietigverklaring te bekomen 
van een contract waarbij de groep de 
Hemptinne deelnam in een vennootschap 
die door de eisers werd opgericht. 

De eis steunde op het bedrog dat door 
de eisers zou gepleegd zijn. 

De vennootschap werd achteraf failliet 
verklaard. Luidens de overeenkomst 
moest de groep de Hemptinne eiser 
Lodewikus vrijwaren tegen alle vorde
ringen vanwege derden ter zake de 
volstorting van zijn inbrengen, naarmate 
en in de mate van de afstand van de 
aandelen door Lodewikus. Ingevolge het 
faillissement van de vennootschap heeft 
die vrijwaring haar volle belang ge
kregen. 

Het arrest heeft de overeenkomst niet 
vernietigd doch wel Lodewikus en 
Noordermeer tot schadevergoeding jegens 
de verweerders veroordeeld. Tevens werd 
de vrijwaring, waarvan zoeven sprake, 
beperkt. 

Dit arrest steunt op de vaststelling 
dat er door de eisers bedrog werd gepleegd 
en dat zij uit hoofde hiervan schade
vergoeding verschuldigd zijn. 

Eiser Lodewikus laat twee middelen 
geld en. Eiser N oordermeer roept een 
middel in. 

Het eerste middel dat door Lodewikus 
wordt ingeroepen en het tweede onderdeel 
van het middel dat Noordermeer laat 
gelden, worden best samen behandeld, 
nu zij hetzelfde vraagstuk raken, doch 
vanuit twee verschillende oogpunten 
bekijken. 

In het eerste middel laat Lodewikus 
gelden : 

« dat kunstgrepen alleen dt:m een wils
gebrek dat de vernietiging van de 



-108-

overeenkomst tot gevolg mag hebben, 
uitmaken, wanneer zij de werkelijke 
oorzaak van de toestemming van de 
wederpartij waren of ten minste aanlei
ding gaven tot het aanvaarden van 
sommige voorwaarden >> ; 

« dat verkeerde voorstellingen of dwa
Iingen, van de partij die bedrog inroept, 
niet mogen te wijten zijn aan de naiatig
heid of enige fout van die partij ; dat in 
dit Iaatste gevai de oorzaak van de 
toestemming van die partij te vinden is 
in haar eigen onverschoonbare dwaling, 
en dus niet in de kunstgrepen van de 
aangeklaagde partij >>, 

Eiser voert nu verder aan dat ten deze 
het arrest nalaat te bepalen dat de 
verweerders een noodzakelijk onovm·winne
lijke, doo?' bedrog teweeggebrachte dwaling 
hebben begaan. Eiser houdt in dit ver
band staande dat dit noodzakelijk on
overwinnelijk karakter van de dwaling 
niet blijkt uit de onjuistheid van eisers 
voorstelling van de schulden van de 
vennootschap, omdat zeifs indien die 
voorstelling niet gemakkeiijk door de 
verweerders kon worden vastgesteld, 
de verweerders, zoais de rechters het zelf 
vaststellen, een toezicht konden uit
oefenen, zowel op de boekhouding ais 
op de gedane bestellingen, leveringen en 
facturen. Hebben ze dit niet gedaan dan 
hebben ze een fout begaan, nu deze 
controie hun wei zou hebben belet 
een dwaling te begaan. 

Eiser meent derhalve dat bedrog enkei 
kan aangehouden worden zo de dwaling 
waartoe het aanleiding gaf, bij de 
wederpartij een verschoonbaar karakter 
heeft. De rechter moet een en ander 
vaststellen. Ten deze zou hij dit niet 
hebben gedaan. 

In het tweede onderdeel van het enig 
mid del dat partij N oordermeer laat 
geiden, wordt hetzelfde vraagstuk opge
worpen. 

Er bestaat evenwel tussen beide 
grieven dit verschil dat terwijl Lodewikus 
steunt op de overwegingen van het 
arrest die met de onjuiste verklaringen 
betreffende het passief verband houden, 
partij N oordermee?' de beslissing inroept 
die verband houdt met de overschatting 
van het actief. 

N oordermeer werpt nl. op dat de 
overschatting van het actief niet als 
bedrog mag worden ingeroepen, omdat 
het arrest vaststelt dat de verweerders 
op onverschoonbare wijze nalatig zijn 
geweest, zodat de verweten kunstgreep 
niet als bedrog vanwege eiser kan aan
gezien worden en derhalve geen aanlei-

ding kan geven tot prijsvermindering of 
garantievermindering. 

Er valt in dit Iaatste oogpunt eerst te 
worden opgemerkt dat het arrest op 
dubbelzinnige wijze is gesteld. 

Na uitdrukkeiijk te hebben overwogen 
dat de onjuiste verklaringen in verband 
met het passief bedrog uitmaken, en dat 
de overschatting van het actief te wijten 
is aan een onverschoonbare nalatigheid 
van de verweerders die risico's hebben 
genomen, beslist het arrest dat het 
gepleegde bedrog de nietigverklaring 
niet wettigt, omdat het de zelfstandigheid 
van de zaak niet betreft, doch dat er wel 
aanleiding bestaat tot evenredige ver
mindering van de prijs als schadever
goeding en tevens tot vermindering van 
de verplichting tot vrijwaring van de 
voistorting van de aandelen. 

Wil dit nu zeggen dat enkel het bedrog 
in verband met het passief wordt in acht 
genomen of betekent dit dat ook de 
overschatting van het actief, waarvan 
het arrest vaststeit dat ze wei degeiijk 
bestaat doch waarvoor de verweerders 
onverschoonbaar naiatig zijn geweest, 
niettemin ais bedrog wordt aangezien 
en mede bijdraagt om de schadevergoe
ding te bepalen ? 

Samenvattend komt het verwijt van 
Lodewikus hierop neer dat het arrest niet 
heeft vastgesteid dat de dwaling onover
winnelijk was, terwiji Noordermeer ver
wijt als bedrog aan te houden een feit 
dat door het arrest ais onverschoonbare 
nalatigheid vanwege de verweerders 
wordt aangemerkt. 

Met een woord, het zijn dus wel 
twee verscheidene aspecten van hetzelfde 
probleem. Het antwoord op de stelling 
N oordermeer houdt noodzakelijk het 
antwoord op de stelling Lodewikus in. 

Alvorens de middelen verder te be
spreken zou ik nu het vraagstuk m 
rechte willen onderzoeken. 

* * * 
Ik meen drie vragen afzonderlijk te 

moeten behandelen. 
De eerste vraag houdt verband met de 

rol die het bedrog in de wilsvorming 
speelt. Ik bedoel de theoretische grond
slag van de regels die de invloed van het 
bedrog op de wilsvorming bepalen. 

Het moet eerst worden onderstreept 
dat het bedrog in het Burgerlijk W etboek 
als een wilsgebrek wordt behandeld. 
Artikel 1116 bepaalt dat bedrog een 
oorzaak van nietigheid van de overeen
komst is, wanneer de kunstgrepen door 
een van de partijen gebezigd, van die 
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aard zijn dat de andere partij zonder die 
kunstgrepen klaarblijkelijk het contract 
niet zou hebben aangegaan. Er bestaat 
in dit verband een uitgebreide rechts
leer (1). 

Luidens een eerste stelling moet het 
bedrog uitsluitend als wilsgebrek van
wage de partij die bedrogen werd, 
worden behandeld. Deze partij heeft 
ingevolge het bedrog een dwaling begaan 
en de overeenkomst dient dan ook te 
worde:p. vernietigd. 

Het verschil tussen de eigenlijke 
dwaling, zoals bepaald in artikel 1110 
B.W., en de dwaling begaan ingevolge 
bedrog ligt hierin dat in dit laatste 
geval niet enkel de dwaling betreffende 
de zelfstandigheid van de zaak die het 
voorwerp van de overeenkomst is, doch 
om het even welke dwaling, als ze maar 
tot gevolg heeft dat de andere partij 
zonder de kunstgrepen niet zou hebben 
gecontracteerd. De dwaling ingevolge 
bedrog heeft dus in dit verband een 
breder karakter dan de dwaling zoals 
bepaald in artikel 1110. Dit is precies de 
draagwijdte van het arrest van 24 mei 
1974 (2). U hebt inderdaad beslist, ener
zijds, dat de dwaling van een partij 
tengevolge van het bedrog van de tegen
partij niet de dwaling is in de zin van 
artikel 1110, zodat ze1fs buiten het geval 
van dit artikel de dwaling in aanmerking 
komt om de geldigheid van de toestem
ming te beoordelen, en, anderzijds, dat 
kunstgrepen door een partij bij het sluiten 
van een overeenkomst gebezigd, bedrog 
opleveren indien de bedoeling ervan was 
de andere partij ertoe te brengen de 

(1) DE PAGE, d. I, nrs. 48 tot 57; KLUYS
KENS, V erbintenissen blz. 45 en vlg. nr. 28 ; 
VAN GERVEN, Beginselen van Belgisch p1·ivaat
recht, a. I, blz. 314-315; RENARD, VmuJEAN 
en HANNEQUART, in Novelles, Droit civil, 
d. IV-1, nrs. 847 tot 932, bijz. 903 en vlg; 
AUBRY en RAU (BARTIN), uitg, 1942, d. IV, 
§ 343bis, blz. 441 en vlg.; CoLIN en CAPITANT, 
d. II, blz. 373 en vlg., nr. 659; DEMOGUE, 
Obligations, d. I, blz. 535 en vlg. ; PLANIOL en 
RIPERT (ESMEIN), uitg. 1952, d. IV, nrs. 199 
en vlg., blz. 240 en vlg. ; PLANIOL en RIPERT 
(BoULANGER), uitg. 1957, d. II, nr. 185, 
blz. 78; RIPERT, La 1·egle morale, nr. 47; 
MAZEAUD, Le9ons de d1•oit civil (4• uitg., 1971), 
d, II, 1, nrs. 187 en vlg., blz. 152 en vlg. ; 
MARTY en RAYNAUD, d. II, 1 e vol., blz. 124 
en vlg., nrs. 134-135; CARBONNmR, Les obli
gations, bl"!• 113 en vlg. ; WEILL en TERRE, 
Les obligations, blz. 196 en vlg.; GHinsTIN, 
La notion d'erreur dans le droit positif actuel, 
Parijs, 1963, biz. 157 en vlg., nr. 128; BaNAS-

overeenkomst anders te sluiten dan dat 
zij dit zou hebben gedaan. 

We zullen zo op deze laatste zienswijze 
terugkomen. 

De tweede stelling legt hoofdzakelijk 
de klemtoon op het aspect burgerlijk 
delict (delit civil). Hier geldt de invloed 
van het Romeins recht waar alleen dit 
aspect van het vraagstuk in overweging 
werd genomen. De partij die bedrog 
pleegt begaat een zware fout, een delict 
dat enkel op burgerlijk vlak wordt beoor
deeld (3), zodat de bestaansvoorwaarden 
ervan minder streng zijn dan op straf
rechtelijk gebied, bv. bij de oplichting. 
Terwijl in dit laatste geval maneuvers 
vereist zijn volstaan leugens op burger
lijk gebied. Zelfs het stilzwijgen kan als 
bedrog worden aangezien (3bis). 

In deze stelling wordt hoofdzakelijk 
de klemtoon gelegd op de fout, zodat de 
gevolgen ervan te beoordelen zijn vanuit 
het oogpunt van de delictuele of quasi
delictuele aansprakelijkheid. Dit brengt 
dan ook mede dat wie bedrog pleegt en 
daardoor schade veroorzaakt, tot schade
vergoeding mag worden veroordeeld. 

Nu rijst de vraag of alleen de sanctie 
van de schadevergoeding dient te worden 
toegepast dan wel ook de sanctie van de 
vernietiging. Een groat deel van de 
rechtsleer en van de rechtspraak neemt 
deze stalling aan. Doch sommigen gaan 
een stap verder en laten de rechter toe 
een keuze te maken tussen de vernieti
ging enerzijds, en de schadevergoeding 
anderzijds, of laten hem toe zelfs beide 
sancties samen toe te passen (4). 

sms, Le dol dans la conclusion des contrats, 
1955, blz. 546; DE JuGLART, « L'obligation de 
renseignement dan8 les contrats "• Rev. trim. 
d1·. civil, 1945, biz. 1 en vlg. ; Encyclopedie 
Dalloz, V 0 Dol, door GHESTIN, nr. 10; DE
CLERCK-GOLDFRACRT, « Le dol dans la con
clusion de conventions. L'article 1116 du 
Code civil et les correctifs apportes aux 
conditions de cette disposition "• in Rev. crit. 
ju1•. belge, 1972, blz. 250 en vlg. 

(2) Bull. en Pas., 1974, I, 491, en Arr. 
cass., 1974, blz. 1063. 

(3) DE ]='AGE, d. I, nr. 51; PLANIOL en 
RIPERT (BOULANGER), loc, cit., blz. 74; 
Encycl. Dalloz, v 0 Dol, door GHESTIN, nr. 16. 

(3bis) DECLERCK-GoLDFRACHT, loc, cit., 
nrs. 15 tot 19. 

(4) De meeste auteurs nemen de cumul van 
de twee sancties aan: DE PAGE, d. I, noot 2, 
blz. 67 ; RENARD, VmuJEAN en HANNEQUART, 
nr. 908 ; DEMOGUE, blz. 543 ; PLANIOL en 
RIPERT (ESMEIN), blz. 250, nr. 208 ; PLANIOL 
en RIPERT (BOULANGER), nr. 185, blz. 78 ; 
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Er is een derde aspect van hetzelfde 
probleem dat ik nu reeds even wil 
aansnijden, hoewel ik er straks nog zal 
op terug komen : de regel jraus omnia 
corrumpit geldt in dit verband ook (5). 
Deze regel brengt hoofdzakelijk mede dat 
wie bedrog heeft gepleegd, zich in geen 
geval op zijn bedrog mag beroepen en 
dus niet gerechtigd is de uitvoering te 
vragen van een overeenkomst die hij 
door zijn bedrog heeft afgedwongen. 
In die stelling hoeft men geen beroep te 
doen op de theorie van het wilsgebrek 
en treedt de theorie van de delictuele of 
quasi delictuele aansprakelijkheid op de 
achtergTond. De gevolgen zijn echter 
enigszins verschillend, zoals verder zal 
mogen blijken. 

* * * 
De tweede vraag, is het onderscheid 

tussen het hoofdbedrog en het incidenteel 
bedrog. Het is het Hofwel bekend dat dit 
onderscheid aanleiding heeft gegeven tot 
felle discussies in de rechtsleer. Het 
vraagstuk werd evenwel door het Hof 
reeds behandeld, nl. in het arrest van 
23 december 1926 (6). U hebt toen 
beslist : 

"Attendu qu'aux termes de !'ar
ticle 1116 du Code civil, le dol n'est une 
cause de nullite de la convention que 
lorsque les manoouvres pratiquees par 
l'une des parties sont telles qu'il est 
evident que, sans ces manoouvres, !'autre 
partie n'aurait point contractS ; 

" Attendu que I'arret denonce deduit 
des circonstances de la cause qu'il enu
mere en les appreciant, que telle n'a pas 
ete !'influence des manamvres dolosives 
relevees a charge des defendeurs; qu'il 
declare : 1° que les demandeurs n'ont, a 
aucun moment des pourparlers, manifestS 
en principe !'intention de ne pas vendre, 
qu'ils paraissent au contraire avoir ete 
des le debut disposes a vendre les titres 
dont s'agit ; 2° mais qu'il est evident que 
les demandeurs n'auraient point consenti 
a vendre les dits titres pour le prix qui 
leur etait offert, sans les manamvres 
dolosives; 

"Attendu que c'est la une appreciation 
souveraine qui ne peut etre revisee par la 

CARBONNmR, Theorie des obligations, blz. 115 ; 
WEILL en TERRE, blz. 203, nr. 184. 

Ret Hof heeft deze stelling reeds aanvaard 
ter zake van een verkoopovereenkomst : 
zie cass., 24 januari 1924 (Bull. en Pas., 1924, 
I, 159). 

(5) DEMOGUE, Zoe. cit., nr. 346, blz. 543, 
546, 553; DE PAGE, d. I, nr. 51, blz. 67, 
nr. 54, blz. 71. 

cour de cassation; que I' arret attaque en 
conclut a juste titre que le dol exerce sur 
le prix n'ayant nullement pese sur la 
volonte de traiter, ses effets ne peuvent 
aller jusqu'a faire prononcer la nullite de 
la convention de vente, les demandeurs ne 
pouvant s'assigner comme but que la 
reparation du prejudice qu'ils eprouvent, 
ce qu'ils obtiendront par une determina
tion plus juste du prix ; 

>> Attendu, des lors, que !'arret attaque, 
qui est d'ailleurs regulierement motive, 
n'a pu violer !'article 1116 du Code civil, 
ni les autres textes vises au moyen >>. 

Ret hoofdbedrog is het bedrog dat de 
tegenpartij ertoe gebracht heeft het 
contract te sluiten. Was er geen bedrog 
geweest, dan zou de partij haar toestem
ming niet hebben gegeven. Ret incidenteel 
bedrog heeft enkel invloed uitgeoefend 
op een bepaald aspect van het contract : 
de partij zou het contract wellicht ge
sloten hebben, maar een van de bestand
delen ervan zou anders hebben geluid. 

Men verwijt dit onderscheid kunst
matig te zijn. Ret berust op een feitelijke 
beoordeling van de rechter, die de 
psychologie van de partijen moet door
dringen. De grens tussen hoofd- en 
incidenteel bedrog is moeilijk te bepalen. 

W at de gevolgen ervan betreft is men 
het evenmin eens. Sommigen oordelen 
dat het incidenteel bedrog enkel aan
leiding kan geven tot schadevergoeding, 
doch niet tot vernietiging van de overeen
komst. Anderen zijn de mening toegedaan 
dat zowel de vernietiging als de schade
vergoeding of beide samen kunnen 
worden uitgesproken. 

Het moet worden onderstreept dat een 
groot deel van de moderne rechtsleer de 
mening is toegedaan dat het onderscheid 
geen steek houdt (7), zodat de vernieti
ging in elk geval kan worden uitge
sproken, afgezien van de mogelijkheid 
ook schadevergoeding toe te kennen. 

N aar mijn bescheiden mening heeft 
het onderscheid enlwl belang voor zover 
aldus een bijzonder licht wordt geworpen 
op de weerslag van het bedrog op de 
toestemming van de partij en de gevolgen 
ervan voor deze partij. 

* * * 
(6) Bull. en Pas., 1927, I, 113. 
(7) DE PAGE, d. I, nr. 51; PLANIOL en 

RIPERT (EsMEIN), d. IV, nr. 207, blz. 249; 
PLANIOL en RIPERT (BOULANGER), nr. 185, 
blz. 78; DEMOGUE, d. I, blz. 591, nr. 377; 
MARTY en RAYNAUD, d. II, vol. 1, nr. 135, 
blz. 128 ; CoLIN en CAPITANT, d. II, blz. 373, 
nr. 659 ; WEILL en TERRE, nr. 184, blz. 203, 
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Dit brengt mij dan tot de derde vraag : 
moet er een onderscheid worden gemaakt 
in verband met de gevolgen van het 
bedrog, naargelang de partij tegenover 
wie bedrog werd gepleegd al dan niet 
nalatig of lichtgelovig was, zodat de 
aangewende listen hun doel enkel hebben 
bereikt omwille van de houding of de 
persoonlijke toestand van de partij? 

In dit verband zijn er ook verscheidene 
stellingen : 

Luidens een eerste stelling dient er 
enkel een onderscheid te worden gemaakt 
tussen de dolus bonus en de dolus malus. 
De dolus bonus is in feite geen bedrog. 
Ret zijn geen listen, geen eigenlijke 
leugens of zeer lichte leugens die in de 
handel normaal worden geduld. « Mentir 
de fa<;on un peu excessive (sic) n'est pas 
un dol, un minimum de bon sens aurait 
du suffire pour se defendre. Mais repondre 
mensongerement a une question precise 
sur une qualite que visiblement le cocon
tractant considere comme particuliere
ment importante est un dol'' (8). 

Bij de dolus malus integendeel wil de 
dader bedriegen. Rij heeft, zoals het Rof 
het beslist heeft in het arrest van 24 mei 
1974, de bedoeling de andere partij ertoe 
te brengen de overeenkomst anders te 
sluiten dan zij dit zou hebben gedaan. 
De nadruk wordt hier op de bedoeling 
van de dader gelegd. 

Luidens een tweede stelling zou men 
rekening moeten houden niet alleen met 
de bedoeling en de handelwijze van de 
bedrieger, doch ook met de nalatigheid 
of lichtgelovigheid van de tegenpartij. 
Luidens die stelling moet er met het 
bedrog rekening worden gehouden wan
neer de listen van die aard zijn dat ze een 
invloed uitoefenen op een mens met 
normale levenservaring en voorzichtig
heid die door die begaafdheid tot het 
aangaan van de overeenkomst zou zijn 
bewogen. 

In die stelling gaat het om een dolus 
malus, d.w.z. dat zij werkelijk met de 
bedoeling de tegenpartij te bedriegen 
werden gepleegd. 

Maar er wordt beklemtoond dat de 
tegenpartij aan de gevolgen van de 
kunstgrepen had kunnen ontsnappen 
hetzij door voldoende aandachtig te zijn, 
hetzij door minder lichtgelovig te zijn. 

In beide gevallen gaat men dus uit 
van het standpunt dat het slachtoffer 

(8) MARTY en RAYNAUD, d. II, vol. 1, 
blz. 126. 

van het bedrog ook aansprakelijk dient 
te worden gesteld voor de gevolgen 
ervan. Men beweert zelfs dat hij een 
culpa in contmhendo heeft gepleegd. 
Ret is zijn schuld indien hij uiteindelijk 
het slachtoffer van het bedrog werd. Rij 
kan dus geen aanspraak maken op 
vernietiging of op schadevergoeding, 
alleszins niet op een totale schade
vergoeding. Een deel van de schade dient 
hij zelf te dragen. 

Die stelling berust op het abstract 
concept van een normaal aandachtige 
partij, met normale levenservaring en 
voorzichtigheid. 

In een dm·de stelling, die met de tweede 
zeer verwant is, gaat men echter uit van 
het standpunt dat rekening dient te 
worden gehouden met de persoonlijke 
toestand van het slachtoffer. Men doet 
dus geen beroep op het abstract model 
van de normaal begaafde en voorzichtige 
mens, doch men houdt rekening met het 
feit dat het bedrog geen invloed zou 
hebben uitgeoefend op een normaal 
gealerteerd persoon met dezelfde graad 
van ontwikkeling als het slachtoffer. 
Ret is mogelijk dat dezelfde listen niet 
in aanmerking genomen worden wanneer 
zij ten overstaan van een bepaalde 
persoon werden aangewend, terwijl ze 
wel in aanmerking zullen worden ge
nomen ten overstaan van een andere 
persoon, die minder ontwikkeld is en 
derhalve gemakkelijker te be'invloeden. 
Terwijl in het tweede geval een vernieti
ging zou mogen worden uitgesproken, 
zou dit niet het geval zijn in het eerste ; 
evenwel zou schadevergoeding kunnen 
toegekend worden, doch mits de aan
sprakelijkheid van het slachtoffer mede 
in aanmerking wordt genomen. 

Die stelling houdt vanzelfsprekend 
rekening met schakeringen, die in de: 
vorige stelling klaarblijkelijk ontbreken. 

In een vierde stelling wordt zonder 
meer rekening gehouden met het bedrog 
zodra komt vast te staan dat zonder die 
kunstgrepen de partij niet tot het sluiten 
van de overeenkomst zou zijn overgegaan 
of die in elk geval anders zou hebben 
aangegaan. 

Ten grondslag van die stelling ligt 
enerzijds de beschouwing, die reeds werd 
aangehaald, dat het wel de bedoeling van 
de dader was de tegenpartij te bedriegen, 
m.a.w. (zie steeds cass., 24 mei 1974) 
de overeenkomst anders te sluiten dan 
zij dit zou hebben gedaan, anderzijds 
dat fraus omnia corrumpit, m.a.w. dat 
fraude op alle regels uitzondering maakt 
en dat wanneer bedrog werd gepleegd de 
dader ervan er nooit vrij uit mag komen, 
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dat zijn bedrog, dat een burgerlijk 
misdrijf uitmaakt, steeds moet worden 
beteugeld. 

We keren zodoende terug naar wat 
reeds werd gezegd nopens de grondslag 
van het bedrog : benevens de theorie 
van het wilsgebrek, mag de beteugeling 
van het delict niet achterwege blijven. 

Zoals reeds werd aangehaald, worden 
al die stelsels in de rechtsleer en in de 
rechtspraak aangetroffen en, naar gelang 
van het geval, geprezen of afgekeurd. 
Uw Hof had tot nu toe geen gelegenheid 
om hierover stelling te nemen, hoewel 
het arrest van 24 mei 1974 ongetwijfeld 
vanuit meer dan een oogpunt belang 
biedt voor het vraagstuk dat ons thans 
bezighoudt. 

* * * 
Ik zou eerst willen onderstrepen dat 

het onderscheid dohts bonus, dolus malus 
inderdaad van overwegend belang is, 
in deze zin dat naar een objectief 
criterium, m.a.w. afgezien van de persoon 
van de partijen, moet uitgezien worden 
om het bedrog te bepalen. In die zin 
meen ik inderdaad dat er geen bedrog 
bestaat wanneer het enkel gaat om een 
praktijk die in de handel wordt geduld 
en die niet overdreven is. Ze mag vooral 
niet met de bedoeling om te bedriegen 
worden gepleegd (9). 

Bestaat er bedrog in objectieve zin, 
dolus malus, dan rijst de vraag ofrekening 
moet worden gehouden met de geestes
gesteldheid van de tegenpartij, hetzij 
overeenkomstig een abstract concept 
zoals in de eerste stelling, hetzij naar 
gelang van de aard van de persoonlijk
heid van die partij. 

De eerste stelling, die o.m. door een 
arrest van de Hoge Raad der N eder
landen van 29 maart 1935 wordt bijge
treden, leidt ertoe dat een grof bedrog 
dat door een ontwikkelde man tegenover 
een weinig ontwikkelde persoon wordt 
gepleegd, niet in aanmerking wordt 
genomen, omdat indien het slachtoffer 
minder lichtgelovig was geweest, het 
zeker niet in de valstrikken van de 
tegenpartij zou gelopen zijn. Meijers, 
in een nota onderaan dit arrest, brengt 
felle kritiek uit (10). 

Zijn kritiek kan o.m. in de volgende 
zin worden samengevat : tegen bedrog 
heeft de onervaren en lichtzinnige even 

(9) Cass., 24 mei 1974 (Bull. en Pas., 
1974, I, 991, en Ar1·. cass., 1974, biz. 1063). 

(10) Nederl. Jurispr., 1935, biz. 1470. 

goed recht op bescherming als de voor
zichtige. 

Die kritiek komt ongetwijfeld beter 
tot haar recht in de stelling luidens 
welke rekening wordt gehouden met de 
persoon van het slachtoffer. Heeft men 
te doen met een vrij lichtgelovige 
persoon, in acht genomen zijn algemene 
geestesgesteldheid, misschien zelfs zijn 
gezondheidstoestand, dan zal het bedrog 
in aanmerking worden genomen. 

In die stelling wordt de bedoeling van 
de dader reeds in acht genomen, terwijl 
zulks bijna niet het geval was in de 
vorige stelling. 

W at echter storend blijft is dat, zoals 
Meijers nogmaals opmerkt, << wanneer 
de bedrieger verwacht dat v66r het sluiten 
van de overeenkomst of v66r het ont
vangen van de door hem bedongen 
prestatie de onwaarheid van zijn bewerin
gen reeds ontdekt zal zijn, dan laat hij het 
ganse bedrog achterwege" (II). Het is 
precies omdat hij dat niet verwacht dat 
hij bedriegt, d.w.z. de bedoeling heeft 
iets te bekomen waarop hij geen recht 
heeft. Hij bedriegt precies omdat hij het 
vertrouwen van de tegenpartij wist te 
winnen, een tegenpartij die misschien 
vermoeid was, die om allerlei andere 
redenen onachtzaam was, en hij maakt 
er misbruik van. 

Klinkt het niet zonderling dat hij die 
bedriegt, en zijn doel bereikt, vrij uit 
komt en de « straf )) op het slachtoffer 
wordt gelegd ? De bedrogene moet de 
gevolgen van het bedrog dragen, terwijl 
de bedrieger al de vruchten van zijn 
bedrog mag plukken. 

Men mag weliswaar niet nalatig zijn, 
men moet voorzichtig, oplettend zijn. 
Een minimum gezond verstand is vereist. 
Die regels gelden ontegensprekelijk op 
het gebied van de contractuele en zelfs 
van de delictuele of quasi-delictuele 
aansprakelijkheid. 

Maar fraus omnia co1·rumpit. Gelden 
voorgaande regels ook nog wanneer een 
partij bedrog pleegt? Moet niet hoofd
zakelijk beklemtoond worden dat de 
bedrieger zich nooit op zijn eigen bedrog 
mag beroepen ? Dient hier niet het 
burgerlijk delict in aanmerking te worden 
genomen ? Houdt dit aspect van het 
probleem precies geen verband met het 
onderscheid dat bestaat tussen de dwa
ling zoals bepaald in artikel Ill 0 en de 
dwaling die uit bedrog voortspruit ? Het 
Hof heeft, in het reeds meermaals aange
haald arrest, beldemtoond dat er een 

(11) Nederl. Jurispr., 1935, biz. 1473. 
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onderscheid tussen dwaling in de zin 
van artikel lllO en dwaling door bedrog 
veroorzaakt, dient te worden gemaakt. 
De eerste dient op een meer enge manier 
dan de tweede te worden opgevat. 
W aarom ? Omdat het bedrog niet onge
straft 'ffiag blijven : die straf is echter niet 
aileen , de vernietiging doch ook de 
schadevergoeding, zodat ook buiten het 
geval van artikel Ill 0 schadevergoeding 
mag worden toegekend. Ret onderscheid 
tussen hoofd- en incidenteel bedrog lijkt 
in die stelling veel minder belang te 
bieden, omdat het de rechter behoort de 
zwaarwichtigheid van het bedrog en van 
zijn gevolgen te beoordelen en, al naar 
het geval, de vernietiging met of zonder 
schadevergoeding of schadevergoeding 
aileen toe te kennen. 

Ik zou hierbij willen onderstrepen dat, 
naar mijn mening, er geen sprake is van 
culpa in contmhendo vanwege het slacht
offer van het bedrog. De culpa in contra
hendo komt wellicht in aanmerking als 
het om een dwaling gaat in de zin van 
artikel 1110. De partij die erg nalatig 
is en een dwaling begaat betreffende de 
zelfstandigheid van de zaak, pleegt 
inderdaad een fout waarvoor zij wellicht 
aansprakelijk mag worden gesteld. 

Maar kan men beweren dat een persoon 
die bedrogen wordt, dit is die het slacht
offer is van de listen van de tegenpartij, 
die, zoals Meyers het opmerkt, er wel op 
rekent dat zijn bedrog niet zal worden 
ontdekt en alles in het werk stelt opdat 
het zo zou zijn, daardoor een fout pleegt 
bij het aangaan van het contract ? 

Alles hangt van het begrip bedrog af. 
Ret begrip houdt in dat de kunstgrepen 
bedoeld zijn en van aard zijn om ten 
onrechte de toestemming van de tegen
partij te bekomen. Is dit niet het geval, 
omdat er geen listen zijn en de partij 
niet de bedoeling heeft de tegenpartij 
te bedriegen, dan is er ook geen sprake 
van bedrog. Er is enkel dolus bonus. 
Doch zodra men aanneemt dat er 
dolus mal~ts bestaat, m.a.w. dat het 
wel degelijk listen zijn die bedoeld 
worden om de tegenpartij te bedriegen, 
dan heeft men te doen met bedrog en 
dient de partij die ze aangewend heeft 
de gevolgen ervan te dragen, al kan men 
oordelen dat de tegenpartij beter had 

(12) Loc. cit., biz. 158, nr. 128. 
(13) DEMOGUE, d. I, biz. 565 tot 569; 

Encycl. Dalloz, v" Dol, door GHESTIN, nr. 20; 
DE PAGE, d. I, nr. 50 ; PLANIOL en RIPERT 
(BouLANGER), d. II, biz. 76, nr. 182; JossEJ-

moeten oppassen en de mogelijkheid 
had de gevolgen ervan te ontwijken. Dit 
is geen verschoning voor de dad,er van 
het bedrog. 

JACQUES GHESTIN (12) heeft het 
vraagstuk goed ingezien. Rij schrijft 
nl. : ... Est-il possible de reprocher a la 
victime de l'erreur d'avoir fait confiance 
a l'autre partie? A partir de ces obser
vations incontestablement exactes d'ail
leurs, M. Bonassies s'est afforce de 
montrer qu'en realite ce n'etait pas en 
raison de la faute du demandeur que la 
nullite pour dol est ecartee. Pour cet 
auteur, si la nulliM est refusee, c'est 
parce que les memes faits objectifs dont 
on pretend deduire une faute a sa charge, 
en meme temps qu'ils ne sont pas tels 
qu'ils permettent d'etablir avec certitude 
!'existence d'une intention dolosive chez 
!'auteur du pretendu dol, jettent un 
doute sur la sinceriM de l'action en 
nullite de la victims. En d'autres termes, 
la faute reprochee au demandeur con
duirait a penser que le cocontractant n'a 
pas agi de faQOn reellement deloyale. 
Oette question est etroitement liee a 
la notion du bon dol. Pratiquement c'est 
seulement en presence des menus men
songes de la vie commerciale que l'on 
tiendra compte de la nai:vete excessive 
du demandeur. Or il est admis que ces 
mensonges, sans gravite parce qu'ils sont 
aisement decelables, ne constituent pas 
une delovaute dont le droit ait a tenir 
compte. : .. Il est done permis d'affirmer 
que sa deloyauM, sous la seule reserve 
qu'elle soit juridiquement tenue pour 
telle, interdit au cocontractant de se 
prevaloir de la simple negligence du 
demandeur ... ». 

Alles komt derhalve neer op het 
onderscheid dolus bonus, dolus malus. 
Aileen in geval van dolus bonus mag de 
tegenpartij haar eigen lichtgelovigheid, 
lichtzinnigheid of nalatigheid niet in
roepen. Dit is trouwens de stelling die 
de overgrote meerderheid van de rechts
leer is toegedaan (13). 

Ik ben derhalve de mening toegedaan 
dat bij de beoordeling van de gevolgen 
van het bedrog geen rekening dient te 
worden gehouden met de nalatigheid of 
de persoonlijke toestand van het slacht
offer. Zodra de rechter vaststelt dat er 
bedrog werd gepleegd, d.w.z. listen 

RAND, d. III, biz. 53 ; WEILL en TERRE, 
biz. 200; KLUYBKENB, Verbintenissen, biz. 45 
en vig. ; MAZEAUD, Le9ons de droit civil, 
d. II-1, Obligations, nr. 191, biz. 153; MARTY 
en RAYNAUD, Droit civil, 1962, d. II, biz, 124. 
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werden aangewend om de partij ertoe 
te brengen het contract te sluiten, 
dan dient de dader van het bedrog aan
sprakelijk te worden gesteld voor de 
gevolgen ervan. Alles hangt dus af van 
de vaststelling van het bestaan van het 
bedrog. De rechter moet de bestand
delen ervan bepalen : d.w.z. het bestaan 
van kunstgrepen en de bedoeling van de 
dader om de tegenpartij ertoe te brengen 
de overeenkomst anders te sluiten dan 
zij het zou hebben gedaan, was er geen 
bedrog gepleegd. Het Hof van Cassatie 
oefent enkel een controle uit om na te 
gaan of die bestanddelen werden vast
gesteld. Is zulks het geval dan is de 
bedrieger aansprakelijk voor de gevolgen 
van de listen die hij heeft aangewend en 
die hun doel hebben bereikt. 

Die stelling wordt door een deel van 
de rechtsleer gedeeld (14). Zij werd 
eveneens gedeeld door de rechtspraak 
van de Hoge Raad der Nederlanden, in 
een arrest van 2 mei 1969 (15), en wordt 
gehuldigd door het Zwitsers Burgerlijk 
Wetboek. 

* * * 
Mag ik thans overgaan tot het onder

zoek van de middelen ? 
Zoals reeds gezegd, meen ik eerst het 

tweede onderdeel van het middel dat 
door N oordermeer wordt aangevoerd, 
te moeten onderzoeken. 

Dit middel houdt verband met de 
veroordeling van N oordermeer wegens 
bedrog omwille van de overdrijving van 
de activa-bestanddelen van de vennoot
schap, hoewel het arrest in dit verband 
vaststelt dat de verweerders op onver
schoonbare wijze nalatig zijn geweest 
en risico's hebben genomen. 

Eiser meent hieruit te mogen afleiden 
dat, nu de verweerders op onverschoon
bare wijze nalatig zijn geweest, de 
handelingen van eiser te zijnen opzichte 
niet als bedrog kunnen aangezien worden 
en derhalve tot geen schadevergoeding 
aanleiding geven. 

Kan het overdreven karakter van de 
stelling beter uitkomen ? Dat er listen 
werden aangewend, dat de dader de 

(14) BONASSIES, op. cit., biz. 542-544; 
DECLERCK-GOLDFRACHT, op. cit., biz. 275-276; 
SAVATIER, Tmite de la resp. civile, 2de uitg., 
1951, d. II, nr. 483 ; BARONCEA, Essai sur 
la faute et le fait du creancier, Parijs, 1929, 
biz. 54 en 56. 

(15) Nederl. Jurispr., 1969, nr. 344,c 
biz. 1009. 

bedoeling had zijn wederpartij te bedrie
gen komt helemaal niet in aanmerking. 
Aileen dient te worden gelet op het feit 
dat die wederpartij, door eigen nalatig
heid, erin gelopen is. Dat zou, luidens 
het middel, volstaan om te beslissen dat 
er geen bedrog bestaat. 

Ik kan mij onmogelijk bij die stelling 
aansluiten. 

Nu de rechter heeft vastgesteld dat er 
bedrog werd gepleegd, m.a.w. dat er 
listen werden aangewend met de bedoe
ling te bedriegen, hoefde hij geen rekening 
te houden met de beweerde nalatigheid 
van de wederpartij. 

Hij mocht derhalve wettelijk beslissen 
dat eiser diende aansprakelijk te worden 
gesteld voor het door hem gepleegd 
bedrog al had hij oak vastgesteld dat het 
slachtoffer op onverschoonbare wijze 
nalatig was geweest en risico's had 
genomen. Aileen zou ik in dit verband 
willen laten opmerken, hoewel het middel 
het ter zake niet opwerpt, dat in verband 
met die laatste vaststelling misschien zou 
kunnen opgeworpen worden dat de 
wederpartij in elk geval op dezelfde 
marrier en onder dezelfde voorwaarden 
zou hebben gecontracteerd ook al zou er 
zelfs geen bedrog gepleegd zijn. Doch dit 
punt wordt ter zake niet opgeworpen en 
kan derhalve niet in aanmerking worden 
genomen. 

Het tweede onderdeel van het middel 
dat door eiser Noordermeer wordt opge
worpen faalt derhalve naar recht. 

Wat het eerste middel dat voor eiser 
Lodewikus wordt opgeworpen betreft, 
meen ik hetzelfde antwoord te moeten 
geven. 

Het middel houdt ditmaal verband 
met de beslissing dat, betreffende de lijst 
van de crediteuren, eiser bedrog heeft 
gepleegd. Hier wordt geenszins gezegd dat 
de verweerders nalatig waren. 

Eiser verwijt het arrest niet te hebben 
vastgesteld dat de dwaling die ze hebben 
begaan onoverwinnelijk was. . . 

Zoals uit het voorgaande mag bhJken 
diende het arrest niet te onderzoeken of 
de dwaling al dan niet een onover
winnelijk karakter had. Het volstond te 
bepalen dat eiser listen had aangewend 
met de bedoeling de wederpartijen te 
bedriegen. 

Het iniddel faalt derhalve naar recht. 

W at de eerste en derde onderdelen van 
het middel dat door N oordermeer wordt 
aangewend, betreft : 

Eiser verwijt het arrest geen antwoord 
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te hebben gegeven op de conclusie 
waarin hij staande hield, wat de lijst van 
de crediteuren en het banksaldo betreft, 
dat Lodewikus op de vergadering van 
23 dktober 1957 en bij de bespreking 
er op gewezen had dat er geen enkele 
verklaring betreffende de schulden van 
de vennootschap kon afgelegd worden ; 
en anderzijds dat er in elk geval geen 
oorzakelijk verband bestaat tussen het 
bedrog en de waarde van de aandelen ; 
dat verweerders zouden moeten be
wijzen dat de aandelen per 23 oktober 
1957 geen 5.600 frank waard waren; dat 
ze derhalve geen nadeelhe b ben ondergaan. 

Ik heb evenwel tevergeefs naar de aan
gehaalde stellingen in de conclusie van 
eiser gezocht. Ze komen er klaarblijkelijk 
niet in voor. 

W el komen deze stellingen voor in de 
conclusie van Lodewikus. Eiser had 
kunnen aanvoeren dat op de conclusie 
van Lodewikus niet werd geantwoord. 
Maar dit doet hij niet. 

Het middel mist derhalve feitelijke 
grondslag. 

W at het tweede middel dat door 
Lodewikus wordt opgeworpen, betreft : 

In dit tweede middel werpt eiser op dat, 
nu hem incidenteel bedrog wordt ver
weten, de gevolgen ervan overeenkomstig 
de regels van de delictuele of quasi-delic
tuele aansprakelijkheid moeten bepaald 
worden en dat bijgevolg het bewijs van 
het oorzakelijk verband tussen het 
bedrog en de schade moet geleverd 
worden. 

Eiser meent dat het arrest dit oorzake
lijk verband niet heeft vastgesteld. Uit 
de vaststellingen van het arrest zou 
volgen dat de onjuiste inlichtingen over 
de lijst van de schuldeisers geen oorzaak 
zijn geweest van het naderhand tussen
gekomen faillissement, dat veroorzaakt 
werd door onvoldoende starting op eisers 
aandelen, het eigen beheer en de slechte 
berekeningen van de verweerders, de 
inzinking van de markt en het gebrek 
aan liquiditeiten. Er zou dus uit het 
arrest zelf blijken dat de beweerde schade 
niet aan het incidenteel bedrog te wijten 
is, zodat, bij gebrek aan oorzakelijk 
verband, er geen veroordeling tot schade
vergoeding wettelijk kan zijn. 

Eiser roept tot staving van zijn middel 
in, het deel van het arrest dat verband 
houdt enerzijds met de bepaling van de 
waarde van de activa en anderzijds met 
de oorzaken van het faillissement. 

Men mag die onderscheidene delen van 
het arrest niet uit hun verband rukken. 

Uit het arrest blijkt zeer duidelijk dat 
het bedrog in verband met de kredi
teurenlijst bij het sluiten van de overeen
komst doorslaggevend was. Hadden de 
verweerders .de juiste toestand gekend, 
dan hadden ze de overeenkomst ten 
minste anders gesloten. 

Het faillissement, waarop eiser nu 
bijzonder de nadruk legt, wordt enkel 
aangehaald om aan te tonen dat met de 
failliet geen rekening mag worden ge
houden om de schade die bij het sluiten 
van de overeenkomst is ontstaan te 
bepalen. Het arrest beslist immers dat 
het faillissement niet alleen is toe te 
schrijven aan de onvoldoende storting 
op de aandelen van L ... , maar, blijkens 
de eigen verklaring van wijlen de 
Hemptinne, aan het eigen beheer, slechte 
berekeningen, inzinking van de markt en 
aan het gebrek aan liquide middelen. 

Ret middel werpt verder op dat het 
arrest beklemtoont " dat de verweerders 
dachten meer kansen te hebben op 
financiering van een minder groots 
opgevatte werf, onder meer dank zij 
verhoopte overheidssteun, die zij als 
ingezetenen gemakkelijker zouden ver
krijgen; daarbij speelde de goede ligging 
van de werf en de gedachte dat zij de 
laatste Gentse werf was een rol ; ze 
wilden dus de werf voor de kleinste prijs 
en met minderheidsparticipatie; belang
rijk beiderzijds was vooral het verkrijgen 
van liquide middelen en( of krediet; dat 
zulks uitlegt waarom de verweerders 
zoveel belang hechtten aan het juiste 
cijfer van de schulden, de dadelijke 
verkoop van de << Spits " en de verkoop 
op korte termijn van de " Kempenaar » 
en minder belang aan de juiste waarde 
van de andere activa, waarvoor zij toch 
een aanzienlijke korting bedongen en 
waarvan zij een grote waarde in de vorm 
van goodwill lieten toekennen >>. Hieruit 
leidt eiser af dat uit de vaststellingen 
van het arrest blijkt dat het bedrog op 
zichzelf geen schade heeft veroorzaakt, 
zodat geen aanleiding bestaat tot toepas
sing van de artikelen 1382 en volgende 
van het B.W. 

Het middel berust op een verkeerde 
interpretatie van het arrest. 

Na eerst te hebben aangetoond dat 
de krediteurenlijst van overwegend be
lang was voor de verweerders en dat in 
dit verband door de eisers bedrog werd 
gepleegd, gaat het arrest verder het 
vraagstuk van de overschatting van 
actief bespreken en neemt het aan dat 
die overschatting wel bestaat, doch dat 
de verweerders een onverschoonbare 
nalatigheid aan de dag legden. 
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V ervolgens onderzoekt het arrest in 
hoeverre het bedrog de verweerders 
heeft benadeeld. 

In dat verband wordt eerst onder
streept dat de verweerders het contract 
wensten af te sluiten omwille van de 
omstandigheden die zoeven in het middel 
werden aangehaald. Er is dus geen 
hoofdbedrog. Het contract zou wellicht 
in elk geval gesloten zijn. Het is dus enkel 
het incidenteel bedrog dat in aan
merking komt. 

Waarin bestaat nu de schade? 
Lag de failliet reeds besloten in de 

toestand die bij de overname bestond ? 
In bevestigend geval zou men wellicht 
mogen beweren dat de eisers aileen de 
gevolgen van het faillissement moeten 
dragen. Dat is echter het geval niet. 
Het faillissement is ook aan factoren die 
naderhand zijn ontstaan, te wijten. 

Derhalve, om de schade te bepalen 
moet enkel worden rekening gehouden 
met de overschatting van het actief en 
met de onderwaardering van het passief 
op het ogenblik van het aangaan van de 
overeenkomst en de invloed ervan op de 
prijsbepaling : de verweerders zouden 
het contract ook zonder bedrog hebben 
gesloten, maar ze zouden andere voor
waarden hebben bedongen, d.w.z. een 
lagere prijs. De schade ligt dus in het 
verschil tussen de bedongen prijs en de 
waarde die op grond van de werkelijke 
lijst van crediteuren en op grond van een 
beter bepaalde activawaarde zou zijn 
bepaald, rekening houdend met de 
bedoeling van de verweerders om de 
werf in gunstige omstandigheden over 
te nemen. 

Het arrest heeft dus het oorzakelijk 
verband tussen bedrog en schade wei 
bepaald en is in dit verband wettelijk 
met redenen omkleed. 

Het middel kan derhalve niet worden 
aangenomen. 

.Besluit : verwerping. 

ARREST. 

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

Overwegende dat beide voorzieningen 
tegen dezelfde beslissing werden in
gesteld; 

Dat ze mitsdien, overeenkomstig arti
kel 1083 van het Gerechtelijk Wetboek, 
ambtshalve moeten worden samenge
voegd; 

I. N opens de voorziening van eiser 
N oordermeer 

Over het middel afgeleid uit de 
schending van de artikelen 1108, 1109, 
1116, 1117, 1145, ll47, 1382, 1383, 1384 
van het Burgerlijk Wetboek en 97 van 
de Grondwet, 

do01·dat het arrest eiser veroordeelt om 
te betalen aan eerste tot en met vierde 
verweerders de som van 398.720 frank, 
aan vijfde verweerder de som van 
203.840 frank, aan vierde verweerder 
Coget de som van 11.200 frank en beslist 
dat de waarborg van de volstorting van 
de aandelen van Lodewikus wordt ver
minderd tot een garantie ad 6.000 frank 
per aandeel om de redenen : dat, wat 
betreft het aangevoerde bedrog, dit 
vooreerst bestaat in het overleggen van 
de crediteurslijst en opgeven van een 
banksaldo, per 30 september 1957, van 
achtereenvolgens 2.147.830 frank en 
565.000 frank, terwijl de cijfers in 
werkelijkheid 3.476.869 frank en 
838.994 frank zijn; dat de verweerders 
weliswaar toegeven dat ze vrij kennis 
hadden van de boekhouding maar zulks 
niet wegneemt dat de juistheid van het 
bedrag hen was gegarandeerd en de 
onjuistheid niet gemakkelijk kon worden 
vastgesteld; dat hier, gelet op het 
bedrag van de verschillen en de erkende 
harde onderhandelingen, niet meer kan 
worden aangenomen dat eiser zich te 
goeder trouw zou hebben vergist ; dat 
bedrog derhalve bewezen is ; dat ver
volgens dit bedrog bestond in het over
drijven van de aanwezige activa in een 
balans per 1 oktober 1957; dat hier 
enerzijds uit het strafrechtelijk arrest 
van 20 juni 1964 en uit de schatting van 
het expertisebureau blijkt dat het maat
schappelijk kapitaal van de vennoot
schap door Lodewikus niet was volstort 
en het bedrijfsmaterieel sterk was over
schat; dat echter anderzijds uit de 
stukken blijkt dat de verweerders hier 
op onverschoonbare wijze nalatig zijn 
geweest en risico's hebben genomen; dat 
het door Lodewikus en N oordermeer, 
die daaraan meehielp, gepleegde bedrog 
moet worden hersteld door vermindering 
van de prijs van de aandelen en van de 
garantieverplichting aangegaan door de 
verweerders ; dat die vermindering ex 
aequo et bono moet worden bepaald op 
2/5 van de betaalde prijs of 5.600 frank X 
2/5 = 2.240 frank per aandeel; dat de 
garantieverplichting ten aanzien van 
derden moet worden aangepast in 
dezelfde mate en derhalve zal worden 



1:-

- 117 

berekend op een waarde van 3/5 of 
6.000 frank per aandee1, 

terwijl, eerste onderdeel, eiser in zijn 
eerste conc1usie staande hie1d dat, wat 
de lijst van de crediteuren en het bank
sa1do betreft, Lodewikus op de vergade
ring van 23 oktober 1957 en bij de 
bespreking over het te ondertekenen 
contract uitdrukkelijk erop heeft gewezen 
dat hij geen enke1e verklaring over de 
schu1den van de vennootschap kon 
afieggen ; dat uit niets blijkt dat 
Lodewikus zich ergens heeft uitge1aten 
over de 1ijst van de schulden per 30 sep
tember 1957; dat hij reeds v66r 23 ok
tober 1957 niet meer op het kantoor 
kwam ; dat het arrest, zonder op dit 
middel te antwoorden, onregelmatig het 
bedrog vanwege Lodewikus en de mede
p1ichtigheid ten laste van N oordermeer 
aanhoudt (schending van artikel 97 van 
de Grondwet) ; 

tweede onde1·deel, de door eiser begane 
overdrijving van de aanwezige activa 
in de ba1ans per l oktober 1957 ten 
onrechte in aanmerking genomen wordt 
a1s bedrog daar de verweerders te dien 
opzichte op onverschoonbare wijze na-
1atig waren geweest en risico's hadden 
genomen, zodat de handelingen van 
eiser te zijnen opzichte niet als bedrog 
kunnen worden aangezien en noch tot 
prijsvermindering noch tot garantie
vermindering zouden kunnen 1eiden ; 
het in die omstandigheden onmogelijk 
wordt de wettelijkheid van de door het 
arrest toegekende schadevergoeding na 
te gaan (schending van de artike1en ll08, 
ll09, 1116, 1117, 1145, 1146, 1147, 1382, 
1383, 1384 van het Burgerlijk Wetboek 
en 97 van de Grondwet); 

derde onderdeel, eiser in conclusie 
staande hield : dat er in alle geval geen 
oorzakelijk verband was tussen het 
bedrog dat hem werd aangewreven en 
de waarde van de aande1en ; dat de 
verweerders zouden moeten bewijzen 
dat deze aandelen per 23 oktober 1963 
niet ten minste 5.600 frank waard waren 
en zulks niet doen ; dat zij derhalve geen 
nadeel hebben ge1eden; het arrest op deze 
conclusie niet antwoordt (schending van 
de artikelen 97 van de Grondwet, 1145, 
1146, 1147, 1382 en 1384 van het Burger
lijk Wetboek) : 

W at het eerste en het derde onderdeel 
betreft : 

Overwegende dat uit de stukken 
waarop het Hof acht mag s1aan niet 
blijkt dat eiser de in de onderdelen 
bedoelde conclusie heeft genomen ; 

Dat de onderde1en mitsdien feitelijke 
grondslag missen ; 

W at het tweede onderdeel betreft : 

Overwegende dat de dwa1ing van de 
partij tengevolge van het bedrog van de 
tegenpartij, a1thans qua oorsprong en 
gevolgen niet de dwaling is in de zin van 
artikel 1110 van het Burgerlijk W etboek ; 

Overwegende dat de feitenrechter in 
feite en derhalve op onaantastbare wijze 
het bestaan van het voornemen om te 
bedriegen en van de kunstgTepen die 
bedrog opleveren, vastste1t, alsmede van 
de inv1oed van deze kunstgrepen op de 
wil van de persoon wiens toestemming 
bij het tot stand komen van een overeen
komst was vereist ; 

Overwegende dat, wanneer, blijkens 
de soevereine vaststellingen van de 
rechter, het bedrog tot de toestemming 
heeft geleid, de onvoorzichtigheid of 
ze1fs de grove en onverschoonbare nalatig
heid van het slachtoffer van het bedrog 
door de medecontractant niet kan worden 
ingeroepen ; dat bedoe1de onvoorzichtig
heid of nalatigheid niet tot gevo1g heeft 
dat het bedrog op zijn beurt verschoond 
zou worden en geen aanleiding zou 
kmmen geven tot vernietiging van de 
overeenkomst of tot schadevergoeding ; 

Overwegende dat, door de prijs van 
de aandelen te verminderen en deswege 
eiser hoofde1ijk met Lodewikus tot 
betaling van bepaalde sommen aan de 
verweerders Van Loo en consorten en 
de Smet d'01becke en Ooget persoonlijk, 
te veroorde1en, het arrest vastste1t dat 
het bedrog door eiser en Lodewikus 
gepleegd, de tegenpartijen bij de overeen
komst ertoe heeft gebracht de overeen
komst anders te sluiten dan zij dit, bij 
afwezigheid van bedrog, zouden hebben 
gedaan, dienvo1gens de geldigheid van 
hun toestemming heeft aangetast, en ook 
al is er vanwege de tegenpartijen na1atig
heid geweest, ten deze, tot schade
vergoeding moet aanleiding geven ; 

Dat door aldus te oordelen het arrest 
geenszins de in het midde1 aangevoerde 
wettelijke bepalingen schendt ; 

Dat het onderdee1 niet kan worden 
aangenomen ; 

II. Nopens de voorziening van eiser 
Lodewikus: 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artike1en 1108, 1109, 
1110, 1116 van het Burgerlijk Wetboek 
en 97 van de Grondwet, 

doordat het hof van beroep beslist dat 
door eiser en de eerste in gemeenverkla·-
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ring opgeroepen partij incidenteel bedrog 
was gepleegd ten nadele van de ver
weerders, bedrog dat erin bestond dat 
eiser de schulden van de vennootschap, 
waarvan hij aan gezegde verweerders 
een deel van de hem toebehorende 
aandelen bij overeenkomst van 23 ok
tober 1957 overdroeg, als minder belang
rijk zou hebben voorgesteld dan zij in 
werkelijkheid waren, op grond van de 
redenen dat de verweerders << weliswaar 
toegeven dat zij vrij kennis konden 
nemen van de boekhouding, maar zulks 
niet wegneemt dat a) de juistheid van 
het bedrag hun gegarandeerd werd, 
b) de onjuistheid niet gemakkelijk kon 
worden vastgesteld, daar zulks een 
controle van gedane bestellingen en 
leveringen, ontvangen facturen en ver
richte betalingen en hun onderling 
verband veronderstelde, c) eiser en 
eerste in gemeenverklaring opgeroepen 
partij << tot plicht hadden te wijzen op de 
belangrijke mogelijke verschillen en op 
belangrijke nog niet ontvangen facturen 
voor ontvangen leveringen, of leveringen 
op proef; dat hier, gelet op het belang 
van de verschillen en de erkende harde 
onderhandelingen, niet meer kan worden 
aangenomen dat eiser en eerste in 
gemeenverklaring opgeroepen partij zich 
te goeder trouw hebben vergist; dat 
bedrog derhalve bewezen is ... "' 

terwijl, opdat kunstgrepen van een 
partij bij het sluiten van een overeen
komst een wilsgebrek vanwege de andere 
partij zouden uitmaken, dat vernietiging 
van het aldus gesloten contract of 
schadevergoeding verantwoordt, zij de 
werkelijke oorzaak moeten hebben uitge
maakt van de toestemming door deze 
laatste partij gegeven tot het sluiten 
van de overeenkomst of minstens tot het 
aanvaarden van sommige voorwaarden ; 
immers hogerbedoelde kunstgrepen de 
partij, tegen wie zij gebezigd werden, 
in onoverwinnelijke dwaling moeten 
gebracht hebben, zonder welke geen 
wilsgebrek, in de zin van artikel 1116 
van het Burgerlijk W etboek, bestaat ; 
bijgevolg verkeerde opvattingen over 
de zaken, welke het voorwerp yan een te 
sluiten overeenkomst uitmaken, niet 
mogen te wijten zijn aan de onbekwaam
heid, nalatigheid of enig ander gebrek of 
fout, eigen aan de partij die haar mede
contractant dienaangaande bedrog ver
wijt; immers de oorzaak van de toestem
ming van de partij, die bedrog inroept, 
om de overeenkomst aan te gaan, anders 
slechts in haar eigen onverschoonbare 
dwaling gelegen is en niet in enige kunst-

greep van haar medecontractant, onver
schillig of dergelijke list werkelijk werd 
aangewend ; het noodzakelijk onover
winnelijk kenmerk van de beweerde door 
bedrog teweeggebrachte dwaling ten deze 
niet . volgt uit de overweging van de 
rechters in hoger beroep dat de onjuist
heid van eisers voorstelling van de 
schulden van de vennootschap niet 
gemakkelijk door de verweerders kon 
worden vastgesteld ; meer bepaald de 
onmogelijkheid voor de verweerders om 
gezegde onjuistheid te ontwaren, zonder 
welke onmogelijkheid geen verschoon
bare dwaling en geen wilsgebrek door 
bedrog bestaan, door de rechters in hoger 
beroep wordt uitgesloten in hun beslis
sing waarbij vastgesteld wordt dat de 
verweerders vrije inzage van de boek
houding genoten en dat een controle 
van gedane bestellingen en leveringen, 
ontvangen facturen en verrichte beta
lingen, en hun onderling verband, hoewel 
niet gemakkelijk, niettemin elke dwaling 
zou hebben verhinderd, zodat het hof 
van beroep door eisers kunstgrepen als 
bedrog, in de zin van artikel 1116 van 
het Burgerlijk Wetboek, te beschouwen, 
zonder vast te stellen dat zij tot een 
verschoonbare dwaling bij de verweerders 
geleid hebben, deze wetsbepaling evenals 
de artikelen 1108, 1109, 1ll0 van het
zelfde wetboek en 97 van de Grondwet 
schendt; 

Overwegende dat, zoals blijkt uit het 
antwoord op het tweede onderdeel van 
het middel door eiser N oordermeer aange
voerd, het hof van beroep, na vastgesteld 
te hebben dat eisers bedrog tot de 
toestemming van de medecontractanten 
had geleid, niet meer hoefde na te gaan 
of de dwaling waarin deze . medecon
tractanten door het bedrog werden 
gebracht, verschoonbaar was; 

Dat het middel naar recht faalt ; 

Over het tweede middel, 

Dat het middel feitelijke grondslag 
mist; 

III. Nopens de eisen tot bindend
verklaring van het arrest, respectievelijk 
ingesteld door eiser Lodewikus tegen de 
partijen Pieter Noordermeer en Meester 
Paul Van Malleghem, qualitate qua, 
en door eiser N oordermeer tegen de 
partijen Meester Paul Van Malleghem; 
qualitate qua, en Johannes Lodewikus : 

Overwegende dat, ingevolge de hierna 
uitgesproken verwerping van de voor
zieningen, voormelde eisen tot verbin-
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dendverklaring van het arrest bij gemis 
aan belang niet ontvankelijk worden ; 

Om die redenen, voegt de zaken samen, 
l.ngeschreven op de algemene rol . onder 
nummers 1883 en 1887 ; verwerpt de 
voorzieningen en de eisen tot verbindend
verklaring van het arrest ; veroordeelt 
de eisers in de kosten. 

23 september 1977. - 16 kamer. -
Voorzitter en Verslaggever, de H. Chatel, 
raadsheer waarnemend voorzitter. -
Gelijkluidende conolusie, de H. Krings, 
advocaat-generaal. - Pleiters, de HH. 
Houtekier, VanRyn en Biitzler. 

1 e KAMER. - 23 september 1977. 

KOOP. - 00NOESSIE VAN ALLEEN
VERKOOP VOOR ONBEPAALDE TIJD. -
WET VAN 27 JULI 1961. - 0VEREEN
KOMST VAN ONBEPAALDE TIJD. -
BEGRIP. 

Onder vigeur van de wet van 27 juli 1961 
betreffende de eenzijdige beeindiging 
van de voor onbepaalde tijd verleende 
concessies, zoals zij van toepassing was 
v66r de wet van 13 april1971, was geen 
concessie van alleenverkoop voor onbe
paalde tijd, de overeenkomst welke de 
partijen voor een bepaalde tijd hadden 
gesloten, zonder mogelijkheid tot stil
zwijgende verlenging, zelfs indien de 
partijen sinds veertig jaar gelijkaardige 
overeenkomsten hadden gesloten (1). 

(PERSONENVENNOOTSOHAP MET BEPERKTE 
AANSPRAKELIJKHEID << RYMENANTS », T. 
NAAMLOZE VENNOOTSOHAP « RENAULT 
BELGIQUE-LUXEMBOURG >>.) 

ARREST. 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 26 mei 1976 door het Hof van 
beroep te Brussel gewezen ; 

Over het middel afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 6, 1131, 1133, 1134, 
1135, 1185, 1319, 1320, 1322, 1737, 1738 

(1) De wet van 13 april 1971 heeft beslist 
dat voortaan iedere concessie van alleen
verkoop die tweemaal werd vernieuwd, niet
tegenstaande elke andersluidende bepaJing, 
beschouwd wordt als een overeenkomst van 
onbepaalde tijd. 

van het Burgerlijk Wetboek, 1, 2, 3, 6 
van de w-et van 27 juli 1961 betreffende 
de eenzijdige beeindiging van de voor 
onbepaalde tijd verleende concessies van 
alleenverkoop en 97 van de Grondwet, 

doordat het arrest de door eiseres 
ingestelde vordering tot schadevergoeding 
wegens eenzijdige beeindiging van het 
contract van alleenverkoop en wegens 
contractbreuk verwerpt om de redenen : 
dat de tussen partijen gesloten overeen
komst slechts betrekking had op een 
exclusiviteit om, binnen het conven
tioneel gebied, de enige te zijn die een 
verkoopsorganisatie mocht aanwenden 
en aan « demarchage >> mocht doen, doch 
geenszins op een exclusiviteit om, binnen 
hetzelfde gebied, Renaultwagens te ver
kopen; dat, moest zelfs worden aangeno
men dat de exclusiviteit zich principieel, 
behoudens bepaalde uitzonderingen, ook 
tot het verkopen van wagens zou hebben 
uitgestrekt, eiseres ten onrechte beweert 
dat het contract voor onbepaalde duur 
werd gesloten ; dat deze bewering wordt 
weerlegd door de termen zelf van de 
overeenkomst, die slechts gold van 
1 januari 1969 tot 31 december 1969, 
of hoogstens tot april-mei 1970; dat, 
wanneer de onderhandelingen om een 
nieuw contract te sluiten mislukten, 
verweerster, conform het voor het jaar 
1969 bestaande contract, liet weten dat 
zij voor het jaar 1970 met eiseres geen 
contract meer sloot; dat de omstandig
heid dat partijen sedert lange tijd met 
elkander jaarlijks hernieuwde overeen
komsten aangingen hieraan niets ver
andert ; dat er in onderhavig geval noch 
wettelijke, noch conventionele opzegging 
was vereist om een einde te stellen aan de 
overeenkomst, 

terwijl, eerste onderdeel, het contract 
van 1969, volgens hetwelk eiseres was 
verplicht een bepaald aantal voertuigen 
in een bepaald gebied te verkopen en het 
alleenrecht verkreeg in dit gebied de 
verkoopsorganisatie aan te wenden en aan 
« demarchage >> te doen, een contract 
van concessie van alleenverkoop is, ook al 
kan occasioneel een verkoop door een 
ander concessionaris in dit gebied worden 
gesloten ; het arrest zowel de uitvoerbare 
kracht als de bewijskracht van deze 
overeenkomst miskent en de motivering 
ervan onduidelijk en tegenstrijdig is 
(schending van de artikelen 1134, 1135, 
1320, 1322 van het Burgerlijk Wetboek, 
1, 6 van de wet van 27 juli 1961 en 97 
van de Grondwet) ; 

tweede onderdeel, eiseres en haar rechts
voorgangers, die sinds 40 jaar met 
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verweerster gelijkaardige overeenkomsten 
van alleenverkoop hebben gesloten, door 
een contract van onbepaalde duur waren 
verbonden, ook al werden die contracten 
telkens voor een jaar gesloten en sloten 
ze de stilzwijgende hernieuwing uit 
(schending van de artikelen I, 2, 3, 6 van 
de wet van 27 juli 1961, 6, ll31, ll33, 
ll34, II35, ll85, 1737 en 1738 van het 
Burgerlijk Wetboek) : 

Wat het tweede onderdeel betreft : 

Overwegende dat het arrest vaststelt 
dat het contract tussen de partijen voor 
een bepaalde duur zonder mogelijkheid 
van stilzwijgende hernieuwing was ge
sloten, dat het gewoon verliep door het 
verstrijken van de bedongen termijn, 
en, zonder dienaangaande te worden 
bekritiseerd, dat het door de bepalingen 
van de toenmaals vigerende wet van 
27 juli 1961 was beheerst; 

Overwegende dat de loutere omstandig
heid dat eiseres en haar rechtsvoorgangers 
sedert 40 jaren gelijkaardige overeen
komsten met bepaade duur en zonder 
mogelijkheid van stilzwijgende hernieu
wing met verweerster hebben gesloten 
niet tot gevolg heeft, onder vigeur van 
voormelde wet, dat de partijen door een 
overeenkomst van onbepaalde duur 
waren verbonden ; 

Overwegende dat het onderdeel niet 
preciseert waardoor het arrest de arti
kelen 6, 1131, ll33, II85, 1737 en 1738 
van het Burgerlijk Wetboek zou hebben 
geschonden en dan ook dienaangaande 
niet ontvankelijk is ; 

Dat het onderdeel in dit opzicht faalt ; 

W at het eerste onderdeel betreft : 

Overwegende dat, nu het arrest door de 
in het antwoord op het tweede onderdeel 
vermelde vaststelling zijn beslissing wet
telijk verantwoordt en regelmatig moti
veert, de aangevoerde grieven, al waren 
ze gegrond, zonder invloed op de wette
lijkheid van de beslissing zouden blijven 
en derhalve, bij gebrek aan belang, niet 
ontvankelijk zijn ; 

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

(1) Thans artikel 46, § 2, tweede lid, van de 
A.rbeidsongevallenwet van 10 april 1971. 

(2) Cass., 4 december 1972 (Arr. cass., 
1973, biz. 331) en 30 september 1974 (ibid., 
1975, biz. 132). Raadpi. in verband met de 
betekenis van « eenzelfde deei van de schade "• 

23 september 1977. - 1e kamer. ,_ 
Voorzitter, de H. Chatel, raadsheer waar
nemend voorzitter. - Verslaggever, de 
de H. Sury. - Gelijkluidende conclusie, 
de H. Krings, advocaat-generaal. -
Pleiters, de HH. Houtekier en Bayart. 

3e KAMER.- 26 september 1977, 

ARBEIDSONGEV AL. - VERBOD OM 
DE GEMEENREOHTELIJKE SOHADEVER· 
GOEDING SAMEN TE VOEGEN MET DE 
ARBEIDSONGEV ALLENVERGOEDING. 
DRAAGWIJDTE VAN DIT VERBOD. 

Voor de toepassing van artikel 19, vie?·de 
lid, van de gecoih·dineerde arbeids
ongevallenwetten van 28 september 
1931 (1), luidens hetwelk de gemeen
rechtelijke schadeve?'goeding niet mag 
worden samengevoegd met de krachtens 
deze wetten toegekende vergoeding voor 
eenzelfde schade of, in geval van gedeelte
lijke aansprakelijkheid, eenzelfde deel 
van de schade (2), moeten de vm·goedingen 
we gens' materiele professionele schade 
spruitende uit de door het a?·beidsongeval 
veroorzaakte tijdelijke en blijvende ar
beidsongeschiktheid worden beschouwd 
als vergoedingen voor posten van een
zeljde schade; bij de berekening van de 
arbeidsongevallenvergoeding voor blij
vende arbeidsongeschiktheid moet der
halve rekening worden gehouden met de 
toegekende gemeenrechtelijke vergoeding 
voor tijdelijke arbeidsongeschiktheid. 

(NAAJ\IILOZE VENNOOTSOHAP 
<C ZURICH », T. D'HOLLANDER.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 19 februari 1976 door het 
Arbeidshof te Gent gewezen ; 

Over het middel afgeleid uit de schen
d.ing van de artikelen 46, § 2, tweede lid, 
van de Arbeidsongevallenwet van 10 april 

wat aileen het gevai van gedeeltelijke aan
sprakelijkheid bedoeit : cass., 5 december 
1949 (AI'!'. cass., 1950, biz. 193), 6 februari 
1967 (ibid., 1967, biz. 704) en 13 juni 1972 
(ibid., 1972, biz. 954). 
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1971 (vroeger artikel 19, § 4, van de bij 
koninklijk besluit van 28 september 1931 
gecoi:irdineerde wetten op de arbeids
ongevallen, gewijzigd door de wet van 
10 juli 1951, artikel 10, 1 °) en 97 van de 
Grondwet, 

doordat, na aangestipt te hebben dat 
« de volgens het gemeen recht toegekende 
schadevergoeding niet kan samengevoegd 
worden met de krachtens de arbeids
ongevallenwet toegekende vergoedingen >> 

en dat de relevante wettelijke bepalingen 
« slechts de cumulatie verbieden wanneer 
beide vergoedingen toegekend worden 
voor eenzelfde schade », het arrest oor
deelt dat vermits verweerder zijn eis 
beperkt had tot de vergoeding van de 
schade opgelopen wegens de blijvende 
arbeidsongeschiktheid en hij aldus geen 
vergoeding vorderde voor de periode 
van tijdelijke arbeidsongeschiktheid, er 
geen aanleiding bestond tot het in minde
ring brengen van de bedragen in gemeen 
recht ontvangen voor de tijdelijke inva
liditeit, 

·te?·wijl, eerste onderdeel, de in gemeen 
recht toegekende vergoedingen voor de 
tijdelijke arbeidsongeschiktheid toege
wezen werden voor een deel van eenzelfde 
schade door het slachtoffer opgelopen ; 

tweede onderdeel, aldus het slachtoffer, 
aan wie in gemeen recht in totaal minder 
toegewezen werd dan het minimum door 
het forfaitaire stelsel bepaald, uiteindelijk 
bij het opvorderen van de aanvullende 
forfaitaire vergoeding meer ontvangt dan 
het maximum door een van beide 
systemen bepaald, ten deze het for
faitaire stelsel, vermits het arrest ten 
onrechte een onderscheid invoert tussen 
tijdelijke en blijvende arbeidsongeschikt
heid en op onafhankelijke wijze de 
schadeloosstelling volgens beide systemen 
aanwendt ; zodat het door hogervermelde 
wetsbepalingen voorgeschreven cumu
latieverbod tussen schadevergoedingen 
in gemeen recht en in forfaitair recht 
toegestaan voor eenzelfde schade of deel 
ervan, miskend wordt : 

Overwegende dat, ingevolge het in dit 
geval nog toepasselijke artikel 19, vierde 
lid, van de op 28 september 1931 gecoi:ir
dineerde wetten betreffende de vergoe-

(1) Het openbaar ministerie was van 
mening dat de tijdelijke en de blijvende 
arbeidsongeschiktheid ook voor de toepassing 
van artikel 19, vierde lid, ·van de gecoor
dineerde arbeidsongevallenwetten als ver
.schillende schadeposten moeten worden be-

ding der schade voortspruitende uit 
arbeidsongevallen, voor eenzelfde schade 
of, in geval van gedeeltelijke aansprake
lijkheid, eenzelfde deel van de schade de 
gemeenrechtelijke schadevergoeding niet 
met de forfaitaire vergoedingen van de 
gecoordineerde wetten mag worden ge
cumuleerd; 

Overwegende dat, voor de toepassing 
van bedoelde wetsbepaling, de vergoe
dingen wegens materiiile professionele 
schade spruitende uit de door het 
arbeidsongeval veroorzaakte tijdelijke 
en blijvende arbeidsongeschiktheid 
moeten worden beschouwd als vergoe
dingen voor posten van eenzelfde Schade ; 

Overwegende dat het totale bedrag 
van de arbeidsongevallenvergoedingen 
voor blijvende en tijdelijke arbeids
ongeschiktheid moet vergeleken worden 
met het totale bedrag van de gemeen
rechtelijke vergoedingen voor dezelfde 
schadeposten ; 

Dat dientengevolge, om te onderzoeken 
of bij het toewijzen van de forfaitaire 
vergoeding voor de blijvende arbeids
ongeschiktheid het cumulatieverbod niet 
werd miskend, het arrest diende rekening 
te houden met de gemeenrechtelijke 
vergoeding die verweerder reeds had 
ontvangen voor zijn tijdelijke arbeids
ongeschiktheid ; 

Dat het middel gegrond is ; 
Overwegende dat de kosten ten laste 

vallen van de verzekeraar ; 

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

26 september 1977. - 3e kamer. -
Voorzitter, de H. Naulaerts, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - Verslaggever, 
de H. Janssens. - Andersluidende con· 
clusie (1}, de H. Lenaerts, advocaat
generaal.- Pleiter, de H. VanRyn. 

schouwd, gelet op het onderscheid dat het 
Hof maakt tussen tijdelijke en blijvende 
arbeidsongesohiktheid (cass., 9 mei 1969, 
.A.1·r. cass., 1969, blz. 871; ] 1 september 1969, 
ibid., 1970, blz. 33; 19 december 1973, 
ibid., 1974, blz. 448). 
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38 KAMER. - 26 september 1977. 

WERKLOOSHEID. -RECHT OP WERK
LOOSHEIDSUITKERING. - WERKLOOS 
WEGENS OMSTANDIGHEDEN ONAFHAN
KELIJK VAN ZIJN WIL.- BEGRIP. 

De werknemer die zelf een einde aan de 
arbeidsovereenkomst maakt, is niet werk
loos wegens omstandigheden onafhanke
lijk van zijn wil, tenzij zijn ontslag het 
gevolg is van omstandigheden welke van 
die aard zijn dat van hem redelijkerwijze 
niet kan worden gevergd de dienst
betrekking te laten voortduren ( 1). 
(K.B. van 20 december 1963, art. 126.) 

(RIJKSDIENST VOOR ARBEIDSVOORZIENING, 
T. SMETS.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 5 februari 1976 door het 
Arbeidshof te Brussel gewezen ; 

Over het middel afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 97 van de Grand
wet, 126, inzonderheid 1°, van het 
koninklijk besluit van 20 december 1963 
betreffende arbeidsvoorziening en werk
loosheid, 

doordat het arrest, dat aanneemt dat 
verweerster uit eigen beweging vrijelijk 
een einde heeft gesteld aan haar dienst
betrekking en dat dit ontslag vrijwillig 
werd genomen, beslist, met hervorming 
op dit ptmt van de beslissing waartegen 
hoger beroep, dat eiser ten onrechte op 
grond van artikel 126 van het voorme1d 
koninklijk besluit verweerster uit de 
werkloosheidsuitkeringen « uitsloot tot 
en met onbepaald " om de volgende 
redenen : « voor de toepassing van deze 
uitsluitingsmaatregel dient bewezen te 
worden, gelet op de algemene draag
wijdte van dit artikel en zijn onbeperkte 
uitwerking in de tijd, dat de betrokken 
werldoze, wetens en willens, op vrijwillige 
wijze besliste werkloos te worden; het 
feit dat de werknemer naar aanleiding 
van een persoonlijk gegeven ontslag 
werkloos wordt, is nog geen afdoend 
bewijs van een vrijwillig werldoos 
worden; het in een toestand van werk-

(1) Raadpl. de conclusie van het openbaar 
· ministerie, verschenen in Jou1•nal des 
T1•ibunaux du il•avail, 1978, blz. 192. 

loosheid komen na beeindiging van de 
arbeidsovereenkomst kan immers het 
gevolg zijn van allerlei omstandigheden 
vreemd aan de wil van de betrokken 
werknemer ; de elementen van de zaak 
tonen geenszins aan dat het in de 
bedoeling lag van verweerster werkloos 
te worden en zij ten einde dit te kmmen 
bewerken haar ontslag indiende "• 

terwijl, volgens de bepalingen van 
artikel 126, 1°, van voormeld koninklijk 
besluit, de werkloos geworden werknemer 
slechts dan recht op werkloosheids
uitkeringen heeft, wanneer hij wegens 
omstandigheden onafhankelijk van zijn 
wil werkloos wordt zonder loon ; dit 
eenzijdig een einde stellen aan een 
arbeidsovereenkomst alsmede het even
tuee1 door mutuus consensus tussen 
werkgever en werknemer een einde 
stellen aan dergelijke overeenkomst ver
onderstellen dat in ieder geval de eigen 
wil van betrokkene :tanwezig is ; hij dan 
door zijn akkoord werkloos wordt wegens 
omstandigheden afhankelijk van zijn 
wil, zodat hij op grond van artikel 126 
van het werldoosheidsbesluit geen aan
spraak kan maken op dit recht ; waaruit 
volgt dat het arrest, door rekening te 
houden met omstandigheden vreemd 
aan de beeindiging zelf van de overeen
komst door verweerster, voormeld arti
kel 126 schendt en daarenboven niet 
wettelijk gemotiveerd is : 

Overwegende dat krachtens artikel 126, 
Io, van het koninklijk besluit van 
20 december 1963 betreffende arbeids
voorziening en werkloosheid, aileen de 
werknemer, die werkloze zonder loon 
wordt wegens omstandigheden onafhan
kelijk van zijn wil, op werkloosheids
uitkering aanspraak heeft ; 

Overwegende dat de werknemer die 
zelf een einde aan de arbeidsovereenkomst 
maakt, niet werkloos is wegens om
standigheden onafhankelijk van zijn wil, 
tenzij zijn ontslag het gevolg is van 
omstandigheden welke van die aard zijn 
dat van hem redelijkerwijze niet kan 
worden gevergd de dienstbetrekldng te 
Iaten voortduren ; 

Overwegende dat voor de toepassing 
van voornoemde bepaling niet vereist is 
dat de werknemer ontslag heeft gegeven 
met de bedoeling werkloos te worden ; 
dat daarvoor evenmin omstandigheden 
die aan het ontslag vreemd zijn, in 
aanmerking komen ; 

Overwegende dat het arrest vaststelt 
dat verweerster « uit eigen beweging 
vrijelijk een einde heeft gemaakt aan 
haar dienstbetrekking >> en dat « dit 
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ontslag vrijwillig werd genomen » ; dat 
het arbeidshof niettemin oordeelt dat 
het recht op werkloosheidsuitkering aan 
verweerster niet kan worden ontzegd met 
toepassing van genoemd artikel 126 om 
de enkele reden dat « de elementen van 
de zaak geenszins aantonen dat het in 
de bedoeling lag van appellante (thans 
verweerster) werkloos te worden en zij 
ten einde dit te kunnen bewerken haar 
ontslag indiende >> ; 

Dat het arbeidshof zijn beslissing 
aldus niet wettig rechtvaardigt ; 

Dat het middel gegrond is ; 

Om die redenen, vernietigt het bestre
den arrest, in zoverre het de beslissing 
te niet doet waarbij verweerster, krach
tens artikel 126, 1°, van het koninklijk 
besluit van 20 december 1963 betreffende 
arbeidsvoorziening en werkloosheid, van
af 25 juni 1973 van het recht op werk
loosheidsuitkering werd uitgesloten ; be
veelt dat van dit arrest melding zal 
worden gemaakt op de kant van de 
gedeeltelijk vernietigde beslissing ; gelet 
op artikel 1017 van het Gerechtelijk 
W etboek, veroordeelt eiser in de kosten ; 
verwijst de aldus beperkte zaak naar 
het Arbeidshof te Antwerpen. 

26 september 1977. - 3e kamer. 
Voorzitter, de H. Naulaerts, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - Verslaggever, 
Baron Vin<;otte. - Geli}kluidende con
clusie, de H. Lenaerts, advocaat-generaal. 
- Pleiter, de H. L. Simont. 

3e KAMER.- 26 september 1977. 

1° GEMEENTE- EN PROVINOIEBE
LASTINGEN. - DIREOTE GEMEENTE
BELASTING. - BEZWAARSOHRIFT BIJ 
DE BESTENDIGE DEPUTATIE. - TER
MIJN. - AANVANG. - AFLEVERING 
VAN HET AANSLAGBILJET.- BETEKE
NIS VAN HET WOORD « AFLEVERING ». 

(1) Cass., 4 mei 1977 (Arr. cass., 1977, 
blz. 910). 

(2) Raadpl. cass., 7 oktober 1958 (Arr. cass., 
1959, blz. 115). 

(3) Vgl. cass., 25 november 1969 (Arr. cass., 
1970, blz. 302}. 

2° GEMEENTE- EN PROVINCIEBE
LASTINGEN. - DIREOTE GEMEENTE-
BELASTING. AANSLAGBILJET. 
AFLEVERING. - BEWIJS. 

3° BEWIJS. - VERMOEDENS. - GE
MEENTE- EN PROVINOIEBELASTINGEN. 
- FEITELIJKE VERMOEDENS. - BE
WIJSWAARDE.- 0NAANTASTBARE BE
OORDELING. 

4° GEMEENTEVERORDENING. 
BEKENDMAKING. - GEMEENTEWET, 
ARTIKEL 102, EERSTE LID. - DRAAG
WIJDTE. 

5o VOORZIENING IN CASSATIE. -
VoRM. - DIREOTE GEMEENTE- EN 
PROVINOIEBELASTINGEN. - VoORZIE
NING INGESTELD DOOR EEN GEVOL
MAOHTIGDE, ZELFS ADVOOAAT, TEGEN 
EEN BESLISSING VAN DE BESTENDIGE 
DEPUTATIE VAN EEN PROVINOIERAAD, 
- VOLMAOHT TE HEOHTEN AAN DE 
VERKLARING VAN VOORZIENING OF TER 
GRIFFIE VAN HET HOF NEER TE LEGGEN 
BINNEN DE TERMIJN BEPAALD BIJ 
ARTIKEL 420bis VAN HET WETBOEK VAN 
STRAFVORDERING. 

1 o De termi}n om bi} de bestendige depu
tatie een bezwaarschrijt in te dienen tegen 
een aanslag in een directe gemeente
belasting bedraagt drie maanden vanaf 
de aflevering van het aanslagbil}et, 
d.w.z. vanaj de overhandiging van dit 
bil}et aan de belastingplichtige of de 
aanbieding ervan aan de woning van 
laatstgenoemde ( 1). (Wet van 5 juli 
1871, art. 8.) 

2° Het bewi}s van de aflevering van het 
aanslagbil}et mag door alle middelen 
van recht worden geleve?·d (2). 

3° Onaantastbaar is de beoordeling door 
de rechter van de bewi}swaarde van 
jeiteli}ke vermoedens (3). 

4° Aan het bepaalde in artikel 102, 
eerste lid, van de Gemeentewet is niet 
voldaan, wanneer alleen de goedketwing 
en niet de tekst zelf van de reglementen 
en verordeningen van de gemeenteraad 
is bekendgemaakt (4). 

(4) Raadpl. omtrent het bewijs van bekend
making : cass., 3 november 1975 (Arr. cass., 
1976, blz. 276); omtrent de bijzondere wijze 
van bekendmaking in spoedeisende gevallen 
in de plattelandsgemeenten, met toepassing 
van artikel 102, tweede lid, van de Gemeente
wet : cass., 12 mei 1955 (ibid., 1955, blz. 759). 
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5° W anneer de voorziening tegen een 
beslissing van de bestendige deputatie 
van een provincieraad inzake directe 
gemeente- of provinciebelastingen wordt 
ingesteld door een gevolmachtigde, oak 
als deze advokaat is, moet de volmacht 
worden gehecht aan de verklaring van 
voorziening of ter griffie van het Hof 
worden neergelegd binnen de termijn 
bepaald bij artikel 420bis, tweede lid, 
van het Wetboek van Strafvordering (1). 
(Wet van 22 januari 1849, art. 4; 
wet van 22 juni 1865, art. 2 ; wet van 
5 juli 1871, art. 13; wet van 22 juni 
1877, art. 16.) 

( OROMBElZ :EN LITISOONSORTEN, 
T, STAD NIElUWPOORT; STAD NIElUWPOORT, 

T. OROMBElZ :EN LITISOONSORTElN.) 

ARREST. 

HET HOF;- Gelet op de bestreden 
beslissing, op 6 mei 1976 gewezen door 
de Bestendige Deputatie van de Provin
cieraad van West-Vlaanderen ; 

Overwegende dat de voorzieningen 
tegen dezelfde beslissing zijn gericht en 
derhalve ambtshalve dienen te worden 
samengevoegd ; 

I. Wat de voorziening van Anne 
Crombez-Feron en litisconsorten betreft: 

A. In zoverre de voorziening gericht 
is tegen de beslissing, waarbij het 
bezwaar tegen de aanslagen vermeld in 
de artikelen 4, 10, 11 en 13 niet ont
vankelijk wordt verklaard : 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 93, 97, 107 
van de Grondwet, 8, 13 van de wet van 
5 juli 1871, 239 van het koninklijk 
besluit van 4 maart 1965 tot uitvoering 
van het Wetboek van de Inkomsten
belastingen, 138 van de Gemeentewet, 
209 van het W etboek van de Inkomsten
belastingen en 11 van het koninklijk 
besluit van 22 augustus 1934, 

doordat, 

W at het eerste onderdeel betreft : 

Overwegende dat artikel 8 van de wet 
van 5 juli 1871 bepaalt dat de reclamaties 

(1) Raadpl. cass., 9 maart 1977 (Arr. cass., 
1977, blz. 748). 

« worden gezonden aan de bestendige 
afvaardiging binnen de drie maanden 
van de dagtekening van de aflevering 
van het waarschuwing-uittreksel uit 
de rol >>; · 

Overwegende dat het woord « afleve
ring >> in zijn gebruikelijke zin betekent 
« overhandiging aan >> of << aanbieding 
aan de woonst van >> de belanghebbende ; 

Overwegende dat de beslissing de 
reclamatietermijn niet doet lopen vanaf 
de datum van toezending van de aanslag
biljetten; dat zij vaststelt dat deze 
biljetten op de datums welke zij preci
seert, werden verstuurd aan het adres 
van de belanghebbenden, de feitelijke 
gegevens opgeeft waaruit kan worden 
afgeleid dat de biljetten aan de woonst 
van de belanghebbenden zijn toege
komen, en de reclamatietermijn slechts 
doet lopen vanaf de << aflevering >> van de 
biljetten; 

Overwegende dat het bewijs van de 
aflevering van de aanslagbiljetten aan de 
belanghebbenden door alle middelen 
van recht kan worden bijgebracht; dat 
derhalve de inschrijving van de ver
zendingsdatum op het kohier als bewijs 
kan gelden van de aflevering zodra de 
aanslagbiljetten aan het juiste adres zijn 
gericht en uit feitelijke gegevens of 
vermoedens kan worden afgeleid dat ze 
ook zijn toegekomen ; 

Overwegende dat de omstandigheden 
dat de eisers verschillende verblijf
plaatsen hebben, herhaaldelijk in het 
buitenland verblijven en de behartiging 
van hun belangen aan deskundigen 
toevertrouwen, aan de regelmatigheid 
van het verzenden van de aanslagbiljetten 
aan hun woonplaats of, ingeval van 
nalatenschap, aan het adres van een van 
de gekende erfgenamen niets kunnen 
afdoen; 

Overwegende dat, met betrekking tot 
de in het onderdeel vermelde aanslag
biljetten, de beslissing vaststelt dat zij 
regehnatig werden verstuurd op de 
vermelde datums en dat de adressering 
juist is, waaruit vermoed kan worden 
dat ze aan het adres van de belang
hebbenden zijn toegekomen; 

W at het tweede en het derde onderdeel 
betreft : 

Overwegende dat, ingevolge de arti
kelen 176, tweede lid, en ISO van het 
koninklijk besluit van 4 maart 1965, in 
geval van overlijden van de belasting
plichtige, de aanslagen globaal op naam 
van de nalatenschap worden gevestigd 
en de aanslagbiljetten naar het adres van 
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een aan de taxatieoverheid bekende 
erfgenaam mogen worden verstuurd ; 

Overwegende dat de beslissing vaststelt 
dat bij de inkohiering van de aanslagen 
geen rekening werd gehouden met de 
rechten van de erfgenamen in de onver
deeldheid, maar dat de aanslagen globaal 
op naam van de nalatenschap werden 
gevestigd ; dat de verzending aan het 
adres van de eerst gekende erfgenaam 
derhalve regelmatig is, ongeacht de 
datum van overlijden van de erflater ; 

Overwegende, voor het overige, dat de 
wet de feitelijke vermoedens aan het 
oordeel en het beleid van de rechter 
overlaat en dat de maat waarin zij 
bewijskrachtig zijn in de soevereine 
beoordeling van de feitenrechter ligt ; dat 
de bestendige deputatie haar overtuiging 
wettelijk heeft kunnen stoelen op de 
bewijselementen waarop zij wijst en 
waaraan zij de waarde van gewichtige, 
bepaalde en met elkaar overeen
stemmende vermoedens hecht ; 

Dat het middel niet kan aangenomen 
worden; 

En overwegende dat uit de bestreden 
beslissing noch uit enig regelmatig aan 
bet Hof overgelegd processtuk blijkt dat 
een middel hetwelk de openbare orde 
raakt, ambtshalve moet worden opge
worpen; 

B. In zoverre de voorziening gericht is 
tegen de beslissing waarbij het bezwaar 
tegen de aanslagen vermeld in artikel 14 
niet ontvankelijk wordt verklaard 

Over het tweede middel, 

Dat het middel niet kan aangenomen 
worden; 

En overwegende dat uit de bestreden 
beslissing noch uit enig regelmatig aan 
het Hof overgelegd processtuk blijkt dat 
een middel hetwelk de openbare orde 
raakt, ambtshalve moet worden opge
worpen; 

0. In zoverre de voorziening gericht is 
tegen de beslissing waarbij het bezwaar 
tegen de aanslagen vermeld in de arti
kelen 1 en 5 gedeeltelijk gegrond en dat 
tegen de aanslagen vermeld in de arti
kelen 3, 7 en 12 ongegrond wordt ver
klaard: 

Over het derde middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 93, 97, 107, 
129 van de Grondwet, 90, 2°, 102 van de 
Gemeentewet, zoals gewijzigd door arti
kel 21 van de wet van 30 december 1887, 

1 tot 4 van het koninklijk besluit van 
12 november 1849 en 1317 tot 1322 van 
het Burgerlijk W etboek, 

eerste onderdeel, doordat de beslissing 
voorhoudt dat « de goedkeuring van de 
reglementen " werd bekendgemaakt en 
dat de afkondiging van de goedkeuring 
van de fiscale verordening automatisch 
de bekendmaking ervan impliceert, te 
meer nu slechts door de bekendmaking 
van de goedkeuring ervan de belasting
plichtigen kunnen worden geacht te 
weten dat de belastingverordeningen te 
hunnen opzichte uitvoerbaar zijn ge
worden, 

terwijl artikel102 van de Gemeentewet 
de bekendmaking van de verordeningen 
of reglementen zelf en dus ten deze van 
het gemeentelijk belastingreglement, aan
genomen door de gemeenteraad, voor
schrijft; 

tweede onderdeel, 

Overwegende dat, luidens artikel 102, 
eerste lid, van de Gemeentewet, de 
reglementen en verordeningen van de 
gemeenteraad door omroeping en aan
plakking worden bekendgemaakt ; 

Dat aan deze bepaling niet is voldaan, 
wanneer aileen de goedkeuring en niet 
de tekst zelf van de reglementen en 
verordeningen is bekendgemaakt ; 

Overwegende dat de bestendige depu
tatie vaststelt dat uit het getuigschrift 
van bekendmaking, het aanplakkings
formulier van bekendmaking en uit het 
register van de bekendmakingen blijkt 
dat de goedkeuring van de reglementen 
werd bekendgemaakt op 22 oktober 
1965; dat zij voorts beslist dat de afkon
diging van de goedkeuring van dE' 
belastingverordeningen automatisch de 
bekendmaking ervan impliceert ; 

Overwegende dat uit de vaststelling 
dat de goedkeuring van de verordeningen 
werd bekendgemaakt niet wettig kan 
worden afgeleid dat de verordeningen 
zelf werden bekendgemaakt ; 

Dat het eerste onderdeel gegrond is ; 

II. Wat de voorziening van de stad 
Nieuwpoort betreft : 

Over het middel van niet-ontvankelijk
heid ambtshalve opgeworpen en hieruit 
afgeleid dat de verklaring van beroep 
in cassatie door een gevolmachtigde 
werd gedaan zonder dat de volmacht aan 
de verklaring was gehecht of aan het Hof 
werd overgelegd binnen de bij arti-
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kel 420biB, tweede lid, van het Wetboek 
van Strafvordering bepaalde termijn : 

Overwegende dat, naar luid van 
artikel 4 van de wet van 22 januari 1849, 
hetwelk toepasselijk is in zaken van 
directe provincie- en gemeentebelastingen 
ingevolge de artikelen 2 van de wet van 
22 juni 1865, 13 van de wet van 5 juli 
1871 en 16 van de wet van 22 juni 1877, 
de verklaring van beroep in cassatie 
gedaan wordt << in persoon of door een 
gevolmachtigde " ; 

Overwegende dat de lasthebber van 
zijn volmacht moet doen blijken en te 
dien einde, indien de volmacht aan de 
verklaring van cassatieberoep niet ge
hecht is, ze ter griffie van het Hof moet 
indienen binnen de bij artikel 420biB, 
tweede lid, van het W etboek van Straf
vordering bepaalde termijn, ten einde 
het Hof in de mogelijkheid te stellen 
de geldigheid en de draagwijdte ervan 
te beoordelen ; 

Overwegende dat, nu deze rechtsvorm 
niet werd nageleefd, de voorziening niet 
ontvankelijk is ; 

Om die redenen, voegt de zaken 
ingeschreven onder de nummers F 611 N 
en F 612 N samen; verwerpt de voor
ziening van de stad Nieuwpoort ; veroor
deelt eiseres in de kosten ; beslissende 
over de voorziening van Arme-Crombez
Ferron en litisconsorten : zonder acht 
te slaan op de overige middelen, die tot 
geen ruimere cassatie of cassatie zonder 
verwijzing kunnen leiden, vernietigt de 
bestreden beslissing in zoverre zij het 
bezwaar tegen de aanslagen vermeld in 
de artikelen 1 en 5 gedeeltelijk gegrond 
en die vermeld in de artikelen 3, 7 en 12 
ongegrond verklaart ; verwerpt de voor
ziening voor het overige ; beveelt dat van 
dit arrest melding zal worden gemaakt 
op de kant van de gedeeltelijk vernietigde 
beslissing ; houdt de kosten aan opdat 
erover door de feitenrechter zou worden 
beslist ; verwijst de aldus beperkte zaak 
naar de Bestendige Deputatie van de 
Provincieraad van Oost-Vlaanderen. 

26 september 1977. - 3e kamer. -
Voorzitter en VerBlaggever, de H. Nau
laerts, raadsheer waarnemend voorzitter. 

Gelijkluidende conoluBie, de H. 
Lenaerts, advocaat-generaal. - PleiterB, 
de HH. P. Delafontaine (van de balie 
te Kortrijk) en van Heeke. 

Op dezelfde dag werd in zake van 
Zuylen van Nyevelt tegen stad Brugge 
een arrest gewezen, dat de voorziening 
tegen een beslissing van dezelfde besten
dige deputatie verwerpt om dezelfde 
reden als die waarom de voorziening van 
de stad Nieuwpoort niet ontvankelijk 
wordt verklaard. 

3e KAMER.- 26 september 1977. 

CASSATIEMIDDELEN. DIENST· 
PLIOHT. - VOORZIENING TEGEN DE 
BESLISSING VAN DE HOGE MILITIERAAD. 

MIDDEL UITSLUITEND GERICHT 
TEGEN DE BESLISSING VAN DE MILITIE
RAAD.- NIET ONTVANKELIJK. 

Tot Btaving van een voorziening tegen een 
beBliBBing van de Hoge Militieraad iB 
het middel gericht tegen de beBliBBing 
van de militieraad niet ontvankelijk (1). 

(THESIN.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op de bestreden 
beslissing, op 14 juni 1977 door de Hoge 
Militieraad gewezen ; 

Over het middel hieruit afgeleid dat een 
broederdienst in werkelijke dienst werd 
volbracht en anderzijds het overlijden 
wegens oorlogsomstandigheden van de 
zuster van eiser eveneens als broeder
dienst wordt aangezien : 

Overwegende dat de militieraad, bij 
beslissing van 31 augustus 1976, de 
aanvraag om vrijlating van legerdienst 
wegens twee broederdiensten heeft ver
worpen om de reden dat eiser slechts 
op een broederdienst aanspraak kon 
maken; 

Overwegende dat de Hoge Militieraad, 
op 14 juni 1977, het door eiser ingestelde 
hoger beroep, wegens laattijdigheid, niet 
ontvankelijk verklaart ; 

(1) Cass., 19 mei 1971 (Arr. cass., 1971, 
biz. 938); raadpi. cass., 26 november 1975, 
eerste zaak, en 10 maart 1976 (ibid., 1976, 
biz. 394 en 797). 
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Dat het middel, hetwelk enkel en alleen 
kritiek uitoefent op de beslissing van de 
militieraad, niet ontvankelijk is ; 

Om die redenen, verwerpt de voor
ziening. 

26 september 1977. - 3e kamer. -
Voorzitter, de H. Naulaerts, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - Verslaggever, 
de H. Gerniers. - Gelijkluidende con
clusie, de H. Lenaerts, advocaat-generaal. 

2e KAMER. - 27 september 1977. 

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

20 CASSATIE. - OMVANG. - STRAF
ZAKEN. - NIET BEPERKTE VOORZIEl
NING VAN DE BEKLAAGDE.- VERNIETI
GING VAN DE BESLISSING OP DE STRAF
VORDERING. - BRENGT VElRNIETIGING 
MEE VAN DE EINDBESLISSING OP 
DE BURGERLIJKE RECHTSVORDERING 
TEGEN DE BEKLAAGDE. ZELFS 
INDIEN DE VERNIETIGING VAN DE 
BESLISSING OP DE STRAFVORDERING 
AMBTSHALVEl WORDT UITGESPROKEN. 

3° CASSATIE. - OMVANG. - STRAF
ZAKEN. VoORZIENING VAN DE 
BEKLAAGDE TEGEN DE BESLISSING OP 
DE STRAFVORDERING EN TEGEN DE 
EINDBESLISSINGEN OP DE TEGEN EN 
DOOR HEM INGESTELDE BURGERLIJKE 
RECHTSVORDERINGEN. - VERNIETI
GING VAN DE BESLISSING OP DE 
STRAFVORDElRING EN VAN DE BESLIS
SING OP DE TEGEN DEl BEKLAAGDE 
INGESTELDE BURGERLIJKE RECHTSVOR
DERING. - BRENGT VElRNIElTIGING MEE 
VAN DE BESLISSING OP DE DOOR DE 
BEKLAAGDE INGESTELDE BURGERLIJKE 
RECHTSVORDERING, DIE OP DElZELFDE 
ONWETTELIJKHEliD IS GEGROND. 

1° Tegenstrijdig en derhalve niet 1·egelmatig 
gemotivee1·d is het vonnis dat, enerzijds, 
verklawrt dat de beklaagde de voorrangs
regels niet in acht genomen heeft en, 
anderzijds, beslist dat hij voorrang 
genoot (1). (Art. 97 Grondwet.) 

(1) Raadpl. cass., 13 juni 1977 (A1'1', cass., 
1977, blz. 1050). 

2° T(er!"ietiging, op de niet beperkte voor
z~en~ng van de beklaagde, van de 
beslissing op de strajvordering brengt 
vernietiging mee van de eindbeslissing 
op de tegen hem ingestelde burgerlijke 
rechtsvordering, die het gevolg is van de 
eerste beslissing, zelfs indien deze ver
nietiging ambtshalve is uitgesproken (2). 

3o Vernietiging, op de voorziening van de 
beklaagde, van de beslissing op de 
strajvordering en van de eindbeslissing 
op de tegen hem ingestelde burgerlijke 
rechtsvordering brengt vernietiging mee 
van de eindbeslissing op de door hem 
ingestelde burgerlijke rechtsvordering, 
die op dezelfde onwettelijkheid is gegrond 
en waartegen hij zich regelmatig in 
cassatie heeft voorzien (3). 

(KOLKMAN, T. VElRLINDE EN DE GOE.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 4 februari 1977 in hager beroep 
gewezen door de Correctionele Recht
bank te Antwerpen ; 

I. In zoverre de voorziening gericht is 
tegen de beslissing waarbij verweerster 
wordt vrijgesproken en verweerder buiten 
zaak wordt gesteld op de tegen hen door 
het openbaar ministerie ingestelde vor
dering : 

Overwegende dat eiser als beklaagde 
geen hoedanigheid heeft om zich te 
voorzien tegen die beslissing ; dat, in 
zoverre hij als burgerlijke partij in 
kosten van bedoelde vordering veroor
deeld wordt, zijn voorziening niet ont
vankelijk is, nu uit de stukken waarop 
het Hof vermag acht te slaan niet blijkt 
dat zij betekend werd aan het openbaar 
ministerie ; 

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

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

Overwegende dat het vonnis enerzijds 
tegen eiser de telastlegging bewezen 
verklaart « een door de Koning als zware 

(2) Oass., 20 september 1977, supra, blz. 82. 
(3) Oass., 13 september 1976 (A1-r. cass:, 

1977, blz. 39). 
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overtrading aangewezen, te hebben be
gaan, namelijk door de voorrangsregels 
niet in acht genomen te hebben, namelijk 
op de openbare weg weggebruiker zijnde 
die een kruispunt oprijdt, verzuimd 
bijzonder voorzichtig te zijn ten einde 
alle ongevallen te voorkomen », en 
anderzijds overweegt dat verweerster 
de voorrang diende te verlenen aan het 
verkeer van de Prins Boudewijnlaan, 
door eiser gevolgd ; 

Overwegende dat het tegenstrijdig is 
enerzijds te verklaren dat eiser een 
voorrangregel heeft miskend, en ander
zijds dat hij de voorrang genoot; dat het 
vonnis derhalve niet regelmatig met 
redenen is omkleed ; 

III. In zoverre de voorziening gericht 
is tegen de beslissing waarbij eiser 
veroordeeld wordt op de civielrechtelijke 
vordering door verweerster tegen hem 
ingesteld : 

Overwegende dat de vernietiging van 
de veroordelende beslissing op de straf
vordering de vernietiging meebrengt van 
de eindbeslissing op de civielrechtelijke 
vordering die tegen eiser is ingesteld, 
daar deze laatste beslissing het gevolg is 
van de eerste ; 

IV. In zoverre de voorziening gericht 
is tegen de beslissing waarbij de door 
eiser tegen de verweerders ingestelde 
civielrechtelijke vordering wordt afge
wezen: 

Overwegende dat de vernietiging van 
de beslissing op de door het openbaar 
ministerie tegen eiser ingestelde vorde
ring, de vernietiging met zich brengt 
van de op de door eiser tegen de ver
weerders ingestelde civielrechtelijke vor
dering gewezen beslissing, die op dezelfde 
onwettelijkheid gegrond is, en waartegen 
eiser zich regelmatig heeft voorzien ; 

Om die redenen, en zonder dat er 
aanleiding toe bestaat de door eiser 
aangevoerde middelen te onderzoeken, 
die geen ruimere cassatie kunnen mee
brengen, vernietigt het bestreden vonnis 
in zoverre het eiser op de tegen hem 
ingestelde strafvordering en civiel
rechtelijke vordering veroordeelt en hem 
in de kosten van die vorderingen verwijst, 
en in zoverre het uitspraak doet over 
de door eiser tegen de verweerder 
ingestelde civielrechtelijke vordering ; 
verwerpt de voorziening voor het overige ; 
zegt dat van dit arrest melding zal 
worden gemaakt op de kant van de 

gedeeltelijk vernietigde beslissing ; ver
oordeelt eiser in een vijfde van de kosten 
en de verweerders in de overige kosten ; 
verwijst de aldus beperkte zaak naar de 
Correctionele Rechtbank te Mechelen, 
zitting houdende in hoger beroep. 

27 september I977. - 2e kamer. 
Voorzitter, Ridder de Schaetzen, raads
heer waarnemend voorzitter.- Verslag
gever, de H. Versee~ - Gelijkluidende 
conclusie, de H. Declercq, advocaat
generaal.- Pleite,r, de H. A. DeBruyn. 

2e KAMER.- 27 september 1977. 

IoBEWIJS. -BEWIJS DOOR GESCHRIFT. 
- BEWIJSKRACHT VAN DE AKTEN.
STRAFZAKEN. - CONCLUSIE. - UIT
LEGGING DOOR DE FEITENRECHTER. -
UITLEGGING NIET TE VERENIGEN MET 
DE BEWOORDIN~EN ERVAN. - MIS
KENNING VAN DE BEWIJSKRACHT VAN 
DE AKTEN. 

2o VOORZIENING IN CASSATIE. 
VoRM.- STRAFZAKEN.- .GEscHRIFT 
TOT STAVING VAN DE VOORZIENING VAN 
DE BEKLAAGDE.- GESCHRIFT MET EEN 
ONLEESBARE HANDTEKENING, ZONDER 
VERMELDING VAN DE IDENTITEIT EN 
DE HOEDANIGHEID VAN DE ONDER
TEKENAAR. - HET HoF HOUDT GEEN 
REKENING ERMEE. 

I o De bewijsk1·acht van de conclusie van 
een partij wordt. miskend doo1' de Twhter 
die er een uitlegging aan geeft welke 
niet te verenigen is met de bewoordingen 
ervan (I). (Artt. I3I9, I32Q en I322 
B.W.) 

2° Het. Hof houdt geen rekening met e,en 
memorie nee1·gelegd tot staving van een 
voorziening in strajzaken, welke een 
onleesbm·e handtekening dmagt en noch 
de identiteit, noch de hoedanighe,id van 
de, ondertekenaar vermeldt (2). 

(1) Cass., 14 december 1976 (A1-r. cass., 
1977, biz. 422); vgl. cass., 22 september 1977, 
supm, biz. 104. 

(2) Cass., 11 mei 1976 (Arr. cass., 1976, 
biz. 1011). 
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(DEBAILLIE, T. NAAMLOZE VENNOOTSOHAP 
« 0, VERDEGEN ll,) 

Met de notities overeenstemmend 
arrest. 

27 september 1977. - 2e kamer. -
V om·zitte1·, Ridder de Schaetzen, raads
heer waarnemend voorzitter. - Verslag
gever, de H. Versee. - Gelijkluidende 
conclusie, de H. Declercq, advocaat
generaal.- Pleiters, de HH. Lietaer (van 
de balie te Kortrijk) en Biitzler. 

2e KAMER.- 27 september 1977. 

VOORZIENING IN OASSATIE. 
VoRM. - STRAFZAKEN. - VooRZIE
NING VAN DE BURGERLIJKE PARTIJ. -
MEMORIE TER GRIFFIE VAN HET HoF 
VAN OASSATIE NEERGELEGD.- AMBTE
LIJKE TUSSENKOMST VAN EEN ADVO
OAAT BIJ HET HoF VAN 0ASSATIE NOOD
ZAKELIJK. 

Niet ontvankeliJ'k is de memorie van de 
burgerlijke partij, eiseres tot cassatie, 
die ter g1·ijjie van het Hof van Oassatie 
is neergelegd zonde1· de ambtelijke tussen
komst van een advocaat bij het Hof (1). 
(Art. 425 Sv.) 

(KINDT EN DEOLEROK, T. DEVOOGHT.) 

Met de notitie overeenstemmend 
arrest. 

27 september 1977. - 2e kamer. -
Voo1·zitte1·, Ridder de Schaetzen, raads
heer waarnemend voorzitter. - Verslag
gever, de H. Versee. - Gelijklioidende 
conclusie, de H. Declercq, advocaat
generaal. - Pleiter, de H. Halsberghe 
(van de balie te Kortrijk). 

(1) Cass., 14 september 1976 en 8 maart 
1977 (A1'1', cass., 1977, biz. 43 en 740). 

(2) Oass., 7 januari 1975 (A1•1'. cass., 1975, 
biz. 508); raadpl. cass., 4 januari, 14 juni en 
20 juli 1977 (ibid., 1977, biz. 478, 1058 en 
1131) : ais een conciusie bestaat waarin wordt 
betwiet dat er voidoende bezwaren aanwezig 
zijn; raadpi. cass., 4 januari 1977 (ibid., 

CASSATIE, 1978, - 5 

2e KAMER. - 27 september 1977. 

1° VOORLOPIGE HECHTENIS. -
WET VAN'20 APRIL 1874, ARTIKEL 5.
CONOLUSIE VAN DE VERDAOHTE. 
REDENGEVING. 

2° VOORLOPIGE HEOHTENIS. 
HANDHAVING VAN DE HEOHTENIS. 
WET VAN 20 APRIL 1874, ARTIKEL 5.
REDENGEVING.- BEGRIP. . 

1° Daar artikel 5 van de wet van 20 april 
1874, zoals het is gewijzigd bij artikel 3 
van de wet van 13 maart 1973, voor
schrijft dat het onderzoeksgerecht, dat 
beslist de voorlopige hechtenis te hand
haven, de ernstige en uitzonde1·lijke 
omstandigheden die dermate de openba1·e 
veiligheid raken dat ze de handhaving 
van de voodopige hechtenis noodzakelijk 
maken, nwuwkeu1·ig moet omsch1·ijven en 
de gegevens eigen aan de zaak of de per
soonlijkheid van de verdachte moet ver
melden, moet dit gerecht, op straffe van 
schending van genoemd artikel, ant
woorden op de conclusie waarin o.a. 
wordt betwist dat dergelijke ernstige en 
uitzonderlijke omstandigheden be
staan (2). 

2° De beslissing van het onderzoeksgerecht 
tot handhaving van de voo1'lopige hech
tenis na een maand mag zich niet 
bepe1·ken tot de vermelding van de 
gegevens eigen aan de zaak of de 
persoonlijkheid van de verdachte; zij 
moet bovendien vaststellen dat die ge
gevens e1·nstige en uitzonderlijke om
standigheden zijn, die zij omschrijft en 
die deTmate de openbare veiligheid raken 
dat de vom·lopige hechtenis moet worden 
gehandhaafd (3). (Art. 5 wet van 
20 april 1874, gew. bij art. 3 wet van 
13 maart 1973.) 

(OORNELIS.) 

ARREST. 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 

1977, blz. 479) : als een conciusie bestaat 
waarin een exceptie van onbevoegdheid of 
een andere exceptie wordt opgeworpen of 
wordt betoogd dat het ten Iaste gelegde feit 
geen strafbaar misdrijf is. 

(3) Raadpl. cass., 5 maart 1974 (Ar1·. cass., 
1974, blz. 740), 3 septembre 1974 en 9 juni 
1975 (ibid., 1975, biz. 10 en 1070). 
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arrest, op 24 augustus 1977 door het Hof 
van Beroep te Gent, kamer van inbe
schuldigingstelling, gewezen ; 

Over het middel afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 5 van de wet van 
20 april 1874 op de voorlopige hechtenis 
en 97 van de Grondwet, 

doordat het bestreden arrest de hand
having van de voorlopige hechtenis van 
eiser beveelt, 

terwijl het de conclusie niet beant
woordt waarin het bestaan betwist werd 
van ernstige en uitzonderlijke omstandig
heden die dermate de openbare veiligheid 
raken dat ze die handhaving noodzakelijk 
maken onder meer in verband met de 
noodwendigheden van het onderzoek 
daar het onderzoek ten aanzien van eiser 
beeindigd was en er slechts gewacht werd 
om een beslissing van verwijzing te 
nemen, op een officiele klacht van de 
Nederlandse overheden tegen een mede
beldaagde wegens andere misdrijven, 

en terwijl de wet op de voorlopige 
hechtenis voorschrijft dat de verdachte 
naar de rechtbank dient verwezen te 
worden vanaf het ogenblik dat het 
onderzoek afgesloten is : 

Overwegende dat het arrest zich ertoe 
beperkt de beweegredenen van de schrif
telijke vordering van het openbaar 
ministerie en van de beroepen beschikking 
van de raadkamer over te nemen ; 

Overwegende dat die vordering aileen 
vermeldde dat « de door de eerste rechter 
aangehaalde beweegredenen dienend zijn 
en nog steeds voortbestaan » ; dat de 
beroepen beschikking melding maakte 
van '' de noodwendigheden van het 
onderzoek en het feit dat de verdachte 
reeds meerdere malen werd veroordeeld 
wegens zware vermogensdelicten » ; 

Overwegende dat het arrest aldus de 
conclusie niet beantwoordt waarin eiser 
aanvoerde dat de uitzonderlijke om
standigheden eigen aan de zaak of de 
persoonlijkheid van de verdachte en 
verband houdende met de openbare 
veiligheid niet meer aanwezig waren 
onder meer ten aanzien van de nood
wendigheden van het onderzoek betref
fende welke hij deed gelden, enerzijds, 
dat naar luid van het verslag van de 
onderzoeksrechter het onderzoek wat 
hem betrof beeindigd was, en anderzijds, 
dat het noch vereist noch nuttig was te 
wachten tot de neerlegging door de 
Nederlandse overheden van een officiele 
klacht ten laste van een medebeklaagde 
wegens andere misdrijven ; 

Overwegende dat de beweegreden dat 
eiser reeds meerdere malen veroordeeld 
werd wegens zware vermogensdelicten, 
op zichzelf niet volstaat om de beslissing 
wettelijk te rechtvaardigen bij gebreke 
van enige aanduiding dat door gezegde 
omstandigheid de handhaving van de 
hechtenis ten deze in het belang van de 
openbare veiligheid wordt vereist ; 

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 ; laat de 
kosten ten laste van de Staat ; verwijst 
de zaak naar het Hof van Beroep te 
Brussel, kamer van inbeschuldiging
stelling. 

27 september 1977. - 28 kamer. -
Voorzitter en Verslaggever, Ridder de 
Schaetzen, raadsheer waarnemend voor
zitter. - Gelijkluidende conolusie, de 
H. Declercq, advocaat-generaal. - Plei
ter, de H. Deheselle (van de balie te Gent). 

2e KAMER.- 28 september 1977. 

HOGER BEROEP. - STRAFZAKEN. -
BURGERLIJKE REOHTSVORDERING. -
TEGENBEROEP.- NIEUWE VORDERING. 
-BEGRIP. 

De rechter in hager beroep die vaststelt dat 
de ge~ntimeerde voor de eerste rechter 
had geconcludeerd tot volledige vergoe
ding van zijn materiele schade en 
gevraagd had hem akte te verlenen van 
zijn op een miljoen frank geraamde 
doch provisioneel tot een frank beperkte 
vordm·ing ondm· voorbehoud van nadere 
bepaling achteraf, beslist wettelijk dat 
deze partij geen nieuwe vo1•dering heeft 
ingesteld door op tegenberoep te con
cluderen tot toekenning van schade
vergoeding binnen de perken van haar 
oorspronkelijke vordering (1). 

(1) Raadpl. cass., 29 juli 1954 (Bull. en Pas., 
1954, I, 1007); 12 november 1954 (ibid., 
1955, I, 163); 20 september 1962 (ibid., 1963, 
I, 83); 17 maart 1969 (Ar1'. cass., 1969, 
biz. 670); 22 september 1969 (ibid., 1970, 
blz. 69); 24 oktober 1972 en 24 november 1972 
(ibid., 1973, biz. 196 en 298). 
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(SOAILLIEZ, T. NAA:MLOZE VENNOOTSOHAP 
«DE BELGISOHE PHENIX».) 

ARREST (vertaling). 

HET HOF ; - Gelet op de bestreden 
arresten, op 23 november 1976 en 8 maart 
1977 door het Hof van Beroep te Luik 
gewezen; 

Over het middel afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 4 van de wet van 
17 april 1878 houdende de voorafgaande 
titel van het W etboek van Strafvorde
ring, 199, 200, 203, §§ 2 en 4, 210 van het 
Wetboek van Strafvordering, 13, 807, 
808 van het Gerechtelijk W etboek en 97 
van de Grondwet, 

doo1·dat het arrest van 8 maart 1977 
het tegenberoep van verweerster ont
vangt en eiser veroordee1t aan deze 
1aatste ll4.059 frank te betalen, op grond 
dat de rechten van verweerster, burger
lijke partij, niet voor de eerste rechter 
maar pas voor het hof van beroep, ten 
gevolge van eisers hager beroep, werden 
vastgesteld en de vordering op tegen
beroep dus blijkbaar geen nieuwe vorde
ring is vanwege de burgerlijke partij die 
haar schade geraamd heeft op een mil
joen frank maar provisionee1 slechts 
een frank heeft geeist, 

terwijl, eerste onderdeel, verweerster 
de door haar op tegenberoep terug
gevorderde bedragen reeds uitgekeerd 
had v66r zij zich burger1ijke partij had 
gesteld voor de correctionele rechtbank, 
waar zij s1echts een frank gevorderd en 
overigens verkregen had; haar aan
vullende vordering in hager beroep 
derhalve een nieuwe vordering was en 
haar tegenberoep waarbij zij die vorde
ring instelde bijgevolg niet ontvanke1ijk 
was ; het feit dat haar vordering in eerste 
aanleg provisioneel was en geraamd op 
een miljoen frank, het tegenberoep van 
verweerster niet ontvankelijk maakt 
(schending van de artikelen 4 van de wet 
van 17 april 1878, 199, 200, 203, §§ 2 en 
4, 210 van het Wetboek van Strafvor
dering, 13, 807, 808 van het Gerechtelijk 
Wetboek); 

tweede onderdeel, het arrest, door te 
beslissen dat de rechten van verweerster 
niet vastgesteld waren voor de eerste 
rechter, niet genoegzaam antwoordt op 
de tweede bijkomende conclusie waarin 
eiser uitdrukkelijk betoogde dat, blijkens 
de stukken, op 18 augustus 1975 de 
complementaire kapitalen berekend en 

de bedragen uitgekeerd waren en die 
gegevens eiser dus bekend waren vele 
maanden v66r hij zich burgerlijke partij 
ste1de voor de eerste rechter (schending 
van artikel 97 van de Grondwet) : 

W at het tweede onderdeel betreft : 

Overwegende dat het arrest van 
8 maart 1977, na te hebben vastgesteld 
dat eiser de ontvankelijkheid van het 
tegenberoep betwistte op gTond dat de 
gevorderde bedragen uitgekeerd werden 
v66r het beroepen vonnis, beslist dat 
aangezien de rechten van de burgerlijke 
partij « De Belgische Phenix >> niet voor 
de eerste rechter maar pas voor het hof 
van beroep werden vastgesteld ten 
gevolge van het hager beroep van eiser, 
de vordering op tegenberoep blijkbaar 
geen nieuwe vordering is vanwege deze 
partij die haar schade geraamd had op 
een milj oen frank en provisioneel slechts 
een frank geeist had ; 

Dat het arrest zodoende aanneemt dat 
de gevorderde bedragen door verweerster 
werden betaald v66r het beroepen vonnis 
maar beslist dat die rechten niettemin 
door het hof van beroep konden worden 
vastgesteld ook al werden zij dat niet 
voor de eerste rechter ; dat het arrest 
derhalve, met weerlegg'ing ervan, eisers 
conclusie beantwoordt ; 

Dat het tweede onderdeel van het 
middel feitelijke gTondslag mist ; 

W at het eerste onderdeel betreft : 

Overwegende dat zowel uit het be
roepen vonnis als uit de bestreden 
arresten blijkt dat verweerster voor de 
eerste rechter gevraagd had haar akte 
te verlenen van haar op een miljoen frank 
geraamde doch provisioneel tot een frank 
beperkte vordering ; dat de eerste rechter 
haar provisioneel een frank had toegekend 
en de vordering voor het overige had 
aangehouden ; 

Overwegende dat het hof van beroep 
constateert dat de rechten van ver
weerster niet voor de eerste rechter maar, 
ten gevolge van het oorspronkelijk hager 
beroep van eiser, door het hof zelf werden 
vastgesteld ; 

Overwegende dat, bijgevolg, het hof 
van beroep, na te hebben vastgesteld 
dat verweerster voor de eerste rechter 
had geconcludeerd tot vergoeding van 
haar materiele schade onder voorbehoud 
van nadere bepaling achteraf, wettelijk 
heeft beslist dat verweerster geen nieuwe 
vordering heeft ingesteld door op tegen
beroep te concluderen tot toekenning 
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van schadevergoeding binnen de perken 
van haar oorspronkelijke vordering ; 

Dat het tweede onderdeel van het 
middel niet kan worden aangenomen ; 

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

28 september 1977. - 26 kamer. -
Voorzitter, de H. Legros, raadsheer waar
nemend voorzitter. - Verslaggever, de 
H. Mahillon. - Gelijkluidende conolusie, 
de H. Krings, advocaat-generaal. 
Pleiters, de HH. Houtekier en A. De 
Bruyn. 

2e KAMER. - 28 september 1977. 

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN.- STRAFZAKEN.- CoN
CLUSIE WAARIN EEN GEMOTIVEERD 
VERWEER WORDT VOORGEDRAGEN. -
BESLISSING WAARIN DIT VERWEER 
ENKE'L WORDT TEGENGESPROKEN 
ZONDER DAT EEN ANTWOORD WORDT 
VERSTREKT OP DE REDENEN WAARDOOR 
RET WORDT VERANTWOORD. - NIET 
REGELMATIG GEMOTIVEERDE BESLIS

SING. 

Niet regelmatig gemotiveerd is de beslis
sing die een verweer in een conolusie 
tegenspreekt, zonder dat een antwoord 
wordt vm·strekt op de redenen waardoor 
de conolusienemer het verweer verant
woordt. (Art. 97 Grondwet.) 

(COLLET, T. BELGISCHE NATIONALE ASSU
RANTIEKAS TEGEN ARBEIDSONGEVALLEN 
ASSUBEL EN DIROSA.) 

ARREST (vertaling). 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 30 maart 1977 in hager beroep 
gewezen door de Correctionele Recht
bank te Charleroi ; 

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

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet en I 7 van het W egverkeers-

reglement (koninklijk 
14 maart 1968), 

besluit van 

doordat, ee1·ste onderdeel, door te oor
delen : 1° dat langs de oprit van het 
jaagpad in de door de motorrijder 
gevolgde richting, geen verbodsteken 
stand ; 2° dat de rood omrande witte 
schijf met zwarte afbeelding, die bij het 
begin van de oprit van het jaagpad was 
geplaatst, het verkeer verbood voor 
auto's, motorrijwielen en gespannen maar 
niet voor rijwielen met hulpmotor en 
:fietsen ; 3° dat die rood omrande schijf 
slechts gold voor de weggebruikers die 
zich langs de oprit naar het kanaal 
begaven; en 4° zonder nadere bepaling, 
dat die oprit alle kenmerken bezat van 
een openbare weg, het vonnis niet 
antwoordt op de conclusie waarin eiser 
betoogde dat de oprit van het jaagpad, 
bij het begin waarvan een blauw bord 
met witte omlijsting was geplaatst met 
in 't wit het opschrift « jaagpad )), geen 
openbare weg was doch wel een prive weg 
voor een enkele categorie weggebruikers, 
en dat verweerder Di Rosa die uit een 
prive weg kwam, eiser, die op een voor het 
verkeer openstaande openbare weg reed, 
moest laten voorgaan ; 

tweede onderdeel, het vonnis toepassing 
maakt van de algemene voorrangsregel 
van artikel 16.1 van het Wegverkeers
reglement terwijl het ten deze geen 
kruispunt betrof doch wel de aansluiting 
van een prive jaagpad met een openbare 
weg: 

W at het eerste onderdeel betreft : 

Overwegende dat het vonnis, om te 
beslissen dat de burgerlijke partij Di Rosa 
voorrang rechts genoot ten aanzien van 
eiser, zich baseert op de in het mid del 
vermelde gegevens ; 

Overwegende dat het vonnis daardoor 
aileen niet antwoordt op de conclusie 
waarin eiser betoogde dat het vak van 
het jaagpad waaruit verweerder kwam 
gereden en dat bij zijn begin voorzien 
was van een blauw bord met in 't wit het 
opschrift << J aagpad )), enkel door een 
bepaalde categorie personen mag ge
bruikt worden en dus geen openbare weg 
is in de zin van het algemeen reglement 
op het wegverkeer ; 

Dat dit onderdeel van het middel 
gegrond is; 

II. In zoverre de voorziening gericht 
is tegen de beslissingen op de civiel
rechtelijke vorderingen van de ver
weerders tegen eiser : 
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Overwegende dat de cassatie van de 
beslissing op de strafvordering leidt tot 
vernietiging van de beslissingen op de 
civielrechtelijke vorderingen die het ·ge
volg zijn van de eerste beslissing, hoewel 
die geen eindbeslissingen zijn en de 
daartegen ingestelde voorziening niet 
ontvankelijk is krachtens artikel 416 
van het W etboek van Strafvordering ; 

Om die redenen, en zonder dat er 
grond bestaat tot onderzoek van de 
andere middelen of van het tweede 
ondercleel van het eerste middel, die geen 
cassatie zonder verwijzing zouden kunnen 
meebrengen, vernietigt het bestreden 
vonnis ; beveelt dat van dit arrest mel
ding zal worden gemaakt op de kant 
van de vernietigde beslissing ; veroor
deelt elke verweerder in het vierde van 
de kosten en laat het overige ten laste 
van de Staat ; verwijst de zaak naar de 
Correctionele Rechtbank te Bergen, zit
tiri.g houdend in hager beroep. 

28 september 1977. - 26 kamer. 
V oorzitte?', de H. Legros, raadsheer waar
nemend voorzitter.- V e?'slaggever, Mevr. 
Raymond-Decharneux.- Gelijkluidende 
conclusie, de H. Krings, advocaat-gene
raal.- Pleite?'s, de HH. P. Cambier (van 
de balie te Charleroi) en Bi:itzler. 

26 KAMER. - 28 september 1977. 

1° CHEQUE.- UrTGIFTE vAN CHEQUES 
ZONDER DEKKING. - DEKKING. -
BEGRIP. 

2° VOORZIENING IN CASSATIE. 
PERSONEN BEVOEGD OM ZICH IN CAS
BATIE TE VOORZIEN,- STRAFZAKEN.
VOORZIENING VAN HET OPENBAAR 
MINISTERIE TEGEN EEN BESLISSING OP 
DE BURGERLIJKE REOHTSVORDERING. 
- NIET-ONTVANKELIJKHEID. 

(1) Raadpl. cass., 24 januari 1977 (A1•r. 
cass., 1977, blz. 575) en noot 2 ; VAN RYN, 
d. IV, blz. 463, nr. 2988; MESSINES en BoSLY, 
Rev. dr. pen., 1973-1974, blz. 137 en 164; 
cass. fr., 19 december 1957 (Sem. ju?'., 1958, 
II, 10556, noot BouZAT); 19 januari 1960 

1° De uitgifte van cheques zonder deklcing 
is als misdrijf voltooid wanneer op het 
ogenblik van de uitgifte van de cheque 
geen voorafgaand, toe1·eilcend en beschik
baar fonds aanwezig is ; dit fonds kan 
bestaan in een schuldvordering ten 
gevolge van een kredietopening, oak al 
vloeit die voort uit een stilzwij gende 
overeenkomst, voor zover deze overeen
komst aan de uitgifte van de cheque 
voorafgaat en slaat op een bepaald 
tegoed dat de betroklcene krachtens zijn 
ve1·bintenis te?' beschikking van de 
trekker zal stellen en waa1·van het bedrag 
minstens gelijk is aan dat van de door 
de trekker uitgegeven cheque ( 1). 

2° Het openbaar ministerie is in de ?'egel 
niet bevoegd om zich in cassatie te 
voo1·zien tegen een beslissing op 
de btwgerlijke rechtsvo1·dering (2). 
(Artt. 177 en 216 Sv.) 

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

T. DOUTRELOIGNE.) 

ARREST (ve?'taling). 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 25 april 1977 door het Hof 
van Beroep te Bergen gewezen ; 

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

Over het middel afgeleid uit de 
schending van de artikelen 3, eerste lid, 
en 61-1° van de wet van 1 maart 1961 
betreffende de invoering in de nationale 
wetgeving van de eenvormige wet op 
de cheque en de inwerkingtreding van 
deze wet, 

doordat, tot vrijspraak van verweerder 
en na te hebben vastgesteld dat 
beklaagde, van 24 maart 1975 tot 16 mei 
1975, op de maatschappij Belgische 
Arbeiders Cooperatie waarbij hij een 
zichtrekening had, 14 cheques aan 
toonder had getrokken die hij zelf gei:nd 
heeft bij het agentschap van voormelde 
maatschappij te Moeskroen en dat die 
cheques door de bankier werden uit-

(ibid., 1960, II, 11468). Over de vraag of een 
cheque bij de uitgifte al dan niet gedekt is, 
raadpl. cass., 18 december 1972 (Arr. cass,, 
1973, blz. 393). 

(2) Cass., 13 december 1976 (A1•r, cass., 
1977, blz. 412). 
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betaald terwijl de rekening van de 
trekker geen dekking bood, het arrest, 
uit het feit dat de cheques betaald 
werden door de bankier die de stand van 
trekkers rekening kende of moest kennen, 
afleidt dat de maatschappij Belgische 
Arbeiders Cooperatie aan beklaagde bij
komende voorschotten had toegestaan 
en dat die cheques gedekt waren door 
het krediet dat voormelde maatschappij 
had geopend bij een stilzwijgende over
eenkomst als bedoeld bij artikel 3, 
eerste lid, van de wet van I maart 1961, 

te1·wijl krachtens artikel 61-1° van die 
wet de uitgifte van een bankcheque 
zonder voorafgaand, toereikend en be
schikbaar fonds als misdrijf voltooid is 
zodra de cheque in omloop gebracht is 
of aan de begunstigde wordt over
handigd; 

en te1·wijl dat fonds niet kan bestaan in 
kredietoverschrijdingen of kasfaciliteiten 
die, bij de aanbieding van het waarde
papier, door de betrokkene werden 
toegestaan, ook al gebeurde dat volgens 
een gebruikelijke handelwijze van de 
betrokkene maar zonder dat hij daartoe 
verplicht was bij een v66r de uitgifte 
aangegane verbintenis ; een kredietope
ning die een cheque tot fonds kan dienen, 
slechts kan voortvloeien uit een verplich
ting die door de betrokkene v66r de 
uitgifte werd aangegaan en waardoor 
een tegoed ontstaat dat ten minste even
vee! bedraagt als datgene waarover de 
trekker zal kunnen beschikken als over 
een eigen tegoed ; uit artikel 3, eerste lid, 
van voormelde wet van 1 maart 1961, 
waarin gesproken wordt van de uit
drukkelijke of stilzwijgende overeen
komst volgens welke de treklmr het recht 
heeft bij cheque te beschikken over het 
door de bankier te zijner beschikking 
gehouden fonds, blijkt dat die uitdrukke
lijke of stilzwijgende overeenkomst in 
ieder geval v66r de uitgifte van de 
cheque moet zijn gesloten : 

Overwegende dat het arrest vermeldt 
dat verweerder 14 cheques aan toonder 
heefb uitgegeven en die zelf heeft ge'ind 
bij het bankagentschap waar hij een 
zichtrekening geopend had ; dat de 
betrokkene sommige van die cheques 
heeft gehonoreerd terwijl hij wist of 
althans moest weten dat trekkers reke
ning geen dekking bood ; dat derhalve 
moet worden aangenomen dat de be
trokkene aan verweerder bijkomende 
voorschotten heeft toegestaan en de 
cheques bijgevolg gedekt waren door het 
krediet dat klaagster geopend had ten 

gevolge van een stilzwijgende overeen
komst als bedoeld in artikel 3 van de 
eenvormige wet op de cheque ; 

Overwegende dat de uitgifte van 
cheques zonder dekking als misdrijf 
voltooid is wanneer op het ogenblik van 
de uitgifte van de cheque, geen vooraf
gaand, toereikend en beschikbaar fonds 
voorhanden is ; 

Overwegende dat, hoewel dat fonds 
kan bestaan in een schuldvordering ten 
gevolge van een kredietopening die zelfs 
uit een stilzwijgende overeenkomst voort
vloeit, die overeenkomst niettemin aan 
de uitgifte van de cheque moet vooraf
gaan en moet slaan op een bepaald 
tegoed dat de betrokkene krachtens zijn 
verbintenis ter beschikking van de 
treklwr zal stellen en waarvan het 
bedrag minstens gelijk is aan dat van de 
door de trekker uitgegeven cheque ; 

Overwegende dat uit de vermeldingen 
van het arrest niet blijkt dat de bij
komende voorschotten die de betrokkene 
aan verweerder heeft toegestaan, uit een 
dergelijk krediet voortvloeien ; 

Dat het middel gegrond is ; 

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

Overwegende dat het openbaar minis
terie in de regel niet bevoegd is om zich 
tegen de beslissing op de civielrechtelijke 
vordering in cassatie te voorzien ; 

Om die redenen, vernietigt het bestre
den arrest in zoverre het uitspraak doet 
over de strafvordering ; zegt dat van dit 
arrest melding zal worden gemaakt op 
de kant van de gedeeltelijk vernietigde 
beslissing ; veroordeelt verweerder in 
de kosten ; verwijst de aldus beperkte 
zaak naar het Hof van Beroep te Luik. 

28 september 1977. - 2e kamer. -
Voorzitte1·, de H. Legros, raadsheer waar
nemend voorzitter.- Ve?·slaggeve?', Mevr. 
Raymond-Decharneux.- Gelijkluidende 
conclusie, de H. Krings, advocaat-gene
raal. 

2e RAMER.- 28 september 1977. 

OPENBARE SCHENNIS VAN DE 
GOEDE ZEDEN.- MET DE GOEDE 
ZEDEN STRIJDIGE PRENTEN.- BEGRIP. 

Om te beslissen dat prenten strijdig zijn 
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met de goede zeden, moet de rechter 
vaststellen ddt zij het schaamtegevoel 
van de doorsneeburger kwetsen (1); 
hij kan dus niet wettig beslissen dat 
prenten strijdig zijn met de goede zeden 
op grand dat deze prenten het schaamte
gevoel van slechts enkele personen 
kwetsen. (Art. 383, eerste lid, S.W.) 

(W:EIS, ALKEMA EN DESMET.) 

ARREST (vertaling). 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 8 juni 1977 door het Hof van 
Beroep te Brussel gewezen ; 

A. Op de voorzieningen van de be
klaagden W eis en Alkema : 

Over het middel afgeleid uit de 
schending van artikel 383, eerste lid, van 
het Strafwetboek, 

doordat het bestreden arrest de eisers 
strafrechtelijk veroordeelt wegens over
treding van artikel 383 van het Straf
wetboek om, wat eerste eiser betreft, 
de film «Adolescence pervertie" en, wat 
beide eisers betreft, de film « Wet 
dreams " tentoongesteld, verkocht of 
verspreid te hebben, op grond « dat in 
de litigieuze films ... beelden voorkomen 
van het hierboven bepaalde soort "• te 
weten « volkomen realistische uitbeel
dingen van de extreme uitingen van de 
normale sexualiteit " ; dat hoewel derge
lijke vertoningen op openbare plaatsen 
« steeds minder afkeuring wekken doch 
veeleer in de smaak vailen "• zij « nog 
steeds de sexuele welvoeglijkheidszin 
van genoeg mensen kwetsen dat niet 
mag worden aangenomen dat de wettekst 
die deze vertoningen verbiedt, niet 
langer meer stoelt op een minimum aan 
sociale consensus " ; « dat, mocht de 
projectie van die beelden (uit de liti
gieuze films) op een openbare plaats 
worden toegestaan, het tegen aile gezond 
verstand zou indruisen de projectie te 
willen verbieden van onverschillig welke 
beelden van wat behoort tot de normale 
sexualiteit (in tegenstelling met de 
afwijkingen en anomalieen als sadisme, 
bestialiteit, enz.) ; dat het ten laste 

(1) Raadpl. cass., 9 april 1974 (A1·r. cass., 
1974, blz. 873) en de noot; zie oak de conclusie 
van het openbaar ministerie v66r het ge
annoteerde arrest verschenen in Revue de 
d1·oit penal et de criminologie, 1978, blz. 89. 

gelegde misdrijf niet vereist dat het 
overmatig erotisme of het pornografisch 
karakter van de beelden openbaar werd 
afgekeurd ; dat, aangezien men te maken 
heeft met een ontegenzeglijk openbare 
plaats, het voldoende is dat de beelden 
zodanig zijn dat moet worden aange
nomen dat toeschouwers in hun schaamte
gevoel diep gekrenkt dit wil zeggen 
geergerd konden zijn, waren zij er 
aanwezig geweest "• 

terwijl, eerste onderdeel, om een hestand
dee! te vormen van het bij artikel 383 
van het Strafwetboek bepaalde wan
bedrijf het niet volstaat dat de beelden 
het individuele schaamtegevoel van som
mige toeschouwers kunnen kwetsen maar 
ook kwetsend moeten zijn voor het 
openbaar schaamtegevoel, dit wil zeggen 
voor het schaamtegevoel van de meeste 
burgers of, met andere woorden, voor 
dat van een gezonddenkend doorsnee
burger ; het arrest, door te verklaren dat 
het voldoende is dat - niet nader 
bepaalde toeschouwers in hun 
schaamtegevoel konden gekrenkt zijn, 
afwijkt van het wettelijke beg-rip inzake 
afbeeldingen of prenten die strijdig zijn 
met de goede zeden, en artikel 383 van 
het Strafwetboek schendt ; 

tweede onderdeel, door terloops maar 
absoluut te verklaren « dat de wettekst 
(van artikel 383 van het Strafwetboek) ... 
die (openbare en volkomen realistische) 
uitbeeldingen (van de extreme uitingen 
van de normale sexualiteit) verbiedt "• 
het arrest een schending inhoudt van 
artikel 383 van het Strafwetboek op 
grond waarvan aileen die prenten strijdig 
met de goede zeden mogen worden 
beschouwd die er uitsluitend op gericht 
zijn de zinnelijke gevoelens van degene 
die ze bekijkt buitenmate te prikkelen 
en die, wegens de vicieuze of tegen
natuurlijke gedragingen of houdingen 
die ze tonen, het schaamtegevoel van de 
doorsneeburger kwetsen : 

Overwegende dat na algemene be
schouwingen te hebben gewijd aan de 
evolutie in de zeden en aan de bestraffing 
van de schennis van de goede zeden bij 
bepaalde fihnvertoningen, en alvorens 
te antwoorden op de middelen waarin 
de verdediging betoogde dat de litigieuze 
gevailen niet binnen de toepassingssfeer 
van artikel 383, eerste lid, van het 
Strafwetboek vailen, het arrest de ge
wraakte taferelen beschrij ft en het 
zedenschennende ervan motiveert door 
te verklaren : « dat aangezien men te 
maken heeft met een ontegenzeglijk 



- 136 

openbare plaats, het voldoende is dat de 
beelden zodanig zijn dat moet worden 
aangenomen dat " toeschouwers " in hun 
schaamtegevoel diep gekrenkt dit wil 
zeggen << gei.irgerd " konden zijn, waren 
zij er aanwezig geweest >> ; 

Dat de rechter door zijn beslissing 
aldus met redenen te omkleden, afwijkt 
van het wettelijk begrip goede zeden, dat 
niet kan worden bepaald volgens het 
schaamtegevoel van slechts enkele per
sonen; 

Overwegende, weliswaar, dat het arrest 
er ook op wijst dat het hof van beroep 
" niet anders kan dan - eveneens als 
een feit - vaststellen dat de vertoning 
op openbare plaatsen van soortgelijke 
beelden nog steeds de sexuele welvoeg
lijkheidszin - dit wil zeggen het 
schaamtegevoel, of nog de " goede zeden >> 

- van genoeg mensen kwetst dat niet 
kan worden aangenomen dat de wettekst 
die deze vertoningen verbiedt, niet 
!anger meer stoelt op een minimum van 
sociale consensus >> ; 

Overwegende dat echter die beschou
wing, waarin overigens "sexuele wel
voeglijkheidszin >> verward wordt met 
"goede zeden "• dubbelzinnig blijkt te 
zijn ten opzichte van andere vermel
dingen van het arrest dat vaststelt dat 
«vertoningen van soortgelijke beelden 

op openbare plaatsen steeds minder 
afkeuring wekken " ; 

Overwegende dat de veroordelende 
beslissing niet wettelijk verantwoord is ; 

Dat het eerste onderdeel van het 
middel gegrond is ; 

B. Op de voorziening van de beklaagde 
DeSmet: 

Over het middel, ambtshalve afgeleid 
uit de schending van artikel 383, eerste 
lid, van het Strafwetboek : 

Overwegende dat aangezien eiser ver
oordeeld werd wegens hetzelfde feit en 
om dezelfde redenen als de eiser Weis, het 
arrest artikel 383, eerste lid, van het 
Strafwetboek schendt ; 

Om die redenen, en zonder acht te 
slaan op het tweede onderdeel van het 
middel, dat geen cassatie zonder verwij
zing kan meebrengen, vernietigt het 
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 Bergen. 

28 september I977. - 2e kamer. -
Voorzitter en Verslaggever, de H. Legros, 
raadsheer waarnemend voorzitter. -
Gelijkluidende conclusie, de H. Krings, 
advocaat-generaal. - Pleite1·, de H. 
Kirkpatrick. 

2° KAMER. - 28 september 1977. 

I 0 RECHTERLIJKE ORGANISATIE. 
- HoF VAN BEROEP.- STRAFZAKEN. 
- 0PENBAAR MINISTERIE. - 0NDEEL-
BAARHEID. - MAGISTRATEN VAN RET 
PARKET-GENERAAL MOGEN ELKAAR IN 
DEZELFDE ZAAK V:E1RVANGEN. 

2o REDENEN VAN DE VONNISSEN 
EN ARRESTEN.- STRAFZAKEN.
BESOHERMING VAN DE MAATSOHAPPIJ, 
- BEKLAAGDE DIE NAUWKEURIGE 
GEGEVENS AANVOERT IN V:E1RBAND MET 
ZIJN ERFELIJKHEID, ZIJN GEDRAG EN 
ZIJN GEESTESSTOORNIS. - REOHTER 
DIE ENKEL BESLIST DAT NI:E1T IS BEWE
ZEN DAT DE BEKLAAGDE VERKEERT IN 
EEN VAN DE STATEN WAARVAN SPRAKE 
IS IN ARTIKEL I VAN DE WET TOT 
BESOHERMING VAN DE MAATSOHAPPIJ. 
- NIET REGELMATIG GEMOTIVEERDE 
BESLISSING. 

3° BESCHERMING VAN DE MAAT
SCHAPPIJ. -BEKLAAGDE DIE NAUW
KEURIGE GEGEVENS AANVOERT IN VER· 
BAND MET ZIJN ERFELIJKHEID, ZIJN 
GEDRAG EN ZIJN GEESTESSTOORNIS. -
REOHTER DIE ENKEL BESLIST DAT NIET 
IS BEWEZEN DAT DE BEKLAAGDE 
V:E1RKEERT IN EEN VAN DE STATEN 
WAARVAN SPRAKE IS IN ARTIKEL I VAN 
DE WET TOT BESOH:E1RMING VAN DE 
MAATSOHAPPIJ. - NIET REGELMATIG 
GEMOTIV:E1ERDE BESLISSING. 

I 0 Alle magistraten van het openbaar 
ministerie bij een rechtscollege maken 
ondeelbaar het openbaar ministe1·ie bij 
dit rechtscollege ~tit; deze magistraten 
mogen op iede1· ogenblik elkaar in 
dezelfde zaak ve1·vangen (I). 

(1) Cass., 14 april 1924 (Bull. en Pas., 
1924, I, 306); 30 oktober 1973 (A?'?', cass., 
1974, blz. 255); R. HAYOIT DE TERMICOURT, 

" Propos sur le ministere public "• Rev. d1·. 
pen., 1936, blz. 974 tot 976. 
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2° en 3° Niet regelmatig gemotivee1·d is het 
arrest dat in antwoord op een conclusie 
van de beklaagde, die nauwkeu1·ige 
gegevens aanvoert in ve1·band met zijn 
erjelijkheid, zijn gedrag, zijn d!rank
zucht en zijn geestesstoornis, enlcel zegt 
dat geen enkel gegeven uit het dossier, 
waarop het H of ve1·mag acht te slaan, 
aantoont dat de eiser ten tijde van de 
beslissing in een van de staten verkeerde 
waa1·van sprake is in artilcel 1 van de 
Wet tot Bescherming van de M aat
schappij ( 1). 

(ROGISTER EN VISSERS, 
T. CREMASCO EN LITISCONSORTEN.) 

ARREST (vertaling). 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 30 juni 1977 door het Hof 
van Beroep te Luik gewezen; 

A. Ten aanzien van de voorziening 
van beklaagde Rogister, die beperkt is 
tot de beslissing op de strafvordering 
tegen hem: 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
overmatige duur van de voorlopige 
hechtenis en van het onderzoek, die negen 
maanden hebben aangesleept, 

terwijl eiser reeds bij zijn arrestatie 
spontaan bekentenissen had afgelegd : 

Overwegende dat het middel enkel 
betrekking heeft op het voorbereidend 
onderzoek en dus niet ontvankelijk is tot 
staving van een voorziening tegen de 
veroordelende beslissing ; 

Over het tweede en het zesde middel 
samen, afgeleid uit het feit dat eiser voor 
het hof van beroep werd gedaagd samen 
met andere personen aan wie veel 
ergere feiten ten laste werden gelegd, 

terwijl, onder die omstandigheden, de 
zaak had moeten gesplitst worden wat 
hem betreft : 

Overwegende dat uit geen enkel stuk 
waarop het Hof vermag acht te slaan 
blijkt dat eiser, die zijn verweer heeft 
voorgedragen over de zaak zelf, daarbij 

(1) Ret hof van beroep behoefde niet enkel 
rekening te houden met de gegevens van het 
dossier, doch ook met aile andere elementen 
en moest, onder meer, de door de beklaagde 
aangevoerde elementen onderzoeken. 

ooit heeft aangevoerd dat door het in 
het middel vermelde feit de rechten van 
de verdediging geschonden werden ; dat 
hij die schending niet voor het eerst mag 
aanvoeren voor het Hof; 

Dat de middelen niet ontvankelijk 
zijn; 

Over het derde middel, afgeleid uit 
het feit dat medebeklaagden tijdens 
het onderzoek in vrijheid werden gesteld : 

Overwegende dat het middel betrek
king heeft op het voorbereidend onder
zoek en dus niet ontvankelijk is tot 
staving van een voorziening tegen de 
veroordelende beslissing ; 

Over het vierde middel, afgeleid uit 
het feit dat de als openbaar ministerie 
optredende magistraat tijdens de terecht
zitting van het hof van beroep vervangen 
werd: 

Overwegende dat alle magistraten van 
het openbaar ministerie bij een rechts
college ondeelbaar het openbaar minis
terie bij dat rechtscollege uitmaken ; 
dat wegens die ondeelbaarheid van hun 
instelling, die magistraten in een zelfde 
zaak op ieder ogenblik elkaar mogen 
vervangen zonder dat de beklaagde 
daartegen kan opkomen ; 

Dat het middel naar recht faalt ; 

Over het vijfde middel, afgeleid uit het 
feit dat de getuigen v66r hun verhoor 
in de rechtszaal zijn gebleven : 

Overwegende dat uit de stukken waar
op het Hof vermag acht te slaan niet 
blijkt dat er getuigen werden verhoord ; 

Dat het middel feitelijke grondslag 
mist; 

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

B. Ten aanzien van de voorziening 
van de beklaagde Vissers, die beperkt is 
tot de strafvordering tegen hem : 

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

doordat het hof van beroep geoordeeld 
heeft dat geen enkel gegeven uit het 
dossier waarop het hof vermocht acht 
te slaan aantoont dat eiser ten tijde van 
de feiten in een bij artikel l van de wet 
tot bescherming van de maatschappij 
vermelde staten zou hebben verkeerd 
en nog zou verkeren, 
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terwijl ei~er nauwkeurige gegevens 
de~d g~~den m verl??'nd met zijn erfelijk
heid, ZIJn gedrag, ZIJn drankzucht en zijn 
geestesstoornis : 

Overwegende dat het hof van beroep, 
door zonder meer te oordelen dat geen 
enkel gegeven uit het dossier waarop 
het Hof vermag acht te slaan aantoont 
dat eiser ten tijde van de feiten en ten 
tij~e van de beslissing in een van de bij 
art1kel 1 van de wet tot bescherming 
van de maatschappij vermelde staten 
verkeerde, niet antwoordt op de in het 
middel vermelde conclusie ; 

Dat het middel gegrond is ; 

Om die redenen, vernietigt het bestre
den arrest in zoverre het uitspraak doet 
over de strafvordering tegen Vissers ; 
verwerpt de voorziening van Register ; 
beveelt dat van dit arrest melding zal 
worden gemaakt op de kant van de 
gedeeltelijk vernietigde beslissing ; ver
oorde~lt . Register in de kosten van zijn 
voorz1emng ; laat het overige van de 
kosten ten laste van de Staat ; verwijst 
de aldus beperkte zaak naar het Hof 
van Beroep te Brussel. 

28 september 1977. - 2e kamer. -
Voorzitte1·, de H. Legros, raadsheer waar
nemend voorzitter. - Vet·slaggevet·, de 
H. Mahillo:r:. - Gelijkluidende conclusie, 
de H. Krmgs, advocaat-generaal. -
Pleiter·, de H. A. de Beer de Laer (van de 
balie te Luik). 

28 KAMER.- 28 september 1977. 

REGELING VAN RECHTSGEBIED.
STRAFZAKEN. - BESCHIKKING VAN DE 
RAADKAMER TOT VERWIJZING VAN DE 
BEKLAAGDEN NAAR DE CORREOTIONELE 
REOHTBANK WEGENS EEN WANBEDRIJF. 
- VONNIS WAARBIJ DE REOHTBANK 
ZIOH ONBEVOEGD VERKLAART OP GROND 
DAT ZIOH NA DE VERWIJZINGSBESOHIK
KING EEN OMSTANDIGHEID HEEFT VOOR
GEDAAN WAARDOOR HET FElT MET EEN 
ORIMINELE STRAF WORDT GESTRAFT.
BESLISSINGEN IN KRACHT VAN GE
WIJSDE GEGAAN.- TOEZIOHT VAN HET 
HoF.- BESLISSING VAN ONBEVOEGD
VERKLARING BLIJKBAAR GEGROND. -
REGELING VAN REOHTSGEBIED. 
NIETIGVERKLARING VAN DE BESOHIK-

KING. - VERWIJZING VAN DE ZAAK 
NAAR DE KAMER VAN INBESCHULDI
GINGSTELLING. 

W annem· de raadkamer de daders van een 
als wanbedrijf gekwalificeerd feit naar 
de correctionele rechtbank heeft vet·wezen 
en deze t•echtbank zich bij een vonnis 
onbevoegd heeft verklaard op grand dat 
zich na de verwijzingsbeschikking een 
omstandigheid heeft voorgedaan waar
door het feit bij de wet met een criminele 
straf 'W_?t·dt gestmft, onderzoekt het Hof, 
waarb~J een verzoek tot t•egeling van 
rechtsgebied aanhangig is, of beide 
b~~lissingen in kmcht van gewijsde 
Z~Jn gegaan en of de vaststelling van de 
t'e.ch~er juist blijkt te zijn; zo ja, ver
met~gt het de beschikking en verwijst 
de zaak naar de kamer van inbeschul
digingstelling (1). 

(PROOUREUR DES KONINGS TE BERGEN, 
INZAKE SANDRAS, BERTO, DEMARET 

EN LEFEBVRE.) 

ARREST (vertaling). 

HET HOF ; - Gelet op het verzoek
schrift tot regeling van rechtsgebied 
op 6 juli 1977 door de procureur de~ 
Konings te Bergen ingediend ; 

Overwegende dat de raadkamer van 
de Rechtbank van Eerste Aanleg te 
Bergen bij beschikking van 27 oktober 
1976 1° Sandras Bernard, Michel, Leon, 
dakwerker, geboren te Jurbise op 7 maart 
1956, wonende te Neufvilles, rue de 
la Gage 16, zijn gekozen woonplaats, 
2° Berto Jean-Claude, Achille, Urbain, 
plaatslager, geboren te Herchies op 
27 december 1957 en er wonende rue 
Valere Letot 22, die woonplaats heeft 
gekozen bij zijn raadsman Meester 
Tribou, advocaat te Bergen, 3o Demaret 
Patrice, Valere, Michel, steengraver, 
geboren te Zinnik op 7 april 1956, 
wonende te Neufvilles, route de Cas
t~~u ?.2, die woonplaats heeft gekozen 
biJ ZIJn raadsman, Meester Monique 
Gheleyns, advocaat bij de balie te 
Bergen, 4° Lefebvre Jean-Luc, bediende, 
geboren te Brussel op 28 maart 1958, 
wonende te Horrues, rue de l'Aire 34, 
naar de correctionele rechtbank heeft 

(1) Cass., 4 mei 1970 (A?'?', cass., 1970, 
blz. 819), 25 oktober 1976 (ibid., 1977, 
blz. 238) en 7 september 1977, supra, blz. 29. 
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verwezen om : te 's-Gravenbrakel, kanton 
Zinnik, in de nacht van 27 op 28 augustus 
1976, hetzij door het misdrijf uit te 
voeren, hetzij door aan de uitvoering 
rechtstreeks mede te werken, hetzij door 
tot de uitvoering, door enige daad 
zodanige hulp te verlenen dat zonder 
hun bijstand het misdrijfniet had kunnen 
worden gepleegd, opzettelijk en met 
voorbedachten rade verwondingen of 
slagen te hebben toegebracht : de eerste 
en de vierde aan Marcel W alschalck en 
aan Georges Taminiaux, de tweede en de 
derde aan W alschalck Marcel, welke 
slagen of verwondingen voor Georges 
Taminiaux en Marcel W alschalck een 
ziekte of een ongeschiktheid tot het 
verrichten van persoonlijke arbeid ten 
gevolge hebben gehad; 

Overwegende dat de Correctionele 
Rechtbank te Bergen zich bij vonnis op 
tegenspraak van 20 juni 1977 onbevoegd 
heeft verklaard op grond dat blijkens de 
bijkomende verslagen van dokter Prignon 
de burgerlijke partijen ten gevolge van de 
hun toegebrachte slagen een blijvende 
ongeschiktheid hebben opgelopen en 
dat op de aan beklaagden ten laste 
gelegde feiten derhalve criminele straffen 
staan, als bepaald in artikel 400, tweede 
lid, van het Strafwetboek ; 

Overwegende dat de beschikking van 
de raadka1ner en het vonnis van de 
correctionele rechtbank in kracht van 
gewijsde zijn gegaan en dat uit hun 
tegenstrijdigheid een geschil over rechts
macht is ontstaan dat de loop van het 
gerecht belemmert ; 

Overwegende dat de aan beklaagden 
ten laste gelegde feiten blijkbaar voor 
Marcel W alschalck en Taminiaux Georges 
een blijvende ongeschiktheid tot het 
verrichten van persoonlijke arbeid ten 
gevolge hebben gehad en de bij arti
kel 400, tweede lid, van hun Strafwetboek 
bepaalde misdaden uitmaken ; 

Overwegende dat de beschikking van 
de raadkamer niet gewezen heeft op het 
bestaan van verzachtende omstandig
heden en dat de correctionele rechtbank 
dus niet bevoegd was om van de zaak 
kennis te nemen ; 

Om die redenen, beslissende tot rege
ling van rechtsgebied, vernietigt de 
beschikking van de raadkamer van de 
Correctionele Rechtbank te Bergen van 
27 oktober 1976; beveelt dat van dit 
arrest melding zal worden gemaakt op 
de kant van de vernietigde beslissing ; 
verwijst de zaak naar de kamer van 
inbeschuldigingstelling van het Hof van 
Beroep te Bergen. 

28 september 1977. - 2• kamer. -
Voorzitter, de H. Legros, raadsheer waar
nemend voorzitter.- Verslaggever, Mevr. 
Raymond-Decharneux.- Gelijkluidende 
conclusie, de H. Krings, advocaat
generaal. 

2• KAMER. - 28 september 1977. 

1° DIEFSTAL EN AFPERSING. -
FElTEN WAARVAN SPRAKE IS IN ARTI
KEL 473, EERSTE LID, VAN HET STRAF
WETBOEK.- ToE TE PASSEN STRAF. 

2° WETTEN EN BESLUITEN. 
UITLE:GGING. - STRAFBE:PALING. 
EXTE:NSIEVE UITLEGGING. - BEGRIP. 

I 0 De straffen gesteld bij artikel 473, 
de1·de lid, van het Strafwetboek zijn 
van toepassing zowel op feiten waarvan 
sprake is in artikel 473, ee1·ste lid, als 
op die waarvan sprake is in artikel 473, 
tweede lid. 

2° De niet uitsluitend grammaticale uit
legging van een strafbepaling is niet 
noodzakelijk een extensieve uitlegging 
van deze bepaling. 

(BARLERIN.) 

ARREST (vertaling). 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 12 augustus 1977 gewezen 
door het Hof van Beroep te Luik, kamer 
van inbeschuldigingstelling ; 

Over het middel afgeleid uit de 
schending van artikel 9 van de Grondwet 
en van het beginsel krachtens hetwelk 
de strafrechtsbepalingen beperkend 
dienen uitgelegd te worden en de twijfel 
de verdachte ten goede moet komen, 

doordat het arrest, om de bevestiging 
van het tegen eiser uitgevaardigde bevel 
tot aanhouding te motiveren, zich beroept 
op artikel 473, derde lid, van het Straf
wetboek en oordeelt dat die bepaling 
niet alleen betrekking heeft op het tweede 
maar ook op het eerste lid van het 
artikel en dat de eiser ten laste gelegde 
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feiten derhalve strafbaar zijn met dwang
arbeid, 

terwijl de interpunctie die de wetgever 
bij het opstellen van die wetsbepaling 
heeft gebruikt, aantoont dat het derde ~id 
enkel betrekking heeft op het tweede hd, 

en terwijl, gesteld nog dat die inter
punctie het gevolg is van een vergissing 
bij de opstelling, de rechter zich daarop 
niet mocht beroepen noch trachten de 
werkelijke bedoeling van de wetgever 
te achterhalen: 

Overwegende dat volgens de strekking 
van de tekst van artikel 473 van het 
Strafwetboek, zoals dat gewijzigd werd 
bij de wet van 2 juli 197 5, de wetgever 
strengere straffen heeft willen opleggen 
aan de daders van diefstallen met geweld 
als de feiten hetzij een ongeneeslijk 
lijkende ziekte, hetzij een blijvende 
fysische of psychische ongeschiktheid, 
hetzij het volledig verlies van een orgaan, 
hetzij een zware verminking ten gevolge 
hebben gehad of wanneer personen 
lichamelijk werden gefolterd ; dat in de 
bij de artikelen 468, 469, 470 en 471 
bepaalde gevallen de straffen van o:p
sluiting en van 10 tot 15 jaar dwangarbmd 
gebracht werden op 15 tot 20 jaar 
dwangarbeid; dat in de bij artikel 472 
bepaalde gevallen de straf van 15 tot 
20 jaar dwangarbeid om dezelfde redenen 
logischerwijze op de hogere straf werd 
gebracht, te weten op levenslange dwang
arbeid; 

Dat een niet uitsluitend grammaticale 
uitlegging van een strafbepaling niet 
noodzakelijk een extensieve uitlegging 
van die bepaling is ; 

Overwegende dat het arrest, door te 
beslissen dat artikel 473, derde lid, ook 
op het eerste lid en niet uitsluitend op 
het tweede lid van datzelfde artikel 
betrekking heeft, die tekst in de door de 
wetgever bedoelde zin uitlegt, zonder in 
een leemte van de wet te voorzien ; 

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. 

28 september 1977. - 2e kamer. -
Voorzitter, de H. Legros, raadsheer waar
nemend voorzitter.- Verslaggever, Mevr. 

Raymond-Decharneux.- Gelijkluidende 
conclusie, de H. Krings, advocaat-gene
raal. - Pleite1·, de H. V. Delfosse (van 
de balie te Luik). 

1e KAMER.- 29 september 1977. 

Io HUUR VAN GOEDEREN.- Hm
OVEREENKOMSTEN. VVET VAN 
10 APRIL 1975 BETREFFENDE DE HUUR
PRIJZEN VAN WONINGEN. - HUUR
VERLENGING. - lNTREKKING VAN DE 
VERLENGING WEGENS ERNSTIGE TE· 
KORTKOMING VAN DE HUURDER AAN 
ZIJN VERPLICHTINGEN.- VVETTELIJK
HEID. 

2o CASSATIEMIDDELEN. - BuRGER
LIJKE ZAKEN. - SOHENDING VAN DE 
REOHTEN VAN DE VERDEDIGING. -
MIDDEL HIERUIT AFGELEID DAT DE 
ElSER NIET AANGEMAAND WERD BIJ
KOMENDE BEWIJZEN TE LEVEREN. -
MIDDEL NIET AAN DE FEITENRECHTER 
OVERGELEGD. - NIET-ONTVANKELIJK
HEID. 

3o CASSATIEMIDDELEN. BURGER-
LIJKE ZAKEN.- MIDDEL DAT KRITIEK 
OEFENT OP EEN TEN OVERVLOEDE 
GEGEVEN REDEN. - NIET-ONTVANKE
LIJKHEID. 

I o De beslissing waarbij wordt ingegaan 
op het verzoek van de htturder tot 
intrekking van de htturvedenging is 
wettelij k verantwoord als het arrest 
deze beslissing steunt op een m·nstige 
tek01·tkoming van de huurder aan zijn 
ve171lichtingen, in de zin van artikel 6, 
§ 1, 3°, van de wet van 10 ap1·il1975. 

2o N iet ontvankelij k is het middel dat 
niet aan de jeitenrechter is overgelegd 
en dat hie1·uit is afgeleid dat de rechten 
van de verdediging zijn geschonden 
doordat de eise1· niet aangemaand werd 
bijkomende bewijzen te leveren (1). 

3o Niet ontvankelijk, bij gebrek aan belang, 
is het middel dat k1·itiek oefent op een 

(1) Raadpl. cass., 22 december 1975 (Ar1•. 
cass., 1976, blz. 497) en 29 maart 1977 (ibid., 
1977, blz. 820). 
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ten ovm·vloede gegeven reden van de 
bestreden beslissing (1). 

(CITRO, T. VAN ERP.) 

ARREST (vertaling). 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 17 juni 1976 in hager beroep 
gewezen door de Rechtbank van Eerste 
Aanleg te Brussel ; 

Over het middel afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 97 van de Grand
wet, 1g15, 1g49, 1g5g van het Burgerlijk 
Wetboek, 870, 871 van het Gerechtelijk 
Wetboek, 1, 6, § 1, go, 10 van de wet van 
10 april 1975 betreffende de huurprijzen 
van woningen, g3, g9, 40 van de wet van 
go maart 1976 betreffende de econo
mische herstelmaatregelen en van het 
algemeen rechtsbeginsel van de eer?i~di
ging van de rechten van de verded1gmg, 

doordat het vonnis bepaalt dat de 
wettelijke verlenging waarvan eiser geniet 
op go augustus 1976 zal worden inge
trokken en hem veroordeelt om de 
gehuurde plaatsen op die datum te 
verlaten, o1n de redenen dat de door 
verweerder voorgelegde brieven deze 
beslissing verantwoorden ; dat eiser onge
twijfeld het voorwerp van de tegen he::n 
ingediende klacht kent en zorgvuld1g 
elke desbetreffende precisering vermijdt ; 
dat het onbegrijpelijk is dat eiser niet 
zou antwoorden op een aangetekende 
brief waarin hij wordt verzocht de 
ruiten te vervangen die hij gebroken had, 
indien zulks niet aan hem te wijten was, 

terwijl, eerste onderdeel, e~ser in z~~n 
conclusie van hager beroep mtdrukkehJk 
betoogde dat de door verweerder aange
voerde feiten geen ernstige tekortko
mingen waren die de voortzetting van de 
contractuele betrekkingen tussen de par
tijen onmogelijk maakten; het vonnis 
deze conclusie niet heeft beantwoord 
en het Hof de wettelijkheid van de 
beslissing niet kan nagaan (schending 
van de artikelen 97 van de Grondwet, 1, 
6, § 1, go, 10 van de wet van 10 april1975, 
g8, g9 en 40 van de wet van go maart 
1976); 

tweede onderdeel, eiser in zijn conclusie 
van hager beroep betoogde dat de brief 
van de H. Camby meer dan tien maanden 

(1) Cass., 23 maart 1977 (_Arr. cass., 1977, 
blz. 795). 

v66r de indiening van verweerders 
verzoekschrift werd opgesteld en er dus 
geen verband kan zijn tussen deze brief 
en het verzoekschrift ; het vonnis deze 
conclusie niet beantwoord heeft (scherr
ding van artikel 97 van de Grondwet) ; 

derde onderdeel, het feit dat eiser het 
voorwerp van de klacht kende de bestre
den beslissing niet verantwoordt ; uit 
dit vaag en onduidelijk motief de ernst 
van de eventuele · tekortkoming die aan 
eiser wordt verweten niet kan afgeleid 
worden ; eiser niet werd in gebreke 
gesteld bijkomende bewijzen te leveren 
en de rechten van de verdediging werden 
geschonden (schending van de arti
kelen 97 van de Grondwet 1, 6, § 1, go, 
10 van de wet van 10 april 1975, gg, g9, 
40 van de wet van go maart 1976, 1g15 
van het Burgerlijk Wetboek, 870, 871 
van het Gerechtelijk Wetboek en van het 
algemeen beginsel van de rechten van 
de verdediging) ; 

vierde ondm·deel, eiser in zijn conclusie 
van hager beroep betoogde dat hij 
geweigerd had verweerders aangetekende 
brief in ontvangst te nemen ; het vonnis 
dit motief niet beantwoord heeft en 
daaruit volgt dat het uit eisers gebrek 
aan antwoord niet regelmatig kon af
leiden dat laatstgenoemde erkend zou 
hebben dat hij ruiten zou gebroken 
hebben (schending van de artikelen 97 
van de Grondwet, 1g15, 1g49, 1g5g van 
het Burgerlijk Wetboek) : 

W at het eerste onderdeel van het 
middel betreft : 

Overwegende dat het bestreden vonnis, 
met verwijzing naar het vonnis van de 
eerste rechter waarvan het de bewoor
dingen verklaart over te nemen, beslist 
dat de door verweerder voorgelegde 
brieven de beslissing van de eerste rechter 
verantwoorden, dat deze vaststelde « dat 
uit de stukken van het dossier blijkt 
dat het feit dat verweerder (thans eiser) 
de gehuurde plaatsen blijft betrekken 
problemen schept waardoor de aan
sprakelijkheid in het gedrang wordt 
gebracht van eiser (thans verweerder) 
die het hoofd moet bieden aan de ver-
wijten van de andere huurders >> ... « dat 
de aanwezigheid van verweerder (thans 
eiser) de verstandhouding onder de 
bewoners van het pand schaadt en aldus 
het door de wet aangenomen bestanddeel 
tot beeindiging van de wettelijke ver
lenging vormt >> ; 

Dat het vonnis, door aldus te steunen 
op een ernstige tekortkoming in de zin 
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van artikel 6, § l, 3°, van de wet van 
10 april 1975, zijn beslissing wettelijk 
verantwoordt ; 

W at het tweede onderdeel van het 
middel betreft : 

Overwegende dat het vonnis van de 
eerste rechter, waarvan de bewoordingen 
in het bestreden vonnis worden over
genomen, vaststelt « dat eiser (thans 
verweerder) meerdere stappen onder
nomen heeft, met name ingevolge een 
brief van de medehuurder Camby ; dat 
hij, na zelf vastgesteld te hebben dat 
verweerder (thans eiser) zijn rechten te 
buiten is gegaan door het de mede
huurders lastig te maken en door het 
onderhoud waarvoor hij moest instaan 
niet uit te voeren, hem op 20 januari 
1976 een aangetekende brief heeft ge
stuurd die niet in ontvangst werd geno
men >> ; dat het bestreden vonnis aldus, 
door met zekerheid vast te stellen dat er 
een oorzakelijkheidsverband bestaat tus
sen de brief van de heer Camby en het 
verzoekschrift tot ontruiming, eisers 
conclusie beantwoordt ; 

Dat de eerste twee onderdelen van het 
middel niet kunnen aangenomen worden ; 

W at het derde onderdeel van het 
middel betreft : 

Overwegende dat eiser voor de feiten
rechter niet aangevoerd heeft dat zijn 
rechten van verdediging geschonden 
werden ; dat deze grief, die voor het eerst 
voor het Hof wordt opgeworpen, niet 
ontvankelijk is ; 

Wat het vierde onderdeel betreft : 

Overwegende dat in het vonnis aan 
eiser verweten wordt dat hij niet geant
woord heeft op verweerders aangetekende 
brief, waarin hij werd verzocht de door 
hem gebroken ruiten te vervangen; dat 
het middel, dat om het vonnis te bekriti
seren steunt op het feit dat eiser gewei
gerd had deze brief te ontvangen, een ten 
overvloede gegeven motief van het 
arrest bestrijdt nu het vonnis wettelijk 
verantwoord is door de vaststellingen 
waarop bij het onderzoek van de eerste 
twee onderdelen van het middel werd 
gewezen; 

Dat de twee laatste onderdelen van 
het middel niet ontvankelijk zijn; 

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

29 september 1977. - 1e kamer. -
Voorzitter en Verslaggever, de H. Trousse, 

raadsheer waarnemend voorzitter. -
Gelijkluidende conclusie, de H. Charles, 
advocaat-generaal. - Pleite1·s, de HH. 
Houtekier en L. Simont. 

1 e KAMER. - 30 september 1977. 

1° SCHIP-SCHEEPVAART. - ZEE
VAART. -AANSPRAK1ilLIJKHEID VAN DE 
1!JIGENAAR VAN H1!JT SCRIP VOOR 
D]J UIT H1!JT COGNOSSEMENT VOORT
VL01!JI1!JND1il V1!JRBINT1ilNISS1ilN. 

2° SCHIP-SCHEEPVAART. - ZE:m
VAART. - AANSPRAK1!JLIJKH1!JID VAN DE 
KAPIT1!JIN VOOR D]J UIT H1!JT COGNOSSE
MENT VOORTVLO]JI1!JND1il V1!JRBINT1il
NISSEN. 

3° SCHIP-SCHEEPVAART. - Z:mE
VAART. - ERKENNING VAN D]J KAPI
TEIN DAT HIJ HET COGNOSSEMENT IN 
ZIJN NAAM EN VOOR ZIJN R1!JK1!JNING 
H]J]JFT UITGEGEV1!JN. - DRAAGWIJDTE. 

1° De eigenaar van het schip is aanspra
kelijk voor de uit het cognossement 
voortvloeiende verbintenissen, zelfs in
dien het cognossement door de tijd
bevrachte~· of diens scheepsagent is 
uitgegeven (1). (Artt. 46, 1 en 59 
Gecoord. Zeevaartwetten.) 

2° De kapitein van het schip is aanspra
kelijk voor de uit het cognossement 
voo1·tvloeiende verbintenissen, zelfs in
dien het cognossement door de tijd
bevrachte1' of diens scheepsagent is 
uitgegeven (2). (Art. 59 gecoord. zee
vaartwetten.) 

3° Door het in ontvangst nemen van de door 
het cognossement gedekte goederen erkent 
de kapitein dat dit in zijn naam en voor 
zijn rekening we1·d uitgegeven ; zulks 
betekent echter niet dat hij daardoo1' aan 
de bevrachter, uitgever van het cognosse
ment of aan diens scheepsagent mandaat 
verleent om, bij vastgestelde averij aan de 
vervoerde goede~·en, de kapitein en dan 
oolc de scheepseigenaar, ten opzichte 
van de ontvanger van de goederen te 
verbinden (3). 

(1) (2) en (3) Raadpl. cass., 7 maart 1958, 
drie arresten (Bull. en Pas., 1958, I, 748); 
zie VAN RYN en HEENEN, P1·incipes de droit 
comm., d. III, nr. 2258, biz. 458. 
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(NAAMLOZE VElNNOOTSCHAP « PLOUVIER 
MARITIME >l, T. VElNNOOTSCHAP NAAR 
ENGELS RECHT « THE CENTURY INSUR· 
ANCE >> EN LITISCONSORTEN.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 23 april 1975 door het Hof 
van Beroep te Antwerpen gewezen ; 

Over het middel afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 46, § 1, 91, §III, 6°, 
266 van het Boek II van het W etboek 
van Koophandel, ll65, 1382, 1984, 1985, 
1989, 1998 van het Burgerlijk Wetboek 
en 97 van de Grondwet, 

dom·dat het arrest verklaart dat de door 
de verweersters ingestelde vordering 
tegenover eiseres ontvankelijk is om de 
reden dat « de scheepsagent tegenover de 
ontvanger van de goederen het zeeschip 
vertegenwoordigt en krachtens de regelen, 
eigen aan het zeerecht, meer bepaald 
ingevolge het principe van de op artikel 46 
van de Zeewet gegronde aansprakelijk
heid van de scheepseigenaar voor de 
verbintenissen van de kapitein, dient 
aangenomen te worden dat de verbintenis 
door de scheepsagent tegenover de 
ontvanger van de goederen aangegaan 
in verband met de uit het cognossement 
voortvloeiende aansprakelijkheden, zoals 
de schorsing van de verjaringstermijn, 
ook de scheepseigenaar bindt, vermits 
die ontvanger van de goederen meestal 
niet weet of zeker niet moet weten of 
het schip al dan niet in tijdbevrachting 
wordt uitgebaat, en meer bepaald niet 
op de hoogte is of de scheepsagent door 
de scheepseigenaar, door de tijdbevrach
ter of op basis van een conventioneel 
beding tussen beiden, met zijn mandaat 
werd bekleed "• 

terwijl, eerste onderdeel, de aansprake
lijkheid van de scheepseigenaar voor 
verbintenissen die door de bevrachter 
aangegaan werden, de persoonlijke 
tussenkomst van de kapitein of van een 
speciale mandataris van de scheeps
eigenaar vereist, zodat in onderhavig 
geval, bij gebrek aan vastgestelde ele
menten die zouden wijzen op een schijn
mandaat (de onoverwinnelijke dwaling 
van de ontvanger van de goederen en de 
fout van eiseres), het arrest niet kon 
beslissen dat de door de scheepsagent 
gesloten overeenkomst aan eiseres tegen
stelbaar was en, bijgevolg, dat de vorde
ring tegenover eiseres niet verjaard was, 
vermits de scheepsagent noch kapitein, 
noch mandataris van eiseres was (schen-

ding van aile in het middel vermelde 
bepalingen) en overeenkomsten aileen 
tussen de contracterende partijen ge
volgen teweegbrengen (schending van 
artikel 1165 van het Burgerlijk 
Wetboek); 

W at het eerste onderdeel betreft : 

Overwegende dat de kapitein, op 
grond van artikel 59 van de Zeewet, en 
dan ook de scheepseigenaar, krachtens 
artikel 46, § 1, van die wet, voorzeker 
aansprakelijk zijn voor de verbintenissen 
welke uit het cognossement voortvloeien, 
ongeacht of het cognossement door de 
tijdbevrachter of door diens scheeps
agent wordt uitgegeven ; 

Overwegende echter dat, zo de kapitein, 
door het in ontvangst nemen van de door 
het cognossement gedekte goederen, 
erkent dat het cognossement in zijn 
naam of voor zijn rekening werd uitge
geven, zulks niet betekent dat hij daar
door aan de bevrachter, uitgever van het 
cognossement, of aan diens scheepsagent 
mandaat verleent om, bij vastgestelde 
averij aan de vervoerde goederen, de 
kapitein, en dan ook de scheepseigenaar, 
ten opzichte van de ontvanger van de 
goederen te verbinden; 

Overwegende dat daaruit volgt dat het 
arrest, hetwelk enkel een feitelijke om
standigheid inroept om zijn beslissing 
te gronden, met name de onwetendheid 
van de ontvanger van de goederen 
omtrent het feit of het schip al dan niet 
in tijdbevrachting wordt geexploiteerd 
en om trent de werkelijke lastgever van de 
scheepsagent, zijn beslissing niet wettelijk 
verantwoordt ; 

Dat het onderdeel gegrond is ; 
Overwegende dat, nu eiseres in solidum 

met vijfde verweerster tegenover de 
eerste vier verweersters werd veroordeeld, 
zij er belang bij heeft onderhavig arrest 
voor vijfde verweerster verbindend te 
horen verklaren ; 

Om die redenen, en zonder acht te 
slaan op het tweede en derde onderdeel 
van het middel, die tot geen ruimere 
cassatie kunnen leiden, vernietigt het 
bestreden arrest doch aileen in zoverre 
het uitspraak doet over de eis van de 
eerste vier verweersters tegen eiseres en 
over de kosten ; beveelt dat melding van 
onderhavig arrest zal worden gemaakt 
op de kant van de gedeeltelijk vernietigde 
beslissing ; houdt de kosten aan opdat 
erover door de feitenrechter zou worden 
beslist ; verklaart onderhavig arrest ver-
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bindend voor vijfde verweerster; verwijst 
de aldus beperkte zaak naar het Hof van 
Beroep te Gent. 

30 september 1977. - 1e kamer. -
Voo1·zitter, de H. de Vreese, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - Verslaggever, 
de H. Sury. - Gelijkluidende conclusie, 
de H. Velu, advocaat-generaal.- Pleiter, 
de H. L. Simont. 

1e KAMER.- 30 september 1977. 

1o HUUR VAN GOEDEREN.- Hurs
HUUR. - BRAND VAN RET GERUURDE 
GOED. - AANSPRAKELIJKHEID VAN DE 
RUURDER. - AATIKEL 1733 VAN RET 
BURGERLIJK WETBOEK.- GRONDSLAG. 

2° HUUR VAN GOEDEREN. - Hms
HUUR.- BRAND VAN RET GERUURDllf 
GOED. - VERRUURDER DIE BIJ DE 
VllfRKOOP VAN RET llfiGllfNDOM VOOR
LOPIG DE AANWEZIGREID VAN DE 
VROllfGllfRllf EIGENAAR IN RET PAND 
REllfFT GllfDULD. - ZULKS VOLSTAAT 
NIET OM DE RUURDERVAN AANSPRAK:EJ
LIJKREID VRIJ TE STELLEN, 

1° De aansprakelijkheid van de htmrder, 
omscMeven in artikel 1733 van het 
Bttrge1·lijk Wetboek, in geval van brand 
van het gehuurde goed, heeft tot grand
slag de ve1·plichting van de htturder 
het goed dat de ve1·huurde1· hem heeft 
geleverd en waarvan de verhuurder hem 
dienvolgens het houde1·schap heeft aj
gestaan, bij het beeindigen van de hutM' 
aan de verhutt1'de1' terug te geven (1). 

2° Het jeit dat de huurder na de verkoop 
van het gehuurde goed, voorlopig de 
aanwezigheid van de m·oegere eigenaar 
in het pand heeft gedtdd, volstaat niet 
om de hum·de1· van de krachtens a1·ti
kel 1733 van het Burge1'lijk Wetboek 
op hem rustende aansprakelijkheid vrij 
te stellen ( 2) . 

(1) Oass., 16 mei 1952 (Bull. en Pas., 1952, 
I, 595) en noot 1. 

(2) Raadpl. cass., 19 april 1951 (Bull. en 
Pas., 1951, I, 570) en noot 3, 16 mei 1952 
(ibid., 1952, I, 595) en noot 2, en 11 juni 1964 
(ibid., 1964, I, 1089); vgl. cass., 30 juni 1977' 
(ibid., 1977, biz. 1124). 

{NAAMLOZE VENNOOTSCRAP « EURO ))' 
T, NAAMLOZE VENNOOTSCRAP 
« L'ASSURANCE LIEGEOISE)) 

llfN I,ITISCONSORTllfN.) 

arrest. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 15 december 1975 in hoger 
beroep gewezen door de Rechtbank van 
Eerste Aanleg te Hasselt ; 

Over het middel afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 1134, 1135, 1302, 
1732, 1733 van het Burgerlijk Wetboek 
en 97 van de Grondwet, 

do01·dat, hoewel het in feite erop wijst 
<< dat ingevolge de huurovereenkomsten 
van 13 september 1965 en 31 maart 1966 
de naamloze vennootschap « Euro )) en 
.Tan Govaerts zich contractueel en in 
rechte verbonden hebben om enerzijds 
te huren en anderzijds te verhuren een 
handelspand gelegen te Sint-Truiden, 
Luikerstraat, 41, gelijkvloers, magazijn 
en kelders alsmede de eerste verdieping 
hoven de supermarkt ; dat de verhuring 
van de eerste en de tweede verdiepingen 
werd aangegaan zonder huurverhoging, 
met het doel dat eiseres, zodra zij deze 
voor de uitbreiding van de supermarkt 
zou nodig hebben, hierover dadelijk zou 
kunnen beschikken ; dat eiseres op 
10 juni 1966 in een aangetekend schrijven 
de eigenaar verzocht zijn waning, dit is 
de ruimten van de eerste en tweede 
verdiepingen te verlaten, dat aan dit 
verzoek geen gevolg werd gegeven en 
Govaerts bleef wonen zonder dat de 
naamloze vennootschap « Euro)) gebruik 
maakte van enige rechtsvordering van 
terbeschikkingstelling van de bewoonde 
vertrekken ; dat de nieuwe eigenaar 
Delvaux omtrent het verblijf van 
Govaerts in het gebouw niets afwist tot 
op het ogenblik dat hij dit zelf vaststelde 
en, om zijn rechten te vrijwaren, zich 
richtte tot de naamloze vennootschap 
« Euro )) om uitleg ; dat de naamloze 
vennootschap « Euro )) antwoordde dat, 
daar de betrokken eerste en tweede 
verdiepingen nog niet noodzakelijk waren 
voor de uitbreiding, zij toegelaten had 
dat Govaerts nog een tijdje mocht 
blijven ; dat de naamloze vennootschap 
« Euro '' nooit afstand heeft gedaan van 
het voordeel van de huurovereenkomst 
van 31 maart 1966 omtrent deze ver
diepingen )), het vonnis niettemin beslist 
dat eiseres overeenkomstig artikel 1733 
van het Burgerlijk Wetboek aansprakelijk 
is voor de door de brand in de eerste en 



1:-

-145-

de tweede verdiepingen van het ver
huurde pand aangerichte schade en 
dientengevolge de vorderingen van de 
verweerste:rs inwilligt, 

terwijl, eerste onderdeel, artikel 1733 
van het Burgerlijk W etboek slechts de 
op de huurder rustende verplichting het 
gehuurde goed terug te geven die in 
artikel 1732 van het Burgerlijk Wetboek 
is vastgelegd, op het bijzonder geval van 
brand toepast; indien bijgevolg de 
huurder door de verhuurder niet in het 
bezit is gesteld van het gehuurde goed, 
al was het slechts omdat hij het actueel 
niet nodig had, de huurder niet aan
sprakelijk kan worden gesteld voor de 
brand die in bedoeld goed heeft plaats
gegrepen ; het vonnis, dat eiseres veroor
deelt tot schadeloosstelling van de ver
weersters voor de door de brand in de 
eerste en de tweede verdiepingen van 
bedoeld goed veroorzaakte schade, hoe
wei zij volgens de eigen constateringen 
van het vonnis nooit het bezit van die 
verdiepingen heeft gehad, derhalve de 
vooraan in het middel aangeduide wets
bepalingen, en inzonderheid de arti
kelen 1732 en 1733 van het Burgerlijk 
W etboek, schendt ; 

tweede onderdeel, 

W at het eerste onderdeel betreft : 

Overwegende dat artikel 1733 van het 
Burgerlijk W etboek, luidens hetwelk 
de huurder - behalve de in dit artikel 
bepaalde gevallen - aansprakelijk is 
voor de brand, tot grondslag heeft de 
verplichting van de huurder het goed 
dat de verhuurder hem heeft geleverd 
en waarvan de verhuurder hem dien
volgens het houderschap heeft afgestaan, 
bij het beeindigen van de huur aan de 
verhuurder terug te geven ; 

Overwegende dat het vonnis vaststelt : 
dat Delvaux, in wiens rechten de ver
weersters zijn gesubrogeerd, op 13 januari 
1967, het eigendom van Govaerts op 
dadelijke uitwinning aankocht met de 
eraan verbonden huurtoestand, zoals 
deze tussen Govaerts en eiseres bestond, 
met name de verhuring aan eiseres van de 
eerste en tweede verdiepingen inbe
grepen ; dat na de verkoop de nieuwe 
eigenaar Delvaux, « die niets afwist 
omtrent het verblijf van Govaerts in het 
gebouw tot op het ogenblik dat hij dit 
zelf vaststelde », uitleg vroeg aan eiseres 
en alsdan van haar vernam dat « zij 
toegelaten had dat Govaerts nog een 
tijdje mocht blijven » omdat de eerste en 

tweede verdiepingen nog niet nood
zakelijk waren voor de uitbreiding van 
haar zaak ; dat eiseres nooit afstand heeft 
gedaan van het voordeel van de huur
overeenkomst betreffende deze verdiepin
gen ; dat Govaerts « van de naamloze 
vennootschap « Euro » is mogen blijven 
wonen » ; dat het vonnis beschouwt dat 
eiseres over de gehuurde zaak « in rechte 
beschikte » ; 

Overwegende dat het vonnis aldus 
beschouwt dat Govaerts, ook nadat hij, 
ingevolge de verkoop, geen eigenaar meer 
was, voormelde verdiepingen verder be
trok tengevolge van een hem door de 
huurster, eiseres, verleende voorlopige 
toelating ; dat het vonnis aldus impliciet 
doch zeker vaststelt dat eiseres het 
houderschap en dus het genot over deze 
verdiepingen uitoefende door de aanwe
zigheid van Govaerts in de door haar in 
huur genomen plaatsen te dulden ; 

Dat het vonnis zodoende zijn beslissing 
wettelijk rechtvaardigt ; 

W at het tweede onderdeel betreft : 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen ; 

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

30 september 1977. - 1e kamer. -
Voorzitter, de H. de Vreese, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - Ve1'slaggeve1·, 
de H. Sury. - Gelijkluidende conclusie, 
de H. Velu, advocaat-generaal.- Pleite?'S, 
de HR. A. DeBruyn en Biitzler. 

1e KAMER,- 30 september 1977. 

10 WISSELBRIEF.- VERBINTENIS VAN 
DE BETROKKENE-AOOEPTANT. - BE
GRIP. 

2° WISSELBRIEF. - REOHTSVORDE
RING TOT BETALING. - WISSELPAR· 
TIJEN ONMIDDELLIJK VffiRBONDEN. -
DE VERWEERMIDDELEN UIT HUN ON
DERLIGGENDE VERHOUDING KUNNEN 
WORDEN TEGENGEWORPEN. 

1° De ve?'bintenis van de bet?'okkene
acceptant heeft zoals die van alle onder
tekenaars in principe een abstract 
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karakter en is onajhankelijk van de 
vooraj bestaande verhoudingen buiten 
de wisselbriej (1). 

2° Hoewel in principe de betrokkene
acceptant en de ondertekenaars van een 
wisselbriej instaan voor de betaling 
ervan ongeacht de voo1·ajbestaande ver
houdingen buiten de wisselb1·iej, kunnen 
de ve1·weermiddelen uit hun onder
liggende verhoudingen worden tegen
worpen aan de onmiddellijk verbonden 
wisselpartijen, en o.a. tussen de be
t?·okkene-acceptant en de trekker (2). 

(MA:ElS, T. VERBEECK.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 9 juni 1976 door het Hof van 
Beroep te Antwerpen gewezen ; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen I 7, 28 en 
74 van de wet van 31 december 1955 
ter uitlegging van de wet van 10 augustus 
1953 betreffende de invoering in de 
nationale wetgeving van de eenvormige 
wet op de wisselbrief en het orderbriefje, 

doordat het arrest ter afwijzing van 
eisers stelling luidens welke er van 
schijnvertegenwoordiging helemaal geen 
sprake kon zijn daar eiser de rechts
voorganger van verweerder nooit heeft 
gekend of ontmoet, dat Derijck een 
persoonlijke schuld van 250.000 frank 
te voldoen had ten overstaan van de 
rechtsvoorganger van verweerder en eiser 
hiermede helemaal niets te zien had, 
beschouwt dat « een wisselbrief een 
zelfstandige titel van schuldvordering 
is die de rechtmatige houder ervan een 
onvoorwaardelijk recht op betaling ver
leent van de beloofde geldsom zodat het 
irrelevant is te willen onderzoeken welke 
de onderliggende verbintenis van deze 
wisselbrief is », 

terwijl het feit dat de wisselbrief een 
zelfstandige titel van schuldvordering is, 
de betrokkene-acceptant het recht niet 
ontneemt om aan de trekker aile ver
weren geput uit de verbintenis die aan 
de wisselbrief ten grondslag ligt op te 
werpen ; in elk geval de betrokkene
acceptant dit recht behoudt wanneer 
door de rechter niet wordt vastgesteld 

(1) en (2) Raadpl. cass., 26 november 1976 
(Arr. cass., 1977, biz. 338) en de noten 1 tot 3. 

dat de betrokkene-acceptant niet in 
staat is om het bewijs van het door hem 
ingeroepen verweer terstond te leveren 
(schending van al de in het middel 
aangewezen wetsbepalingen) : 

Overwegende dat uit de stukken 
waarop het Hof vermag acht te slaan 
blijkt dat wijlen de vader van verweerder 
een wisselbrief op eiser heeft getrokken 
en dat deze wisselbrief door Derijck, als 
volmachtdrager van eiser, werd ge
accepteerd ; 

Overwegende dat in principe de ver
bintenis van de betrokkene-acceptant, 
zoals die van alle ondertekenaars van 
een wisselbrief, een abstract karakter 
heeft en onafhankelijk is van de vooraf 
bestaande verhoudingen buiten de wissel
brief; 

Overwegende echter dat tussen de 
onmiddellijk verbonden wisselpartijen, 
zoals de betrokkene-acceptant en de 
trekker, alle verweermiddelen uit hun 
onderliggende verhoudingen tegenstel
baar blijven ; 

Overwegende dat, nu eiser liet gelden 
dat Derijck, door de wisselbrief in naam 
van eiser te accepteren, een persoonlijke 
schuld jegens de vader van verweerder 
heeft voldaan, waarin hij, eiser, « hele
maal niets te zien had », hetgeen erop 
neerkwam de fondsbezorging te be
twisten, het arrest, door dit verweer op 
grond van de in het middel bekritiseerde 
considerans te verwerpen, zijn beslissing 
niet wettelijk verantwoordt; 

Dat het middel gegrond is ; 

Om die redenen, en zonder acht te 
slaan op het eerste middel, dat tot geen 
ruimere cassatie kan leiden, vernietigt 
het bestreden arrest, behalve in zoverre 
het hoger beroep ontvankelijk wordt 
verklaard; beveelt dat melding van 
onderhavig 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 Gent. 

30 september 1977. - 1e kamer. -
Voo1·zitter, de H. de Vreese, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - Verslaggever, 
de H. Sury. - Gelijkluidende conclusie, 
de H. Velu, advocaat-generaal. 
Pleiters, de HH. Dassesse en De Gryse. 
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se RAMER.- 3 oktober 1977. 

1 o INKOMSTENBELASTINGEN. 
WETBOER VAN DE lNKOMSTENBELAS· 
TINGEN, ARTIKEL 7. - PERSONEN · 
BELASTING. - lNKOMSTEN VAN ON· 
ROERENDE GOEDEREN.- lNKOMSTEN. 
-BEGRIP, 

2o INKOMSTENBELASTINGEN. 
WETBOER VAN DE lNKOMSTENBELAS· 
TINGEN, ARTIKEL 7 EN S94. - PER· 
SONENBELASTING. - lNKOMSTEN VAN 
ONROERENDE GOEDEREN. - NIEUW 
GEBOUWD ONROEREND GOED. - ON
ROEREND GOED OP GROND VAN ZIJN 
NIEJUW KADASTRAAL INKOMEN BE1LAST· 
BAAR VAN 1 JANUARI AF VOLGE1ND OP 
DE INGEBRUIKNEMING. - !NGEBRUIK· 
NEMING. - BEGRIP. 

so INKOMSTENBELASTINGEN. 
WEJTBOEK VAN DE lNKOMSTEJNBELAS· 
TINGEN, ARTIKEL 7. - PE1RSONE1N· 
BELASTING. - lNKOMSTEN VAN ON
ROEJRENDE GOEDEREJN. - BE GRIP. 

4o CASSATIEMIDDELEN.- DIRECTEJ 
BE1LASTINGEN.- MIDDEL DAT AAN HEJT 
BESTREDEN ARREST EEJN RECHTSDWA· 
LING VE1RWIJT. - REJCHTSDWALING 
ZONDER INVLOED OP RET BE1STREDEN 
BESCHIRREJNDE GEDE1E1LTE. - NIE1T· 
ONTVANRELIJKHEID. 

1° In de belasting op onroer·ende goederen 
zijn belastbaar de netto-inkomsten van 
het goed, ongeacht of dit al dan niet is 
ver·huurd. (Art. 7 W.I.B.) 

2° Nieuw opgm·ichte onroerende goederen 
zijn op grand van hun nieuw kadastraal 
inkomen pas belastbaar van 1 januari 
af volgend op hun ingeb1·uikneming; 
met de term « ingebruikneming " heeft 
de wetgever bedoeld het ogenblik waarop 
de eigenaar in het genot is get1·eden van 
zijn pas opgericht onroerend goed. 
(Artt. 7 en S94 W.I.B.) 

S0 De inkomsten uit een om·oerend goed 
is alles wat door dit onroerend goed 
wo1·dt voortgebracht zonder het wezen 
ervan te veranderen ( 1). 

4° Niet ontvankelijk, bij gebrek aan belang, 
is het middel dat aan het hof van beroep 
een rechtsdwaling verwijt als deze 
grief, zelfs al was zij gegrond, geen 

(1) Cass., 12 juni 1944, redenen (Bull. en 
Pas., 1944, I, 379). 

invloed kan hebben op de wettelijkheid 
van het bestreden dispositief (2). 

(NAAMLOZE VENNOOTSCHAP 
IN VEREFFEJNING « CASTEAU HOMEJS ,, 

T. BE1LGISCHE1 STAAT, 
MINISTER VAN FINANCIEN). 

ARREST (vertaling). 

RET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op SO juni 1976 door het Hof 
van Beroep te Bergen gewezen ; 

Over het middel afgeleid uit de 
schending van de artikelen 97, llO van 
de Grondwet, 780 van het Gerechtelijk 
Wetboek, 1S19, 1S20, 1S22 van het 
BurgerlijkWetboek, 7, 15S, 155, 188, 198, 
205, S94 en S97 van het Wetboek van de 
Inkomstenbelastingen, 

doordat, nu het vaststelt in feite dat 
de regering om de opbouw aan te 
moedigen en te versnellen van woningen 
voor de leden van de S.H.A.P.E. en voor 
de Belgische rijkswachters die het ge
noemd hoofdkwartier moeten bewaken, 
een bezettingswaarborg heeft verstrekt 
die aan de promotoren een inkomen 
verzekert dat overeenstemt met 90 pet. 
van de huurprijzen van de woningen 
gedurende tien jaar, en dat, nu de bouw 
van de litigieuze onroerende goederen 
(die door eiseres werden opgetrokken) 
op 1 januari 1969 volledig was beeindigd, 
eiseres desbetreffend een Staatswaarborg 
heeft genoten, dat wil zeggen bedragen 
die overeenstemden met 90 pet. van de 
in het vooruitzicht gestelde huurprijzen, 
doch dat de bewuste pas gebouwde 
onroerende goederen op 1 januari 1969 
niet in gebruik waren genomen, het 
arrest, door het geheel van de motieven 
waarop het hof van beroep meende 
zijn beslissing te kunnen steunen, de 
voorziening van eiseres verwerpt die 
strekte tot nietigverklaring van de 
onroerende voorheffingen op de genoemde 
onroerende goederen die te haren laste 
ten kohiere werden gebracht voor het 
jaar 1969, 

te1'wijl, eerste onderdeel, artikel S94 
van het Wetboek van de Inkomsten
belastingen, om de toepassing van de 
onroerende voorheffing op de nieuw 
opgerichte onroerende goederen afhan-

(2) Raadpl. cass., 4 maart 1976 (A1·r. cass., 
1976, blz. 760). 
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kelijk te stellen van hun ingebruikneming, 
aldus het feit bedoelt een plaats te 
bewonen of althans ze genoegzaam van 
huisraad te voorzien om ze binnen min 
of meer korte tijd te bewonen, zodat 
het arrest deze wettelijke bepaling 
schendt door er een draagwijdte aan 
te geven die ze niet heeft, nu het uit
drukkelijk erkent dat de litigieuze on
roerende goederen op 1 januari niet 
in gebruik waren genomen en niettemin 
beschouwt dat ze op die datum aan de 
onroerende voorheffing zijn onderworpen 
(schending van de artikelen 394 en, 
bijkomstig, 7, 153 en 155 van het Wet
hoek van de Inkomstenbelastingen) ; 

tweede onderdeel, door zijn beslissing te 
steunen op de redenen dat " het bestuur 
door een logische en niet-willekeurige 
redenering de toestand van de onroerende 
goederen van eiseres heeft gelijkgesteld 
met de bij de wet bepaalde toestand ))' 
" dat zodra de Staatswaarborg begon 
te lopen men diende te beschouwen dat 
de litigieuze onroerende goederen zoniet 
in feite dan toch in rechte in gebruik 
waren genomen ))' en " dat de door de 
Staat verleende bezettingswaarborg het 
mogelijk maakt deze onroerende goederen 
ten aanzien van de fiskale wet te be
schouwen als in gebruik genomen goe
deren ))' het arrest aanneemt dat de 
fiskale wet bij analogie of bij assimilatie 
toepasselijk is op toestanden die daarin 
niet zijn voorzien, en bijgevolg het 
beginsel schendt dat geen belasting lmn 
worden ingevoerd dan door de . wet en 
dat geen belasting " bij analogie )) of 
" bij assimilatie )) kan worden geheven 
(schending van de artikelen 110 van de 
Grondwet en 394 van het Wetboek van 
de Inkomstenbelastingen); 

derde onderdeel, het arrest niet ant
woordt op de conclusie van eiseres waarin 
werd betoogd dat " het door de Belgische 
Staat gestorte bedrag geen huishuur is 
waardoor hij het recht verkrijgt te 
beschikken over en te genieten van de 
litigieuze onroerende goederen, doch een 
vergoeding om tot beloop van 90 pet. 
het verlies te dekken dat geleden werd 
omdat de leden van de S.H.A.P.E. niet 
ingegaan zijn op het hen gedane aanbod 
deze onroerende goederen te huren )) en 
" dat deze vergoeding ongetwijfeld bij
draagt tot het inkomen van verzoekster 
dat eventueel belast kan worden in de 
vennootschapsbelasting, doch helemaal 
niets uit te staan heeft met het begrip 
onroerende inkomsten en a jo1·tiori met 
het kadastraal inkomen, wat de enig 
mogelijke wettelijke basis is voor een 

aanslag in de onroerende voorheffing '' 
(schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet en 780 van het Gerechtelijk 
Wetboek), of daarop slechts ten dele of 
ongepast antwoordt door de bewering 
die niet ter zake dienend is en die 
trouwens onjuist of volkomen uit de 
lucht gegrepen is dat een vergoeding die 
gestort wordt om de schade te dekken 
die te wijten is aan het feit dat deze 
onroerende goederen niet verhuurd en dus 
evenmin in gebruik waren genomen 
onroerende inkomsten uitmaken (schen
ding van de artikelen 7, 153 en 155 van 
het Wetboek van de Inkomstenbelastin
gen) ; het arrest bovendien de bewijs
kracht van deze conclusie miskent door te 
zeggen dat eiseres niet uitdrukkelijk 
betoogt dat de bewuste bedragen geen 
onroerende inkomsten zijn (schending 
van de artikelen 1319, 1320 en 1322 van 
het Burgerlijk W etboek) ; 

vierde onderdeel, de onroerende voor
heffing, in strijd met wat het arrest zegt, 
daarenboven niet beschouwd kan worden 
als een gewone starting die in mindering 
kan worden gebracht bij de vennoot
schapsbelasting, doch een afzonderlijke 
hefting is, met eigen regels, die met name 
slechts tot beloop van een bepaald 
percentage van het kadastraal inkomen 
verrekend kan worden op de totale 
belasting van de belastingplichtige en die, 
zelfs binnen deze perken, niet terug
betaald kan worden bij gebrek aan 
belasting waarop zij zou kunnen ver
rekend worden, zodat er dus geen enkel 
noodzakelijk verband bestaat tussen het 
feit dat de belastingplichtige aange
slagen kan worden in de person en- of 
vennootschapsbelasting en het verschul
digd zijn van de onroerende voorheffing 
(schending van de artikelen 188, 198, 
205, §§ 2 en 7, van het Wetboek van 
de Inkomstenbelastingen); 

vijjde onderdeel, 

W at het eerste en het tweede onderdeel 
van het middel betreft : 

Overwegende dat de belasting op de 
onroerende goederen de netto-inkomsten 
van het goed belast, ongeacht of dit goed 
verhuurd werd ; 

Overwegende dat volgens artikel 394 
van het Wetboek van de Inkomsten
belastingen de nieuw opgerichte on
roerende goederen op grond van hun 
nieuw kadastraal inkomen ongetwijfeld 
pas belastbaar zijn van 1 januari af 
volgend op hun ingebruikneming ; 
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Doeh overwegende dat uit al de 
bepalingen van hoofdstuk IV van titel IX 
van het Wetboek van de Inkomsten
belastingen volgt dat de wetgever door 
de term "ingebruikneming >> van arti
kel 394 van genoemd wetboek, het 
ogenblik bedoeld heeft waarop de eige
naar in genot is getreden van zijn pas 
opgerieht onroerend goed ; 

Overwegende dat het arrest vaststelt 
dat de door eiseres opgeriehte onroerende 
goederen op 1 januari 1969 volledig 
voltooid waren, dat zij bestemd waren 
voor de leden van de S.H.A.P.E. en voor 
de Belgisehe rijkswaehters van dit hoofd
kwartier en dat eiseres sinds 1968 de 
Staatswaarborg genoten heeft, dat wil 
zeggen bedragen die overeenstemmen 
met 90 pet. van de huurprijzen ; 

Dat het arrest door deze vaststellingen, 
waaruit met name blijkt dat de litigieuze 
onroerende goederen op 1 januari 1969 
in gebruik genomen waren, in de zin van 
artikel 394 van het Wetboek van de 
Inkomstenbelastingen, en dat zij tijdens 
het jaar 1969 inkomsten voortgebraeht 
hebben, zijn besehikkende gedeelte wet
telijk verantwoordt en de wet niet 
toepast bij analogie op een toestand die 
daarin niet wordt voorzien ; 

Dat deze onderdelen van het middel 
niet kunnen aangenomen worden ; 

W at het derde onderdeel betreft : 
Overwegende dat de inkomsten van 

een onroerend goed alles omvatten wat 
wordt voortgebraeht door J.it onroerend 
goed zonder het wezen ervan te veran
deren; 

Overwegende dat het arrest na de 
vaststelling dat de door verweerder aan 
eiseres betaalde bedragen haar een 
opbrengst hebben verzekerd die gelijk
stond met 90 pet. van de huurprijzen, 
doeh die in werkelijkheid inkomsten 
opleverde die ongeveer evenveel of zelfs 
meer bedroegen dan een volledige huur, 
beslist dat de door haar op grond van de 
Staatswaarborg ontvangen bedragen in
komsten uit onroerende goederen zijn ; 

Dat het arrest de bestanddelen preei
seert waarop het zijn beslissing steunt 
en gepast antwoordt op de eonelusie van 
eiseres, zonder de bewoordingen ervan 
te miskennen ; 

Dat dit onderdeel van het middel 
feitelijke grondslag mist ; 

W at het vierde onderdeel betreft : 

Overwegende dat uit het antwoord 
op de eerste twee onderdelen van het 
middel volgt dat het arrest zijn beslissing 
wettelijk verantwoordt dat ten deze de 

voorheffing versehuldigd is door de 
vaststelling dat eiseres inkomsten uit 
haar onroerende goederen ontvangen 
heeft ; dat de grief van dit onderdeel van 
het middel, zelfs al was zij gegrond, geen 
invloed zou kunnen hebben op de 
wettelijkheid van de beslissing ; 

Dat dit onderdeel van het middel bij 
gebrek aan belang niet ontvankelijk is ; 

W at het vijfde onderdeel betreft : 

Om die redenen, verwl;)rpt de voorzie
ning ; veroordeelt . eiseres in de kosten. 

3 oktober 1977.- 38 kamer.- Voor
zitte?', de H. Naulaerts, raadsheer waar
nemend voorzitter. - V e?'slaggever, de 
H. Closon.- Gelijkhtidende conc/;usie (1), 
de H. Colard, advoeaat-generaal. -
Pleiters, de HH. de Longueville (van de 
balie te Brussel) en Fally. 

38 KAMER. - 3 oktober 1977. 

1° CASSATIEMIDDELEN.- BuRGER
LIJKE ZAKEN.- MIDDEL DAT VREEMD 
IS AAN D:El BESOHIKKING VAN DE BESLIS
SING WAARTEG:ElN H:ElT GERICHT IS. -
N IET-ONTVANKELIJKHEID. 

2° BEWIJS.- BEWlJS DOOR G:ElSOHRlFT. 
- B:ElWlJSKRAOHT VAN D:El AKTEN. -
BURGERLIJKE ZAKEN. - B:ElSLlSSlNG 
HIEROP G:ElGROND DAT EEN FElT DOOR 
:El:ElN PARTlJ NlET WORDT BETWlST. -
CONOLUSlE VAN D:ElZE PARTlJ WAARlN 
HET B:ElSTAAN VAN DlT FElT WORDT 
BETWlST. - MlSKENNlNG VAN DE 
BEWlJSKRAOHT VAN DEZE OONOLUSlE. 

1° Niet ontvankelijk is het middel dat 
vreemd is aan de beschikking van de 
beslissing waa1·tegen het gericht is (2). 

2° De bewijskracht van de conclusie van 
een partij waarin een jeit w01·dt betwist, 
wo1·dt miskend door de rechter die beslist 
dat dit feit door deze partij in haar 

(1) Raadpl. de conclusie verschenen in 
Bull. en Pas., 1978, I, 132). 

(2) Cass., 2 oktober 1975 (.Arr. cass., 1976, 
blz. 150}. 
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conclusie niet wordt betwist ( l). 
(Artt. 1319, 1320 en 1322 B.W.) 

( « LA OOMMISSION D 'ASSISTANCE 
PUBLIQUE DE VERVIERS », T. OULOT.) 

Met de notities overeenstemmend 
arrest. 

3 oktober 1977. - 3e kamer.- Voor
zitter, de H. Naulaerts, raadsheer waar
nemend voorzitter.- VerslaggevM', Baron 
Vingotte. - Gelijkluidende conclusie, de 
H. Duchatelet, advocaat-generaal. -
Pleiters, de HH. Ansiaux en Biitzler. 

3e KAMER. - 3 oktober 1977. 

ZIEKTE- EN INV ALIDITEITSVER
ZEKERING. - UITKERINGEN TEN 
GEVOLGE VAN EEN VERGISSING OF 
BEDROG. - VERPLIOHTING VOOR DE 
VERZEKERDE DEZE UITKERINGEN 
TERUG TE BETALEN.- DE VASTSTEL
LING VAN DE VERGISSING OF VAN HET 
BEDROQ 
KRAOHT. 

HEEFT TERUGWERKENDE 

De bepaling van artikel 97 van de wet van 
9 aug,usttts 1963 tot instelling en 
organisatie van een verplichte regeling 
voo1· ziekte- en invaliditeitsve1·zekering 
dat hij die ten gevolge van een vergissing 
of bedrog ten onrechte prestaties heeft 
ontvangen van de uitkeringsverzekering, 
verplicht is de waarde e?"van te vergoeden, 
impliceert dat de vaststelling van de 
vergissing of het bed1·og en de beslissing 
de ten onrechte toegekende p?'estaties 
terug te vordm·en tm·~tgwerkende kracht 
hebben. 

(NATIONAAL VERBOND 
''VAN SOOIALISTISOHE MUTUALITEITEN, 

T. REJVIAOLE.) 

ARREST (veTtaling). 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 20 maart 1975 door het 
Arbeidshof te Luik gewezen ; 

Over het mid del afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 38, 40, ll 0 , 46, 48, 

(1) Cass., 8 mei 1974 (A1'1·. cass., 1974, 
blz. 1009). 

51, derde lid, 56, § I, 70, § 2, 97, eerste lid, 
van de wet van 9 augustus 1963 tot 
instelling en organisatie van een ver
plichte regeling voor ziekte- en invalidi
teitsverzekering, gewijzigd bij de wetten 
van 27 juni 1969 en 5 juli 1971, 10, 15 
van het koninklijk besluit van 31 de
cember 1963 houdende verordening op 
de uitkeringen inzake verplichte ziekte
en invaliditeitsverzekering, 15 van de 
verordening van 19 oktober 1970 van 
het beheerscomite van de dienst voor 
uitkeringen van de Rijksdienst voor 
ziekte- en invaliditeitsverzekering tot 
wijziging van het voornoemd koninklijk 
besluit van 31 december 1963, 870, 962, 
1042 van het Gerechtelijk Wetboek, 
1315, 1341, 1349, 1353 van het Burgerlijk 
Wetboek en 97 van de Grondwet, en van 
het algemeen beginsel van de eerbiediging 
van de rechten van de verdediging, 

doordat het arrest eiser veroordeelt om 
verweerder het bedrag van 30.585 frank 
te betalen dat betrekking heeft op zijn 
arbeidsongeschiktheid van 8 juni tot 
I november 1972 en de zaak van ver
weerster terugwijst naar de rol, om de 
redenen dat eiser vergeefs beweerd heeft, 
in zijn beslissing van I december 1972 
die getroffen werd na het einde van 
verweerders ziekte, dat dezes arbeids
ongeschiktheid tijdens de litigieuze tijds
spanne te wijten was aan het arbeids
ongeval van 19 augustus 1965 ; dat eiser 
evenwel heeft aangenomen, door de 
wettelijke uitkeringen te betalen voor 
de aangevoerde ziekte, dat deze niets 
uit te staan had met het arbeidsongeval 
en meer dan 66 pet. arbeidsongeschikt
heid rechtvaardigde ; dat de beslissing 
van I december 1972 volgens de algemene 
economie van de ziekte- en invaliditeits
wetgeving geen terugwerkende kracht 
kan hebben; dat de sociaal verzekerde 
immers de beslissing tot verwerping 
van zijn verzekeringsinstelling moet 
kunnen betwisten op het ogenblik waarop 
zij werd genomen; dat deze instelling, 
om de niet verschuldigde betalingen terug 
te vorderen, trouwens nagenoeg drie jaar 
later, er geen aanspraak kon op maken 
te bewijzen dat toentertijde de blaas
ontsteking niet had geleid tot een 
arbeidsongeschiktheid van meer dan 
66 pet. ; dat het door de eerste rechter 
bevolen medische deskundigenonderzoek 
dus noch in feite noch in rechte aange
wezen is, 

te1·wijl, eerste onderdeel, artikel 70, § 2, 
van de voornoemde wet van 9 augustus 
1963, onder voorbehoud van het recht 
van verweerder om als rechthebbende 
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in alle gevallen sommen te ontvangen 
welke ten minste gelijk zijn aan het 
bedrag van de verzekeringsprestaties, het 
samen genieten verbiedt van de door die 
wet vastgestelde uitkeringen met de 
schadeloosstelling voortvloeiende uit een 
andere wetgeving, wanneer deze uitke
ringen en deze schadeloosstelling voor 
dezelfde schade ofvoor een zelfde gedeelte 
daarvan toegekend worden, zodat vanaf 
het ogenblik waarop de arbeidsonge
schiktheid niet meer beperkt is tot een 
derde van het vermogen tot verdienen, 
wanneer men de ongeschiktheid buiten 
beschouwing laat die te wijten is aan de 
aandoening die werd vergoed krachtens 
de wetgeving betreffende de vergoeding 
van schade voortvloeiende uit een ongeval 
op de weg naar of van het werk, en 
wanneer de schade waarvoor de uitke
ringen worden toegekend aldus geheel of 
gedeeltelijk hersteld wordt, de recht
hebbende - onder voornoemd voor
behoud - deze uitkeringen en deze 
schadeloosstelling niet meer samen kan 
genieten; daaruit volgt dat de beslissing 
van 1 december 1972 volgens welke 
verweerders schade sinds 8 juni 1972 
gedeeltelijk vergoed werd krachtens de 
wetgeving op de arbeidsongevallen, nood
zakelijk uitwerking heeft met ingang van 
laatstgenoemde datum en niet vanaf 
de kennisgeving ervan (schending van de 
artikelen 38, 40, ll 0 , 46, 48, 51, derde lid, 
56, § l, 70, § 2, 97, eerste lid, van de wet 
van 9 augustus 1963, 10, 15 van het 
koninklijk besluit van 31 december 1963, 
en 15 van de verordening van 19 ok
tober 1970); 

tweede onde1·deel, eiser recht heeft op 
terugbetaling van de uitkeringen die 
verweerder wegens een vergissing ten 
onrechte heeft ontvangen, zelfs wanneer 
deze vergissing pas na de betalingen werd 
vastgesteld ; deze terugvordering niet 
een bij de wet verboden terugwerkende 
kracht he eft en verweerder deze terug
betaling op elk ogenblik kan betwisten 
(schending van de artikelen 70, § 2, 97, 
§ 1, van de wet van 9 augustus 1963 en 
97 van de Grondwet); 

derde onderdeel, 

W at de eerste twee onderdelen betreft : 

Overwegende dat artikel 97 van de wet 
van 9 augustus 1963, tot instelling en 
organisatie van een verplichte regeling 
voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, 
bepaalt dat hij die ten gevolge van 
vergissing of bedrog ten onrechte pres
taties heeft ontvangen van de uitkerings-

verzekering, verplicht is de waarde ervan 
te vergoeden aan de verzekeringsinstel
ling door wier toedoen deze prestaties 
ten onrechte toegekend werden ; 

Overwegende dat deze verplichting 
van de verzekerde, de ten onrechte 
ontvangen prestaties te vergoeden, impli
ceert dat de vaststelling van de vergissing 
of het bedrog en de beslissing van de 
verzekeringsinstelling de ten onrechte 
toegekende prestaties terug te vorderen 
terugwerkende kracht hebben; 

Dat deze onderdelen van het middel 
gegrond zijn ; 

Overwegende dat eiser krachtens de 
artikelen 581, 1°, en 1017 van het 
Gerechtelijk 'lvetboek in de kosten wordt 
veroordeeld ; 

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. 

3 oktober 1977.- 3e kamer.- Vom·
zitter, de H. Naulaerts, raadsheer waar
nemend voorzitter. - Verslaggeve1·, de 
H. Janssens. - Gelijkluidende conclusie, 
de H. Duchatelet, advocaat-generaal. -
Pleiter, de H. Houtekier. 

2e KAMER. - 4 oktober 1977. 

VOORZIENING IN CASSATIE. 
VoRM. - STRAFZAKEN. - VooRZIE
NING VAN DEl BEKLAAGDE TEGEN DE 
BESLISSING OP DE DOOR HEM TElGEN 
ElElN VERZElKElRAAR INGESTELDEl VOR
DElRING TOT TUSSENKOMST EN BIND END
VERKLARING. - GEEN BElTEKENING 
VAN DE VOORZIElNING.- NIElT-ONTVAN
KELIJKHEliD. 

De voorziening van de belclaagde tegen de 
beslissing op de door hem tegen een 
verzelcemm· ingestelde vorde1·ing tot 
tussenlcomst en bindendverlclm·ing is 
niet ontvanlcelijk, indien zij niet is 
betelcend aan de partij tegen wie zij is 
gericht (1). (Art. 418 Sv.) 

(1) Cass., 11 juli 1949 (Bull. en Pas., 1949, 
I, 541) en 27 maart 1961 (ibid., 1961, I, 814); 
vergel. cass., 23 april 1974 (Arr. cass., 1974, 
blz. 913) en 27 januari 1976 (ibid., 1976, 
blz. 618), 
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(DE NEVE, T. VANCROMBRUGGE, 
MAEYENS EN NAAMLOZE VENNOOTSCHAP 

"ROYALE BELGE ,,) 

Met de notitie overeenstemmend 
arrest. 

4 oktober 1977. ~ 2e kamer. ~ Voor
zitter, Baron Richard, voorzitter. 
Verslaggever, de H. Soetaert. ~ Gelijk
luidende conclusie, de H. Tillekaerts, 
advocaat-generaal. 

2e KAMER. ~ 4 oktober 1977. 

1o ARBEIDSOVEREENKOMST. 
ZEELIEDEN. ~WET VAN 5 JUNI 1928. 

ARBEIDSOVEREENKOMST WEGENS 
SCHEEPSDIENST. ~ VOORWAARDENVAN 
AFDANKING VAN EEN ZEEMAN DOOR DE 
KAPITEIN, ZONDER OPZEGGINGSTERMIJN, 
EN VAN ONMIDDELLIJKE ONTSOHEPING 
VAN DE ZEEMAN DOOR DE KAPITEIN. ~ 
GEVOLGEN. 

2° AANSPRAKELI.JKHEID (BUITEN 
OVEREENKOMST). ~ OORZAKELIJK 
VERBAND TUSSEN FOUT EN SCHADE.~ 
0NAANTASTBARE BEOORDELING DOOR 
DE FEITENRECHTER. 

3° ONAANTASTBARE BEOORDE
LING DOOR DE FEITENRECH
TER. ~ STRAFZAKEN. ~BURGERLIJKE 
RECHTSVORDERING. ~ 0VERMACHT, ~ 
0NAANTASTBARE VASTSTELLING IN 
FEITE. 

4° ARBEIDSOVEREENKOMST. 
ZEELIEDEN. ~ STRAFZAKEN. ~BUR
GERLIJKE RECHTSVORDERING. ~ AR
BEIDSOVEREENKOMST WE GENS SCHEEPS
DIENST. AFDANKING VAN EEN 
ZEEMAN DOOR DE KAPITEIN, ZONDER 
OPZEGGINGSTERMIJN, EN ONliHDDEL
LIJKE ONTSCHEPING VAN DIE ZEEMAN 
DOOR DE KAPITEIN, WEGENS EEN 
ERNSTIGE REDEN, ZONDER VOORAF
GAAND ONDERZOEK DOOR DE WATER
SCHOUT OF DE CONSUL. ~ BESLISSING 
DIE, NA TE HEBBEN VASTGESTELD 

(1) Vgi. cass., 21 maart 1946 (A1·1·. cass., 
1946, biz. 116 ). 

(2) Oass., 8 maart en 14 juni 1977 (A1·r. 
cass., 1977, biz. 740 en 1053). 

(3) Raadpi. cass., 15 maart 1976 (An·. cass., 

DAT DE AFDANKING EN DE ONMIDDEL· 
LIJKE ONTSCHEPING WEGENS EEN ERN
STIGE REDEN ZIJN GESCHIED EN DAT 
OVERMACHT HET VOORAFGAAND ONDER
ZOEK VAN DE CONSUL ONMOGELIJK 
MAAKTE, DE ZEEMAN VEROORDEELT OM 
AAN DE REDER DE KOSTEN VAN ZIJN 
REPATRIERING EN VERVANGING TE 
VERGOEDEN. ~ WETTELIJK VERANT
WOORDE BESLISSING. 

1° De kapitein van een zeeschip mag een 
zeeman slechts zonder opzeggingstermijn 
afdanken en hem onmiddellijk doen 
ontschepen, indien zodanige maatregel 
wegens een ernstige reden gerecht
vaardigd is en na onderzoek door de 
wate1·schout of de consul; in zodanig 
geval kan van de zeeman schadevergoe
ding worden gevorderd indien de reder 
door de verbreking van de arbeids
overeenkomst nadeel heeft geleden (1). 
(Wet van 5 juni 1928, houdende rege
ling van de arbeidsovereenkomst we
gens scheepsdienst, artt. 93 en 85.) 

2° De feitenrechter beoo1·deelt op onaantast
bare wijze in feite of er al dan niet een 
oorzakelijk verband tussenfout en schade 
bestaat (2). (Artt. 1382 en 1383 B.W.) 

3° De feitenrechter beoordeelt op onaan
tastbare wijze in feite of er al dan niet 
overmacht bestaat (3), met het vom·behoud 
dat de doo1· hem vastgestelde feiten als 
1•echtvaardiging kunnen dienen voor 
de gevolgen die hij er in rechte uit 
afleidt ( 4). 

4° W ettelijk verantwoo1·d is de beslissing 
die, na te hebben vastgesteld dat de 
afdanking van een zeeman door de 
kapitein, zonder opzeggingstermijn, en 
de onmiddellijke ontscheping van die 
zeeman door de kapitein wegens een 
e1'nstige ?'eden zijn geschied en dat het 
bij a1·tikel 93 van de wet van 5 juni 1928, 
houdende 1·egeling van de arbeidsovereen
komst wegens scheepsdienst, bepaalde 
voorafgaand onderzoek door een consul 
wegens ove1·macht onmogelijk was, die 
zeeman veroordeelt om aan de reder de 
kosten van zijn repatriering en vervan
ging te vergoeden. (Artt. 93 en 85 wet 
van 5 juni 1928.) 

1976, biz. 823) en 14 december 1976 (ibid., 
1977, biz. 426). 

(4) Vgi. cass., 6 september 1977, supra, 
biz. 21, en noot 2 onder cass., 21 maart 
1972 (Ar1·. cass., 1972, biz. 691). 
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T. NAAMLOZE VENNOOTSCHAP 

« BOCIMAR ».) 

ARREST. 
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RET HOF;- Gelet op het bestreden 
arrest, op 31 maart 1977 door het Hof 
van Beroep te Antwerpen gewezen ; 

I. In zoverre de voorzieningen gericht 
zijn tegen de beslissing op de tegen de 
eisers ingestelde 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 voorzieningen gericht 
zijn tegen de beslissing op de civiel
rechtelijke vordering van verweerster : 

Over het middel afgeleid uit de 
schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 1382 van het Burgerlijk 
Wetboek en 93 van de wet van 5 juni 
1928 houdende regeling van de arbeids
overeenkomst wegens scheepsdienst, 

doordat het arrest de eisers, die met 
verweerster verbonden waren door een 
arbeidscontract voor zeelieden, veroor
deelt om aan verweerster de kosten 
te betalen die door de kapitein, aange
stelde van verweerster, werden veroor
zaakt door het repatrieren van de eisers, 

terwijl het vaststelt dat geen toelating 
tot ontscheping van de eisers werd 
verleend door de waterschout of de 
consul, en vermeld artikel 93 van de wet 
van 5 juni 1928 die toelating nochtans 
als een voorwaarde stelt voor de ont
scheping van de zeelieden en voor het 
instellen van de vordering tot schade
vergoeding van de reder, en terwijl die 
in geen geval vergoeding kan bekomen 
voor een ongewettigde repatriering : 

Overwegende dat het arrest, na de 
eisers te hebben veroordeeld om te Port 
Gentil, op 1 mei 1975, aan boord van een 
Belgisch koopvaardijschip (met thuis
haven Antwerpen), opzettelijk slagen of 
verwondingen te hebben toegebracht 
aan hofmeester Van den Bussche, ze 
op civielrechtelijk gebied veroordeelt 
om aan verweerster het gevorderde 
provisioneel bedrag te betalen dat ze 
eiste wegens vergoeding van kosten 
veroorzaakt door de repatriering en 
vervanging van de eisers ; 

Overwegende dat de rechters in hoger 
beroep beslissen « dat, gelet op de 
gespannen toestand aan boord en de 
afkeurenswaardige gedragingen van beide 
beklaagden, het noodzakelijk was hen 
te repatrieren, hetgeen een rechtstreeks 
gevolg was van het door hen gepleegd 
misdrijf >> en « het blijkt uit het verslag 
van de kapitein en andere verantwoorde
lijken aan boord van het schip, dat dit 
laatste onverwijld op 3 mei 1975 moest 
doorreizen naar Buenos-Aires en er geen 
consul kon bereikt worden gedurende 
de korte tijdsspanne dat het te Port
Gentil geankerd was » ; 

Overwegende dat het arrest aldus, 
bij een onaantastbare beoordeling in 
feite van de rechters, het oorzakelijk 
verband vaststelt tussen het ten laste 
van de eisers bewezen verklaarde mis
drijf en de schade, alsmede de overmacht 
die de kapitein belette de ontscheping 
van de eisers aan het onderzoek van een 
consul te onderwerpen volgens het voor
schrift van artikel 93 van de wet van 
5 juni 1928, waarvan de andere voor
waarden van toepassing door het middel 
niet ter sprake worden gebracht; dat 
het arrest meteen zijn beslissing wettelijk 
rechtvaardigt ; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen ; 

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

4 oktober 1977.- 28 kamer.- Voor
zttter, Baron Richard, voorzitter. -
Verslaggeve1·, de H. Versee. - Gelijk
l~tidende conclusie, de H. Tillekaerts, 
advocaat-generaal. - Pleiter, de H. 
Goemans (van de balie te Antwerpen). 

28 KAMER. - 4 oktober 1977. 

1° VONNISSEN EN ARRESTEN. 
STRAFZAKEN.- PROCES-VERBAAL VAN 
EEN TERECHTZITTING TIJDENS WELKE 
DE ZAAK WERD BEHANDELD, NIET 
VOORZIEN VAN DE HANDTEKENING VAN 
DE VOORZITTER. - VONNIS WAARIN 
NIET ALLE VEREISTE VASTSTELLINGEN 
VOORKOMEN OJ\1 DE REGELJ\'I:ATIGHEID 
VAN DE RECHTSPLEGING TE BEWIJZEN. 
- NIETIGHEID VAN HET VONNIS. 

2° VONNISSEN EN ARRESTEN. -
STRAFZAKEN. - BEROEPEN VONNIS 
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NIETIG. - ARREST VAN HET HOF VAN 
BEROEP DAT DIE NIETIGHllliD OVER· 
NElllMT. N IETIGHEID VAN HlllT 
ARREST. 

1° Nietig is het vonnis van de correctionele 
rechtbank, indien het proces-verbaal 
van de terechtzitting, tijdens welke de 
zaak werd behandelt, niet voorzien is van 
de handtekemng van de voorzitter en in 
het vonnis niet alle vereiste vaststellingen 
voorkomen om de regelmatigheid van de 
rechtspleging te bewijzen (I). (Artt. 155 
en I89 Sv. ; art. IO wet van I mei I849.) 

2° N ietig is het arrest van het hof van 
beroep dat de nietigheid overneemt 
waardoor het beroepen vonnis is aan
getast (2). 

(SWYNGEDOUW.) 

ARREST. 

RET HOF;- Gelet op het bestreden 
arrest, op I7 mei I977 door het Hof van 
Beroep te Gent gewezen ; 

Over het middel afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 97 van de Grond
wet, 153, I55, 189, 190 en 2ll van het 
Wetboek van Strafvordering, 10 van de 
wet van I mei 1849 op de politie- en 
correctionele rechtbanken en, voor zoveel 
als nodig, 779, 782 en 783 van het Gerech
telijk Wetboek, 

doordat het proces-verbaal van de 
zitting van 15 juni 1976 van de Correc
tionele Rechtbank te Kortrijk, tijdens 
welke de aan eiser ten laste gelegde feiten 
werden geherkwalificeerd, het openbaar 
ministerie heeft gevorderd en eisers 
verdediging werd voorgedragen, niet is 
ondertekend door de magistraat die de 
debatten voorzat, noch dezes onmogelijk
heid te ondertekenen vaststelt, 

terwijl, naar het artikel 10 van de wet 
van 1 mei I849, het in deze wettekst 
beoogde proces-verbaal dient te worden 
ondertekend zowel door de voorzitter 
als door de griffier en deze vormvereiste, 
bedoeld om aan deze stukken authen
ticiteit te verlenen, substantieel is, 

(1) Cass., 28 mei 1973 (A1-r. cass., 1973, 
blz. 943), 3 november 1975 (ibid., 1976, 
blz. 295) en 28 september 1976 (ibid., 1977, 
blz. 114). 

(2) Cass., 28 mei 1973 en 3 november 1975, 
vermeld in noot 1, en 3 mei 1976 (Ar1·. cass., 
1976, blz. 986). 

en terwijl het beroepen vonnis van 
4. oktober I976 de nodige vermeldingen 
met bevat ten einde de regelmatigheid 
van de op I5 juni I976 gevolgde procedure 
aan te tonen, en het bestreden arrest 
de op deze zitting verworven beoor
delingselementen niet uit de debatten 
weert zodat het zich de aangeklaagde 
nietigheid heeft eigen gemaakt, zodat 
het bestreden arrest : 

eerste onderdeel, alle in het middel 
aangehaalde wetsbepalingen miskent ; 

tweede onderdeel, het Hof althans in 
de onmogelijkheid stelt zijn wettelijk 
toezicht over de regelmatigheid van de 
procedure uit te oefenen, waaruit de 
schending van artikel 97 van de Grond
wet volgt: 

Overwegende dat het proces-verbaal 
van de terechtzitting door de Correc. 
tionele Rechtbank te Kortrijk op 15 juni 
I976 gehouden, zitting tijdens welke 
de zaak werd behandeld en, na sluiting 
van de debatten, voor uitspraak werd 
gesteld op 7 september I976, niet 
ondertekend is door de voorzitter, en 
evenmin vaststelt dat het voor deze 
onmogelijk was het te ondertekenen ; 
dat dientengevolge dit proces-verbaal 
geen authentiek bewijs !evert dat de erin 
vermelde vormen in aanwezigheid van 
de rechters die het beroepen vonnis van 
4 oktober I976 uitspraken, zijn in acht 
genomen ; dat de vermeldingen van dit 
vonnis dit tekort aan vaststellingen niet 
aanvullen; 

Overwegende dat het beroepen vonnis 
ten gevolge van deze rechtspleging 
gewezen, nietig is ; dat het bestreden 
arrest, dat verklaart dat de eerste 
rechter de aan de ten laste van de 
beklaagde gelegde feiten oorspronkelijk 
gegeven kwalificatie terecht heeft her· 
omschreven zoals in het vonnis rs 
vermeld, die nietigheid overneemt en 
eveneens nietig is ; 

Dat het middel gegrond is ; 

Om die redenen, vernietigt het bestre
den arrest in zoverre het uitspraak doet 
op de tegen eiser ingestelde strafvor
dering ; beveelt dat van dit arrest melding 
zal worden gemaakt op de kant van de 
gedeeltelijk vernietigde beslissing ; laat 
de kosten ten laste van de Staat ; 
verwijst de aldus beperkte zaak naar 
het Hof van Beroep te Brussel. 

4 oktober I977.- 2e kamer.- Voor
zitter, Baron Richard, voorzitter. -
Verslaggever, de H. Versee. - Gelijk-
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luidende conclusie, 
advocaat-generaal. 
Biitzler. 

de H. Tillekaerts, 
Pleiter, de H. 

2e KAMER.- 4 oktober 1977. 

1 o VOORLOPIGE HECHTENIS. 
HECHTENIS ONDER DE VOORW AARDEN 
BEPAALD BIJ ARTIKEL 5, § 1, C, VAN 
RET VERDRAG TOT BESCHERMING VAN 
DE RECRTEN VAN DE MENS EN DE 
FUNDAMENTELE VRIJHEDEN. - ARTI
KEL 5, § 3, VAN RET V:EiRDRAG. -
RECHT BINNEN EEN R:EiDELIJKE TER
MIJN BERECHT TE WORD:EiN OF 
HANG:EiND:Ei RET PROCES IN VRIJHEID 
TE WORD:EiN G:EiST:EiLD. - BEPALING 
DIE DOOR D:Ei OND:EiRZOEKSGER:EiCHTEN 
IN ACHT MOETEN WORDEN GENOMEN 
WANNEER ZIJ OVER DE HANDHA VING 
VAN DE VOORLOPIG:Ei HECHT:EiNIS BE
SLISSEN. 

2° INTERNATIONALE VERDRAGEN. 
- HECHTENIS ONDER DE VOORW AAR
DEN BEPAALD BIJ ARTIKEL 5, § 1, C, 

VAN RET V:EiRDRAG TOT B:EiSCHERMING 
VAN DE RECHTEN VAN DE MENS EN DE 
FUNDAMENTELE VRIJH:EiDEN. - ARTI
K:EiL 5, § 3, VAN RET VERDRAG. -
R:EiCHT BINNEN EEN R:EiDELIJKE TER
MIJN BER:EiCHT TE WORD:EiN OF HAN
GENDE RET PROCES IN VRIJHEID TE 
WORDEN G:EiSTELD. - B:EJPALING DIE 
DOOR DE ONDERZOEKSG:EiRECHTEN IN 
ACHT MO:EiTEN WORDEN G:EiNOMEN WAN
NEER ZIJ OVER D:Ei HANDHAVING VAN 
D:Ei VOORLOPIG:Ei HECHTENIS BESLISSEN. 

1 o en 2° A1·tikel 5, § 3, van het Verdmg tot 
besche1·ming van de 1·echten van de mens 
en de f~tndamentele v1·ijheden, onder
tekend te Rome op 4 novembe1· 1950 en 
goedgekeurd bij de handeling van de 
wetgevende macht van 13 mei 1955, dat 
een ieder die gevangen wordt gehouden 
overeenkomstig § 1, c, van hetzelfde 
a1·tikel het 1·echt geeft binnen een redelijke 
te1·mijn berecht te worden of hangende het 
proces in vrijheid te worden gesteld, moet 
door de onderzoeksgerechten in acht 
worden genomen wanneer zij over de 

(1) Raadpl. cass., 16 maart 1964 (Bull. 
en Pas., 1964, I, 762), 20 maart 1972 (Arr. 
cass., 1972, blz. 687), 26 november 1974 en 
3 maart 1975 (ibid., 1975, blz. 366 en 750). 

Zie, wat betreft het begrip « redelijke 

handhaving van de voorlopige hechtenis 
beslissen ( 1). 

(DE CUBBER.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 6 september 1977 door het Hof 
van Beroep te Gent, kamer van inbe
schuldigingstelling, gewezen ; 

Over het enige middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 5, !eden 1, 3 
en 4, 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 bij 
de wet van 13 mei 1955, 1, 2, 5, 19 en 20' 
van de wet van 20 april 1874 op de 
voorlopige hechtenis, zoals gewijzigd bij 
de wetten van 23 augustus 1919, 25 juli 
1959 en 13 maart 1973, 

doordat het arrest, bij bevestiging van 
de beroepen beschikking, de voorlopige 
hechtenis van eiser handhaaft op grond 
dat, zoals aangehaald in de schriftelijke 
vordering van het openbaar ministerie, 
het zeer ernstig te vrezen valt dat eiser, 
die een uitzonderlijk zwaar strafrechtelijk 
verleden heeft, indien hij in vrijheid zou 
gesteld worden, enerzijds het onderzoek 
zou bemoeilijken en anderzijds opnieuw 
soortgelijke misdrijven zou plegen ; dat 
deze gegevens de uitzonderlijke omstan
digheden uitmaken eigen aan de zaak 
en aan de persoonlijkheid van de ver
dachte en die dermate de openbare 
veiligheid raken dat de handhaving van 
de voorlopige hechtenis erdoor vereist is ; 
en daarenboven, bij eigen redengeving, 
op grond dat << het inroepen van artikel 5 
van het Verdrag tot bescherming van de 
rechten van de mens irrelevant is, nu 
het ter zake niet om een rechtsmacht 
van wijzen gaat doch om een onder
zoeksgerecht ))' 

terwijl, ee1•ste onderdeel, eiser in zijn 
conclusie staande hield, zonder op dit 
punt te worden tegengesproken, dat de 
handhaving van de hechtenis niet ge
rechtvaardigd is wanneer het onderzoek 
geen voortgang vindt en hij gedurende 
vijf maanden voorarrest slechts driemaal 
verhoord werd over loutere inlichtingen ; 

termijn », cass., 16 maart 1964, 20 maart 
1972, 24 november 1974 en 3 maart 1975, 
hierboven vernoemd. 
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eisers zaak derhalve niet binnen een 
redelijke termijn berecht wordt en de 
verlenging van het bevel tot aanhouding 
onwettelijk is (schending van de arti
kelen 5, leden 1, 3 en 4, van het Verdrag 
van 4 november 1950, 1, 2, 5, 19 en 20 
van de wet van 20 april 1874); 

tweede onderdeel, de bepalingen van het 
Verdrag van Rome, volgens welke een 
ieder, die van zijn vrijheid beroofd is, 
het recht heeft binnen een redelijke 
termijn berecht te worden of hangende 
het proces in vrijheid te worden gesteld, 
eveneens toepasselijk is op de onderzoeks
gerechten (schending van artikel 5, 
1eden 1, 3 en 4, van het Verdrag van 
4 november 1950) : 

Overwegende dat het arrest het in het 
eerste onderdeel aangehaalde verweer 
verwerpt en de beroepen beschikking 
van de raadkamer, waarbij de voorlopige 
hechtenis gehandhaafd wordt, bevestigt 
om de redenen aangehaald in de schrifte
lijke vordering van het openbaar minis
terie, welke op bovenvermeld verweer 
geen betrekking hebben, en daarenboven 
op grond dat « het inroepen van artikel 5 
van het Verdrag tot bescherming van 
de rechten van de mens ter zake irrelevant 
is, nu het terzake niet om een rechtsmacht 
van wijzen gaat doch om een onderzoeks
gerecht "; 

Overwegende dat, krachtens artikel 5, 
lid 3, van het V erdrag van 4 november 
1950, een ieder die gearresteerd is of 
gevangen wordt gehouden overeenkom
stig lid 1, c, van dit artikel onmiddellijk 
voor een rechter moet worden geleid of 
voor een andere autoriteit die door de 
wet bevoegd verklaard is om rechterlijke 
macht uit te oefenen en het recht heeft 
binnen een redelijke termijn berecht te 
worden of hangende het proces in 
vrijheid te worden gesteld ; 

Overwegende dat deze bepaling, die 
van toepassing is op de vrijheidsberoving 
door arrestatie of gevangenhouding en 
derhalve op de voorlopige hechtenis, door 
de onderzoeksgerechten moet worden in 
acht genomen wanneer zij over de hand
having van de voorlopige hechtenis 
beslissen; 

Dat het arrest, door te stellen dat 
artikel 5 van het Verdrag op de onder
zoeksgerechten niet toepasselijk is, die 
bepaling schendt; 

Dat het middel in zoverre 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 ; laat de kosten ten laste van 
de Staat ; verwijst de zaak naar het Hof 
van Beroep te Brussel, kamer van 
inbeschuldigingstelling. 

4 oktober 1977.- 2• kamer.- Voor
zitter, Baron Richard, voorzitter. -
Verslaggever, de H. Lebbe. - Gelijk
luidende conclusie, de H. Tillekaerts, 
advocaat-generaal. - Pleiter, de H. 
Houtekier. 

2• KAMER.- 4 oktober 1977. 

10 CASSATIE.- VOORZIENING VAN DE 
PROOUREUR·GENERAAL. - STRAFZA· 
KEN. - ARTIKEL 441 VAN HET WET· 
BOEK VAN STRAFVORDERING. - BE
SOHIKKING VAN DE RAADKAMER, DIE, 
ZONDER VERZAOHTENDE OMSTANDIG· 
HEDEN TE VERMELDEN, EEN BE· 
KLAAGDE NAAR DE OORREOTIONELE 
REOHTBANK VERWIJST WEGENS EEN 
MISDAAD.- VERNIETIGING. 

20 CASSATIE. - OMVANG. - STRAF· 
ZAKEN. VOORZIENING VAN DE 
PROOUREUR·GENERAAL. - WETBOEK 
VAN STRAFVORDERING, ARTIKEL 441.
VERNIETIGING VAN EEN BESOHIKKING 
VAN DE RAADKAMER, DIE, ZONDER 
VERZAOHTENDE OMSTANDIGHEDEN TE 
VERMELDEN, EEN BEKLAAGDE NAAR 
DE OORREOTIONELE RECHTBANK VER· 
WIJST WE GENS EEN MISDAAD. 

VERNIETIGING BIJGEVOLG VAN 
HET DAAROPVOLGEND VEROORDELEND 
VONNIS. 

1 o Op de voo1·ziening van de procu?·eur
generaal, ingesteld met toepassing van 
a1·tikel 441 van het Wetboek van Straf
vordering, vernietigt het Hoj de beschik
king van de raadkamer, die, zonder 
ve1·zachtende omstandigheden te ver
melden, een beklaagde naar de cor?·ec
tionele ?'echtbank ve1·wijst wegens een 
misdaad (I). (Art. 441 Sv.) 

2o De vemietiging doo1· het Hof op de 
voorziening van de procu?'eU?'-generaal, 
ingesteld met toepassing van artikel 441 
van het Wetboek van St?·ajvordering, 
van een beschikking van de raadkamer, 
die, zonder verzachtende omstandig-

(1) Raadpl. cass., 15 september 1969 (A1·r. 
cass., 1970, blz. 43). 
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heden te ve1·melden, een beklaagde naar 
de correctionele rechtbank verwiJst wegens 
een misdaad, brengt de vernietiging 
mee van de daaropvolgende door de 
correctionele 1·echtbank uitgesp1·oken ver
oordeling (1). 

(PROCUREUR·GENERAAL 
BIJ HET HOF VAN OASSATIE, 

IN ZAKE ADAMS.) 

Met de notities overeenstemmend 
arrest. 

4 oktober 1977.- 2e kamer.- Voo?'· 
zitter, Baron Richard, voorzitter. -
Verslaggever, de H. Delva. - Geli}k
luidende conclusie, de H. Tillekaerts, 
advocaat-generaal. 

2e KAMER. - 5 oktober 1977. 

lD VERLATING VAN FAMILIE. 
TWEEDE VEROORDELING WEGENS EEN 
MISDRIJF DAT IS GEPLEEGD BINNEN EEN 
TERMIJN VAN VIJF JAAR, TE REKENEN 
VAN DE EERSTE VEROORDELING. -
MAXIMUMDUUR VAN DE GEVANGENIS· 
STRAF. 

2D STRAF. - GEVANGENISSTRAF VAN 
EEN MAAND.- DUUR. 

3D CASSATIE.- VooRziENING VAN DE 
PROCUREUR-GENERAAL. - STRAFZA· 
KEN.- WETBOEK VAN STRAFVORDE· 
RING, ARTIKEL 441.- ARREST TOT VER· 
OORDELING VAN DE BEKLAAGDE TOT 
EEN STRAF VAN EEN JAAR GEVANGENIS 
WEGENS VERLATING VAN FAMILIE BIN· 
NEN DE TERMIJN VAN VIJF JAAR, TE 
REKENEN VAN EEN EERSTE VEROORDE· 
LING WEGENS HETZELFDE FElT.- VER· 
NIETIGING EN VERWIJZING. 

1 D Het mis~1·i}j ve1'lating van jamilie, 
gepleegd b%nnen de termiJn van viJJ Jaar, 
te rekenen van een eerste veroo1·deling 
wegens eenzelfde feit, mag niet worden 
gest1·ajt met een gevangenisstraf van 
een }aa1', dit wil zeggen met een straf 

(1) Raadpl. cass., 15 september 1969 (A1•r, 
cass., 1970, blz. 43). 

van. meer dan twaalf maanden gevan
gems (2). (Artt. 25 en 39lbis S.W.) 

2D pe du'l!r van een maand gevangenisstraf 
%8 dert%g dagen (3). (Art. 25 S.W.) 

3D Op het cassatieberoep van de Procureur
Generaal, ingesteld met toepassing van 
artikel 441 van het Wetback van Stmf
vo1'dc1'ing, vernietigt het Hof het ar1·est 
dat de beklaagde veroordeelt tot een 
straf van een Jaar gevangenis wegens 
verlating van jamilie binnen de termiJn 
van viJJ Jaar, te rekenen van een eerste 
veroo?:deling we gens eenzelfde jeit ; het 
verW%JSt de zaak naar een ander hof van 
beroep (4). (Artt. 427 en 441 Sv.; 
artt. 25 en 391bis S.W.) 

(NYCKEES.) 

ARREST (vertaling). 

HET HOF ; - Gelet op de hierna 
volgende ::ordering van de procureur
generaal blJ het Hof van Cassatie : 

« Aan de tweede kamer van het Hof 
van Cassatie. 

>> De ondergetekende procureur-gene
raal heeft de eer hierbij uiteen te zetten 
dat de Minister van Justitie hem bij 
schrijven van 26 mei 1977, Bestuur der 
Wetgeving, nr. 7/130.836/348/AP/Poutv.
LV/CD, bevel heeft gegeven bij het Hof 
overeenkomstig artikel 441 van het 
W etboek van Strafvordering aangifte 
te doen van _het in kracht van gewijsde 
gegane vonms, op 28 oktober 1976 door 
de Correctionele Rechtbank te Brussel 
gewezen, voor zover dit vonnis Nyckees 
Jean, Jacques, stoffeerder, geboren te 
Brussel op 26 januari 1949, daar woon
achtig, Werfstraat, nr. 8, veroordeelt tot 
een geva;ngenisstraf_van een jaar wegens 
overtreding op art1kel 39lbis van het 
Strafwetboek, in staat van herhaling 
gepleegd, van 27 november 197 5 tot 
6 juni 1976. 

>>De overtredingen op artikel 391bis 
van het Strafwetboek worden gestraft 
met gevangenisstraf van acht dagen tot 
zes maanden en met geldboete van 
50 frank tot 500 frank of met een van 
die straffen aileen ; volgens het laatste 
lid van het gezegde artikel, en niet volgens 
artikel 56 van het Strafwetboek, kunnen 
deze straffen worden verdubbeld in geval 

(2) (3) en (4) Cass., 9 december 1974 (A1·r. 
cass., 1975, blz. 413). 
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van een tweede veroordeling wegens een 
van de in artikel 39Ibis omschreven mis
drijven, gepleegd binnen een termijn 
van vijf jaar te rekenen van de eerste. 

" Daar de duur van een maand gevan
genisstraf dertig dagen is, volgens arti
kel 25 van het Strafwetboek, kon de 
maximumduur van de gevangenisstraf 
die de rechtbank ten deze, rekening 
houdende met de herhaling, mocht uit
spreken, slechts twaalf maanden of drie
honderd zestig dagen bedragen. Vermits 
de uitgesproken straf een gewoon jaar is, 
is zij derhalve onwettig. 

" Om die redenen, vordert de onder
getekende procureur-generaal dat het 
het Hof gelieve het aangegeven vonnis 
te vernietigen, voor zover dit de ge
noemde op de strafvordering veroordeelt, 
te bevelen dat van zijn arrest melding 
zal gemaakt worden op de kant van de 
gedeeltelijk vernietigde beslissing en 
de aldus beperkte zaak naar een andere 
correctionele rechtbank te verwijzen. 

>> Brussel, 7 juni 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, ver
nietigt het aangegeven vonnis, op 28 ok
tober 1976 door de Correctionele Recht
bank te Brussel gewezen, in zover het 
Jean Nyckees op de strafvordering 
veroordeelt ; beveelt dat van dit arrest 
melding zal worden gemaakt op de kant 
van de gedeeltelijk vernietigde beslissing; 
verwijst de aldus beperkte zaak naar de 
Correctionele Rechtbank te Nijvel. 

5 oktober 1977. - 2e kamer. - Voor
zitte1', de H. Legros, raadsheer waar
nemend voorzitter.- Ve1·slaggeve1·, Mevr. 
Raymond-Decharneux.- Gelijkluidende 
conclusie, de H. Colard, advocaat-gene
raal. 

2e KAMER.- 5 oktober 1977. 

10 WEGVERKEER. -BESTUURDER DIE 

FIER VAN HET GERECHT DAT DE BESLIS· 
SING HEEFT illTGESPROKEN DE VEREIS
TE STUKKEN NIET BINNEN DE GEPASTE 
TIJD INLEVERT OF DOET TOEKOMEN. 
- 0VERTREDING VAN ARTIKEL 46, 
§ 1, VAN DE WET BETREFFENDE DE 
POLITIE OVER HET WEGVERKEER. 
TOE TE PASSEN STRAF. 

2° STRAF. - BESTUURDER DIE VERVAL
LEN VERKLAARD IS VAN HET RECHT TOT 
STUREN EN DIE BIJ DE GRIFFIER VAN 
GERECHT DAT DE BESLISSING HEEFT 
UITGESPROKEN DE VEREISTE STUKKEN 
NIET BINNEN DE GEPASTE TIJD INLE
VERT OF DOET TOEKOMEN. - 0vER
TREDING VAN ARTIKEL 46, § l, VAN DE 
WET BETREFFENDE DE POLI'l'IE OVER 
HET WEGVERKEER.- TOE TE PASSEN 
STRAF. 

3° CASSATIE.- VOORZIENING VAN DE 
PROCUREUR-GENERAAL. - STRAFZA
KEN. - WETBOEK VAN STRAFVORDE
RING, ARTIKEL 441.- VONNIS VAN DE 
POLITIERECHTBANK WAARBIJ DE BE
KLAAGDE WORDT VEROORDEELD TOT 
EEN STRAF WELKE BIJ DE WET NIET IS 
VASTGESTELD. - VERNIETIGING MET 
VERWIJZING. 

1° en 2° W anneer een bestutwder die ver
vallen verklam·d is van het recht tot sturen 
zijn 1·ijbewijs, leervergunning en zijn 
identiteitskaart of het als zodanig 
geldend bewijs niet binnen de gepaste 
tijd bij de g1·ijfie1· van het gerecht dat de 
beslissing heeft uitgesp1·oken inleve1·t of 
doet toekomen, wordt hij gestmft met een 
gevangenisstraf van een dag tot een 
maand en met een geldboete van 10 tot 
500 fmnk of met een van deze st?·affen 
alleen ; de wet stelt op dit misdrijf geen 
vervallenve1·klaring van het recht tot 
stu1·en (1). (Art. 46, §§ I en 8, wet betref
fende de politie over het wegverkeer.) 

3° Op de voorziening van de p1·ocureur
generaal, ingesteld met toepassing van 
artikel 441 van het Wetboek van Stmf
V01'dering, ve1·nietigt het Hof het vonnis 
van de politierechtbank, waarbij de 
beklaagde wordt veroordeeld tot een 
straf welke bij de wet niet is gesteld, en 
verwijst de zaak naar een andere politie
rechtbank (2). (Artt. 427 en 441 Sv.) 

VERVALLEN VERKLAARD IS vAN HET (1) en (2) Oass., 22 december 1975 (A1'1', 
RECHT TOT STUREN EN DIE BIJ DE GRIF- cass., 1976, blz. 499). 
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(PROOUREUR·GEN.EJRAAL 
BIJ lfET ROF VAN OASSATIE, 

IN ZA.K1!1 VAN DE BORNY.) 

ARREST (vertaling). 

HET HOF ; - Gelet op de hierna 
volgende vordering van de procureur
generaal bij het Hof van Cassatie ; 

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

» De ondergetekende procureur-gene
raal heeft de eer hierbij uiteen te zetten 
dat de Minister van Justitie hem bij 
schrijven van 5 juli 1977, Bestuur der 
Wetgeving, nr. 7/130.836.358/APJDiv.
A V fOP, bevel heeft gegeven bij het Hof 
overeenkomstig artikel 441 van het 
Wetboek van Strafvordering aangifte te 
doen van het in kracht van gewijsde 
gegane vonnis van 3 december 1976 van 
de Politierechtbank te Nijvel, dat Barny 
Leon, Marcel, Roger, Ghislain, mecani
cien, geboren te Bousval op 9 februari 
1947, woonachtig te Court-Saint-Etienne, 
avenue des Combattants, nr. 267, veroor
deelt tot een geldboete van 200 frank 
en tot verval van het recht tot het 
besturen van een voertuig van de cate
gorieen A tot F voor de duur van vier 
maanden, wegens overtreding op arti
kel 46, eerste lid, van de wet betreffende 
de politic over het wegverkeer, welk feit 
te Nijvel op 8 maart 1976 werd gepleegd. 

» Luidens artikel 46, achtste lid, 
worden de overtredingen op de bepa
lingen van het eerste lid van dit artikel 
gestraft met gevangenisstraf van een dag 
tot een maand en met geldboete van 
10 frank tot 500 frank of met een van die 
straffen alleen. 

>> N och dit noch enig andere wettelijk 
voorschrift bepalen voor de vermelde 
overtredingen verval van het recht tot 
sturen. 

>> De ten deze uitgesproken straf van 
verval blijkt derhalve onwettig te zijn. 

n Anderzijds, blijkt de vernietiging 
algeheel te moeten zijn, vermits de 
politierechtbank ten onrechte heeft ge
oordeeld dat het aldus uitgesproken 
verval van het recht tot sturen een 
element van de straf uitmaakt en nood
zakelijkerwijs het bedrag van de geld
boete in verband met dit verval heeft 
bepaald. 

>> Om die redenen, vordert de onder
getekende procureur-generaal dat het 
het Hof gelieve het aangegeven vonnis 
te vernietigen, te bevelen dat van zijn 
arrest melding zal worden gemaakt op 
de kant van de vernietigde beslissing, 

en de zaak naar een andere politie
rechtbank te verwijzen. 

>> Brussel, 7 juli 1977. 

>> V oor de procureur-generaal, 
>> De advocaat-generaal, 

>> (get.) Colard >>; 

Gelet op artikel 441 van het W etboek 
van Strafvordering, met aanneming van 
de gronden van deze vordering, ver
nietigt het aangegeven vonnis, op 3 de
cember 1976 door de Politierechtbank 
te Nijvel gewezen ; beveelt dat van dit 
arrest melding zal worden gemaakt op 
de kant van de vernietigde beslissing ; 
verwijst de zaak naar de Politierechtbank 
te Waver. 

5 oktober 1977.- 28 kamer.- Voor
zitter, de H. Legros, raadsheer waar
nemend voorzitter. - Verslaggever, de 
H. Screvens. - Gelijkluidende conclusie, 
de H. Colard, advocaat-generaal. 

28 KAMER.- 5 oktober 1977. 

1° MISBRUIK VAN VERTROUWEN. 
- STRAFWETBOEK, ARTIK.EJL 491. -
BESTAAN .EJN UITVOERING VAN DE OVER· 
.EJENKOMST WAARMEE RET MISDRIJF 
VERBAND ROUDT. - BETWISTING. -
DE REORTER MOET ZIOR GEDRAGEN 
NAAR D.EJ REG.EJLS VAN RET BURGERLIJK 
REORT. - BEGRIP. 

2° CASSATIEMIDDELEN. - STRAF· 
ZAKEN. - MIDDEL AFG1!1L1!1ID UIT 
TEG.EJNSTRIJDIGREID VAN R1!1DENEN,
VEROORDELING DIE WETTIG VERANT· 
WOORD BLIJFT, Z.EJLFS INDIEN RET 
MIDDEL GEGROND IS. - NIET·ONT· 
VANKELIJKREID. 

l 0 De rechter die de beklaagde veroordeelt 
wegens misbruik van Ve?'trouwen, nadat 
hij, op g1·ond van de bekentenis van deze 
beklaagde, de aard en de draagwijdte 
heeft bepaald van de overeenkomst met 
de uitvoering waarvan dit misdrijj 
verband houdt, gedmagt zich naa?' de 
regels van het bu1·gerlijk recht, zoals 
dit is voorgesch?-even bij a?"tikel 16 van 
de wet van 17 april 1878 hottdende de 
voorajgaande titel van het vVetboek van 
Stmjvo1·dering. (Art. 491 S.W. en 
art. 16 wet van 17 april 1878.) 
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2° Niet ontvankelijk, bij gebrek aan belang, 
is het middel afgeleid uit de tegen
strijdigheid van 1·edenen, wanneer het 
middel, zelfs indien het gegrond was, 
geen invloed heejt op de wettigheid van 
de uitgesp1•olcen vm·oordeling ( l). 

(WOESTE, T. MASSIMO LANOELOTTI 
EN LITISOONSORTEN.) 

ARREST (vertaling). 

RET HOF;- Gelet op het bestreden 
arrest, op 29 juni 1977 door het Hof van 
Beroep te Brussel gewezen ; 

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

Over het eerste rniddel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 491 van het 
Strafwetboek en 16 van de wet van 
17 april 1878 houdende de voorafgaande 
titel van het W etboek van Strafvordering, 

dom·dat het bestreden arrest beslist dat 
het bewijs van de overeenkomst 
krachtens welke eiser verplicht was de 
cheque die notaris V.d.v. hem zou 
overhandigd hebben, terug te geven, 
of voor een bepaald doel te gebruiken, 
geleverd werd overeenkomstig de regels 
van het burgerlijk recht, op grond dat het 
precaire bezit van die cheque voort
vloeide uit het feit dat eiser zich die 
cheque heeft laten overhandigen in zijn 
hoedanigheid van advocaat-lasthebber 
die houder was van een geschreven 
volmacht, en dat die hoedanigheid 
rechtens genoegzaam bleek uit het feit 
dat eiser zelf zijn lastgeving als advocaat 
erkend heeft in zijn brieven aan notaris 
V.d.v. en aan de Ippa-bank alsook in zijn 
verklaringen voor de onderzoeksrechter 
en voor het hof, en eiser veroordeelt uit 
hoofde van verduistering daar hij de 
rechthebbenden van zijn lastgeefster 
niet terug in het bezit heeft kunnen 
stellen van de cheque, die op 29 september 
1972 ge'ind werd door een persoon wiens 
identiteit niet kon worden achterhaald, 
welke verrichting niet kon worden uitge
voerd dan met de medewerking van eiser, 

terwijl, opdat de bij artikel 491 van het 
Strafwetboek bedoelde telastlegging van 
verduistering ten deze bewezen zij naar 
de eis van artikel 16 van voormelde wet 

(1) Raadpl. cass., 27 oktober 1975 (A1'1', 
cass., 1976, biz. 263). 

van 17 april 1878, het niet voldoende 
was dat overeenkomstig de regels van 
het burgerlijk recht bewezen werd dat 
de cheque aan eiser overhandigd werd 
onder verplichting om die hetzij terug 
te geven hetzij voor een bepaald doel te 
gebruiken, als niet tevens overeenkomstig 
de regels van het burgerlijk recht bewezen 
werd dat dit bepaald doel niet het doel 
was waarvoor het door de inning van 
29 september 1972 gebruikt werd : 

Overwegende dat, blijkens het arrest, 
eiser erkent dat hij zich de litigieuze 
cheque heeft doen overhandigen " in zijn 
hoedanigheid van advocaat-lasthebber 
die houder was van een geschreven 
volmacht » en dat zijn lastgeefster hem 
niet de macht had verleend over de 
cheque te beschikken zonder instructies 
van harentwege ; 

Dat, derhalve, het arrest, dat vaststelt 
dat eiser, die daarvoor geen enkele 
vreemde oorzaak aanvoert, de cheque 
niet heeft kunnen teruggeven daar die 
met de medewerking van eiser door een 
onbekend gebleven persoon werd ge'ind, 
zich, bij zijn beslissing dat eiser zijn 
volmacht is te buiten gegaan, gedraagt 
naar de regels van het burgerlijk recht, 
inzonderheid de regels die vervat zijn in 
artikelen 1356, 1988 en 1989 van het 
Burgerlijk W etboek ; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen ; 

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

doordat het bestreden arrest eiser ver
oordeelt wegens verduistering van een 
cheque of van een bedrag van een mil
joen frank ten nadele van prinses 
Nathalie Massimo Lancelotti en daarbij 
overweegt dat in de huidige stand van 
het geding niet kan worden uitgemaakt 
of wegens die verduistering van de 
cheque en de daardoor mogelijk gemaakte 
bedrieglijke inning van een miljoen frank, 
die burgerlijke partij meer werd 
benadeeld dan de andere kinderen van 
wijlen hun moeder, 

terwijl die veroordeling en die over
waging onverenigbaar zijn en die tegen
strijdigheid in de gronden gelijkstaat 
met het ontbreken van de bij artikel 97 
van de Grondwet vereiste motivering : 

Overwegende dat het arrest beslist 
" dat de verduistering van de cheque ... 
bij de behandeling voor het hof bewezen 
is gebleven »; 

Overwegende dat, al was het middel 
gegrond, de straf niettemin wettelijk 
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verantwoord zou blijven door de veroor
deling van eiser uit hoofde van die 
verduistering ; 

Dat het middel bij gebrek aan belang 
niet ontvankelijk is ; 

En overwegende dat de substantii:ile 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 verweerders, burgerlijke 
partijen: 

Overwegende dat eiser afstand heeft 
gedaan van zijn voorziening ; 

Om die redenen, decreteert de afstand 
van de voorziening in zoverre ze gericht 
is tegen de verweerders, burgerlijke 
partijen; verwerpt de voorziening voor 
het overige ; veroordeelt eiser in de 
kosten. 

5 oktober 1977.- 2e kamer.- Voor
zitter en Verslaggever, de H. Legros, 
raadsheer waarnemend voorzitter. -
Gelijkluidende conolusie, de H. Colard, 
advocaat-generaal. - Pleitet·s, de HH. 
Bayart en Ansiaux. 

2e KAMER.- 5 oktober 1977. 

10 VREEMDELINGEN.- KONINKLIJK 
BllJSLUIT VAN 21 DECllJMBER 1965 
BllJTREFFllJNDE DEl VOORWAARDEN 
WAARONDllJR DE VREEMDELINGEN 
BELGIE MOGEN BINNENKOMllJN, ER 
VERBLIJVEN EN ElR ZICH VEJSTIGEN, 
ARTIKEL 25.- 0VERTREDING VAN DIT 
ARTIKllJL.- TOE TE PASSEN STRAF. 

20 STRAF.- KONINKLIJK BESLUIT VAN 
21 DECEMBER 1965 BETRllJFFENDEl DEl 
VOORWAARDEN WAARONDER Dlll VREEM
DELINGEJN BELGIE MOGEN BINNEJN
KOMllJN, ER VERBLIJVllJN llJN ER ZICH 
VESTIGEN, ARTIKllJL 25. - 0VERTRE
DING VAN DIT ARTIKEL. - To:E TE 
PASSEN STRAF. 

3o CASSATIE.- VooRZIENING IN CAS
SATI:EJ VAN DE PROCUREUR-GENERAAL. 
- STRAFZAKEN. - WETBOEK VAN 
STRAFVORDERING, ARTIKEL 441. -

CASSATIE, 1978. - 6 

VONNIS VAN DE POLITIERECHTBANK TOT 
VllJROORDELING VAN DE BEKLAAGDE 
TOT EEN STRAF DIE RET WETTELIJK:EJ 
MAXIMUM Tlll BOVllJN GAAT.- VERNIE
TIGING EN VERWIJZING. 

1° en 2° Overtredingen van artikel 25 van 
het koninklijk besluit van 21 december 
1965 betreffende de voorwaarden waa1"
onder de vreemdelingen Belgie mogen 
binnenkomen, er verblijven en er zich 
vestigen kunnen niet gestraft worden 
met een geldboete van meer dan 25 frank. 
(Art. 8 wet van 2 juni 1856 betreffende 
de algemene volkstellingen en de 
bevolkingsregisters.) 

3° Op de voorziening van de Procureur
Generaal, ingesteld met toepassing van 
artikel 441 van het Wetboek van Stmj
vordering, vernietigt het Hof het vonnis 
van de politierechtbank tot veroordeling 
van de beklaagde tot een straj die het 
wettelijk maximum te boven gaat en 
verwijst het de zaak naar een andere 
politierechtbank (1). (Artt. 427 en 
441 Sv.) 

(PROCUREUR-GENERAAL 
VAN RET HOF VAN CASSATIE, 

IN ZAK:EJ ZAHOIANI.) 

ARREST (vertaling). 

RET HOF ; - Gelet op de hierna 
volgende vordering van de procureur
generaal bij het Hof van Cassatie : 

« Aan de tweede kamer van het Hof 
van Cassatie. 

" De ondergetekende procureur-gene
raal heeft de eer hierbij uiteen te zetten 
dat de Minister van Justitie hem bij 
schrijven van 13 juli 1977, Bestuur der 
Wetgeving, nr. 7/130.836/359/AP/Div.
A V /CP, bevel heeft gegeven bij het Hof 
overeenkomstig artikel 441 van het 
Wetboek van Strafvordering aangifte 
te doen van het in kracht van gewijsde 
gegane vonnis, op 10 december 1976 
door de Politierechtbank te Nijvel ge
wezen, dat Zahoiani Abdallah, garage
arbeider, geboren te Mesti (Marocco) in 
1955, verblijvende te Nijvel, faubourg 
de Soignies, nr. 18, veroordeelt tot een 
geldboete van 26 frank, wegens over-

(1} Cass., 24 mei 1977 (_Arr. cass., 1977, 
blz. 979}. 
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treding op artikel 25 van het koninklijk 
besluit van 21 december 1965 betreffende 
de voorwaarden waaronder de vreemde
lingen Belgie mogen binnenkomen, er 
verblijven en er zich vestigen, welk feit 
te Nijvel op 20 december 1975 werd 
gepleegd, en dat Zahoiani-Bachir Ben 
Mohamed, handlanger, geboren te Misti 
Goulimine in 1922, verblijvende te 
Nijvel, faubourg de Soignies, 18, civiel
rechtelijk aansprakelijk verklaart voor 
de geldboete en de kosten. 

» Het gezegde misdrijf, waarvan sprake 
in het koninklijk besluit van 21 december 
1965, dat, inzonderheid, ter uitvoering 
van de wet van 2 juni 1856 betreffende 
de algemene volkstellingen en de bevol
kingsregisters werd uitgevaardigd, kan, 
luidens artikel 6 van gezegde wet, 
niet gestraft worden met een geldboete 
die 25 frank te hoven gaat, zodat de 
uitgesproken straf onwettig is. 

'' Om die redenen, vordert de onder
getekende procureur-generaal dat het 
het Hof gelieve het aangegeven vonnis 
te vernietigen, te bevelen dat van zijn 
arrest melding zal worden gemaakt op de 
kant van de vernietigde beslissing en de 
zaak naar een andere politierechtbank 
te verwijzen. 

'' Brussel, 11 augustus 1977. 
'' Voor de procureur-generaal, 

'' De advocaat-generaal, 

'' (get.) Colard ''; 
Gelet op artikel 441 van het W etboek 

van Strafvordering, met aanneming van 
de gronden van deze vordering, ver
nietigt het aangegeven vonnis op 10 de
cember 1976 door de Politierechtbank 
te Nijvel gewezen ; beveelt dat van dit 
arrest melding zal worden gemaakt op 
de kant van de vernietigde beslissing ; 
verwijst de zaak naar de Politierechtbank 
te Brussel. 

5 oktober 1977.- 2e kamer.- Voor
zitter en Verslaggever, de H. Legros, 
raadsheer waarnemend voorzitter. -
Gelijkluidende conclusie, de H. Colard, 
advocaat-generaal. 

Op dezelfde dag is een arrest in 
dezelfde zin gewezen over artikel 26 van 
hetzelfde koninldijk besluit van 21 de
cember 1965, op voorziening van de 
Procureur-Generaal van het Hof van 

Cassatie, in zake D'Agro, tegen een 
vonnis van 17 oktober 1976 van dezelfde 
politierechtbank. 

2e KAMER. - 5 oktober 1977. 

1° RECHTSBEGINSELEN (ALGE
MENE).- STRAFZAKEN.- TWEEDE 
VEROORDELING WEGENS EENZELFDE 
FEIT.- SOHENDING VAN HET BEGINSEL 
<<NON BIS IN IDEM ll, 

2° CASSATIE. - VooRZIENING op BEVEL 
VAN DE MINISTER VAN .JUSTITIE. -
STRAFZAKEN. - VONNIS TOT VEROOR
DELING VAN EEN BEKLAAGDE DIE 
REEDS VROEGER WEGENS HETZELFDE 
FElT IS VEROORDEELD. - VERNIETI
GING ZONDER VERWI.TZING. 

1° Een algemeen rechtsbeginsel is het 
verbod volgens hetwelk de rechtm· een 
beklaagde niet mag veroordelen wegens 
een jeit waarvoor deze reeds vroeger 
is veroordeeld ( 1). 

2° Op de voorziening in cassatie van de 
Procureur- Generaal, ingesteld op bevel 
van de Minister van Justitie, vemietigt 
het Hoj zondm· verwijzing het vonnis 
van de coTTectionele rechtbank tot ver
oordeling van een beklaagde wegens 
een feit waaTvoor deze reeds vTDeger is 
veroordeeld (2). (Art. 441 Sv.) 

(PROOUREUR-GENERAAL 
IN HET HOF VAN OASSATIE, 

IN ZAKE VERORUYSSE.) 

ARREST (vertaling). 

HET HOF; - Gelet op de hierna 
volgende vordering van de procureur
generaal bij het Hof van Cassatie : 

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

'' De ondergetekende procureur-gene-

(1) Cass., 8 maart 1976 (Arr. cass., 1976, 
biz. 771). 

(2) Raadpl. cass., 8 maart 1976, waarvan 
sprake is in de vorige noot. 
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raal heeft de eer hierbij uiteen te zetten 
dat de Minister van Justitie hem bij 
schrijven van 19 augustus 1977, Bestuur 
der Wetgeving, nr. 7 /130.836/366/AP/ 
Div.-AV/CP, bevel heeft gegeven bij het 
Hof overeenkomstig artikel 441 van het 
Wetboek van Strafvordering aangifte 
te doen van het in kracht van gewijsde 
gegane vonnis, op 11 januari 1977 door 
de Correctionele Rechtbank te Bergen 
gewezen, waarbij Vercruysse Gerry, 
Richard, Joseph, opperman, geboren te 
Edingen op 21 december 1952, woon
achtig te Elsene, Amerikaansestraat 
nr. 50, tot een geldboete van 100 frank 
werd veroordeeld, wegens onopzettelijke 
slagen of verwondingen, welke feiten te 
's-Gravenbrakel, op 17 februari 197 4, 
gepleegd werden. 

» Deze veroordeling werd uitgesproken 
terwijl voornoemde reeds vroeger wegens 
hetzelfde feit was veroordeeld, bij vonnis 
door dezelfde rechtbank op 24 februari 
1976 gewezen, zodat het aangegeven 
vonnis in strijd met het algemeen rechts
beginsel non bis in idem werd gewezen 
en, derhalve, onwettig is. 

» Om die redenen, vordert de onder
getekende procureur-generaal dat het 
het Hof gelieve het aangegeven vonnis 
te vernietigen, te bevelen dat van zijn 
arrest melding zal worden gemaakt op 
de kant van de vernietigde beslissing en 
te beschikken dat er geen grond is tot 
verwijzing. 

>> Brussel, 22 augustus 1977. 
» V oor de procureur-generaal, 

» De advocaat-generaal, 
» (get.) Co lard » ; 

Gelet op artikel 441 van het W etboek 
van Strafvordering, met aanneming van 
de gronden van deze vordering, ver
nietigt het aangegeven vonnis, op 11 ja
nuari 1977 door de Correctionele Recht
bank te Bergen gewezen ; beveelt dat van 
dit vonnis melding zal worden gemaakt 
op de kant van de vernietigde beslissing ; 
beschikt dat er geen grond is tot ver
wijzing. 

5 oktober 1977.- 2° kamer.- Voor
zitter, de H. Legros, raadsheer waar
nemend voorzitter. - Verslaggever, de 
H. Stranard. - Gelijkluidende conclusie, 
de H. Colard, advocaat-generaal. 

1e KAMER.- 6 oktober 1977. 

1° CASSATIEMIDDELEN.- BURGER
LIJKE. ZAKEN. - VERMELDING VAN 
EEN GESCHONDEN WETTELIJKE BEPA· 
LING. - SCHENDING DIE LEIDT TOT 
VERNIETIGING VAN HET BESCHIKKENDE 
GEDEELTE. - DEZE VERMELDING VOL· 
STAAT. 

2° CASSATIEMIDDELEN.- BURGER
LIJKE ZAKEN. - NIEUW MIDDEL. -
BEGRIP. 

3° AANSPRAKELIJKHEID (BUITEN 
OVEREENKOMST). - VRIJWARING 
VAN DEGENE DIE DE FOUT HEEFT BE
GAAN DOOR DE MEDEAANSPRAKELIJKE 
VOOR DEZE FOUT.- WETTIGHEID. 

4° WEGVERKEER. - WEGVERKEERS· 
REGLEMENT VAN 14 MAART 1968, AR· 
TIKEL 113. - VERPLICHTING DE VER· 
KEERSBELEMMERINGEN TE SIGNALE· 
REN,- Qp WIE RUST DEZE VERPLICH· 
TING? 

1° A an artikel 1080 van het Ge1·echtelijk 
W etboek w01·dt voldaan, in zoverre dit 
vermelding in de voorziening voo1·schrijjt 
van de wettelij ke bepalingen waarvan 
de schending wo1·dt aangevoerd, door 
het middel waarin een van de geschonden 
wettelijke bepalingen wordt opgegeven, 
als deze schending kan leiden tot vernieti
ging van het bestreden beschikkende 
gedeelte ( 1). 

2° Niet nieuw is het middel waarbij de eiser 
betoogt dat verordenende bepalingen 
een geldig beding tot vrijstelling van 
aansprakelijkheid zijn, als de eiser in 
zijn conclusie voo1· de feitenrechtM· had 
gezegd dat deze bepalingen zo niet een 
beding tot vrijstelling van aanspmkelijk
heid, dan tach een beding vormden 
volgens hetwelk de schadelij ke gevolgen 
ten laste van de verweerder w01·den gelegd. 

3o Geen enkel rechtsbeginsel verbiedt aan 
degene die een ]out heejt begaan zich 
door een medeaansprakelijke te doen 
v1·ijwm·en voor de gevolgen van die 
]out (2). 

(1) Raadpl. cass., 9 september 1976 en 
13 mei 1977 (An·. cass., 1977, blz. 32 en 943). 

(2) Raadpl. cass., 25 september 1959 en de 
conclusie van Eerste Advocaat-Generaal 
Mahaux, toen Advocaat-Generaal (Bull. en 



-164-

4° Het signaleren van de verkeersbelemme
ringen rust in beginsel op hem die de 
belemmering in het leven heeft gm·oepen; 
de verplichting van de overheid die het 
beheer van de openbare weg heejt, is 
slechts subsidiair, ingeval hij die de 
belemmering in het leven heeft geroepen 
in gebreke blijjt. (Art. 113 Weg
verkeersreglement.) 

(BELGISOHE STAAT, MINISTER VAN OPEN
BARE WERKEN, T. OOOPERATIEVE VEN
NOOTSOHAP « ENTREPRISES J .B. HEINEN 

ET ENFANTS "·) 

ARREST (vertaling). 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 12 januari 1976 door het Hof 
van Beroep te Bergen gewezen ; 

Over het middel afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 6, 1107, 1108, 1128, 
1131, 1133, 1134, 1135, 1174, 1382, 1383, 
1384 van het Burgerlijk Wetboek en 97 
van de Grondwet, 

doordat, hoewel het had aangenomen 
dat het aanbrengen van een aangepaste 
signalisatie op de plaats van het litigieuze 
ongeval in de eerste plaats ten laste viel 
van gei'ntimeerde, de naamloze vennoot
schap Entreprises J.B. Heinen et enfants, 
en zulks krachtens a) artikel 30, A, van 
het ministerieel besluit van 14 oktober 
1964 aangaande de administratieve en 
technische contractuele bepalingen die 
het algemeen lastenkohier van de over
eenkomsten van de Staat uitmaken, 
waarvan het vijfde lid preciseert dat 
" de aannemer op zijn verantwoordelijk
heid al de geschikte maatregelen neemt 
ter algemene voorkoming van ieder 
gevaar voor schade of ongevallen dat 
door de uitvoering van de werken van 
zijn aanneming kan ontstaan "• b) het 
eerste lid van artikel 30 van het type
bestek 108 van het Ministerie van 
Openbare W erken dat op de aanneming 
toepasselijk is en bepaalt dat << het 
verkeer van voertuigen en voetgangers 
door de uitvoering van de werken niet 
mag worden onderbroken. De aannemer 
staat in voor de werken die ten allen 
tijde een vlot verkeer en de veiligheid 

Pas., 1960, I, 113), Rev. crit. jur. belge, 1960, 
biz. 5 met noot van J. DABIN, Rev. Gen. Ass. 
et Resp., 1960, nr. 6574 en de noot van 
R. DALOQ. 

van de weggebruikers moeten waar
borgen "• c) artikel 113 van het Algemeen 
Reglement op de politie van het Weg
verkeer volgens hetwelk << het signaleren 
van de op de openbare weg aangebrachte 
werken ten laste valt van diegene die de 
werken uitvoert "• het arrest zegt dat de 
eis tot tussenkomst en vrijwaring van 
eiser tegen verweerster slechts ten dele 
gegrond is, om de redenen dat volgens 
genoemd artikel 113, ingeval degene die 
de werken uitvoert in gebreke blijft, 
de overheid die het beheer van de open
bare weg heeft het signaleren van de op 
de openbare weg aangebrachte werken 
op zich neemt ; dat eiser << wist dat de 
uitstekende rails gevaarlijk waren en dat 
zijn aannemer in gebreke was gebleven, 
nu zijn aangestelden die op de hoogte 
waren gebracht van het toenemend 
aantal verkeersongevallen te wijten aan 
het uitsteken van de rails, voorstelden 
een doorlopende witte streep te trekken 
om het inhalen te verhinderen en deze 
tekens niet werden aangebracht v66r het 
litigieuze ongeval ; dat gei'ntimeerde, de 
Belgische Staat, door zich aan deze 
verplichting te onttrekken een fout heeft 
begaan die een noodzakelijk oorzakelijk 
verband vertoont met de schade die de 
oorspronkelijke eisende partijen geleden 
hebben ; dat gelet op de omstandigheden 
dat, enerzijds, de incidenteel gei'ntimeerde 
vennootschap (verweerster) in de eerste 
plaats, zowel krachtens het contract als 
krachtens de wet, de verkeersbelemme
ringen die zij op de rijbaan aanbracht op 
gepaste wijze moest signaleren, en, 
anderzijds, dat als beginsel geldt dat 
de dader van een fout de gevolgen van 
zijn eigen fout niet mag doen vrijwaren 
door een mede-aansprakelijke, de beslis
sing zich opdringt, gelet op de invloed 
van de door de bouwheer en de aannemer 
begane fouten op de totstandkoming 
van de schade, de oproeping tot tussen
komst en vrijwaring van de Belgische 
Staat ontvankelijk en gegrond te ver
klaren, doch enkel tot beloop van drie 
vierden van de veroordeling in betaling 
van de bedragen tot vergoeding van de 
schade geleden door de appellanten ten 
principale "• 

terwijl geen enkele wettelijke bepaling 
verbiedt dat de partijen in een aan
nemingscontract overeenkomen dat de 
aannemer zal instaan voor al de schade 
die derden door de uitvoering van de 
werken eventueel zouden lijden, zelfs 
wanneer deze schade gedeeltelijk zou 
te wijten zijn aan een fout van de 
bouwheer, en terwijl laatstgenoemde 
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zich enkel niet kan doen vrijwaren bij 
een vrijwillige persoonlijke fout - het 
bedrog - waarvan het bestaan ten deze 
door het arrest niet wordt vastgesteld, 
zodat de beslissing, die de oproeping in 
tussenkomst en vrijwaring van ver
weerster door eiser gedeeltelijk verwerpt 
om de reden dat als beginsel zou gelden 
dat de dader van een fout de gevolgen 
van zijn eigen fout niet mag doen vrij
waren door een medeaansprakelijke, niet 
wettelijk verantwoord is (schending van 
artikel 97 van de Grondwet) en de 
bindende kracht tussen de partijen 
miskent van de tussen hen regelmatig 
gesloten geoorloofde overeenkomst 
(schending van de in de aanhef van het 
middel aangehaalde bepalingen van het 
Burgerlijk Wetboek) : 

Over het middel van niet-ontvanke
lijkheid door verweerster opgeworpen en 
hieruit afgeleid dat, 

eerste onderdeel, het middel de schen
ding niet aanvoert van de artikelen 30, A, 
van het ministerieel besluit van 14 ok
tober 1964 en 30, eerste lid, van het 
type-bestek 108 van het Ministerie van 
Openbare Werken, terwijl, nu het de 
schending aanvoert van de bindende 
kracht van de overeenkomsten, het zich 
niet kon beperken tot het aanhalen van 
artikel 1134 van het Burgerlijk Wetboek, 
maar ook de bijzondere wettelijke bepa
lingen moest aanhalen die betrekking 
hebben op dergelijke overeenkomsten; 

tweede onderdeel, het middel berust 
op de bewering dat, krachtens de wette
lijke en contractuele bepalingen die, ten 
deze, de verhoudingen tussen de partijen 
regelen, verweerster zich zou hebben 
verbonden eiser te vrijwaren tegen elke 
vordering die tegen hem zou worden 
ingesteld wegens aan derden toegebrachte 
schade bij de litigieuze werken, en het 
deze bewering stoelt op de tekst van de 
conclusie die in eisers naam voor het 
hof van beroep werd ingediend en 
waarin werd gezegd dat « hoewel con
clusienmner, thans eiser, de bouwheer 
was, het signaleren van de werf en van 
de door de uitvoering van de werken 
veroorzaakte belemmeringen een last 
vormde van de aannemer die met het 
uitvoeren van de werken was belast », 
terwijl eiser, tot · staving van deze 
bewering, in zijn conclusie van hoger 
beroep enkel de teksten heeft vermeld 
van de artikelen 30, A, van het minis
terieel besluit van 14 oktober 1964 en 30, 
eerste lid, van het type-bestek 108, 
uitgave 1967, van het Ministerie van 

Openbare Werken, zonder evenwel te 
beweren, zoals hij voor het eerst voor 
het Hof betoogt, dat wat hem betreft, 
deze bepalingen een beding vormen dat 
hem van zijn aansprakelijkheid ontheft; 
het middel bijgevolg steunt op wettelijke 
bepalingen die niet van openbare orde en 
evenmin dwingend zijn en dus nieuw en 
niet ontvankelijk is : 

W at het eerste onderdeel betreft : 

Overwegende dat de schending van 
artikel 1134 van het Burgerlijk Wetboek 
volstaat om te leiden tot de vernietiging 
van het bestreden beschikkende gedeelte 
indien het middel gegrond is, zodat eiser 
heeft voldaan aan de verplichtingen van 
artikel 1080 van het Gerechtelijk 
Wetboek; 

W at het tweede onderdeel betreft 

Overwegende dat eiser in zijn conclusie 
voor het hof van beroep tot staving van 
zijn incidenteel hoger beroep aanvoerde, 
in het kader van de rechtsvordering tot 
tussenkomst en vrijwaring die hij tegen 
verweerster instelde, dat, hoewel hij de 
bouwheer was, de last van het signaleren 
van de werf en van de verkeersbelemme
ringen, die te wijten zijn aan de uitvoering 
van de werken, daarentegen een last van 
de aanneming van verweerster was en 
dat zij derhalve eiser moest vrijwaren 
voor elke eventuele veroordeling te 
zijnen laste, zowel wat de hoofdsom als 
wat de interesten en de kosten betreft ; 

Dat eiser aldus wel degelijk in con
clusie betoogde dat de bedoelde regle
mentaire beschikkingen, zoniet een 
beding tot vrijstelling van aansprake
lijkheid, dan tach een beding vormden 
dat de gevolgen van de staat van de 
weg ten laste legde van verweerster ; 

Dat geen van beide onderdelen van het 
middel van niet-ontvankelijkheid kan 
worden aangenomen ; 

W at het middel betreft : 

Overwegende dat het arrest, nu het 
heeft vastgesteld dat verweerster, krach
tens de bepalingen van het bestek en 
van het algemeen reglement op de politie 
van het wegverkeer, een aangepaste 
signalisatie moest aanbrengen, eiser niet 
gedeeltelijk aansprakelijk kon stellen 
om de reden dat als beginsel geldt dat 
de dader van een fout de gevolgen van 
zijn eigen fout niet mag doen vrijwaren 
door een mede-aansprakelijke voor deze 
fout; 



-166-

Overwegende dat lqachtens artikel Il3 
van het algemeen reglement op de politie 
van het wegverkeer het signaleren van 
de verkeersbelemmeringen in beginsel 
ten laste valt van hem die de belemmering 
in het leven heeft geroepen ; dat de 
verplichting van de overheid, die het 
beheer van de openbare weg heeft, 
slechts subsidiair is ingeval hij die de 
belemmering in het leven heeft geroepen 
in gebreke blijft ; 

Dat het arrest dus, hoewel het terecht 
beslist dat eiser, die wist dat verweerster 
in gebreke was gebleven, een fout heeft 
begaan, en dat eiser dus jegens de 
schadelijder aansprakelijk was, eisers 
vordering tegen verweerster niet mocht 
verwerpen; 

Dat het middel gegrond is ; 

Om die redenen, vernietigt het bestre
den arrest in zoverre het beslist, op de 
door eiser tegen verweerster ingestelde 
rechtsvordering tot tussenkomst en vrij · 
waring, dat het bedrag van de veroor
delingen jegens verweerster ten voordele 
van eiser beperkt wordt tot drie vierden 
van de door het arrest uitgesproken 
veroordelingen en van de veroordelingen 
die bij de verdere behandeling van de 
zaak zullen uitgesproken worden, en in 
zoverre het de uitspraak aanhoudt over 
de kosten betrekkelijk de vordering tot 
tussenkomst en vrijwaring ; 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 Luik. 

6 oktober I977.- I 8 kamer.- Voor
zitter en Verslaggeve1·, de H. Trousse, 
raadsheer waarnemend voorzitter. -
Gelijkl~ddende conclusie, de H. Ballet, 
advocaat-generaal. - Pleiters, de HH. 
A. De Bruyn en Fally. 

I 8 KAMER.- 6 oktober 1977. 

VOORZIENING. - BURGERLIJKE ZA· 
KEN. - AFSTAND NIET BETEKEND, 
DOCH AANGENOMEN DOOR DE VER· 
WJllERDER. - AKTEVERLENING. 

In burge~·lijke zaken verleent het Hof 
akte van de afstand van de voorziening 
in cassatie, die niet aan de verweerder 
is betekend, doch door hem is aange
nomen (I). (Artt. 824, I042 en Ill2 
G.W.) 

(HUlllT G., T. HUET V.) 

Met de notitie overeenstemrnend 
arrest. 

6 oktober I977.- I 8 kamer.- Voor
zitter, de H. Trousse, raadsheer waar
nemend voorzitter. - Verslaggever, de 
H. Closon. - Gelijkluidende conclusie, 
de H. Ballet, advocaat-generaal. 
Pleitm·, de H. L. Simont. 

I e KAMER. - 6 oktober 1977. 

I 0 VERZEKERINGEN. - VERPLIOHTE 
AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING IN· 
ZAKE MOTORRIJTUIGEN. - GEMEEN • 
SCHAPPELIJK MOTORWAARBORGFONDS. 
- BEVOEGDHEID. - VOORLOPIGE UIT· 
BREIDING. - DOEL. 

20 VERZEKERINGEN.- VERPLIOHTE 
AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING IN· 
ZAKE MOTORRIJTUIGEN. - SCHADE 
DOOR EEN VOERTUIG VEROORZAAKT. -
BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJK· 
HElD VOOR DEZE SCHADE TERZELFDER· 
TIJD GEDEKT DOOR EEN VERZEKERING 
BIJ EEN VERZEKERINGSMAATSCHAPPIJ 
DIE VERVOLGENS FAILLIET VERKLAARD 
WERD EN DOOR EEN VERZEKERING 
VOOR HET ONGEV AL BIJ EEN ANDERE 
MAATSCHAPPIJ AANGEGAAN WEGENS DE 
FEITELIJKE STAAT VAN FAILLISSEMENT 
WAARIN DE EERSTE VERKEERDE. -
BESLISSING WAARBIJ DE GELDIGHEID 
VAN EEN NIEUWE VERZEKERING WORDT 
AANGENOMEN.- VEROORDELING VAN 
HET GEMEENSCHAPPELIJK MOTOR· 
WAARBORGFONDS TOT BETALING AAN 
DE DERDE BENADEELDE, VAN EEN DEEL 
VAN ZIJN SCHADE.- 0NWETTIGHEID. 

(1) Cass., 17 februari 1977 (Arr. cass., 
1977, biz. 674). 
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1 o De wet van 24 december 1968 tot voor
lopige uitbreiding van de bevoegdheid 
van het Gemeenschappelijk Motorwaar
borgjonds, toegelaten bij koninklijk 
besluit van 31 januari 1957, en de wet 
van 6 november 1970 houdende uitbrei
ding van het stelsel dat ingevoerd werd 
door de eerstvernoemde wet, hebben 
uitsluitend tot doel de nadelen te ver
mijden of te verminderen die, ten gevolge 
van het jaillissement van verzekerin_qs
maatschappijen die de burgerrechtehJke 
aansprakelijkheid inzake mot01vrijtuigen 
dekken, worden ondergaan door de ver
zekerden bij die maatschappijen en door 
de benadeelde derden, slachtoffers van 
een verkeersongeval waaraan de ver
zekerden schuld hebben (1). 

2o De rechter die vaststelt dat de bestuurder 
van een motorrijtuig, die voo1· een weg
verkeersongeval aansprakelijk is, v66r 
het ongeval een eerste verzekerings
overeenkomst had gesloten ove1·eenkomstig 
de wettelijke bepalingen betreffende de 
verplichte aansprakelijkheid inzake 
motorrijtuigen en een tweede overeen
komst had gesloten bij een andere 
verzekeringsmaatschappij, omdat de eer
ste maatschappij in staat van faillisse
ment ve1·keerde, en die niettemin aan
neemt dat de nieuwe verzekering geldig 
is kan het Gemeenschappelijk Motor
w~arborgjonds niet wettig veroordelen 
tot gedeeltelijke vergoeding van de door 
de benadeelde pa~·tij geleden schade (2). 

( GEMEElNSOHAPPELIJK MOTORWAARBORG· 
FONDS, T. FLOHIJ\~ONT EN VERZEKE
RINGSMAATSOHAPPIJ « THEJ OCEAN».) 

ARREST (ve1·taling). 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 28 oktober 1975 door het Hof 
van Beroep te Luik gewezen ; 

Over het middel afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 1, § 1, van de "Y'et 
van 24 december 1968 tot voorlop1ge 
uitbreiding van de bevoegheid van het 
Gemeenschappelijk Waarborgfonds toe-

(1) Cass., 18 juni 1974 (.Ar1•. cass., 1974, 
blz. 1145). 

(2) Raadpl. cass., 18 juni 1974, waarvan 
zoeven sprake is, en de noot get. B.W.G., 
Rev. Gen. Ass. et Resp., 1975, nr. 9465. 

gelaten bij het koninklijk besluit van 
31 januari 1957, 1-2 van de wet van 
6 november 1970 houdende uitbreiding 
van het stelsel dat ingevoerd werd door 
voornoemde wet van 24 december 1968 
en 13 van de wet van 11 juni 1874 op de 
verzekeringen, 

doordat, na te hebben vastgesteld dat 
verweerders voertuig op 26 december 
1970 werd beschadigd in een verkeers
ongeval dat door wijlen Philippart werd 
veroorzaakt, dat deze verzekerd was bij 
de maatschappij O.B.A., die op 16 de
cember 1970 failliet werd verklaard, 
dat wijlen Ph~lippart zijn overee~~o~st 
met deze fa1lliete maatschapplJ met 
beeindigde doch onmiddellijk met ver
weerster een andere overeenkomst sloot 
tot voorlopige dekking van dezelfde 
risico's voor de periode van 16 december 
1970 tot 15 januari 1971, en nate .hebbe?; 
beslist dat de tweede verzekermg blJ 
verweerster, gelet op het faillissement 
van de maatschappij O.B.A., overeen
komstig artikel 12 van voornoemde wet 
van 11 juni 1874 geldig was, het arrest 
eiser veroordeelt om de gehele schade 
van verweerder te vergoeden mits aftrek 
van de schadevrijstelling van tien
duizend frank als bepaald bij het konink
lijk besluit van 20 januari 1969 tot 
uitvoering van voornoemde wet van 
24 december 1968, om de reden dat op de 
dag van het ongeval twee geldige overeen
komsten bestonden, dat deze toestand 
wordt gerege1d bij artikel 13 van voor
noemde wet van 11 juni 1874, dat eiser 
ten onrechte betoogde dat de rechten 
die door voornoemde wet van 24 de
cember 1968 te zijnen laste werden toe
gekend een suppletief karakter hadden, 
en dat genoemde wet eiser ~nk~1 en 
alleen in de rechten en verphchtmgen 
van de gefailleerde verzekeraars had 
geplaatst, 

te1·wijl de bovenvermelde bepalingen 
van de wetten van 24 december 1968 en 
6 november 1970 enkel tot doel hadden 
aan de personen die schade hadden 
geleden, waarvan de vergoeding ten laste 
was van een persoon wiens civielrechte
lijke aansprakelijkheid inzake m.o~or
rijtuigen gedekt was door een _fallhet
verklaarde verzekeraar, ten aanzwn van 
eiser een recht tot schadeloosstelling 
te verlenen, in de mate dat genoemde 
civielrechtelijke aansprakelijkheid niet 
geldig werd gedekt door een ander 
verzekeraar die niet failliet verklaard 
werd · artikel 13 van de voornoemde wet 
van i1 juni 1874 bijgevolg ten deze niet 
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toepasselijk was, en verweerder geen 
recht tot schadeloosstelling kon laten 
gelden ten aanzien van eiser : 

Overwegende dat het arrest vaststelt 
dat verweerder Flohimont op 26 de
cember 1970 getroffen werd door een 
ongeval dat veroorzaakt werd door een 
fout van de heer Philippart, dat laatst
genoemde de civielrechtelijke aansprake
lijkheid waartoe zijn motorrijtuig kon 
aanleiding geven had laten dekken door 
een verzekering bij de verzekerings
maatschappij O.B.A. en dat deze verze
keringsmaatschappij op 16 december 
1970 failliet verklaard werd; 

Dat, na daarenboven erop te hebben 
gewezen dat Philippart v66r het ongeval, 
zonder de lopende overeenkomst te 
bei:iindigen, met de verzekeringsmaat
schappij The Ocean een verzekerings
overeenkomst had gesloten welke even
eens betrekking had op deze civiel
rechtelijke aansprakelijkheid, het arrest 
beslist dat eiser al de door de verweerder 
Flohimont geleden schade moet vergoe
den, behalve de schadevrijstelling ten 
belope van 10.000 frank bepaald bij 
artikel 2 van het koninklijk besluit van 
20 januari 1969 tot uitvoering van de wet 
van 24 december 1968 tot voorlopige 
uitbreiding van de bevoegdheden van 
het Gemeenschappelijk W aarborgfonds 
toegelaten bij het koninklijk besluit 
van 31 januari 1957; 

Overwegende dat voornoemde wet 
van 24 december 1968 en de wet van 
6 november 1970, houdende uitbreiding 
van het stelsel dat ingevoerd werd door 
eerstgenoemde wet, uitsluitend tot doel 
hebben de schade te vermijden of te 
verminderen die, ten gevolge van het 
faillissement van verzekeringsmaatschap
pijen die de civielrechtelijke aansprake
lijkheid inzake motorrijtuigen dekken, 
wordt ondergaan door de verzekerden 
bij die maatschappijen en door de 
benadeelde derden, slachtoffers van een 
verkeersongeval waaraan de verzekerden 
schuld hebben ; 

Overwegende dat uit de bedoeling en 
de geest van deze wettelijke bepalingen 
en uit hun wetsgeschiedenis blijkt dat 
het Gemeenschappelijk Motorwaarborg
fonds in de rechten en verplichtingen van 
de gefailleerde verzekeraars wordt gesub
rogeerd om de benadeelde derden te 
vergoeden; 

Overwegende evenwel dat deze sub
rogatie slechts kan aangevoerd worden 
in zoverre de verzekerde, om de gevolgen 
te vermijden van het faillissement van 
de verzekeringsmaatschappij waarmee 

hij een overeenkomst heeft gesloten, met 
een andere verzekeraar geen nieuwe 
geldige overeenkomst die hetzelfde risico 
dekt heeft gesloten ; 

Overwegende dat het arrest, zonder 
dienaangaande bekritiseerd te worden, 
zegt dat wijlen Philippart (verzekerde), 
wiens aansprakelijkheid wegens het fail
lissement van zijn verzekeraar niet meer 
gedekt was, een tweede verzekering 
mocht afsluiten ; 

Dat het arrest, nu het had aangenomen 
dat de dader van het ongeval een tweede 
geldige verzekering had gesloten, niet 
wettelijk kon beslissen dat eiser de door 
de verweerder Flohimont geleden schade 
gedeeltelijk moest vergoeden ; 

Dat het middel gegrond is ; 

Om die redenen, vernietigt het bestre
den arrest ; beveelt dat van dit arrest 
melding zal worden gemaakt op de kant 
van de vernietigde beslissing ; houdt de 
kosten aan opdat erover door de feiten
rechter zou worden beslist; verwijst 
de zaak naar het Hof van Beroep te 
Bergen. 

6 oktober 1977.- 1e kamer.- Voor
zitter, de H. Trousse, raadsheer waar
nemend voorzitter. - Verslaggever, de 
H. Clason. - Gelijkluidende conclusie, 
de H. Ballet, advocaat-generaal. 
Pleiter, de H. Bayart. 

1e KAMER.- 6 oktober 1977. 

1° REOHTSVORDERING. - TEGEN
VORDERING. - GEREOHTELIJK WET
BOEK, ARTIKEL 563, TWEEDE LID. -
VORDERING ONTSTAAN UIT DE OVER
EENKOMST OF UIT HET FElT DAT TEN 
GRONDSLAG LIGT AAN DE OORSPRONKE
LIJKE VORDERING. -BEGRIP. 

2° OVEREENKOMST. - BEDROG. 
0NAOHTZAAMHEID OF NALATIGHEID. 

I 0 De tegenvordering tot nietigverklaring 
van een overeenkomst die een geheel 
vormt met de overeenkomst die ten 
grondslag ligt aan de hoojdvordering 
vloeit voort uit het jeit dat ten grondslag 
ligt aan de oorspronkelijke vordering; 
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bij de uitspraak over een vordering tot 
ontbinding van de htturovereenkomst 
wegens foutieve niet-uitvoering door de 
huurder is wettig de beslissing, waarbij 
de vrederechter een tegenvordering tot 
ontbinding van de huurovereenkomst 
en van de overdracht van een handelszaak 
ontvankelijk verklaart, hoewel deze tegen
vordering niet onder zijn volstrekte 
bevoegdheid valt, als de huurovereen
komst en de overdmcht van de handels
zaak waarvoor dezelfde partijen op 
dezelfde dag een overeenkomst hadden 
gesloten een ondeelbaar geheel vormen, 
nu de overdracht slechts werd aanvaard 
op voorwaarde dat de huur zou worden 
toegestaan. 

2° W anneer bedrog beslissend is geweest 
bij de toestemming mag de partij, die 
het heeft gepleegd, zich niet beroepen op 
onachtzaamheid of nalatigheid van de 
tegenpa1·tij; een dergelijke onachtzaam
heid of nalatigheid kan niet tot gevolg 
hebben dat het bedrog verschoonbaar 
wordt en evenmin beletten dat de 
overeenkomst vemietigd wordt of dat 
schadevergoeding wordt verleend (1). 
(Art. 1116 B.W.) 

(ZOVI EN DEBASTIANI, T. JUNGBLUTH.) 

ARREST (ve1•taling). 

HET HOF ; - Gelet op de bestreden 
vonnissen, op 14 januari 1975 en 15 juni 
1976 in hoger beroep gewezen door de 
Rechtbank van Eerste Aanleg te 
Doornik; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van artikel 563, inzonderheid 
tweede lid, van het Gerechtelijk W etboek, 

doo1•dat het vonnis van 14 januari 1975 
bij toepassing van artikel 563, tweede lid, 
van het Gerechtelijk W etboek de tegen
vordering van verweerster ontvankelijk 
heeft verklaard die strekte tot vernieti
ging, wegens bedrog, van de overeen
komsten inzake overdracht van de 
handelszaak en huur van 27 november 
1972 om de reden dat "tussen Flora 
Louisa Debastiani - die de handelszaak 
overdroeg - en Christine Jungbluth, 
verweerster, de twee contracten een 

(1) Cass., 23 september 1917, supra, blz. 181; 
vgl. cass., 10 april 1915 (Arr. cass., 1975, 
biz. 811). 

ondeelbaar geheel vormen ; dat daaruit 
reeds volgt dat, ten aanzien van de 
eerste, de tegenvordering ontstaat uit 
het feit dat ten grondslag ligt aan de 
oorspronkelijke vordering » en dat, gelet 
op de ondeelbaarheid tussen de eiseressen 
betrekkelijk de eigendom van het ver
huurde pand, << een nietigverldaring van 
de huur die zou worden uitgesproken ten 
laste van Flora Louisa Debastiani zou 
leiden tot de nietigverklaring ten aanzien 
van Jeanne Zovi » zodat " de tegen 
laatstgenoemde ingestelde tegenvordering 
ontvankelijk is in zoverre zij betrekking 
heeft op de genoemde nietigverklaring », 

te1·wijl naar luid van artikel 563, 
tweede lid, van het Gerechtelijk W etboek 
de vrederechter slechts kennis neemt 
van de tegenvorderingen in zoverre die 
onder zijn volstrekte bevoegdheid vallen 
of ontstaan hetzij uit de overeenkomst, 
hetzij uit het feit dat ten grondslag ligt 
aan de oorspronkelijke vordering ; de 
vrederechter, voor wie de eiseressen een 
rechtsvordering tot verbreking van de 
huur wegens foutieve uitvoering door 
verweerster aanhangig hadden gemaakt, 
een tegenvordering strekkende tot vernie
tiging van de overdracht van een handels
zaak dus niet ontvankelijk kon verldaren, 
nu een dergelijke vordering niets uit te 
staan heeft met de volstrekte bevoegdheid 
van de vrederechter en ten deze niet 
ontstaan is uit het feit of uit het huur
contract dat ten grondslag lag aan de 
oorspronkelijke vordering ; om dezelfde 
redenen de tegenvordering die strekte tot 
nietigverklaring van de huur evenmin 
ontvankelijk was, nu verweerster ze had 
gesteund op feiten van bedrog die vreemd 
waren aan de totstandkoming van de 
genoemde huur doch die uitsluitend 
betrekking hadden op het sluiten van 
een' overdracht van handelszaak ; daaruit 
volgt dat de vonnissen van 14 januari 
1975 en 15 juni 1976, door op grond van 
eigen redenen de beslissing van de eerste 
rechter betrekkelijk de ontvankelijkheid 
van deze tegenvorderingen te bevestigen, 
de bepalingen van artikel 563 van het 
Gerechtelijk Wetboek hebben geschonden 
(schending van artikel 563 van het 
Gerechtelijk Wetboek en inzonderheid 
van zijn tweede lid) : 

Overwegende dat het vonnis van 
14 januari 1975 erop wijst dat de overeen
komst van overdracht van de handelszaak 
bepaalde dat " nu de overdrager (thans 
eiseres Debastiani) de wettelijke eigenaar 
van het pand is », waarin de overge
dragen zaak gelegen was, " hij aan de 
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huurder (thans verweerster) een huur
contract voor tien opeenvolgende jaren 
zal toestaan met ingang van de dag van 
de ingebruikneming »; dat de contracten 
inzake overdracht van handelszaak en 
huur op dezelfde dag, 27 november 1972, 
werden gesloten en dat de huur door 
beide eiseressen samen werd toegestaan ; 

Overwegende dat de feitenrechter uit 
deze vaststellingen wettelijk kon afl.eiden 
dat aangezien deze contracten een ondeel
baar geheel vormen, nu de overdracht 
slechts werd aanvaard op voorwaarde 
dat de huur zou worden toegestaan, de 
tegenvordering tot nietigverklaring van 
de twee contracten « ontstaat uit het feit 
dat ten grondslag ligt aan de oorspronke
lijke vordering » ; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen ; 

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

doot·dat het vonnis van 15 juni 1976 
verweersters tegenvordering gegrond 
heeft verklaard die strekte tot nietig
verklaring van de overeenkomsten inzake 
overdracht van de handelszaak en de 
huur die tussen partijen werden gesloten, 
om de reden dat uit de verklaringen van 
de getuigen b1eek dat « Flora Louisa 
Debastiani en .Jeanne Zovi Christine 
.Jungbluth schromelijk bedrogen hadden 
wat betreft het belang van de clienteel 
van de inrichting die zij wilde huren en 
dat haar vertrouwen « zeker werd be
schaamd » en dat hieruit dus volgde dat 
Flora Louisa Debastiani zich schuldig 
gemaakt heeft aan hoofdzakelijk bedrog 
en dat appellante (thans verweerster) 
de handelszaak niet zou overgenomen 
hebben en evenmin de huur van 27 no
vember 1972 zou gesloten hebben indien 
men haar de werkelijkheid op een loyale 
wijze had uiteengezet », 

terwijl de eiseressen in conclusie hadden 
betoogd dat, zelfs wanneer hun bewe
ringen betrekkelijk de rendabiliteit van 
de overgedragen handelszaak bewezen 
waren, « men bepaalde gebruikelijke en 
te verwachten overdrijvingen, die vaak 
gebruikt worden door handelaars die 
hun waar aanprijzen, niet mag gelijk
stellen met bedrog, nu de wet geen 
bescherming biedt tegen nai:viteit en 
verweerster, zoals door de eerste rechter 
werd opgemerkt, « aile mogelijkheid heeft 
gehad een grondiger controle uit te 
oefenen dan zij gedaan heeft, tenzij te 
laat, op de beweringen van de over
draagsters aangaande het belang van 

de clienteel en het zakencijfer d~t 
hieruit normaal voortvloeide » ; het be
streden vonnis van 15 juni 1976, door 
verweersters tegenvordering enkel op 
grond van de op haar verzoek afgelegde 
getuigenissen gegrond te verklaren, 
zonder het aldus door de eiseressen 
opgeworpen middel te beantwoorden, 
zijn beslissing niet wettelijk heeft verant
woord (schending van artikel 97 van de 
Grondwet) : 

Overwegende dat uit de motieven van 
de twee vonnissen blijkt dat de rechtbank 
haar beslissing laat steunen op het feit 
dat werd bewezen dat de eiseressen ver
weerster « schromelijk bedrogen hebben », 
betreffende het bedrag van de clienteel, 
door vertrouwelijke inlichtingen << waarop 
de overnemer moet kunnen betrouwen " ; 
dat het vertrouwen van verweerster 
« zeker werd beschaamd "• zoals blijkt 
uit de getuigenverhoren die bevestigd 
werden door de inlichtingen uit een 
proces-verbaal van de rijkswacht; « dat 
men dus met zekerheid mag besluiten 
dat er bedrog werd gepleegd » en dat 
verweerster « de handelszaak niet zou 
overgenomen hebben en evenmin de 
huur zou gesloten hebben indien men 
haar de werkelijkheid op een loyale wijze 
had uiteengezet » ; 

Dat de feitenrechter aldus de in het 
middel weergegeven conclusie van de 
eiseressen beantwoordt ; 

Dat het middel feitelijke grondslag 
mist; 

Over het derde middel, afgeleid uit de 
schending van artikel 1116 van het 
Burgerlijk Wetboek, 

doordat het vonnis van 15 juni 1976 
heeft geoordeeld, enkel uit de onjuiste 
aanwijzingen omtrent de rendabiliteit 
van de handelszaak die aan verweerster 
bij de aankoop ervan werden verstrekt, 
het bestaan te kunnen afl.eiden van een 
« hoofdzakelijk bedrog " vanwege tweede 
eiseres, dat leidde tot nietigheid van de 
tussen de partijen gesloten overeen
komsten, 

terwijl, zoals de eiseressen in conclusie 
betoogden, kunstgrepen geen bestanddeel 
van bedrog zijn en dus niet kunnen leiden 
tot nietigverklaring van de overeen
komsten, wanneer zij door een redelijk 
en voornitziend persoon normalerwijze 
zouden worden ontdekt en slechts de 
medecontractant konden bernvloeden we
gens zijn nalatigheid of onachtzaamheid 
bij het sluiten van de overeenkomst ; 
door te zeggen dat verweerster werd 
bedrogen door de beweringen van tweede 
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eiseres inzake het belang van de clienteel 
van de overgedragen handelszaak, zonder 
na te gaan of verweerster deze beweringen 
gemakkelijk had kunnen controleren of 
nagaan, het vonnis van 15 juni 1976 het 
wettelijk begrip « bedrog » bedoeld bij 
artikel 1116 van het Burgerlijk Wetboek 
verkeerd heeft toegepast en bijgevolg 
deze bepaling heeft geschonden : 

Overwegende dat de rechters in hoger 
beroep, door hun beslissing te stoelen 
op de in het tweede middel overgenomen 
consideransen, niet afgeweken zijn van 
het begrip bedrog in de zin van arti
ke1 1116 van het Burgerlijk Wetboek; 

Dat het middel naar recht faalt ; 

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

6 oktober 1977.- 1e kamer.- Voor
zitter, de H. Trousse, raadsheer waar
nemend voorzitter. - Ve1·slaggeve1·, de 
H. Closon. - Gelijkluidende conclusie, 
de H. Ballet, advocaat-generaal. 
Pleiter, de H. Van Ryn. 

1 e KAMER. - 7 oktober 1977. 

l o BETEKENING VAN EXPLOTEN. 
- lNTERNATIONAAL VERDRAG BETREF
FENDE DE BURGERLIJKE RECRTSVORDE
RING G:ESLOT:EN OP 1 MAART 1954 Tlll 
's GRAVENRAGE EN GOEDG:EKEURD 
BIJ D:E W:ET VAN 28 MAART 1958. -
0VEREENKOMST TUSS:EN Dlll BELGISCRE 
REGERING EN DE REGERING VAN Dlll 
BoNDSREPUBL!:EK DuiTSLAND GESLo
TEN OP 25 APRIL 1959 TOT R:ET VERG:E
MAKK:ELIJK:EN VAN DE TOEPASSING 
VAN DAT V:ERDRAG.- OV:EREENKOMST 
WAARBIJ NI:ET WORDT B:EPAALD DAT DE 
STUKKEN REORTSTREEKS OVER DE POST 
WORD:EN TO:EG:EZOND:EN AAN DE ZICR 
IN RET BUIT:ENLAND B:EVIND:ENDE BE
LANGH:EBB:ENDE. 

2o BETEKENING VAN EXPLOTEN. 
- BETEK:ENING VAN :EEN EXPLOOT IN 
BURG:ERLIJK:E ZAKEN OF RANDlllLS
ZAKlllN DOOR BlllMIDDlllLING VAN DE 
PROCUR:EURS-G:ENERAAL OF DE PROCU
REURS DES KoNINGS OVERllllllNKOMSTIG 
DE 0VEREENKOMST VAN 25 APRIL 1959 
TUSSEN DE BELGISOR:E R:EGERING :EN 

Dlll REGERING VAN DE BoNDSRlllPU
BLIEK DUITSLAND. - BETEK:ENING VAN 
R:ET EXPLOOT. - BEGRIP. 

3° VOORZIENING IN CASSATIE. -
VoRM. - BuRGlllRLIJK:E ZAKEN. -
V OORZIENING IN CASSATI:E TEG:EN :EEN 
P ARTIJ DIE OP R:ET GRONDGEBIED VAN 
Dlll BONDSREPUBLI:EK DUITSLAND V:ER
BLIJFT,- TER GRIFFI:E VAN RET HoF 
NEERGEL:EGDE STUKK:EN WAARUIT NIET 
BLIJKT DAT DE BEVO:EGD:E MAGISTRAAT 
VAN D:E BoNDSREPUBLI:EK DUITSLAND 
DE AKT:E VAN BETEKENING VAN D:E 
VOORZIENING REEFT ONTV ANG:EN. -
EISER DIE ZICR NIET OP OV:ERMACRT 
BlllROEPT.- NI:ET-ONTVANK:ELIJKR:EID. 

1° De tussen de Belgische Regering en de 
Regering van de Bondsrepubliek Duits
land op 25 april 1959 gesloten Overeen
komst tot het vergemakkelijken van de 
rechtsbetrekkingen bij de toepassing van 
het op 1 maart 1954 te 's Gmvenhage 
gesloten en bij de wet van 28 maa1·t 1958 
goedgekeurde Verdrag, veroorlooft niet 
rechtstreeks over de post stukken toe te 
zenden aan de zich in het buitenland 
bevindende belanghebbende (1). 

2° W anneer een in Belgie in burgerlijke 
zaken of in handelszaken opgemaakt 
exploot moet worden betekend volgens 
de toezendingswijze die is voorgesch1·even 
in de Overeenkomst van 25 april 1959 
tussen de Belgische Regering en de 
Regering van de Bondsrepttbliek Duits
land, dit wil zeggen door tussenkomst 
van de p1·ocu1·eurs-genemal of van de 
procu1·eurs des Konings, is er slechts 
betekening in de zin van artikel 40, lid 1, 
van het Gerechtelijk Wetboek, zodra de 
voorzitter van 'het « Landge1•icht » of 
<< Amtsge1•icht "• in wiens rechtsgebied 
de gead1·essee?·de zich bevindt, de aan 
deze af te geven stttkken ontvangt (2). 

3° Niet ontvankelijk is de voorziening in 
cassatie in burgerlijke zaken ingesteld 
tegen een partij die op het g1·ondgebied 
van de Bondesrepubliek Duitsland VM'

blijft, wannee1· uit de door eiser ter 
griffie van het Hoj neergelegde stukken 
niet blijkt dat de volgens de op 25 april 

(1) Cass., 3 november 1967 (A1-r. cass., 
1968, blz. 335). 

(2) Cass., 3 november 1967 (A1·r. cass., 1968, 
blz. 335); raadpl. cass., 24 maart 1975 
(ibid., 1975, blz. 828) en 30 oktober 1975, twee 
arresten (ibid., 1976, blz. 276). 
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1959 tussen de Belgische Rege1·ing en 
de Regering van de Bondsrepubliek 
Duitsland gesloten Overeenkomst be
voegde magistmat van de Bondsrepubliek 
Duitsland de akte van betekening van 
de voorziening zou hebben ontvangen 
en wanneer eiser geen enkele omstandig
heid van ove1·macht aanvoert wam·door 
hij zou verhinderd zijn het bewijs van 
een regelmatige betekening te leveren (1). 
(Art. 1079, lid I, G.W.) 

(MAATSCHAPPIJ NAAR AMERIKAANS RECHT 
« THE NEW HAMPSHIRE FIRE INSURANCE 
COMPANY>> EN CONSORTEN, T. REDERIJ 
« WITTHEIN PETER >>.) 

ARREST. 

HET HOF;- Gelet op het bestreden 
arrest, op 19 mei 1976 door het Hof van 
Beroep te Antwerpen gewezen ; 

Over de door het openbaar ministerie 
ambtshalve opgeworpen grond van niet
ontvankelijkheid van de voorziening, 
hieruit afgeleid dat uit de stukken waarop 
het Hof acht vermag te slaan niet blijkt 
dat de voorziening, ter voldoening van 
artikel 1079, lid 1, van het Gerechtelijk 
Wetboek, werd betekend aan verweerster 
tegen wie zij is gericht : 

Overwegende dat het openbaar minis
terie, overeenkomstig artikel 1097 van 
het Gerechtelijk W etboek, van die grond 
kennis heeft gegeven aan de advocaat 
van de eiseressen ; 

Overwegende dat, luidens de vermel
dingen van het exploot van de gerechts
deurwaarder dat ter griffie van het Hof 
werd neergelegd, de voorziening, daar 
verweerster als rechtspersoon haar zetel 
had in de Bondsrepubliek Duitsland, 
werd betekend, enerzijds, door over
handiging, op 24 september 1976, van 
twee afschriften van het verzoekschrift 
tot cassatie, met inventaris van de 
eraangehechte stukken, en van het 
exploot, aan de Procureur des Konings 
bij de Rechtbank van Eerste Aanleg te 
Brussel die, met inachtneming van de 
tussen de Belgische Regering en de 
Regering van de Bondsrepubliek Duits
land op 25 april 1959 gesloten overeen
komst, de stukken rechtstreeks diende 

(1) Raadpl. cass., 24 maart 1975, vermeld 
in noot 1. 

toe te sturen aan de voorzitter van de 
rechtbank van eerste aanleg (Landgericht 
of Amtsgericht) in het rechtsgebied 
waarvan verweerster haar zetel had, en, 
anderzijds, ten overvloede, op dezelfde 
datum, bij ter post aangetekende brief; 

Overwegende, enerzijds, dat lid I van 
artikel 40 van het Gerechtelijk Wetboek 
bepaalt dat ten aanzien van hen die in 
Belgie geen gekende woonplaats, verblijf
plaats of gekozen woonplaats hebben, 
de gerechtsdeurwaarder bij een ter post 
aangetekende brief het afschrift van de 
akte stuurt aan hun woonplaats of aan 
hun verblijfplaats in het buitenland en 
met de luchtpost, indien de plaats van 
bestemming niet in een aangrenzend 
land ligt, onverminderd enige andere 
wijze van toezending overeengekomen 
tussen Belgie en het land waar zij hun 
woon- of verblijfplaats hebben; 

Overwegende, anderzijds, dat luidens 
artikel 6 van het Internationaal Verdrag 
betreffende de burgerlijke rechtsvorde
ring, gesloten op l maart 1954 te 's Gra
venhage en goedgekeurd bij de wet van 
28 maart 1958, de bij artikel 1 van dat 
verdrag opgelegde mededeling van de 
stukken langs consulaire weg de bevoegd
heid niet wegneemt om stukken recht
streeks over de post toe te zenden aan 
de zich in het buitenland bevindende 
belanghebbenden, bevoegdheid die echter 
alleen bestaat « indien overeenkomsten 
tussen de betrokken Staten gesloten dit 
veroorloven, of indien, bij gebreke van 
zodanige overeenkomsten, de Staat, op 
het grondgebied waarvan de mededeling 
moet geschieden, zich ertegen niet 
verzet "; 

Overwegende dat tussen de Regering 
van de Bondsrepubliek Duitsland en de 
Belgische Regering op 25 april 1959 een 
overeenkomst werd ondertekend tot het 
vergemakkelijken van de rechtsbetrek
kingen bij de toe passing van het V erdrag 
van 1 maart 1954; dat artikel I van 
evengenoemde overeenkomst bepaalt, 
onder 1, 1°, dat de in een van beide 
Staten in burgerlijke zaken of in handels
zaken opgemaakte gerechtelijke of 
buitengerechtelijke stukken, wanneer zij 
bestemd zijn voor personen die op het 
grondgebied van de Bondsrepubliek 
Duitsland verblijven, door de procureurs
generaal of door de procureurs des 
Konings rechtstreeks worden gezonden 
aan de voorzitter van de rechtbank van 
eerste aanleg (Landgericht of Amts
gericht) in het rechtsgebied waarvan 
degene, voor wie het stuk is bestemd 
zich bevindt ; dat onder meer uit arti 
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kel 14 van gezegde overeenkomst blijkt 
dat geen gebruik werd gemaakt van het 
bij artikel 6 van het V erdrag van 1 maart 
1954 bedoelde voorbehoud, zodat de 
overeenkomst niet veroorlooft recht
streeks stukken over de post toe te 
zenden; 

Overwegende, dienvolgens, dat het 
Hof niet vermag acht te slaan op de door 
de eiseressen gedane betekening van de 
voorzieni11g door toezending aan ver
weerster van ter post aangetekende 
stukken; 

Overwegende dat, wanneer, zoals ten 
deze, een exploot moet worden betekend 
volgens de toezendingswijze die is voorge
schreven in de voormelde Overeenkomst 
van 25 april 1959 tussen de Belgische 
Regering en de Regering van de Bonds
republiek Duitsland, dit wil zeggen door 
tussenkomst van de procureurs-generaal 
of van de procureurs des Konings, er 
slechts betekening is in de zin van 
artikel 40, lid 1, van het Gerechtelijk 
Wetboek, zodra de voorzitter van het 
« Landgericht " of << Amtsgericht "• in 
wiens ambtsgebied de geadresseerde zich 
bevindt, de aan deze af te geven stukken 
ontvangt; 

Overwegende dat uit de stukken die 
door de eiseressen ter griffie van het Hof 
werden neergelegd, niet blijkt dat de 
bevoegde magistraat van de Bonds
republiek Duitsland de aide tot beteke
ning van de voorziening zou hebben 
ontvangen ; dat de eiseressen geen enkele 
omstandigheid van overmacht aanvoeren 
waardoor zij zouden zijn verhinderd het 
bewijs van een regelmatige betekening 
te leveren; 

Dat de voorziening derhalve niet 
ontvankelijk is ; 

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

7 oktober 1977.- 18 kamer.- Voor
zitter en VerBlaggeve1', de H. de Vreese, 
raadsheer waarnemend voorzitter. -
Gelijkluidende concluBie, de H. Tille
kaerts, advocaat-generaal. - Pleite1·, 
de H. De Baeck. 

1 e KAMER. - 7 oktober 1977. 

1° ONTEIGENING TEN ALGE
MENEN NUTTE. - ONTllliGENING 
BIJ HOOGDRINGEND:Bl OMSTANDIGH:Bl
DEN.- WET BETR:BlFF:BlND:Bl Dlll RlllCHTS
PLEGING BIJ HOOGDRINGENDE OMSTAN
DIGHED:BlN INZAK:Bl ONTEIGENING TEN 
ALGEMENEN NUTTE, VERV AT IN AR
TIKlllL 5 VAN DE WET VAN 26 JULI 1962 
BlllTRlllFFENDE Dlll ONTEIGlllNINGEN TEN 
ALGEM:BlNEN NUTTE EN Dlll CONC:BlSSilllS 
VOOR DE BOUW VAN AUTOSNELWEGEN. 
- KONINKLIJK BlllSLUIT DAT VAST
STELT DAT DE ONMIDD:BlLLIJKE INBEZIT
NEMING VAN llllllN ONROlllRlllND GOlllD 
TlllN ALGEMlllNEN NUTT:Bl ONONTBElllR
LIJK IS. - VERZO:BlKSCHRIFT VAN DE 
ONTllliG:BlNENDE OVERHEID OM Dlll RlllCH
T:BlRLIJKE FAS:Bl VAN Dlll ONTEIGlllNINGS
PROC:BlDURE BIJ HOOGDRINGEND:Bl OM
STANDIGHEDEN IN TE LllliDlllN. 
BEOORDlllLING VAN DE HOOGDRINGEND
HEID DOOR DE ADMINISTRATIEVE OVER
HElD. - GRENZEN. 

2° ONTEIGENING TEN ALGEMENEN 
NUTTE. - 0NTEIGlllNING BIJ HOOG
DRINGlllNDE OMSTANDIGHEDEN.- WET 
BlllTREFFENDE DE RECHTSPLEGING BIJ 
HOOGDRINGENDE OMSTANDIGHEDEN IN
ZAKE ONTEIGENING TEN AI,GlllMENEN 
NUTTE, VERVAT IN ARTIKEL 5 VAN Dlll 
WET VAN 26 JULI 1962 BETREFFEND:Bl 
DE ONTEIGENINGEN TEN ALGEMENEN 
NUTTE EN Dlll CONCESSIES VOOR DE 
BOUW VAN AUTOSNELW:BlGEN. 
KONINKLIJK BESLUIT DAT VASTSTELT 
DAT DE ONMIDDELLIJKE INBlllZITNE
MING VAN EEN ONROEREND GOlllD TEN 
ALGEMEN:BlN NUTTE ONONTBlllERLIJK 
IS, - VERZO:BlKSCHRIFT VAN DE ONT
EIGENlllNDE OVERHEID OM DE RECH
TERLIJKE FAS:Bl VAN DE ONTEIGENINGS
PROCEDUR:Bl BIJ HOOGDRING:BlND:Bl OM
STANDIGHED:BlN IN TE LEIDlllN. 
VERZO:BlKSCHRIFT INGEDIEND OP EEN 
OGENBLIK WAAROP DE DOOR HlllT 
KONINKLIJK BESLUIT BEDOELDE HOOG
DRINGENDHEID NIET MlllER BlllSTAAT.
RECHT:BlR DIE DE VORDlllRING NIET 
TOELAATBAAR DIENT TE VERKLAREN. 

3° ONTEIGENING TEN ALGEMENEN 
NUTTE. - 0NTEIGENING BIJ HOOG
DRINGEND:Bl OMSTANDIGHEDEN.- WET 
BETREFFENDE DE RECHTSPLlllGING BIJ 
HOOGDRINGEND:Bl OMSTANDIGHlllDEN IN
ZAKE ONTEIGlllNING TlllN ALGEMENEN 
NUTTE, VERVAT IN ARTIKlllL 5 VAN 
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DE WET VAN 26 JULI 1962 BETREF
FENDE DE ONTEIGENINGEN TEN ALGE
MENEN NUTTE EN DE OONOESSIES 
VOOR DE BOUW VAN AUTOSNELWEGEN. 
- KONINKLIJK BESLUIT DAT VAST
STELT DAT DE ONMIDDELLIJKE IN
BEZITNEMING VAN EEN ONROEREND 
GOED TEN ALGEMENEN NUTTE ONONT
BEERLIJK IS.- VERZOEKSOHRIFT VAN 
DE ONTEIGENENDE OVERHEID OM DE 
REOHTERLIJKE FASE VAN DE ONT
EIGENINGSPROOEDURE BIJ HOOGDRIN
GENDE OMSTANDIGHEDEN IN TE LEIDEN. 
- BESLISSING DIE DE VORDERING TOT 
ONTEIGENING BIJ HOOGDRINGENDE OM-
STANDIGHEDEN AFWIJST OM DE 

ENKELE, « IN ABSTRACTO " GEFORMU
LEERDE REDEN DAT EEN LANGE TIJDS
RUIMTE IS VERSTREKEN TUSSEN DE 
DATUM VAN HET KONINKLIJK BESLUIT 
EN DE INDIENING VAN HET VERZOEK
SOHRIFT, ZONDER IN FEITE TE ONDER
ZOEKEN OF DE NOODZAKELIJKHEID 
HET ONROEREND GOED ONMIDDELLIJK 
IN BEZIT TE NEMEN NOG BESTOND OP 
HET OGENBLIK VAN HET INDIENEN VAN 
HET VERZOEKSOHRIFT.- NIET WETTE
LIJK VERANTWOORDE BESLISSING. 

4D CASSATIE.- OMVANG.- BURGER
LIJKE ZAKEN. - BESOHIKKEND GE
DEELTE NIET TE ONDERSOHEIDEN TEN 
OPZIOHTE VAN DE VERNIETIGING. -
BE GRIP. 

1 o Zo het principieel aan de administra
tieve ovm·heid staat de hoogdringendheid 
te beoordelen die haar doet besluiten 
dat de onmiddellijke inbezitneming van 
een onroerend goed ten algemenen nutte 
onontbeerlijk is, hebben de rechtet•s bij 
wie door de onteigenende overheid een 
verzoekschrift tot inleiding van de 
rechterlijke fase van de onteigenings
procedure bij hoogdt·ingende omstandig
heden aanhangig is gemaakt, de ver
plichting te onderzoeken of die overheid 
geen machtsoverschrijding of machts
afwending heeft begaan door het juridisch 
begrip « hoogdringendheid " te mis
kennen (1). (Art. 107 Grondwet; 
art. 1 tot 8 van de wet van 26 juli 1962 
betreffende de rechtspleging bij hoog-

(1) en (2) Raadpl. cass., 3 maart 1972, 
Verenigde Kamers, in At•t•. cass., 1972, 
biz. 606, met de conciusie van procureur
generaai Ganshof van der Meersch, en in 
Rev .. crit. jur. belge, 1973, biz. 431, met noot 

dringende ornstandigheden inzake ont
eigening ten algernenen nutte). 

2° W anneer de onteigenende overheid, nadat 
een koninklijk besluit heeft vastgesteld 
dat de onmiddellijlce inbezitneming van 
een onroerend goed ten algemenen nutte 
onontbeerlijk is, bij de rechter een 
vot·dering tot onteigening volgens de 
procedure bij hoogdt·ingende omstandig
heden instelt op een ogenblilc waarop 
de door het koninlclijlc besluit bedoelde 
hoogdt·ingendheid niet meer bestaat, 
dient de rechter die vordering niet toelaat
baar te vet·klat·en (2). (Art. 107 Grond
wet; art. 1 tot 8 van de wet van 
26 juli 1962 betreffende de rechts
pleging bij hoogdringende ornstandig
heden inzake onteigening ten alge
rnenen nutte.) 

3° Niet wettelijlc verantwoord is de beslis
sing waarbij, nadat een lconinklijk 
besluit heeft vastgesteld dat de onmid
dellijlce inbezitneming van een onroerend 
goed ten algemenen nutte onontbeerlijlc 
is, de bij de rechter ingestelde vordering 
van de onteigenende overheid tot ont
eigening bij hoogdringende omstandig
heden als niet toelaatbaar wO?'dt afge
wezen om de enlcele, in abstracto 
geformuleerde reden dat een lange tijds
ruimte is verstrelcen tussen de datum van 
het koninklijk besluit en de indiening 
van het verzoekschrift, zonder in feite 
te ondet·zoelcen of de hoogdringendheid en, 
inzondet·heid, de noodzalcelijlcheid het 
om·oerend goed onmiddellijlc in bezit 
te nemen, nog bestond op het ogenblilc 
van het indienen van het verzoelcschrift. 
(Art. 1 tot 8 van de wet van 26 juli 1962 
betreffende de rechtspleging bij hoog
dringende ornstandigheden inzake ont
eigening ten algernenen nutte.) 

4o In burgedijke zalcen is, ten opzichte 
van de omvang van de vernietiging, geen 
beschilclcend gedeelte dat onderscheiden 
is van het door het cassatiebet·oep 
bestreden beschilclcende gedeelte, datgene 
waat•tegen door geen van de partijen in 
het cassatiegeding een ontvanlcelijlce 
voorziening leon worden ingesteld (3). 

HUBERLANT; vgl. cass., 18 juni 1976 (Arr. 
cass., 1976, biz. 1170), 12 oktober 1976 en 
18 januari 1977 (ibid., 1977, biz. 175 en 553). 

(3) Class., 27 mei 1977 (Arr. cass., 1977, 

biz. 993). 
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(GEMEENTE SINT-ELOOIS-VIJVE, 
T. DE MEESTER EN VERSCHELDE.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 13 mei 1975 in hoger beroep 
gewezen door de Rechtbank van Eerste 
Aanleg te Kortrijk ; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van het algemeen rechts
principe van de scheiding der machten, 
van de artikelen 29, 67, 97 van de 
Grondwet, 1 tot 15 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, 

doordat het vonnis voor recht zegt « dat 
eiseres niet meer gerechtigd was haar 
oorspronlmlijke vordering en procedure 
te gronden op het koninklijk besluit 
van ll januari 1967 en dat zij bijgevolg 
niet meer gerechtigd was de onteigenings
procedure te vervolgen overeenkomstig 
artikel 5 van de wet van 26 juli 1962 », 
dit om de redenen dat krachtens het 
voormeld koninklijk besluit de aange
duide percelen << onmiddellijk » in bezit 
moesten worden genomen, dat << de 
uitvoerende macht op soevereine wijze 
besliste dat de percelen van het ont
eigeningsplan onmiddellijk in bezit 
moesten worden genomen op grond van 
het algemeen nut », dat echter << het 
gevolg van die soevereine vaststelling 
noodzakelijk beperkt is in de tijd », en 
dat, uit het feit dat eiseres gedurende 
zeven jaren inactief is gebleven, blijkt dat 
de uiterste dringendheid zoals bedoeld 
·in het koninklijk besluit niet meer 
aanwezig is, 

te1·wijl, eerste onderdeel, de burgerlijke 
rechtbanlc niet bevoegd is om de aard of 
graad van hoogdringendheid van een 
administratieve rechtshandeling te be
oordelen (schending van de artikelen 29 
en 67 van de Grondwet, van het algemeen 
rechtsprincipe van de scheiding der 
machten, en van artikel 1 van de wet 
van 26 juli 1962) ; 

tweede onderdeel, het vonnis aldus aan 
de wet een voorwaarde of beperking 
toevoegt die aan de tekst vreemd is en 
op arbitraire wijze de uitvoeringskracht 
van een koninklijk besluit in de tijd 
beperkt (schending van dezelfde bepa
lingen als het eerste onderdeel); 

derde onderdeel, de in het opschrift van 

de wet van 26 juli 1962 bedoelde hoog
dringendheid die aanleiding moet geven 
tot onmiddellijke inbezitneming, niet 
noodzakelijk impliceert dat de ont
eigenende overheid de procedure moet 
instellen onmiddellijk nadat het konink
lijk besluit, dat hoogdringendheid vast
stelt, wordt uitgevaardigd ; de hoog
dringendheid ook kan worden beoordeeld 
vanuit de toestand op het tijdstip waarop 
de procedure wordt ingesteld al zou deze, 
om reden van de geleidelijke uitvoering 
van een plan, een zekere tijd na de 
uitvaardiging van het koninklijk besluit 
plaatsvinden (schending voornamelijk 
van de artikelen 1 tot 15 van de wet van 
26 juli 1962 en 97 van de Grondwet) : 

Overwegende dat uit het bestreden 
vonnis en uit de door eiseres overgelegde 
stukken blijkt dat een koninklijk besluit 
van 26 juli 1965, gestoeld op de wet 
van 29 maart 1962 houdende organisatie 
van de ruimtelijke ordening en de stede
bouw, het bijzonder plan van aanleg 
nr. IX voor de wijk << Markt - industrie
zone )) te Sint-Eloois-Vijve, bestaande 
uit een bestemmingsplan en een ont
eigeningsplan, goedkeurt en beslist dat 
het algemeen nut de onteigening vordert 
van de percelen aangeduid op het onteige
ningsplan, en dat een koninklijk besluit 
van ll januari 1967 beslist dat 1° het 
tweede onteigeningsplan betreffende het 
bijzonder plan van aanleg nr. IX «Markt -
Industriezone )) van de gemeente Sint
Eloois-Vijve wordt goedgekeurd ; 2° het 
algemeen nut vordert dat de percelen, 
aangegeven op dat onteigeningsplan, 
onmiddellijk in bezit worden genomen ; 
en 3o de rechtspleging bij hoogdringende 
omstandigheden, bepaald bij de wet van 
26 juli 1962, op die onteigening kan 
worden toegepast ; 

Overwegende dat, luidens het besluit 
van de gemeenteraad van 13 juli 1974, 
aan het College van Burgemeester en 
Schepenen opdracht werd gegeven om, 
<< in geval geen akkoord in der minne kan 
worden bereikt, de procedure in te 
spannen om het << litigieuze perceel )) 
gerechtelijk aan te kopen )) ; 

Overwegende dat eiseres, op 28 au
gustus 1974, overeenkomstig artikel 3 
van voormelde wet, ter griffie van het 
vredegerecht een verzoekschrift indiende 
om de rechterlijke fase van de ont
eigeningsprocedure bij hoogdringende 
omstandigheden in te leiden ; 

Overwegende dat het vonnis beslist 
dat eiseres niet meer gerechtigd was haar 
vordering te gronden op voormeld 
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koninklijk besluit van 11 januari 1967 
en bijgevolg niet meer gerechtigd was 
de onteigeningsprocedure te vervolgen 
overeenkomstig artikel 5 van de wet van 
26 juli 1962; dat het zijn beslissing laat 
steunen op de beschouwing dat eiseres 
gedurende meer dan zeven jaren inactief 
is gebleven ; 

Overwegende dat, zo het principieel 
aan de administratieve overheid staat 
de hoogdringendheid te beoordelen, de 
rechters nochtans de verplichting hebben 
te onderzoeken of die overheid geen 
machtsoverschrijding of machtsafwen
ding heeft begaan door het juridisch 
begrip hoogdringendheid te miskennen ; 

Overwegende dat het vonnis beslist, 
zonder dienaangaande te worden bekriti
seerd, dat de hoogdringendheid door de 
Koning wordt beoordeeld op het ogenblik 
dat Hij het koninklijk besluit uit
vaardigt ; dat het vonnis de vaststelling 
van deze hoogdringendheid op dat 
ogenblik niet als onwettelijk beschouwt ; 

Overwegende dat het vonnis oordeelt 
dat de handelwijze van de administra
tieve overheid, ten deze de gemeente, die 
op grond van zulk wettelijk koninklijk 
besluit de rechtspleging tot onteigening 
bij hoogdringende omstandigheden zou 
aanwenden wanneer dit '' haar behaagt " 
en soms jaren later, als een machts
afwending zou dienen te worden 
beschouwd" omdat ze niet strookt met de 
finaliteit van de wet die aan de adminis
tratie bevoegdheid verleent voor wei 
omschreven omstandigheden " ; 

Overwegende dat het vonnis verder 
beschouwt dat " de betekenis van de 
" onmiddellijke inbezitneming " duidelijk 
is : het gaat om een dadelijke, zonder 
lange tijdsruimte, zonder verwijl te 
verrichten inbezitneming ,, zoals ook 
duidelijk is dat " het gevolg van die 
soevereine vaststelling (dat er hoog
dringendheid bestaat), weergegeven in 
het koninklijk besluit van 11 januari 
1967, noodzakelijk beperkt is in de tijd " ; 

Overwegende dat, acht slaande op de 
omstandigheden eigen aan de hem over
gelegde zaak, de rechter oordeelt dat 
" vaststellen dat het inactief blijven, 
gedurende meer dan zeven jaar, van 
degene die zich op de uiterste dringend
heid mocht beroepen, tevens bewijzen is 
dat die uiterste dringendheid, zoals in het 
koninklijk besluit bedoeld, niet meer 
aanwezig is ; het gevolg van die vast
stelling echter ook is dat er niet meer 
mag gestoeld worden op het koninklijk 
besluit van 11 januari 1967 dat een heel 
andere situatie voorzag en beoogde te 

regelen dan de actuele ; door het begrip 
"dringendheid" toe te passen in de 
omstandigheden van huidige zaak, eiseres 
de juridische kwalificatie van dit beg-rip, 
zoals deze duidelijk kan afgeleid worden 
uit de noodwendigheid bepaald in het 
koninklijk besluit van 11 januari 1967, 
heeft miskend " ; 

Overwegende dat het vonnis daaruit 
afieidt dat eiseres " niet meer gerechtigd 
is gebruik te maken van de onteigenings
procedure bij hoogdringende omstandig
heden zoals die bepaald is bij artikel 5 
van de wet van 26 juli 1962 ''en dat haar 
vordering dan ook niet toelaatbaar is 
wegens machtsafwending ; 

Overwegende dat de bijzondere ont
eigeningsprocedure, zoals zij bij artikel 5 
van de wet van 26 juli 1962 wordt 
bepaald, dan aileen mag worden toegepast 
wanneer de Koning heeft vastgesteld dat 
de onmiddellijke inbezitneming van een 
of meer onroerende goederen ten alge
menen nutte onontbeerlijk is ; 

Overwegende dat, wanneer de Koning 
op een bepaald ogenblik - ten deze op 
ll januari 1967 vaststelt dat 
onroerende goederen onmiddellijk in 
bezit dienen te worden genomen en dat 
derhalve de bij de wet van 26 juli 1962 
bepaalde rechtspleging bij hoogdringende 
omstandigheden op " die onteigening " 
kan worden toegepast, deze vaststelling 
niet impliceert dat de overheid, die aldus 
ertoe gemachtigd wordt over te gaan tot 
een onteigening, zonder beperking in de 
tijd, op het door haar gekozen ogenblik, 
deze uitzonderlijke onteigeningsprocedure 
mag aanwenden zelfs op een ogenblik 
waarop de hoogdringendheid welke het 
koninklijk besluit vroeger had vastgesteld 
niet meer zou bestaan ten gevolge, onder 
meer, van nieuwe omstandigheden die 
dus niet aanwezig waren toen de Koning 
zijn beslissing nam; 

Overwegende dat, wanneer de ont
eigenende overheid de procedure bij 
hoogdringende omstandigheden, zoals be
paald bij artikel 5 van de wet van 26 juli 
1962, instelt op een ogenblik waarop de 
hoogdringendheid die door een konink
lijk besluit werd bedoeld, niet meer 
bestaat, zij zodoende een rechtsvordering 
instelt waarvoor de wettelijke voor
waarden van toelaatbaarheid niet voor
handen zijn en de vrederechter voor wie 
zij aanhangig werd gemaakt zulks dient 
vast te stellen ; 

Overwegende echter dat, om wettelijk 
te mogen beslissen dat om zulke redenen 
de vordering niet toelaatbaar is, het niet 
volstaat dat de rechter zou vaststellen 
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dat een lange, of een te lange periode 
verlopen is - zoals ten deze meer dan 
zeven jaren -, tussen het uitvaardigen 
van het koninklijk besluit en het indienen 
van het verzoekschrift ter griffie van het 
vredegerecht ; 

Dat immers uit deze enkele omstandig
heid niet noodzakelijk volgt dat de door 
het koninklijk besluit bedoelde hoog
dringendheid op het ogenblik van het 
instellen van de procedure van ont
eigening niet meer aanwezig was; dat, 
inzonderheid, niettegenstaande het nog 
steeds bestaan van deze hoogdringend
heid, de onteigenende overheid zich 
eventueel kan genoopt zien een zekere, 
zelfs een lange periode te laten verlopen 
vooraleer haar verzoekschrift in te dienen 
om redenen, onder meer, van de nood
zakelijkheid over te gaan tot achtereen
volgende onteigeningen met eenzelfde 
doel (artikel 2 vervat in artikel 5 van de 
wet van 1962), van de moeilijkheden die 
zich voordoen tijdens de pogingen tot het 
bewerken van « overeenstemining tussen 
de partijen » (artikel 3 van dezelfde 
wetsbepaling), of in verband met de 
kredieten of budgettaire mogelijkheden ; 

Overwegende dat, om te beslissen dat 
de vordering die door eiseres werd inge
steld niet toelaatbaar is, het vonnis zich 
ertoe beperkt op de volgende drie 
beschouwingen te steunen : dat a) de 
onteigenende overheid van het koninldijk 
besluit dat de hoogdringendheid heeft 
vastgesteld niet mag gebruik maken op 
de dag waarop dit haar zal behagen, 
soms jaren later, b) «de betekenis van 
« onmiddellijke inbezitneming >> duidelijk 
is, het om een dadelijke, zonder lange 
tijdsruimte, zonder verwijl te verrichten 
inbezitneming gaat >>, c) « vaststellen dat 
het inactief blijven, gedurende meer dan 
zeven jaren, van degene die zich op de 
uiterste dringendheid mocht beroepen, 
bewijzen is dat die uiterste dringendheid, 
zoals in het koninklijk besluit bedoeld, 
niet meer aanwezig is >> ; 

Overwegende dat het vom1is aldus niet 
in feite onderzoekt of de hoogdringend
heid en, inzonderheid, de noodzakclijk
heid in bezit te nemen, op het ogenblik 
van het indienen van het verzoekschrift 
bij het vredegerecht nog bestond, maar 
zich ertoe beperkt het verdvvijnen van 
deze hoogdringendheid, in abstracto, af te 
leiden uit de enkele omstandigheid dat 
een lange tijdsruimte tussen de datum 
van het koninklijk besluit en bedoelde 
indiening verlopen is ; 

Dat het aldus zijn beslissing niet 
wettelijk rechtvaardigt ; 

Dat het middel gegrond is ; 
Overwegende dat de vernietiging dient 

uitgebreid te worden tot de beschikkingen 
van het bestreden vonnis waarbij, in 
strijd met de conclusie van de verweer
ders, beslist wordt dat het koninklijk 
besluit van 26 juli 1965, dat het bijzonder 
plan van aanleg goedkeurt en de nodige 
onteigeningen toestaat, niet door onwet
telijkheid is aangetast hoewel het stoelt 
op de wet van 29 maart 1962 houdende 
organisatie van de ruimtelijke ordening 
en de stedebouw, en dat de beslissing 
van de gemeenteraad van eiseres niet 
dient onderzocht te worden met betrek
lcing tot machtsafwending wegens favori
tisme, welke beschikkingen, nu geen van 
de partijen een ontvankelijke voorziening 
ertegen vermocht in te stellen, niet te 
onderscheiden zijn, wat de omvang van 
de vernietiging betreft, van het bestreden 
dispositief; 

Om die redenen, en zonder acht te 
slaan op het tweede middel, dat tot geen 
ruimere cassatie kan leiden, vernietigt 
het bestreden vonnis ; beveelt dat van 
dit arrest melding zal worden gemaakt 
op de kant van de vernietigde beslissing ; 
houdt de kosten aan opdat erover door de 
feitenrechter zou worden beslist; verwijst 
de zaak naar de Rechtbank van Eerste 
Aanleg te Brugge, zitting houdende in 
hoger beroep. 

7 oktober 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. Claeys 
Bouuaert en van Heeke. 

3e KAMER. - 10 oktober 1977. 

0 1 ARBEIDSOVEREENKOMST. 
0VEREENKOMST VOOR ONBEPAALDE 
TIJD. - 0PZEGGING. - GEVOLG. 

2° ARBEIDSOVEREENKOMST. -
0VEREENKOMST VOOR ONBEPAALDE 
TIJD. - 0PZEGGING. - BEEINDIGING 
MET WEDERZIJDSE TOE STEMMING TIJ
DENS DE OPZEGGINGSTERMIJN,- VVET
TELIJKHEID. 
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3o CASSATIEMIDDELEN. -BURGER
LIJKE1 ZAKE1N.- MIDDEL DAT ZONDE1R 
BELANG IS GE1WORDEN WEGE1NS DEl 
BE1SLISSING VAN HET HOF OVER EE1N 
ANDERMIDDEL. -NIE1T ONTVANKE1LIJK 
lVIIDDEL. 

1° De door een pa?·tij opgezegde arbeids
overeenkomst voor onbepaalde tijd blijjt 
voortbestaan tot het ve1·strijken van de in 
de opzegging bepaalde te1·mijn (1). 

2° Nadat een a?·beidsovereenkomst voor 
onbepaalde tijd door een pa1·tij is 
opgezegd, kunnen beide partijen v661· 
het verstrijken van de opzeggingstermijn 
nog een einde aan de ove1·eenkomst 
maken met hun wederzijdse toestem
ming (2). (B.W., art. 1134.) 

3° Niet ontvankelijk is het middel dat voor 
eiser zonder belang is geworden wegens 
de beslissing van het Hof over een ande?· 
middel (3). 

(JACQUES, T. NAAMLOZE VENNOOTSCHAP 
« RE1NTOKIL n.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 20 mei 1975 door het Arbeids
hof te Brussel gewezen ; 

Over het middel afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 14, 15, 20, 23 van 
de bij koninklijk besluit van 20 juli 1955 
gecoiirdineerde wetten betreffende het 
bediendencontract, 1134 van het Burger
lijk Wetboek en 97 van de Grondwet, 

doordat het arbeidshof eisers vordering, 
die steunt op de rechten welke voor hem, 
krachtens de in het middel aangehaalde 
bepalingen van de wetten op het 
bediendencontract, voortspruiten uit de 
naar zijn oordeel onregelmatige een
zijdige opzegging door verweerster op 
26 januari 1973, ongegrond verklaart 
door een interpretatie van de verldaring 
van 1 februari 1973 als een geldige 
wederzijdse beeindiging van hun over
eenkomst, die uitsluitend aan artikel1134 

(1) Raadpl. cass., 5 november 1965 (Bull. 
en Pas., 1966, I, 309) en 14 mei 1975 (.Arr. 
cass., 1975, blz. 991). 

(2) Raadpl. cass., 8 juni 1961 (Bull. en Pas., 
1961, I, 1096), met conclusie van Procureur
Generaal Delange, toen advocaat-generaal; 

van het Burgerlijk Wetboek, dit wil 
zeggen aan de wilsautonomie van de 
contractanten, is onderworpen, op grond 
van de volgende redenen : « de voorlaatste 
paragraaf van het stuk (van 1 februari 
1973) luidt wel " dat er overeengekomen 
wordt dat het dienstcontract, tussen de 
naamloze vennootschap Rentokil en mij 
op 1 september 1972 gesloten, vandaag 
(dit is op 1 februari 1973) een einde 
neemt n terwijl deze bewoordingen voor
afgegaan zijn door een afrekening van 
wedden en vakantiegelden door de 
werkgever nog verschuldigd. Men staat 
hier dus duidelijk voor een overeenkomst 
tussen partijen gesloten om op 1 februari 
1973 dadelijk een einde te maken aan de 
arbeidsovereenkomst na afrekening. Niets 
belet dat, na een gedane opzegging, 
partijen onderling kunnen overeenkomen 
onmiddellijk een einde te stellen aan de 
arbeidsovereenkomst, zoals bepaald door 
artikel 1134 van het Burgerlijk Wetboek : 
wat door overeenkomst tot stand kwam, 
kan evengoed door overeenkomst be
eindigd worden. Dergelijke onmiddellijke 
beeindiging door overeenkomst valt 
buiten de regels van de opzegging zoals 
bepaald door de artikelen 14 en 15 van 
de wet op het bediendencontract. Immers 
in dit geval is de overeenkomst gesloten 
op een ogenblik dat aan de werknemer 
door de vooraf op 26 januari 1973 gedane 
opzegging duidelijk te kennen werd 
gegeven dat hij niet meer onder het gezag 
en de leiding van de werkgever is. De 
opzegging door deze laatste betekend op 
26 januari 1973 kan wel onregelmatig 
zijn; niettemin betekent zij een defini
tieve daad waardoor de werkgever aan 
zijn werlmemer te kennen heeft gegeven, 
eenzijdig wellicht, maar duidelijk genoeg, 
een einde te stellen aan alle wederzijdse 
verplichtingen spruitend uit de arbeids
overeenkomst. Dit eenzijdig optreden 
door de werkgever op 26 januari 1973 
werd gevolgd door een rechtshandeling 
waarbij beide partijen wederzijds op
traden om een einde te stellen aan de 
bestaande arbeidsovereenkomst op 1 fe
bruari 1973 n, 

terwijl, eerste onde?·deel, in het geval 
van arbeidsovereenkomsten voor be
dienden voor onbepaalde tijd, een een-

5 november 1965, twee arresten (ibid., 1966, 
I, 309 en 311); 24 maart 1966 (ibid., 1966, 
I, 957) met noot 2 ; 30 mei 1968 (.Arr. cass., 
1968, biz. 1191) en 4 juni 1975 (ibid., 1975, 
biz. 1055). 

(3) Class., 23 juni 1976 (.Arr. cass., 1976, 
biz. 1198). 
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zijdige opzegging met afwijking van het 
gemeen verbintenisrecht geregeld is door 
de artikelen 14 en 15 van de gecoordi
neerde wetten betreffende het bedienden
contract, zonder dat de mogelijkheid 
van wederzijdse opzegging, overeen
komstig artikel 1134 van het Burgerlijk 
Wetboek, wordt uitgesloten; aldus, beide 
wijzen van opzegging de definitieve 
beeindiging van de arbeidsovereenkomst 
met zich brengen, zodat, welke van beide 
wijzen, de eenzijdige of de wederzijdse, 
ook werd aangewend, de contractuele 
band ophoudt te bestaan door de gedane 
opzegging; bijgevolg, geen wederzijdse 
opzegging nog kan plaatshebben indien 
een eenzijdige opzegging reeds gegeven 
werd, of omgekeerd, daar dergelijke 
tweede opzegg'ing geen voorwerp zou 
hebben, nu de partijen geen contrac
tanten meer zijn ; derhalve een overeen
komst, die een afrekening inhoudt tussen 
een werkgever en een werknemer, waar
van de eerste aan de tweede reeds vooraf 
eenzijdig opzegging heeft gegeven, geen 
wederzijdse beeindiging van de arbeids
overeenkomst uitmaakt, maar wel hetzij 
een kwijting in de zin van artikel 23 van 
de gecoi:irdineerde wetten betreffende 
het bediendencontract hetzij een conven
tionele regeling van de rechten die voor 
de werknemer uit de eenzijdige opzegging 
voortspruiten ; zodat het arbeidshof, 
door het geschrift van 1 februari 1973 te 
beschouwen als een wederzijdse opzeg
ging, hoewel het contract, volgens de 
eigen vaststellingen van de rechters in 
hoger beroep, reeds eenzijdig door ver
weerster werd beeindigd, de draagwijdte 
van de eenzijdige opzegging volgens de 
artikelen 14 en 15 van de gecoordineerde 
wetten betreffende het bediendencontract 
miskent, nu het de gevolgen van een 
eenzijdige opzegging op de wilsovereen
stemming tussen de partijen bij een 
arbeidsovereenkomst als onbestaand aan
ziet, en alzo deze wetsbepalingen en de 
andere in het middel aangehaald schendt ; 

tweede onderdeel, nude arbeidsovereen
komst voor bedienden terzake door 
verweerster eenzijdig beeindigd werd, 
artikel 23 van de gecoordineerde wetten 
betreffende het bediendencontract toe
passelijk zou zijn, indien het geschrift 
van l februari 1973 als een kwijting voor 
saldo van rekening, door eiser afgeleverd 
tengevolge van gezegde eenzijdige be
eindiging, door de feitenrechter ware 
beschouwd ; in deze onderstelling, zulke 
kwijting eisers rechten die uit verweer
sters eenzijdige opzegging voortvloeien, 

onaangetast laat; zodat het arbeids
hof, door niet te onderzoeken of de 
vordering door eiser op artikel 20 van de 
gecoordineerde wetten betreffende het 
bediendencontract omwille van een be
weerde onregelmatige opzeggingstermijn 
gesteund, als dusdanig al dan niet 
gegrond was, gezien de door hem gegeven 
kwijting voor saldo van rekening niet 
betekende dat hij van zijn rechten afzag, 
artikel 23 van dezelfde gecoi:irdineerde 
wetten evenals artikel 97 van de Grand
wet schendt ; 

de1·de onderdeel, nu de arbeidsovereen
komst voor bedienden ten deze door 
verweerster eenzijdig beeindigd werd, 
van de artikelen 14, 15 en 20 van de 
gecoordineerde wetten betreffende het 
bediendencontract niet wettelijk door 
een overeenkomst tussen partijen kan 
worden afgeweken, indien het geschrift 
van I februari 1973 als een dergelijke 
conventionele regeling van de rechten, 
die voor eiser uit de hem gegeven opzeg
g'ing voortspruiten, door de feitenrechter 
was beschouwd ; in deze onderstelling, 
de artikelen 14, 15 en 20 van de gecoi:irdi
neerde wetten betreffende het bedienden
contract, niettegenstaande de conven
tionele uitsluiting ervan in het geschrift 
van 1 februari 1973, toepasselijk zijn; 
inderdaad, de toepasselijkheid van de 
artikelen 14, 15 en 20, welke ter bescher
ming van de werknemer de voorwaarden 
van de eenzijdige opzegg'ing door de 
werkgever regelen en de niet-naleving 
ervan door deze laatste bestraffen, enkel 
door een wederzijdse opzegging, quod non 
terzake, kan worden uitgesloten; verder, 
van deze wetsbepalingen, in het geval 
van een eenzijdige opzegging door de 
werkgever, door een tussen deze laatste 
en zijn werknemer na eenzijdige opzeg
ging gesloten overeenkomst, uitsluitend 
in het voordeel van de werknemer mag 
worden afgeweken ; zulks door de feiten
rechter moet nagegaan worden vooraleer 
een gegeven overeenkomst over de 
rechten die voor de werlmemer uit de 
eenzijdige opzegging door de werkgever 
voortspruiten, geldig te verklaren, indien 
de werknemer de relatieve nietigheid 
ervan heeft ingeroepen en een eis heeft 
ingesteld tot toekenning van gezegde 
rechten afgezien van de overeenkomst 
dienaangaande ; zodat het arbeidshof, 
door de vordering van eiser tot veroor
deling van verweerster om de hem krach
tens artikel 20 van de gecoordineerde 
wetten betreffende het bediendencontract 
verschuldigde vergoeding uit te keren, 
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gelet op de door eiser aangeklaagde 
overtreding door verweerster van de 
artikelen 14 en 15 van dezelfde wetten, af 
te wijzen zonder onderzoek van de 
beweerde overtreding en omwille van 
het enkele bestaan van de conventionele 
verzaking door eiser van deze vergoeding, 
de in dit onderdeel aangehaalde wets
bepalingen schendt 

Wat het eerste onderdeel betreft : 

Overwegende dat het arrest vaststelt 
dat, nadat verweerster op 26 januari 
1973 aan eiser opzegging had gegeven 
met inachtneming van een termijn van 
een maand, partijen op 1 februari 1973 
schriftelijk overeengekomen waren dat de 
arbeidsovereenkomst op deze datum 
een einde nam ; 

Overwegende dat aan een arbeids
overeenkomst voor onbepaalde tijd een 
einde kan worden gemaakt door 
opzegging vanwege de ene of de andere 
partij ; dat de overeenkomst echter 
ondanks de opzegging voortbestaat tot 
het verstrijken van de in deze opzegging 
bepaalde termijn ; 

Dat derhalve, wanneer zij het geschrift 
van 1 februari 1973 ondertekenden, de 
partijen nog door de arbeidsovereenkomst 
waren gebonden, zodat het arrest wette
lijk mocht beslissen dat de op 26 januari 
1973 door verweerster gegeven opzegging 
de partijen niet belette, door hun bij 
onderlinge toestemming tot stand geko
men rechtshandeling, aan de nog 
bestaande arbeidsovereenkomst een einde 
te maken; 

Dat het onderdeel naar recht faalt ; 

vVat het tweede en het derde onderdeel 
betreft: 

Overwegende dat, nu uit het antwoord 
op het eerste onderdeel blijkt dat het 
arbeidshof wettig beslist dat de arbeids
overeenkomst ingevolge een wederzij ds 
akkoord van de partijen werd beeindigd, 
deze onderdelen, die ervan uitgaan dat 
deze beeindiging onwettig is en de 
overeenkomst derhalve eenzijdig door 
verweerster werd beeindigd, bij gebrek 
aan belang niet ontvankelijk zijn ; 

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

10 oktober 1977.- 3e kamer.- Voor
zitter,. de H. Gerniers, raadsheer waar
nemend voorzitter. - Verslaggever, de 
H. Van Leckwijck. - Gelijkluidende 

conclusie, de H. Lenaerts, advocaat
generaal. - Pleiters, de HR. Biitzler en 
Bayart. 

3e KAMER.- 10 oktober 1977. 

ARBEIDSONGEV AL. - TIJDELIJKE, 
GEDEELTELIJKE ARBEIDSONGESOIDKT
HEID. - VERGOEDING VOOR TIJDE
LIJKE, ALGEHELE ARBEIDSONGESOHIKT
HEID. - VOORWAARDEN. 

De door een arbeidsongeval get1'offene wiens 
tijdelijke arbeidsongeschiktheid gedeel
telijk is of wordt, geniet tot de dag van 
zijn volledige wedertewerkstelling of van 
de consolidatie, de vergoeding voor 
tijdelijke, algehele arbeidsongeschiktheid, 
tellcens als, om welke reden oak, hem geen 
wedertewerkstelling w01·dt aangeboden 
of hem geen behandeling met het oog op 
zijn wedemanpassing w01·dt voorge
steld (I). (Wet van 10 april 1971, 
art. 23, vierde lid, 2°.) 

(NAAMLOZE VENNOOTSOHAP 
« ASSURANTIE VAN DE BELGISOHE 
BOERENBOND ll, T. DE DECKER.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 29 januari 1976 door het 
Arbeidshof te Antwerpen gewezen ; 

Over het middel afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 22, 23, 104, § 4, 106 
van de Arbeidsongevallenwet van10 april 
1971, 1 van het koninldijk besluit van 
25 oktober 1971 tot vaststelling van de 
datum van inwerkingtreding van de 
Arbeidsongevallenwet, 1, 6, 7, 8, 14 van 
het koninklijk besluit van 27 september 
1973 tot uitvoering van artikel 23 van 
dezelfde Arbeidsongevallenwet, 2 van 
het Burgerlijk W etboek en 97 van de 
Grondwet, 

doordat het arrest eiseres veroordeelt 
om aan verweerder, ingevolge zijn 

(1) Raadpl. cass., 2 oktober 1974 (.Arr. 
cass., 1975, blz. 156). 
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arbeidsongeva1 van 9 januari 1973, de 
wette1ijke vergoedingen te beta1en op 
basis van een tijdelijke a1gehe1e arbeids
ongeschiktheid voor de periodes van 
9 januari 1973 tot 4 februari 1973 en van 
18 juni 1973 tot 26 november 1973 om 
de redenen : dat artike1 23 van de Arbeids
ongevallenwet bepaa1t dat de getroffene, 
gedurende de periode van gedee1telijke 
tijdelijke arbeidsongeschiktheid toch de 
vergoeding geniet van tijdelijke a1gehe1e 
arbeidsongeschiktheid wanneer hij niet 
opnieuw aan het werk wordt gesteld en 
hem geen behandeling met het oog op zijn 
wederaanpassing wordt voorgesteld, het
geen ten deze het geval is ; dat artikel 23 
van de Arbeidsongevallenwet op 1 januari 
1972 in werking getreden is; dat het feit 
dat de bepalingen van het koninklijk 
besluit van 27 september 1973 tot 
uitvoering van dit artikel 23 in werking 
getreden zijn op 27 oktober 1973, de 
toepassing van deze wetsbepaling niet 
verhindert, 

terwijl, eerste onderdeel, verweerder 
gedurende de periodes van zijn gedee1te
lijke arbeidsongeschiktheid het werk niet 
hernomen heeft en er, tot 27 oktober 
1973, geen rechtspleging bestond om hem 
deze werkhervatting op te leggen, zodat 
verweerder voor de kwestieuze periodes 
van tijdelijke arbeidsongeschiktheid geen 
recht heeft op een vergoeding voor 
algehele arbeidsongeschiktheid (schen
ding van de artikelen 22, 23, 104, § 4, 
106 van de wet van 10 april 1971, 1 van 
het koninklijk besluit van 25 oktober 
1971, 1, 6, 7, 8, 14 van het koninklijk 
bes1uit van 27 september 1973 en 2 van 
het Burgerlijk Wetboek); 

tweede onderdeel, het niet uit te maken 
is of de veroordeling van eiseres gegrond 
is op het feit ofwel dat zij verweerder 
niet opnieuw aan het werk geste1d heeft, 
ofwel dat zij hem geen behandeling met 
het oog op de wederaanpassing heeft 
voorgesteld, zodat het arrest gegrond is 
op onvolledige motieven en de regelmatig
heid van de beslissing niet kan onderzocht 
worden (schending van de artikelen 22, 
23 van de wet van 10 april1971, 1, 6, 7, 8 
van het koninklijk besluit van 27 sep
tember 1973 en 97 van de Grondwet); 

derde onderdeel, het niet uit te maken is 
welke bepalingen van artikel 23 van de 
Arbeidsongevallenwet reeds toepasselijk 
waren v66r de inwerkingtreding van het 
koninklijk besluit van 27 september 1973, 
zodat de rege1matigheid van de beslissing 
niet kan onderzocht worden (schending 
van de artikelen 22, 23, 104, § 4, 106 van 
de wet van 10 april 1971, 1 van het 

koninklijk besluit van 25 oktober 1971, 
1, 6, 7, 8, 14 van het koninklijk besluit 
van 27 september 1973, 2 van het 
Burgerlijk Wetboek en 97 van de 
Grondwet): 

Wat het eerste onderdeel betreft : 

Overwegende dat, 1uidens artikel 23, 
vierde lid, 2°, van de Arbeidsongevallen
wet, de getroffene wiens tijdelijke arbeids
ongeschiktheid gedeeltelijk is of wordt, 
« tot de dag van zijn volledige weder
tewerkstelling of van de consolidatie, 
de vergoeding voor tijdelijke algehele 
arbeidsongeschiktheid '' geniet, « wanneer 
hij niet opnieuw aan het werk wordt 
gesteld en hem geen behandeling met het 
oog op zijn wederaanpassing wordt 
voorgesteld " ; 

Overwegende dat deze bepaling toe
passing vindt telkens als, om welke reden 
ook, aan de getroffene geen weder
tewerkstelling wordt aangeboden of hem 
geen behandeling wordt voorgesteld ; 
dat de toepassing ervan niet beperkt is 
tot het geval dat de werkgever hem niet 
overeenkomstig het eerste lid van arti
kel 23 wedertewerkste1t ; 

Overwegende dat eiseres niet betwist, 
wat overigens door het arrest wordt 
vastgesteld, dat verweerder niet opnieuw 
tewerkgesteld was en hem geen behande
ling met het oog op zijn wederaanpassing 
was voorgesteld gedurende en voor de 
periode waarvoor de toekenning van een 
vergoeding voor tijdelijke algehele 
arbeidsongeschiktheid wordt aange
vochten; 

Overwegende dat de Arbeidsonge
vallenwet van 10 april 1971 op 1 januari 
1972 in werking is getreden; dat de 
voornoemde bepaling van artikel 23, 
vierde lid, 2°, vanaf dezelfde datum 
uitwerking heeft ; 

Overwegende dat het arrest derhalve 
terecht beslist dat verweerder gedurende 
de betwiste periode van 16 juli tot 
26 november 1973, met toepassing van 
laatstgenoemde bepaling, recht heeft 
op de vergoeding voor tijdelijke algehele 
arbeidsongeschiktheid, ook al valt deze 
periode gedeeltelijk v66r de datum van 
inwerkingtreding van het koninklijk 
bes1uit van 27 september 1973 tot 
uitvoering van genoemd artikel 23 ; 

W at het tweede onderdeel betreft : 

Overwegende dat het arrest, voor de 
toepassing van artikel 23, vierde lid, 2°, 
van de Arbeidsongevallenwet, enkel 
diende vast te stellen, zoals wordt 
gedaan, dat verweerder niet opnieuw 
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tewerkgesteld was en hem geen behande
ling was voorgesteld ; dat het derhalve 
de veroordeling van eiseres wettelijk 
niet mocht stoelen op een enkele van die 
omstandigheden ; 

Wat het derde onderdeel betreft : 

Overwegende dat, nu het bepaalde in 
het vierde lid, 2°, van voornoemd arti
kel 23, waarop de veroordeling steunt, 
in elk geval toepassing vindt vanaf 
I januari 1972, het voorts zonder belang 
was na te gaan of andere bepalingen van 
hetze1fde artikel al dan niet reeds toepas
selijk waren v66r de inwerkingtreding van 
het koninklijk besluit van 27 september 
I973; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen ; 

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

10 oktober 1977.- 3e kamer.- Voor
zitter, de H. Gerniers, raadsheer waar
nemend voorzitter. - Verslaggever, de 
H. Chatel. - Gelijlcluidende conclusie, 
de H. Lenaerts, advocaat-generaal. 
Pleiter, de H. Houtekier. 

3e KAMER.- 10 oktober 1977. 

I 0 GRONDWET. - ARTIKELEN 6 EN 
6bis. - GELIJKHEID VOOR DE WET. -
DISCRIMINATIEVERBOD INZAKE GENOT 
VAN DE RECHTEN EN VRIJHEDEN. -
BEGRIP. 

2° JAARLIJKSE VAKANTIE.- VA
KANTIEGELD. - ARBEIDERS. - FIC
TIEF LOON VOOR INACTIVITEITSDAGEN. 
- KoNINKLIJK BESLUIT VAN 6 JANUARI 
I971. 0NDERSCHEID TUSSEN 
MANNEN EN VROUW:ElN. - GROND
WETTIGHEID. 

3° GERECHTSKOSTEN. - BURGER-

(1) Raadpi. cass., 20 november 1975 (.Arr. 
cass., 1976, biz. 359), met conciusie van 
Advocaat-Generaai Veiu in Bull. en Pas., 
1976, I, 347; 14 en 30 januari 1976 (Arr. 
cass., 1976, biz. 547 en 632) met conciusies 
van Eerste Advocaat-Generaai Dumon; 9 juni 
1976 (ibid., 1976, biz. 1130), 6 oktober 1976 
en 4 maart 1977 (ibid., 1977, biz. 145 en 726). 

Nog andere regels van het constitutioneei, 

LIJKE ZAKEN.- J AARLIJKSE VAKANTIE. 
- CASSATIEGEDING. - VooRZIENING 
VAN EEN GERECHTIGDE TEGEN DE 
RIJKSDIENST VOOR JAARLIJKSE VA
KANTIE.- VooRZIENING VERWORPEN. 
- VEROORDELING VAN VERWEERDER 
IN DE KOSTEN. 

1o De grondwettelijlce regel van de gelijlc
heid der Belgen voor de wet en het 
discriminatieverbod inzalce genot van 
de aan de Belgen toegelcende rechten en 
vrijheden betelcenen, dat al degenen die 
zich in dezeljde toestand bevinden op 
dezeljde wijze behandeld wm·den, maar 
sluit niet uit dat, een onderscheid gemaakt 
wordt naar bepaalde categorieen van 
pet•sonen, mits dit onderscheid niet 
willekeurig is, dit wil zeggen niet kan 
vemntwoord worden (I). (Grondwet, 
artt. 6 en 6bis.) 

2° De bepalingen van het koninklijk 
besluit van 6 januari 1971 die een 
onderscheid maken tussen het fictief 
loon dat voo1· arbeiders en arbeidsters in 
aanmerking wordt genomen voor de 
be1·ekening van het vakantiegeld voor 
met arbeidsdagen gelijkgestelde inactivi
teitsdagen, zijn niet strijdig met het 
beginsel van de gelijkheid der Belgen 
en het disc1·iminatieverbod inzake genot 
van rechten en vrijheden, neergelegd in 
de artikelen 6 en 6bis van de Grand
wet (2). 

3° W anneer het H of de voorziening van een 
gerechtigde, welke ingesteld is tegen een 
beslissing over een vordering gegrond op 
de wetgeving inzake jaarlijkse valcantie 
en welke gm·icht is tegen de Rijksdienst 
voor J aarlij kse V alcantie, verwerpt, 
veroordeelt het de verwem·der in de lcosten 
van het cassatiegeding (3). (Ger. W., 
artt. 580, 2°, 10I7, lid 2, en 1ll1, lid 2.) 

(DE LANNOYE, T. RIJKSDIENST 
VOOR JAARLIJKSE VAKANTIE.) 

ARREST. 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 

het internationaai of het gemeenschapsrecht 
kunnen het maken van een onderscheid 
verbieden dat niet in strijd zou zijn met de 
artikelen 6 en 6bis van de Grondwet. 

(2) Raadpl. cass., 24 januari, 2 en 9 mei 1973 
(Arr. cass., 1973, biz. 533, 836 en 854). 

(3) Raadpi. cass., 1 december 1976 (Arr. 
cass., 1977, biz. 378). 
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arrest,. op 19 januari 1976 door het 
Arbeidshof te Gent gewezen ; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 6, 6bis, 97 
en 107 van de Grondwet, 

doordat het arbeidshof beslist dat het 
koninklijk besluit van 6 januari 1971, 
krachtens hetwelk het fictieve dagloon 
van meerderjarige arbeidsters, voor de 
met werkelijke arbeid gelijkgestelde inac
tiviteitsdagen voor de wetgeving betref
fende de jaarlijkse vakantie van de 
werknemers, lager is dan dit van meerder
jarige arbeiders, geen inbreuk doet op het 
gelijkheidsbeginsel, in de artikelen 6 
en 6bis van de Grondwet vervat, en 
eiseres dan ook geen recht heeft op een 
hoger fictief dagloon dan hetgeen in 
artikel l van het gezegde koninklijk 
besluit voor haar is vastgelegd, om de 
volgende redenen : verweerder « voert 
in hoger beroep aan dat, alhoewel de 
ongelijkheid in de behandeling tussen 
mannen en vrouwen in strijd is met 
artikel 6 van de Grondwet, de eerste 
rechter zich niettemin vergist wanneer 
hij heeft gemeend dat het koninklijk 
besluit van 6 januari 1971 een ongelijk
heid schept, steunend op het verschil in 
geslacht van de werlmemers; het konink
lijk besluit van 6 januari 1971, dat in een 
verschil voorziet in het bedrag van de 
fictieve lonen, steunt op het gemiddelde 
der werkelijke lonen van elke categorie 
in dit koninklijk besluit bepaald; aan
gezien de fictieve lonen en classificaties, 
vastgesteld bij koninklijk besluit van 
6 januari 1971 voor mannen en vrouwen, 
geenszins gebaseerd waren op een !outer 
willekeurige discriminatie tussen mannen 
en vrouwen als dusdanig, maar stoelden 
op het gemiddelde der werkelijke bezoldi
gingen van elke categorie, vormde be
doeld koninklijk besluit geen inbreuk 
op het gelijkheidsbeginsel van artikel 6 
van de Grondwet ; eiseres voert in hoger 
beroep aan dat, alhoewel zij aanvaardt 
dat het fictieve loon berekend wordt 
rekening houdend met het gemiddelde 
der bezoldigingen van elke categorie, 
zij in werkelijkheid evenveel verdient 
als haar mannelijke collega, hetgeen 
uitmondt op een discriminatie, wanneer 
zij in het jaar dat de toekenning van het 
vakantiegeld voorafgaat, dagen van inac
tiviteit telde ; die zienswijze kan echter 
in het geval van eiseres slechts aange
houden worden ingeval zij vergoed werd 
voor gelijke arbeidsprestaties ; terzake 
legt eiseres echter twee attesten over, 
uitgaande van de Burgemeester van 

Eeklo, waaruit blijkt dat, alhoewel zij 
dezelfde weddeschaal als haar mannelijke 
collega geniet, zij slechts 35 uren per 
week presteert, zodat haar wedde naar 
rato van haar prestaties minder bedraagt 
dan die van haar mannelijke collega ; 
in die omstandigheden kan de thesis van 
verweerder worden bijgetreden, daar 
de forfaitaire berekening van het fictieve 
loon ook met de werkelijkheid over
eenstemt »; 

terwijl, eerste onderdeel, het gelijkheids
beginsel, in de artikelen 6 en 6bis van de 
Grondwet vastgelegd, niet verbiedt dat 
tussen arbeiders en arbeidsters een 
onderscheid zou worden gemaakt, door 
hun belang en het algemeen belang 
ingegeven, doch wel dat in het geval van 
een zelfde feitelijke toestand een ver
schillende behandeling aan de arbeidsters 
zou worden voorbehouden in vergelijking 
met die van de arbeiders, welke voor
deliger is; dit gelijkheidsbeg'insel client 
te worden geeerbiedigd ten opzichte van 
elke arbeider en arbeidster, persoonlijk 
beschouwd, waarvan de hem of haar 
eigen feitelijke toestand gelijk is aan die 
van medearbeiders of -arbeidsters; het 
grondwettelijke principe van de arti
kelen 6 en 6bis niet duldt dat in de 
behandeling, door de uitvoerende macht, 
van de Belgen ongelijkheden voorkomen 
ten gevolge van forfaitaire reglementaire 
bepalingen, waardoor slechts deze Belgen 
op dezelfde wijze worden bejegend, aan 
de hand van wier feitelijke toestand een 
regeling voor allen werd getroffen ; aldus 
het koninklijk besluit van 6 januari 1971, 
in de plaats van het fictieve dagloon vast 
te stellen in evenredigheid met het 
werkelijk verdiende loon van de arbeiders 
en arbeidsters, zonder onderscheid van 
geslacht, in strijd met de artikelen 6 en 
6bis van de Grondwet een onderscheid 
heeft tot stand gebracht tussen de 
werknemers van het ene en van het 
andere geslacht op grond van de vast
stelling, niet dat elk der vrouwelijke 
werknemers minder verdient dan elk der 
mannelijke, maar wei dat de meerderheid 
van de !eden van het ene geslacht in deze 
toestand, verschillend van die van de 
meerderheid van de leden van het 
andere geslacht, verkeren; het arbeidshof, 
door de ongelijke bepaling van het 
fictieve dagloon van de arbeiders en 
arbeidsters, bij het koninklijk besluit 
van 6 januari 1971 ingevoerd op grond 
van een onderscheid tussen het gemiddeld 
verdiende loon van de enen en van de 
anderen, als een in overeenstemming met 
het gelijkheidsbeginsel teweeggebrachte 
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ongelijkheid te beschouwen, de arti
kelen 6 en 6bis van de Grondwet miskent ; 

tweede onderdeel, een koninklijk besluit, 
indien het aangetast is door een onwette
lijkheid, in geen enkele erdoor beoogde 
toestand en ten opzichte van geen enkele 
erdoor beschouwde Belg door de hoven 
en rechtbanken kan worden toegepast ; 
bijgevolg door de rechter niet kan worden 
overgegaan tot de toepassing van een 
onwettelijk besluit op zekere Belgen, 
te wier opzichte bedoeld besluit uit
zonderlijk geen grondwettelijke of wette
lijke bepaling zou schenden ; het arbeids
hof, door te oordelen dat de forfaitaire 
berekening van het fictieve dagloon, 
aan eiseres toe te kennen, met de werke
lijkheid overeenstemt, en een gebeurlijke 
onwettelijkheid van het koninklijk besluit 
van 6 januari 1971, in gezegde forfaitaire 
berekening gelegen, terzake geen aan
leiding tot niet-toepassing van het liti
gieuze besluit geeft, artikel 107 van de 
Grondwet schendt, evenals de artikelen 6 
en 6bis ervan; 

denle onderdeel, in elk geval de forfai
taire berekening van het fictieve dagloon 
van de arbeidsters in het koninklijk 
besluit van 6 januari 1971 niet nood
zakelijk in het geval van eiseres met de 
werkelijkheid overeenstemt omwille van 
de enkele omstandigheid dat zij minder 
werkuren presteerde dan haar mmmelijke 
collega ; namelijk door de rechters in 
hoger beroep niet wordt vastgesteld dat 
het loon, effectief door eiseres verdiend, 
zou overeenstemmen met het gemiddelde 
loon van haar geslachtsgenoten, en aldus 
de mogelijkheid bestaat dat eiseres 
minder dan haar mannelijke collega doch 
meer dan de meerderheid van de mede
arbeidsters verdient ; het arbeidshof, 
door geen logisch verband te leggen 
tussen de vaststelling dat eiseres minder 
dan haar mannelijke collega verdient, 
en het besluit dat de forfaitaire bereke
ning van het fictieve dagloon terzake met 
de werkelijkheid overeenstemde, arti
kel 97 van de Grondwet schendt, evenals 
de andere in het middel aangehaalde 
grondwetsbepalingen : 

Wat het eerste onderdeel betreft : 

Overwegende dat het koninklijk besluit 
van 6 januari 1971 in artikel1 voorschrijft 
dat het fictieve dagloon, voor de met 
werkelijke arbeid gelijkgestelde inactivi
teitsdagen, door de wetgeving betreffende 
de jaarlijkse vakantie der loonarbeiders 
bepaald wordt als volgt voor de hand
arbeiders onderworpen aan de wet van 
27 juni 1969 : 1° voor bepaalde werk-

nemers, a) meerderjarige werknemers : 
360 frank, b) meerderjarige werkneem
sters : 270 frank enz. ; 

Overwegende dat eiseres niet stelt dat 
het met de artikelen 6 en 6bis van de 
Grondwet in strijd zou zijn, het fictieve 
loon t~ berekenen op een gemiddelde ; 
dat erseres wei aanvecht dat dit 
gemiddelde afzonderlijk voor de arbeiders 
enerzijds en voor de arbeidsters ander
zijds wordt berekend; 

Overwegende dat het arrest vaststelt, 
zonder op dit punt te worden tegen
gesproken, dat dit onderscheid tussen 
arbeiders en arbeidsters in gezegd konink
lijk besluit, stoelt op een werkelijk 
verschil tussen het gemiddeld loon van 
enerzijds arbeiders en anderzijds ar
beidsters; 

Overwegende dat de grondwettelijke 
regels van de gelijkheid van de Belgen 
voor de wet en van het genot van de 
rechten en vrijheden zonder discriminatie 
niet verbieden voor het fictieve dagloon 
een onderscheid tussen arbeiders en 
arbeidsters in te stellen, nu het onder
scheid steunt op een reiiel verschil tussen 
de gemiddelde lonen en derhalve niet 
willekeurig is, en al wie zich in dezelfde 
toestand bevindt gelijk behandeld wordt, 
terwijl eiseres niet aanvoert dat een meer 
specifieke grondwettelijke of interna
tionals regel bedoeld onderscheid ver
biedt; 

Dat de artikelen 6 en 6bis van de 
Grondwet derhalve niet werden ge
schonden; 

W at het tweede en het derde onderdeel 
betreft: 

Overwegende dat, nu uit het antwoord 
op het eerste onderdeel blijkt dat het 
koninklijk besluit niet voor ongrond
wettelijk wordt gehouden, het tweede 
onderdeel zonder voorwerp is geworden 
en het derde onderdeel gericht is tegen 
een overbodig motief; 

Dat het middel niet kan aangenomen 
worden; 

Over het tweede middel, 

Om die redenen, verwerpt de voor
ziening ; gelet op artikel 1017 van het 
Gerechtelijk Wetboek, veroordeelt ver
weerder in de kosten. 

10 oktober 1977.- ae kamer.- Voor
zitter, de H. Gerniers, raadsheer waar
nemend voorzitter. - Verslaggever, de 
H. Janssens. - Gelijkluidende conclusie, 
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de H. Lenaerts, advocaat-generaal. -
Pleiters, de HH. Biitzler en Houtekier. 

3e KAMER. -10 oktober 1977, 

10 DIENSTPLICHT. - UITSTEL EN 
VRIJLATING VAN DIENST OP MORELE 
GROND, - KOSTWINNER VAN HET 
GEZIN. - BEOORDELING DOOR DE 
HoGE MILITIERAAD. 

20 DIENSTPLICHT. - UITSTEL EN 
VRIJLATING VAN DIENST OP MORELE 
GROND. - KOSTWINNER VAN HET 
GEZIN. - VERWERPING OMDAT EEN 
BROER KAN HELPEN VOORZIEN IN HET 
LEVENSONDERHOUD VAN DE MOEDER. 

- WETTIGHEID. 

1° De feitelijke beoordeling, door de Hoge 
Militieraad, dat een dienstplichtige al 
dan niet de kostwinner van zijn ouders 
is, is onaantastbaar (1). (Dienstplicht
wetten, gecoordineerd op 30 april1962, 
art. 10, § l, l o.) 

2° De verwerping van een vraag om vrij
lating van een dienstplichtige als kost
winner van het gezin, is wettig gerecht
vaardigd door de vaststelling dat een 
broer in het levensonderhoud van de 
moeder kan helpen voorzien, ook al is 
hij gehuwd (2). (Dienstplichtwetten, 
gecoordineerd op 30 aprill962, art. 10, 
§ l, 1°.) 

(DESCAMPS.) 

Met de notities overeenstemrnend 
arrest. 

10 oktober 1977.- 38 kamer.- Voor
zitter en Verslaggeve1·, de H. Gerniers, 
raadsheer waarnemend voorzitter. -
Gelijkluidende conclusie, de H. Lenaerts, 
advocaat-generaal. 

(1) en (2) Cass., 20 juli 1977 (.An·. cass., 
1977, biz. 1135). 

38 KAMER.- 10 oktober 1977. 

CASSATIEMIDDELEN. - DIENST
PLICHT. - MIDDEL DAT ENKEL OP 
FEITELIJKE OVERWEGINGEN IS GE
GROND. NIET ONTVANKELIJK 
MID DEL. 

Niet ontvankelijk is het te1· staving van een 
cassatieberoep inzake dienstplicht voor
gedragen middel dat niet op een schen
ding van de wet, maar alleen op jeitelijke 
overwegingen gegrond is (3). (Grondw., 
art. 95, tweede lid ; Dienstplichtwetten, 
gecoordineerd op 30 april 1962, art. 51, 
§ l.) 

(ADRIAENSENS.) 

Met de notitie overeenstemmend 
arrest. 

10 oktober 1977.- 38 kamer.- Voor
zitter en Verslaggever, de H. Gerniers, 
raadsheer waarnemend voorzitter. -
Gelijkluidende conclusie, de H. Lenaerts, 
advocaat-generaal. 

28 KAMER. - 11 oktober 1977. 

l 0 ZIEKTE- EN INV ALIDITEITS
VERZEKERING. - KONINKLIJKE 
BESLUITEN TOT VASTSTELLING VAN DE 
VOORWAARDEN VOOR DE ERKENNING 
VAN DE GENEESHEREN -SPECIALISTEN. 
- RECHTSGROND. 

2° GRONDWET. - ARTIKEL 6. -
GELIJKHEID VOOR DE WET.- BEGRIP. 

1° De koninklijke besluiten tot vaststelling 
van de voorwaarden voor de erkenning 
van de geneesheren-specialisten voor de 
toepassing van de wetgeving op de 
ziekte- en invaliditeitsverzekering, in
zonderheid het koninklijk besluit van 
19 oktober 1971, gewijzigd bij koninklijk 
besluit van 19 april 1972, vinden hun 
rechtsgrond uitsluitend in de wet van 
9 augustus 1963, inzonderheid arti
kel 153, § 4, en niet in artikel 47 van 

(3) Cass., 13 februari 1974 (.Arr. cass., 
1974, biz. 653). 
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het koninklijk besluit nr. 78 van 
10 november 1967. 

2° De grondwetsregel van de gelijkheid van 
de Belgen voor de wet houdt in dat allen 
die in dezelfde toestand verkeren op 
dezelfde wijze behandeld worden, maar 
sluit niet uit dat een ondm·scheid wot·dt 
gemaakt naar bepaalde categorieen van 
personen, mits dit onderscheid niet 
willekeurig is, d.w.z. niet kan verant
woord worden (I). (Grondwet, art. 6.) 

(LE COMPTE, T. NATIONALE BOND 
DER LIBERALE MUTUALITEITSFEDERATIES 

VAN BELGIE EN LITISOONSORTEN.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 30 juni I977 door het Hof 
van Beroep te Gent gewezen ; 

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

Over het middel afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen I, S0 , a en b, 3 van 
de wet van 3I maart I967 tot toekenning 
van bepaalde machten aan de Koning 
ten einde de economische heropleving, 
de bespoediging van de regionale recon
versie en de stabilisatie van het begro
tingsevenwicht te verzekeren, 2, 4, 5, 7, 
47 van het koninklijk besluit nr. 7S van 
IO november I967 betreffende de genees
kunst, de uitoefening van de daaraan 
verbonden beroepen en de geneeskundige 
commissies, I93 en volgende, 496 en 
volgende van het Strafwetboek, 2 van het 
Burgerlijk Wetboek, 6, 67, 97 en I07 
van de Grondwet, 

eerste onderdeel, doordat het arrest 
beslist dat de door eiser opgeworpen 
onwettigheid van het koninklijk besluit 
van I6 november I973 tot vaststelling 
van de nomenclatuur van de genees
kundige verstrekkingen inzake verplichte 
ziekte- en invaliditeitsverzekering, als
mede van de koninklijke besluiten van 
I9 oktober I97I en I9 april I972 tot 
vaststelling van de voorwaarden voor 
de erkenning van de geneesheren
specialisten, ongegrond is, nu de Koning 
deze besluiten op een volkomen wettige 
manier uitvaardigde op basis van de 
artikelen 24 en I53, § 4, van de wet van 

(1) Cass., 10 oktober 1977, supm, blz. 182, 
met noot 1. 

9 augustus I963 tot instelling en orga
nisatie van een regeling voor verplichte 
ziekte- en invaliditeitsverzekering, zonder 
voorafgaande beraadslaging van de 
Ministerraad, 

terwijl na het tot stand komen van de 
wet van 9 augustus I963 door het 
parlement, bij volmachtwet van 31 maart 
I967, inzonderheid artikel I, S0 , a en b, 
aan de Koning macht werd verleend om 
bij in Ministerraad overlegde besluiten, 
tot I4 november I967, nuttige maat
regelen te treffen om de kwaliteit van de 
geneeskundige verzorging te bevorderen 
en de normale verstrekking ervan te 
verzekeren door een herziening en een 
aanpassing van de wetgeving in verband 
met de uitoefening van de verschillende 
takken van de geneeskunde, alsmede 
om het financieel evenwicht van de 
ziekte- en invaliditeitsverzekering te 
verwezenlijken door de toepassing van 
de bepalingen van de wet van 9 augustus 
I963, zonder in geval van dringendheid 
de adviezen te moeten vragen of de 
voorstellen te moeten afwachten die door 
de wet worden voorgeschreven, en de 
Koning van deze gedelegeerde bevoegd
heid gebruik maakte bij het koninklijk 
besluit nummer 7S van IO november 
I967, dat volgens de vaste rechtspraak 
van het Hof kracht van wet heeft ; de 
Koning in laatstvermeld besluit, meer 
bepaald in artikel 2, § I, de voorwaarden 
bepaalt waaraan een persoon dient te 
voldoen om in het Rijk de geneeskunde 
uit te oefenen en meteen, als naar rechte, 
enige andere bijkomende voorwaarde, 
belmotting of beperking uitsluit, en in 
artikel 47, lid 3, wat de ziekte- en 
invaliditeitsverzekering betreft, in een 
overgangsstelsel voorziet, dit tot zolang 
de wettelijke bepalingen de bescherming 
van de titels van specialist voor de 
beoefenaars bedoeld bij de artikelen 2, 
4 en 5, § 2, niet zullen georganiseerd 
hebben; de door eiser aangevochten 
koninklijke besluiten dus wei degelijk 
onwettig zijn omdat : I 0 de erin geformu
leerde erkennings- of machtigingscriteria, 
voor zover ze afwijken van die van de op 
I4 november 1967 bestaande wetgeving, 
evenzoveel bijkomende voorwaarden, be
knottingen en bepaJingen uitmaken ter 
zake van de uitoefening van de genees
kunde, nu inzonderheid artikel 2 van 
het koninklijk besluit van IO november 
1967 elk onderscheid onder geneesheren, 
onmipractici of specialisten uitsluit, weze 
het vanwege een verschillend terug
betalingstarief waarop de verzekerden 
voor eenzelfde behandeling aanspraak 
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kunnen maken, 2° de Koning bij het 
uitvaardigen van genoemde koninklijke 
besluiten, die de materies betreffen 
bepaald in artikel 1, 8°, a en b, van de 
volmachtwet van 31 maart 1967, de 
vormen van deze na de wet van 
9 augustus 1963 uitgevaardigde wet
geving diende na te lev en, in het bij
zonder nu ingevolge zijn eigen koninklijk 
besluit van 10 november 1967, inzonder
heid artikel 4 7, in een overgangsstelsel 
werd voorzien wat de ziekte- en invalidi
teitsverzekering betreft, zodat de Koning 
de aangevochten besluiten niet kon 
uitvaardigen zonder met deze overgangs
regeling rekening te houden, nu deze 
precies zelf de band legt tussen de 
uitoefening van de geneeskunde en de 
ziekte- en invaliditeitsverzekering ; de 
Koning dus zijn verordeningsmacht, ten 
einde de aangevochten besluiten rechts
geldig te kunnen uitvaardigen, had 
dienen te putten en uit de wet van 
9 augustus 1963 en uit artikel 47 van het 
koninklijk besluit van 10 november 1967, 
wat hij niet deed, en waardoor hij 
artikel 67 van de Grondwet heeft 
geschonden ; het belang voor eiser van 
een rechtsgeldige handelwijze vanwege 
het hoofd van de uitvoerende macht 
manifest is, aangezien alsdan de onwettig
heid van de aangevochten koninklijke 
besluiten zou hebben vastgestaan op een 
andere grondslag, zijnde de interne 
onwettigheid van artikel 4 7, eerste en 
tweede lid, nu inderdaad de Koning, 
door te handelen zoals in de eerste twee 
leden van dit artikel bepaald, belast 
zijnde met speciale machten, zichzelf 
een delegatie heeft gegeven die een 
verordenende bevoegdheid uitmaakt om 
regelingen te treffen, buiten het tijds
bestek bepaald door de volmachtwet en 
zonder de in de volmachtwet voorge
schreven vormen na te !even, in het 
bijzonder dat de koninldijke besluiten 
in ministerraad dienden overlegd te zijn ; 

tweede onde?"deel, doo?"dat het arrest 
beslist dat door de besproken koninklijke 
besluiten niet geraakt wordt aan de 
vrijheid van de patient om zijn geneesheer 
te kiezen enjof aan het recht voor elke 
houder van een wettelijk diploma van 
doctor in de genees-, heel- of verloskunde 
elke tak van de geneeskunde uit te 
oefenen, 

te1'wijl de instelling bij wet ofkoninldijk 
besluit van een systeem waarbij ver
schillende terugbetalingstarieven voor 
eenzelfde behandeling worden verleend, 
dit naargelang de verzorging wordt 
volbracht door een geneesheer-omni-

practicus of door een geneesheer
specialist, de keuze van de patient voor 
de ene of de andere groep kan bei:n
vloeden in de economische gedachtenorde, 
zodat een feitelijke toestand van discri
minatie wordt veroorzaakt tussen genees
heren tussen wie de wetgever, in de 
huidige stand van zaken en waarbij 
vooruitzichten en intenties van geen tel 
zijn, geen onderscheid duldt (schending 
van de artikelen 2 van het koninklijk 
besluit van 10 november 1967 en 6 van 
de Grondwet) ; 

de1·de onde1'deel, doo?"dat het arrest 
beslist dat het bestaan van valsheid in 
geschriften en van oplichting bij eiser 
onafhankelijk is van het vraagstuk van 
de wettigheid van de aangevochten 
koninklijke besluiten, nu het om het 
even is of de maatstaven en vermeldingen 
waarvan de verzekeringsinstellingen hun 
tussenkomst en de maat ervan afhan
kelijk maken, hun grondslag vinden 
in een wettelijke reglementering, een 
prive reglementering of in een vaste 
gewoonte of gebruik, 

te1'wijl de onwettigheid van de aange
vochten koninklijke besluiten elk verschil 
in hoedanigheid, wat de ziekte- en 
invaliditeitsverzekering betreft, tussen 
de geneesheren zou doen verdwijnen en 
meteen ook de aanwending van dit 
criterium in de mate en hoegrootheid 
van terugbetaling, zodat slechts de aard 
van de verstrekking enige rol zou spelen ; 
dienvolgens de door eiser aangebrachte 
vermeldingen een derde niet zouden 
kunnen schaden, noch dienaangaande 
enig opzet of oogmerk zou kunnen 
aanwezig zijn, noch enige valse hoedanig
heid in dit licht nuttig zou kunnen 
aangewend worden, wat meteen de 
belangrijkste constitutieve elementen van 
de ten laste gelegde misdrijven zou doen 
vervallen ; het immers illusoir ware te 
denken dat de feitelijke toestand inzake 
de terugbetalingen dezelfde zou zijn met 
of zonder wettelijke regeling en aldus 
redeneren het nut van enige wet mis
kennen is (schending van de artikelen 193 
en volgende en 496 en volgende van het 
Strafwetboek) : 

Wat het eerste onderdeel betreft : 

Overwegende dat artikel 1, 8°, b, van 
de wet van 31 maart 1967 aan de Koning 
de bevoegdheid verleent, niet om de wet 
van 9 augustus 1963 te wijzigen, maar 
aileen om ze toe te passen « zonder in 
geval van dringendheid de adviezen te 
moeten vragen of de voorstellen te 
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moeten afwachten die door de wet 
worden voorgeschreven >> ; 

Dat het koninklijk besluit nr. 78 van 
10 november 1967, dat genomen is ter 
uitvoering van artikel 1, 8°, a, van de 
wet van 31 maart 1967, de uitoefening 
van de geneeskunde en niet de ziekte
en invaliditeitsverzekering regelt ; dat 
artikel 4 7 van dit besluit, in zoverre het 
bepaalt dat de Koning de procedure 
vaststelt voor de erkenning van de artsen
specialisten, aileen beoogt te onderstrepen 
dat de wetgeving op de ziekte- en invali
diteitsverzekering betreffende deze erken
ning onaangetast blijft, zolang geen 
wettelijke bepalingen tot bescherming 
van de titels van specialist uitgevaardigd 
worden ; dat dit artikel de verordenende 
bevoegdheid die de Koning ontleent 
aan de wet van 9 augustus 1963, wijzigt 
noch beperkt ; dat, nu de wet van 
31 maart 1967 de Koning niet de be
voegdheid verleent om de wet van 
9 augustus 1963 te wijzigen, genoemd 
artikel 4 7 geen rechtsgrond kan zijn 
voor de besluiten genomen ter uitvoering 
van de artikelen 24 en 153, § 4, van laatst
genoemde wet ; dat de in het middel 
genoemde koninklijke besluiten van 
19 oktober 1971, 19 april 1972 en 16 no
vember 1973 derhalve, zoals in de aanhef 
ervan is vermeld, hun rechtsgrond alleen 
in die wetsbepalingen vinden en niet in 
artikel 47 van het koninklijk besluit 
nr. 78 van 10 november 1967; 

Dat het onderdeel naar recht faalt ; 

Wat het tweede onderdeel betreft 

Overwegende dat het doel v~n de 
betwiste koninklijke besluiten 1s de 
tussenkomst van de ziekte- en invalidi
teitsverzekering in de betaling van de 
verstrekkingen te regelen, en de aard 
en de maat van deze tussenkomst te 
bepalen; 

Overwegende dat, door met name een 
verschillende tussenkomst vast te stellen 
voor verzorging verstrekt ofwel door een 
geneesheer-omnipracticus ofwel door een 
geneesheer-specialist, geen afbreuk wordt 
gedaan aan artikel 2 van het koninklijk 
besluit nr. 78 van 10 november 1967, 
luidens hetwelk niemand de geneeskunde 
mag uitoefenen die niet het wettelijk 
diploma bezit van doctor in de genees-, 
heel- en verloskunde ; 

Overwegende dat door bedoelde rege
ling en door het stellen van voorwaarden 
voor de erkellling van geneesheren
specialisten ook niet de grondwettelijke 
regel van de gelijkheid der Belgen voor 
de wet wordt miskend, op voorwaarde 

dat al degenen die zich in dezelfde 
toestand bevinden op dezelfde wijze 
behandeld worden, dat geen onderscheid 
tussen individuen wordt gemaakt dat 
door een andere grondwettelijke of een 
internationale regel verboden is en dat 
het onderscheid niet willekeurig is ; dat 
het onderdeel niet aanvoert dat deze 
voorwaarden niet werden in acht ge
nomen; 

Dat het onderdeel niet kan worden 
aangenomen ; 

W at het derde onderdeel betreft : 

Overwegende dat de rechters in hoger 
beroep, na te hebben beslist dat de 
besproken koninklijke besluiten rechts
geldig werden genomen ter uitvoering 
van de wet van 9 augustus 1963, niet 
beslissen dat het bestaan van valsheid 
in geschriften en van oplichting bij 
eiser onafhankelijk is van dit vraagstuk, 
maar overwegen dat « ten slotte dient 
beklemtoond te worden dat, in strijd 
met het standpunt van de beklaagde, 
het vraagstuk van de wettigheid van de 
aangevochten koninklijke besluiten maar 
van ondergeschikt belang is » ; 

Dat het onderdeel, dat hiertegen op
komt, gericht is tegen een door de 
rechters ten overvloede gegeven reden 
en derhalve wegens het ontbreken van 
belang niet ontvankelijk is ; 

En overwegende dat de substantiele of 
op straffe van nietigheid voorgeschreven 
rechtsvormen in acht zijn genomen en 
dat de beslissing geen onwettelijkheid 
bevat die eiser kan grieven ; 

II. In zoverre de voorziening gericht 
is tegen de beslissing op de civiel
rechtelijke vorderingen tegen eiser in
gesteld: 

a) door eerste verweerder : 

Overwegende dat het arrest een provi
sionele vergoeding toekent en de zaak 
voor verdere afdoening naar de eerste 
rechter terugwijst; 

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

Dat de voorziening derhalve voorbarig 
en niet ontvankelijk is ; 

b) door de andere verweerders : 

Overwegende dat eiser geen bijzonder 
middel aanvoert ; 
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Om die redenen, verwerpt de voorzie
ning ; veroordeelt eiser in de kosten. 

11 oktober 1977.- 2e kamer.- Voor
zitter, Ridder de Schaetzen, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - Vm·slaggever, 
de H. Versee.- Gelijkluidende conclusie, 
de H. Lenaerts, advocaat-generaal. -
Pleiter, de H. Devers (van de balie 
te Gent). 

28 KAMER.- 11 Oktober 1977, 

1 o INTERNATIONALE VERDRAGEN. 
- VERDRAG TOT BESOHERMING VAN 
DE REOHTEN VAN DE MENS EN DE 
FUNDAMENTELE VRIJHEDEN, ARTIKEL 6, 
LID l. - BEPALING NIET TOEPASSELIJK 
OP DE OOMMISSIE TOT BESOHERMING 
VAN DE MAATSOHAPPIJ. 

2o BESCHERMING VAN DE MAAT
SCHAPPIJ (WET TOT). - CoM
MISSIE TOT BESOHERMING VAN DE 
MAATSOHAPPIJ.- SAMENSTELLING.
BESLISSING OVER EEN VERZOEK TOT 
INVRIJHEIDSTELLING. CoMMISSIE 
VOORGEZETEN DOOR EEN MAGISTRAAT 
DIE HEEFT DEELGENOMEN AAN DE 
BESLISSING VAN HET VONNISGEREOHT, 
W AARBIJ DE INTERNERING WERD BE
VOLEN. - REGELMATIGE SAMENSTEL
LING. 

3o CASSATIEMIDDELEN. - STRAF
ZAKEN.- MIDDEL TEN BETOGE DATER 
EEN RED EN VAN WRAKING BESTAAT 
TEGEN EEN REOHTER DIE DE BESTREDEN 
BESLISSING HEEFT GEWEZEN. - MID
DEL DAT NIET VOOR HET EERST VOOR 
HET HOF KAN WORDEN VOORGEDRAGEN. 
- VooRWAARDE. 

4° BESCHERMING VAN DE MAAT
SCHAPPIJ (WET TOT). - CoM
MISSIE TOT BESOHERMING VAN DE 
MAATSOHAPPIJ. - VERWERPING VAN 
EEN VERZOEK TOT INVRIJHEIDSTELLING. 
- GEINTERNEERDE DIE EEN PSYOHIA
TRISOH VERSLAG NEERLEGT. - GEEN 

(1) Raadpl. cass., 20 april 1970 (Ar1•. cass., 
1970, blz. 778). 

(2) Raadpl. cass., 14 februari 1977 (Arr. 
cass., 1977, blz. 657). 

OONOLUSIE, - GEEN VERPLIOHTING 
TE ANTWOORDEN OP HET VERSLAG, 

1° Artikel 6, lid 1, van het Europees 
V erdrag tot bescherming van de rechten 
van de mens en de jundamentele vrij
heden is niet toepasselijk op de com
missie tot bescherming van de maat
schappij, die uitspraak doet ove1· een 
verzoek tot invrijheidstelling van de 
ge'interneerde ( 1). 

2° Niet onregelmatig samengesteld is de 
commissie tot bescherming van de 
maatschappij die, wanneer zij beslist 
over een verzoek tot invrijheidstelling, 
wordt voorgezeten door een magistraat 
die heeft deelgenomen aan de beslissing 
van het vonnisgerecht waarbij de inter
nering werd bevolen (2). (Wet op de 
bescherming van de maatschappij, 
art. 12.) 

3° Het middel ten betoge dat er een reden 
van wraking bestaat tegen een rechter 
die de bestreden beslissing heeft gewezen, 
kan niet voor het eerst voor het Hoj 
worden voorgedragen, tenzij de deel
neming van die rechter aan de beslissing 
een essentiiile regel inzake rechtsbedeling 
schendt ( 3). 

4° De commissie tot bescherming van de 
maatschappij die een verzoek tot invrij
heidstelling verwerpt, is niet verplicht 
te antwoorden op de adviezen en over
wegingen van een psychiatrisch verslag 
dat tijdens de debatten werd neergelegd 
en die niet in een regelmatige conclusie 
zijn overgenomen (4). (Wet tot bescher
ming van de maatschappij, art. 18.) 

(ZAMAN.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op de bestreden 
beslissing, op 23 augustus 1977 gewezen 
door de Commissie tot bescherming van 
de maatschappij ingesteld bij de psychia
trische afdeling van de gevangenis te 
Gent; 

A. In zoverre de voorziening gericht 
is tegen de beslissing waarbij eisers 

(3) Oass., 14 juni 1977 (Arr. cass., 1977, 
blz. 1056). 

(4) Raadpl. cass., 23 november 1970 (A1·r. 
cass., 1971, blz. 271). 
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verzoek tot invrijheidstelling wordt ver
worpen: 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
soh ending van artikel 6 van het V erdrag 
tot bescherming van de rechten van de 
mens en de fundamentele vrijheden, te 
Rome ondertekend op 4 november 1950 
en goedgekeurd door de wet van 13 mei 
1955, 

doordat de commissie tot bescherming 
van de maatschappij eisers verzoek tot 
invrijheidstelling verwerpt, 

te?·wijl bij de behandeling van eisers 
verzoek de commissie voorgezeten was 
door dezelfde magistraat als degene die de 
kamer van het hof van beroep voorzat 
welke eiser interneerde; deze overeen
komst. ~n de samenstelling van de 
commiSSie en van de vorenbedoelde 
kamer van het hof van beroep de onpar
tijdigheid van de commissie kan aan
tasten ; bovendien, voor het in acht 
nemen van artikel 6 van het boven
genoemde Verdrag, het niet voldoende 
is dat een rechtbank onpartijdig is, maar 
de rechtbank eveneens naar buiten uit 
de indruk dient te geven dat zij onpar
tijdig is : 

Overwegende dat artikel 6, lid I, van 
het Europese V erdrag tot bescherming 
van de rechten van de mens en de 
fundamentele vrijheden bepaalt dat bij 
het vaststellen van zijn burgerlijke 
rechten en verplichtingen of bij het 
bepalen van de gegrondheid van een 
tegen hem ingestelde strafvervolging een 
ieder recht heeft op een eerlijke en open
bare behandeling van zijn zaak, bim1en 
een redelijke termijn, door een onafhan
kelijke en onpartijdige rechterlijke in
stantie welke bij de wet is ingesteld ; 

Overwegende dat de beslissing van de 
commissie tot bescherming van de maat
schappij, uitspraak doende op een ver
zoek tot invrijheidstelling van een gei:n
terneerde, niet het kenmerk heeft van 
een beslissing op een vordering tot het 
vaststellen van burgerlijke rechten en 
verplichtingen en evenmin van een 
beslissing op een strafvervolging ; 

Dat, derhalve, artikel 6, lid 1, van het 
Verdrag ten deze geen toepassing vindt ; 
.. o.ver':l'egende dat weliswaar de onpar

tiJdighmd van de rechter een essentiele 
regel van de rechtsbedeling vormt, 
die door de commissies tot bescherming 
van de maatschappij, wanneer zij over 
een verzoek tot invrijheidstelling te 
oordelen hebben, moet worden nageleefd; 
dat echter de beslissing van de com
missie over een verzoek tot invrijheid-

stelling niet dezelfde zaak betreft als de 
beslissing van het vonnisgerecht, waarbij 
de internering wordt bevolen; dat der
halve door de in het middel aangehaalde 
omstandigheid dat dezelfde magistraat 
heeft deelgenomen aan beide beslissingen, 
geen essentiele regel in zake rechts
be~eling is geschonden en de onpartijdig
heid van de commissie niet in het gedrang 
komt; 

Overwegende dat het middel, in zoverre 
het erop neerkomt een reden van wraking 
aan te voeren, niet voor de commissie 
':'~rd voorg~dragen; dat, nu geen essen
tiele regel mzake rechtsbedeling is ge
schonden, het middel niet voor het eerst 
voor het Hof kan worden opgeworpen ; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen ; 

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

do01·dat de commissie tot bescherming 
van de maatschappij eisers verzoek tot 
invrijheidstelling verwerpt, 

terwijl eiser een psychiatrisch verslag 
n~erlegde ':l'aarin besloten werd dat hij 
met meer m staat van krankzinnigheid 
noch zware geestesstoornis verkeert en 
eiser dit besluit tot het zijne maakte 
door de neerlegging van dit stuk ; de 
commissie dit psychiatrisch verslag 
diende in overweging te nemen daar de 
wet van 1 juli 1964 op de abnormalen 
en de gewoontemisdadigers uitdrukkelijk 
bepaalt dat een gei:nterneerde het advies 
mag voorleggen van een door hem 
gekozen geneesheer, die inzage mag 
hebben van het dossier van de gei:nter
neerde ; in geval het verslag van de door 
de gei:nterneerde geraadpleegde genees
heer besluit tot de genezing en de sociale 
ongevaarlijkheid van de gei:nterneerde, 
zoals ten deze het geval is, de commissie 
dient te antwoorden op de motieven 
welke de geneesheer tot vorengezegd 
besluit brengen ; de commissie dit ten 
deze niet gedaan heeft doch enkel heeft 
geacteerd dat de toestand van eiser niet 
verbeterd was : 

Overwegende dat uit de stukken waar
op het Hof vermag acht te slaan, niet 
blijkt dat eiser voor de commissie een 
geschreven conclusie neerlegde of een 
mondelinge conclusie nam ; 

Dat de commissie niet gehouden is 
te antwoorden op een psychiatrisch 
verslag dat tijdens de debatten werd 
neergelegd en waarvan de inhoud niet 
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In een regelmatige conclusie is over
genomen; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen ; 

En overwegende dat de substantiele 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 de beslissing waarbij de plaat
sing van eiser in de inrichting te 
Merksplas wordt bevolen : 

Overwegende dat dusdanige beslissing 
niet voor cassatieberoep vatbaar is ; 

Dat de voorziening derhalve niet 
ontvankelijk is ; 

Om die redenen, verwerpt de voor
ziening. 

11 oktober 1977.- 2e kamer.- Voor
zitter, Ridder de Schaetzen, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - Verslaggever, 
de H. Lebbe.- Gelijkluidende conclusie, 
de H. Lenaerts, advocaat-generaal. -
Pleiters, de HH. Deheselle (van de balie 
te Gent) en Demeyere (van de balie te 
Dendermonde). 

2e KAMER. - 11 oktober 1977. 

VERJARING. - STRAFZAK:ElN. - IN
BREUK OP ARTIKEL 4 VAN DE BESLUIT
WET VAN 14 NOVEMBER 1939. -
VERJARINGSTERMIJN. 

I nbreuken op artikel 4 van de besluitwet 
van 14 november 1939 betreffende de 
beteugeling van de dronkenschap, die 
strafbaar zijn met correctionele straffen, 
verjaren door verloop van drie jaren ( 1). 
(Wet van 17 april1878, artt. 21 en 25.) 

(PROCUREUR DES KONINGS 
TE DENDERMONDE, T. HABBAB.) 

Met de notitie overeenstemmend 
arrest. 

11 oktober 1977.- 2e kamer.- Voor-

(1) Vgl. cass., 20 oktober 1975 en 3 februari 
·1976 (A1'1'. cass., 1976, blz. 228 en 650). 

zitter, Ridder de Schaetzen, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggever, 
de H. Lebbe.- Gelijkluidende conclusie, 
de H. Lenaerts, advocaat-generaal. 

2e KAMER. - 11 oktober 1977. 

ONTUCHT EN PROSTITUTIE. 
0PWEKKEN VAN DE ONTUCHT VAN EEN 
MINDERJARIGE. - MOREEL BESTAND
DEEL VAN HET MISDRIJF. - 0PZET 
EENS ANDERS DRIFTEN TE VOLDOEN. -
DRIJFVEER VAN DE DADER ONVER
SCHILLIG. 

W anneer van de beklaagde die vervolgd 
wordt wegens inbreuk op artikel 379 van 
het Strafwetboek het opzet bewezen is de 
ontucht van een minderjarige op te 
wekken, te vergemakkelijken of te be
gunstigen ten einde eens anders driften 
te voldoen, is de persoonlijke drijfveer 
van de beklaagde onverschillig voor het 
bestaan van het misdrijf (2). 

(PEETERMANS.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 3 juni 1977 door het Hof van 
Beroep te Antwerpen gewezen ; 

I. In zoverre de voorziening gericht is 
tegen de beslissing waarbij eiser ontslagen 
wordt van de tegen hem uitgesproken 
terbeschikkingstelling van de regering : 

Overwegende dat de voorziening bij 
gebrek aan belang niet ontvankelijk is ; 

II. In zoverre de voorziening gericht 
is tegen de beslissing waarbij eiser 
veroordeeld wordt : 

Over het eerste middel, hieruit afgeleid 
dat het arrest eiser veroordeelt wegens 
de telastlegging A, zijnde aanslag tegen 
de zed en door, ten einde eens anders 
driften te voldoen, de ontucht van een 

(2) Cass., 25 maart 1963 (Bull. en Pas., 
1963, I, 801); raadpl. cass., 19 januari 1959 
(Arr. cass., 1959, biz. 398) en 22 november 
1971 (ibid., 1972, biz. 293). 
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minderjarige op te wekken, te verge
makkelijken of te begunstigen, 

terwijl deze telastlegging vereist dat 
men handelt ten einde eens anders driften 
te voldoen ; zowel uit het strafdossier 
als uit de overwegingen van het arrest 
blijkt dat V ... en F ... niet verlangden naar 
de door eiser voorgestelde praktijken ; het 
daarentegen duidelijk is dat eiser enkel 
handelde ten einde zijn eigen driften te 
voldoen, wat een andere kwalificatie van 
de feiten veronderstelt, opdat deze straf
baar zouden zijn ; de eerste rechter eiser 
dan ook terecht van deze feiten had vrij
gesproken ; derhalve het hof van beroep 
zich vergist heeft en het arrest niet naar 
behoren motiveert, wanneer het stelt 
dat het motief van eiser zelf terzake 
zonder invloed is op het tot stand komen 
van het strafbaar feit : 

Overwegende dat het arrest vaststelt 
dat de door eiser voorgestelde praktijken 
tot doel hadden de driften van beide 
meisjes te voldoen en dat het motief 
van eiser zelf ten deze zonder invloed 
is op het tot stand komen van het 
strafbaar feit ; 

Dat het arrest aldus te kennen geeft 
dat eiser, welke ook zijn drijfveer was, 
gehandeld heeft met het door artikel 379 
van het Strafwetboek vereiste opzet 
eens anders driften te voldoen ; 

Dat het zijn beslissing wettelijk recht
vaardigt; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen ; 

En overwegende dat de substanWile of 
op straffe van nietigheid voorgeschreven 
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. 

ll oktober 1977.- 2e kamer.- Voor
zitter en Verslaggever, Ridder de 
Schaetzen, raadsheer waarnemend voor
zitter. - Gelijkluidende conclusie, de 
H. Lenaerts, advocaat-generaal. 
Pleiter, de H. Van Engelen (van de balie 
te Antwerpen). 

2° KAMER. - 11 oktober 1977. 

VOORZIENING IN CASSATIE. 

PERSONEN BEVOEGD OM ZIOH IN CAS· 
SATIE TE VOORZIEN.- STRAFZAKEN.
BURGERLIJKE RECHTSVORDERING. -
BESLISSING DIE AAN DE BURGERLIJKE 
PARTIJ HAAR RECHTSVORDERING ONT· 
ZEGT. - VOORZIENING VAN DE BE
KLAAGDE NIET ONTVANKELIJK. 

Niet ontvankelijk, wegens het ontbreken 
van belang, is de vooniening van de 
beklaagde tegen een beslissing die aan 
de burgerlijke pa?·tij haar rechtsvordering 
ontzegt ( 1 ) . 

(THIJS, T. ASSURANTIE 
VAN DE BELGISCHE BOERENBOND.) 

Met de notitie overeenstemmend 
arrest. 

ll oktober 1977. - 2e kamer. -
Voorzitter en Verslaggever, Ridder de 
Schaetzen, raadsheer waarnemend voor
zitter. - Gelijkluidende conclusie, de 
H. Lenaerts, advocaat-generaal. 

28 KAMER. - 11 oktober 1977. 

OVERSPEL. - ECHTSCHEIDING IN DE 
LOOP VAN DE VERVOLGING.- VERVAL 
VAN DE STRAFVORDERING. 

De overschrijving in de registers van de 
burgerlijke stand van de beslissing die de 
echtscheiding toestaat, doet de straf
vordering inzake overspel vervallen (2). 
(S.W., art. 389; Ger. W., artt. 1275 
en 1278.) 

(PROCUREUR·GENERAAL 
IN HET HOF VAN CASSATIE, INZAKE D ... ) 

Met de notitie overeenstemmend 
arrest. 

(1) Cass., 6 mei 1974 (A1•r. cass., 1974, 
blz. 996). 

(2) Cass., 28 juni 1943 (Arr. cass., 1943, 
blz. 149); raadpl. cass., 29 juni 1964 (Bull. 
en Pas., 1964, I, 1159) en 5 februari 1973, 
twee arresten (Arr. cass., 1973, blz. 563 en 
564). 
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11 oktober 1977.- 2e kamer.- Voor
zitter, Ridder de Scbaetzen, raadsbeer 
waarnemend voorzitter.- Verslaggever, 
de H. Versee. - Gelijkluidende conclttsie, 
de H. Lenaerts, advocaat-generaal. 

2e KAMER.- 11 oktober 1977. 

10 VERJARING. - STRAFZAKEN. 
STRAFVORDWRING. 0VWRTREDING 
OMSCHRWVWN IN HET 8TRAFWETBOEK. 
- VERJARING NOODZAKELIJK INGE· 
TREDEN NA VWRLOOP VAN WEN JAAR, 
BIJ ONTSTWNTWNIS VAN EEN GROND 
TOT SCHORSING. 

20 VERJARING. - STRAFZAKEN. 
BURGERLIJKE RECHTSVORDERING. 
VERNIETIGING VAN DE BESLISSING OP 
DE STRAFVORDERING WEGENS VERJA· 
RING VAN DWZE RECHTSVORDERING.
VERNIETIGING ZONDER GEVOLG TEN 
AANZIEN VAN DE BURGERLIJKE RECHTS· 
VORDERING DIE VOOR DE VWRJA.RING 
VAN DE STRAFVORDERING IS INGESTELD. 

so BELEDIGING EN SMAAD. 
ANDERW BELEDIGINGEN DAN IN 
BOEK II, TITEL VIII, HOOFDSTUK v, 
VAN HET 8TRAFWETBOEK ZIJN OM· 
SCHREVWN. - STRAFWETBOEK, ARTI· 
KEL 561, 7°. - BWSTANDDELEN VAN 
HET MISDRIJF. 

4° VERWIJZING NA CASSATIE. -
STRAFZAKWN. - CASSATIE VAN DE 
BESLISSING OP DE STRAFVORDERING 
WEGENS VWRVAL.- KOSTEN VAN DWZE 
RECHTSVORDWRING MOETEN TEN LASTW 
VAN DW STAAT BLIJVEN. - CASSATIE 
ZONDER VWRWIJZING. 

1° De strafvorde?·ing ingevolge een bij het 
Strafwetboek omschreven overtreding ver
jaart noodzakelijk, bij ontstentenis van 
een grond tot scho1·sing van de verja1·ing, 
door verloop van een }aar vanaj de dag 
waarop het feit is gepleegd ( 1). (Wet 
van 17 april 1878, artt. 21 en 22.) 

(1) Cass., 3 januari 1972 (A1•r. cass., 1972, 
biz. 429); vgl. cass., 22 juni 1976 (ibid., 
1976, biz. 1191) en 21 februari 1977 (ibid., 
1977, biz. 676). 

(2) Cass., 18 februari 1975 (A1'1·. cass., 
1975, biz. 678); raadpl. cass., 21 februari 
1977 (ibid., 1977, biz. 676). 

CASSATIE, 1978. - 7 

2° Het verval van de strafvordering door 
ver}aring en de vernietiging die het 
meebrengt, hebben geen gevolg ten 
aanzien van de burgerlijke rechts
vordering die v66r de ver}aring van de 
strajvorde1·ing is ingesteld (2). (Wet 
van 17 april1878, artt. 26 en 27.) 

S0 De in artikel 444 van het Strajwetboek 
omschreven omstandigheden zi}n geen 
bestanddelen van het misdriJf omschreven 
in artikel 561, 7°, van het Straf
wetboek (S). 

40 W anneer de beslissing op de straf
vordering ve1·nietigd wordt, omdat deze 
rechtsvordering vervallen is en de kosten 
van deze rechtsvo1·dering ten laste van de 
Staat moeten bli}ven, geschiedt de cas
satie zonder verwijzing (4). 

(BOSSCHAERT, T. VAN RENDE.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op bet bestreden 
vonnis, op 27 juni 1977 in boger beroep 
gewezen door de Correctionele Recbtbank 
te Dendermonde ; 

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

Over bet middel an1btsbalve afgeleid 
uit de scbending van de artikelen 21, 22 
en 24 van de wet van 17 april 1878 
boudende de voorafgaande titel van bet 
W etboek van Strafvordering, zoals ver- · 
vangen door artikel 1 van de wet van 
SO mei 1961 : 

Overwegende dat bet vonnis eiseres 
met toepassing van de artikelen 561, 7°, 
562 en 565 van bet Strafwetboek tot een 
geldboete van 20 frank en een gevan
genisstraf van negen dagen veroordeelt 
wegens beledigingen gericbt tegen Van 
H ... St. en S.G., overtreding gepleegd 
in staat van berbaling ; dat bet vaststelt 
dat de feiten op 1S juni 1976 werden 
gepleegd; 

Overwegende dat bet vonnis op 27 juni 
1977, dit is meer dan een jaar na de 
feiten, werd gewezen ; 

(3) Raadpi. cass., 10 juli 1916 (Bull. en Pas., 
1917, I, 191), 17 februari 1941 (Ar1•, cass., 
·1941, biz. 35) en 26 juni 1944 (ibid., 1944, 
biz. 184). 

(4) Cass., 22 maart 1977 (Arr. cass., 1977, 
biz. 788). 
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Overwegende dat, bij ontstentenis van 
enige grond tot schorsing van de verja
ring, deze noodzakelijk was ingetreden 
en dat het vonnis na dit te hebben 
vastgesteld de kosten van de straf
vordering ten laste van de Staat had 
moeten laten ; 

II. In zoverre de voorziening gericht is 
tegen de beslissing op de door verweerster 
tegen eiseres ingestelde civielrechtelijke 
vordering: 

Overwegende dat blijkens de proces
stukken verweerster zich op 4 februari 
1977 voor de politierechtbank tegen 
eiseres burgerlijke partij heeft gesteld ; 
dat haar civielrechtelijke vordering dan 
ook werd ingesteld vooraleer de straf
vordering ingevolge verjaring was ver
vallen ; dat het verval van de strafvor
dering en de vernietiging die er het 
gevolg van is derhalve geen invloed 
hebben op voormelde civielrechtelijke 
vordering; 

Over het middel afgeleid uit de schen
ding van artikel 561, 7°, van het Straf
wetboek, 

doordat het vonnis eiseres veroordeelt 
wegens de haar ten laste gelegde over
treding van de ingeroepen wetsbepaling 
om tegen gestelde lichamen of tegen 
bijzondere personen, namelijk tegen Van 
H ... St. en S.G., andere beledigingen te 
hebben gericht dan in boek II, titel VIII, 
hoofdstuk V, van het Strafwetboek zijn 
omschreven, 

terwijl de wettelijke voorwaarden daar
toe niet verenigd zijn, nu artikel 561, 7°, 
van het Strafwetboek uitdrukkelijk naar 
hoofdstuk V van titel VIII van boek II 
van dat wetboek verwijst, zodat de 
telastlegging enkel met inachtneming van 
de door artikel 444 van hetzelfde wetboek 
omschreven bestanddelen kon aanleiding 
geven tot veroordeling, inzonderheid met 
inachtneming van artikel 444, vierde lid, 
naar luid waarvan de aantijgingen dienen 
te worden uitgebracht ten overstaan van 
getuigen, in aanwezigheid van de be
ledigde persoon, en nu eiseres de haar 
ten laste gelegde beledigingen steeds 
heeft ontkend en verweerster van H ... 
over geen getuigen beschikt : 

Overwegende dat, in strijd met wat 
het middel betoogt, artikel 561, 7°, van 
het Strafwetboek niet naar hoofdstuk V 
van titel VIII van hoek II van dit 
wetboek verwijst met het oog op toepas
sing van de door dat hoofdstuk opgelegde 
voorwaarden, inclusief die van arti-

kel 444, maar integendeel, bij afwijking 
van voormeld hoofdstuk V, enkel de 
andere beledigingen strafbaar stelt dan 
die welke in datzelfde hoofdstuk zijn 
omschreven ; 

Dat het middel faalt naar recht ; 

Om die redenen, en zonder acht te 
slaan op het ander middel, dat niet kan 
leiden tot een ruimere cassatie, ver
nietigt het bestreden vonnis in zoverre 
het uitspraak doet over de strafvorde
ring ; zegt dat er dienaangaande geen 
grond bestaat tot verwijzing; beveelt 
dat van dit arrest melding zal worden 
gemaakt op de kant van de gedeeltelijk 
vernietigde beslissing ; verwerpt de voor
ziening voor het overige ; veroordeelt 
eiseres in de helft van de kosten en laat 
de helft ten laste van de Staat. 

11 oktober 1977.- 2e kamer.- Voor
zitter, Ridder de Schaetzen, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - Verslaggevm·, 
de H. Delva. - Gelijkluidende conclusie, 
de H. Lenaerts, advocaat-generaal. -
Pleiter, de H. D'Hooghe (van de balie 
te Dendermonde). 

2e KAMER.- 11 oktober 1977. 

VERHAAL OP DE RECHTER. 
NOODZAKELIJKE TUSSENKOMST VAN 
E'E'N ADVOOAAT BIJ RET HOF VAN 
0ASSATIE. 

Daar het verhaal op de rechter een burger
rechtelijk geding is, is het enkel ontvan
kelijk indien het wordt ingeleid door een 
verzoekschrijt ondm·tekend door een advo
caat bij het Hoj van Oassatie (1). 
(Artt. 478, 1080 en ll40 tot ll47 G.W.) 

(SABBE.) 

Met de notitie overeenstemmend 
arrest. 

11 oktober 1977.- 2e kamer.- Voor
zitter, Ridder de Schaetzen, raadsheer 

(1) Cass., 4 mei 1976 (Ar1•, cass., 1976• 
biz. 988) en 14 december 1976 (ibid., 1977, 
biz. 435). 
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waarnemend voorzitter. - V erslaggever, 
de H. Versee. - Gelijkluidende conclusie, 
de H. Lenaerts, advocaat-generaal. 

2e KAMER. - 11 oktober 1977, 

1o VONNISSEN EN ARRESTEN. 
STRAFZAKEN. - REOHTER IN HOGER 
BEROEP BIJ WIE DE STRAFVORDERING 
AANHANGIG IS.- 0PTREDEN VAN RET 
OPENBAAR MINISTERIE. - V ASTSTEL
LING. 

2° VONNISSEN EN ARRESTEN. -
STRAFZAKEN. - VORMEN VAN HET 
ONDERZOEK VOOR DE REOHTER IN 
HOGER BEROEP, - BEWIJS. 

30 TAALGEBRUIK.- STRAFZAKEN.
NIETIGHEID TEN GEVOLGE VAN BOHEN
DING VAN DE WET VAN 15 JUNI 1935.
LATERE BESLISSING OP TEGENSPRAAK 
EN NIET LOUTER VOORBEREIDENDE 
BESLISSING OP TEGENSPRAAK. - NIE
TIGHEID GEDEKT. 

1° W anneer de strajvorde1·ing voor de 
rechter in hoger beroep is gebracht, is het 
horen van het openbaar ministe1·ie in 
zijn vorderingen een substantiele ?'echts
vorm die in het proces-verbaal van de 
terechtzitting of in de beslissing moet 
worden vastgesteld (1). (Artt. 210 en 
234 Sv.) 

2° Het bewijs van de inachtneming van de 
wettelijke bepalingen betreffende de vor
men van het onderzoek in strajzaken 
voor de rechter in hoger beroep kan 
blijken zowel uit de vaststellingen van de 
beslissing als uit de daa1·mede niet 
strijdige vermeldingen van de p?·ocessen
verbaal van de terechtzittingen (2). 
(Artt. 190 en 211 Sv.) 

3° Nietigheid ten gevolge van schending 
van de bepalingen van de wet van 15 juni 

(1) Cass., 27 november 1973 en 2 april1974 
(Arr. cass., 1974, biz. 350 en 849). 

Over de vraag of het openbaar ministerie 
in zijn advies moet worden gehoord i.v.m. 
de rechtsvordering van de burgerlijke partij, 
raadpi. cass., 3 december 1974 (Arr. cass., 
1975, biz. 397 en noot 1 get. F.D.). 

(2) Cass., 27 oktober 1975 (A1·r. cass., 

1935 op het gebruik der talen in gerechts
zaken is niet gedekt door een latere 
beslissing die niet louter voorbereidend 
en op tegenspraak gewezen is en die 
zelf door geen uit de schending van die 
wet voortvloeiende nietigheid is aan
getast (3). (Art. 40, tweede lid, wet 
van 15 juni 1935.) 

(MOENEOLAEY.) 

ARREST. 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 4 augustus 1977 door het 
Hof van Beroep te Gent gewezen ; 

Over het middel afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 210 van het Wet
bock van Strafvordering, 12 en 14 van 
de wet van 15 juni 1935 op het gebruik 
van de talen in gerechtszaken, 

doordat het arrest eiser veroordeelt 
wegens valsheid in geschriften, oplichting 
en afzetterij, doch niet vermeldt dat 
het openbaar ministerie heeft gevorderd, 

te1·wijl het hof van beroep in zijn arrest 
authentiek diende vast te stellen dat het 
openbaar ministerie werd gehoord zoals 
vereist door artikel 210 van het Wetboek 
van Strafvordering, en eveneens dat de 
vordering van het openbaar ministerie 
ten deze in het Nederlands werd uitge
sproken, overeenkomstig de artikelen 12 
en 14 van de wet op het gebruik van de 
talen in gerechtszaken, en het hof van 
beroep deze rechtsvormen niet in acht 
neemt, nu het zittingsblad weliswaar 
vermeldt dat het openbaar ministerie 
heeft gevorderd, maar noch het arrest 
noch het zittingsblad vermeldt dat de 
vordering van de procureur-generaal 
in het Nederlands is uitgesproken : 

Overwegende dat, wanneer de straf
vordering bij de rechter in hoger beroep 
aanhangig is, het horen van het openbaar 
ministerie een substantiele rechtsvorm is ; 

Overwegende dat het bewijs dat de 
wetsbepalingen betreffende de vormen 
van het onderzoek zijn nageleefd kan 

1976, biz. 265) ; vgi. cass., 1 maart 1976 
(ibid., 1976, biz. 748) en 5 november 1976 
(ibid., 1977, biz. 272); raadpl. cass., 25 no
vember 1975 (ibid., 1976, biz. 387). 

(3) Cass., 25 november 1975 (Arr. cass., 
1976, biz. 391); raadpi. cass., 21 januari 1976 
(ibid., 1976, biz. 601) en 27 juni 1977 (ibid., 
1977, biz. 1108). 
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blijken zowel uit de vermeldingen van de 
processen-verbaal van de terechtzittingen 
als uit de vaststellingen van het arrest ; 

Overwegende dat het proces-verbaal 
van de openbare terechtzitting van 
4 augustus 1977 vaststelt dat het 
openbaar ministerie gevorderd heeft ; 

Overwegende dat, voor het overige, 
nu de door het middel aangevoerde 
schending van de artikelen 12 en 14 van 
de wet van 15 juni 1935 voor het hof 
van beroep niet werd opgeworpen, het 
arrest, dat niet louter voorbereidend is, 
dat op tegenspraak werd gewezen en 
zelf door geen uit de schending van de 
wet van 15 juni 1935 voortvloeiende 
nietigheid is aangetast, krachtens arti
kel 40, tweede lid, van voornoemde wet 
de beweerde nietigheid dekt ; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen ; 

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 ; veroordeelt eiser in de kosten. 

11 oktober 1977.-26 kamer.- Vom·
zitter, Ridder de Schaetzen, raadsheer 
waarnemend voorzitter.- Verslaggever, 
de H. Delva. - Gelijkluidende conclusie, 
de H. Declercq, advocaat-generaal. -
Pleiter, de H. Deheselle (van de balie 
te Gent). 

2e KAMER. -11 oktober 1977. 

1o CASSATIEMIDDELEN. - STRAF
ZAKEN. - STRAFVORD:ElRING. - V:EJR
OORDELING WEG:EJNS VALSHEID IN G:El
SOHRIFT:El. - MIDDEL HIERUIT AFGE
L:EJID DAT HET FElT ALS V ALSH]JID IN 
PRIVAT:El GESOHRIFTEN DIENDE TE 
WORD:EJN GEKWALIFIO:El:ElRD. - UITGE-

(1) O'ass., 18 april 1972 (Arr. cass., 1972, 
biz. 779); raadpl. cass., 5 mei 1975 (ibid., 
1975, biz. 969), 19 januari en 25 mei 1976 
(ibid., 1976, biz. 206 en 644). 

Raadpi. cass., 20 januari 1976 (ibid., 1976, 
biz. 592) : hoofdzakelijke deeineming aan 
valsheid in geschriften · gepieegd door een 
openbaar officier of ambtenaar in de uit-

SPROKEN STRAF DI:El VERANTWOORD 
BLI.TFT, ZELFS AL WAS RET MIDDEL 
G:ElGROND. NI:EJT-ONTVANRELI.TK· 
H:EliD. 

2° CASSATIEMIDDELEN. - STRAF
ZAREN. - AANVO:EJRING VAN OMSTAN· 
DIGH:ElDEN W AARUIT G:EJEN VORMGEBR:ElK 
OF ONWETTELI.TKHEID WORDT AFGE· 
LEID.- G:EJEN OASSATIEMIDDEL. 

1° Niet ontvankelijk, bij gebrek aan belang, 
is het middel hieruit ajgeleid dat het als 
valsheid in authentieke geschriften ge
kwalijiceerd feit waarvoor de eiser is 
veroordeeld als valsheid in private 
geschriften had moeten gekwalijiceerd 
zijn, als de uitgesproken straf het wette
lijke maximum op laatstvermelde mis
d?·ijj niet te boven gaat (1). (Artt. 411 
en 414 Sv.) 

2° Geen cassatiemiddel vormt de aanvoering 
van omstandigheden waaruit geen vorm
geb?·ek of onwettelijkheid wordt afge
leid (2). (Art. 608 G.W. ; artt. 407 en 
vlg. Sv.) 

(ASS:ElLMAN, MOREL D]J WESTGAVER, 
COOPMAN :EJN VANDERHOFSTADT.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 28 juni 1977 door het Hof 
van Beroep te Gent gewezen ; 

I. Op de voorziening van Asselman : 

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

artikelen 7 en 9 van de Grondwet, 66 en 
195 van het Strafwetboek, 

doordat het arrest het feit B, ten laste 
gelegd van eiser, meer bepaald om in 
de notariele verkoopakte verleden te 
Brugge op 3 oktober 1973, een onjuiste 
verkoopprijs te hebben laten vermelden 
- en waarvan het arrest aanneemt dat 
zulks in akkoord tussen koper en ver
koper, private personen, is geschied -

oefening van zijn bediening, zelfs door een 
persoon die zeif geen openbaar officier of 
ambtenaar is, wordt gestraft met de straffen 
van de artikeien 193, 194, 195, 197 en 214 van 
het Strafwetboek. 

(2) O'ass., 5 oktober 1976 (A1•r. cass., 1977, 
biz. 140). 
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aanhoudt als het misdrijf van valsheid 
in authentieke geschriften dat gesanc
tioneerd wordt door artikel 195 van het 
Strafwetboek, 

terwijl eiser geconcludeerd heeft 1° dat 
zodanige prijsbewimpeling geen misdrijf 
van valsheid in authentieke en openbare 
geschriften uitmaakt daar bedoelde ver
koopakte niet de juistheid van de 
verkoopprijs tot doel heeft maar wel de 
vaststelling van de eigendomsoverdracht 
en 2° dat de authenticiteit van de 
verkoopakte hiertoe speciaal vereist is 
zodanig dat deze akte, houdende over
dracht van zakelijke rechten, kan over
geschreven worden in een daartoe 
bestemd register op het kantoor van 
bewaring van de hypotheken ( artikel 1 
en 2 van de wet van 16 december 1851) ; 
immers de vermelding van de verkoop
prijs van een goed tussen particulieren 
in een notariele verkoopakte geen grotere 
kracht verleent van waarheid, dit is van 
de echtheid dat de uitgedrukte cijfers 
werkelijk die zijn van de overeengekomen 
werkelijke koopprijs, dan een gewone 
onderhandse akte ; 

het tweede, uit de schending van de 
artikelen 66, 195 en 196 van het Straf
wetboek, 

doordat het arrest eiser straft om als 
mededader aan het plegen van het 
misdrijf, dat door artikel 195 van het 
Strafwetboek wordt beteugeld, deel te 
hebben genomen, 

terwijl de artikelen 195 en 196 van het 
Strafwetboek een volstrekt onderscheid 
maken tussen de openbare officier en de 
andere personen, 1net dien verstande 
dat de private personen als mededaders 
van het door de openbare ambtenaar 
gepleegde en in artikel 195 van het 
Strafwetboek omschreven misdrijf onder 
toepassing vallen van artikel 196 van het 
Strafwetboek, en daarop bijzondere 
straffen stelt, 

en terwijl, wanneer de strafwet, in 
onderhavig gevalluidens de !J>rtikelen 195 
en 196 van het Strafwetboek, een uit
drukkelijk onderscheid maakt tussen de 
valsheid gepleegd door de openbare 
ambtenaar en die gepleegd door andere 
personen in hetzelfde authentieke ge
schrift, het dan wel gaat om twee 
onderscheiden specifieke misdrijven 
waarop welbepaalde straffen zijn gesteld, 
zodat artikel 66 van het Strafwetboek 
geen toepassing kan vinden : 

Overwegende dat de middelen erop 
neerkomen te stellen dat eiser niet 

moet worden veroordeeld wegens vals
heid in authentieke geschriften maar 
aileen wegens valsheid in private ge
schriften; 

Overwegende dat de uitgesproken 
straf gerechtvaardigd zou blijven, zelfs 
indien de eiser ten laste gelegde feiten 
niet onder toepassing van artikel 195 
maar van artikel 196 van het Strafwet
boek mochten vallen, weshalve de mid
delen, bij gebrek aan belang, niet 
ontvankelijk zijn ; 

En overwegende dat de substantiele 
o~ op straffe van nietigheid voorge
schreven rechtsvormen in acht zijn 
genom en en de beslissing overeen. 
komstig de wet is gewezen ; 

II. Op de voorziening van Coopman : 

Over het eerste middel, hieruit afgeleid 
dat, " mocht de voorliggende telast
legging uiteindelijk worden aangehouden, 
uit het arrest niet blijkt dat enige 
beschikking is genomen met betrekking 
tot de eventuele mutatie van kwestieuze 
authentieke verkoopakte verleden v66r 
notaris Vanderhofstadt (thans vierde 
eiser) te Brugge >> : 

Overwegende dat, nu eiser uit het door 
hem aangevoerde feit geen schending van 
de wet of verzuim van substantiele of 
op straffe van nietigheid voorgeschreven 
vormen afleidt, het middel niet ontvan
kelijk is; 

Over het tweede middel, 

Dat in het middel feiten en recht 
vermengd zijn, zodat het niet ontvan
kelijk is; 

En overwegende, voor het overige, dat 
de substantiele of op straffe van nietig
heid voorgeschreven rechtsvormen in 
acht zijn genomen en de beslissing 
overeenkomstig de wet is gewezen ; 

III. W at de voorzieningen van de 
andere twee eisers betreft : 

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
ningen ; veroordeelt de eisers in de kosten. 

11 oktober 1977.- 2e kamer.- Voor
zitter, Ridder de Schaetzen, raadsheer 
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waarnemend voorzitter. - Verslaggever, 
de H. Delva. - Gelijkluidende conclusie, 
de H. Declercq, advocaat-generaal. -
Pleiters, de HH. Baert (van de balie te 
Gent) en Mullie (van de balie te Brugge). 

26 KAMER. - 12 oktober 1977. 

1 o REDENEN VAN DE VONNISSEN 
EN ARRESTEN.- STRAFZAREN.
BIJ CONCLUSIE VOORGEDRAGEN VER
WEER DAT TER ZAKE NIET MEER 
DIENEND IS WEGENS DE VASTSTEL
LINGEN VAN DE RECHTER. - GEEN 
VERPLICHTING VOOR DE RECHTER HIER
OP TE ANTWOORDEN. 

2o REDENEN VAN DE VONNISSEN 
EN ARRESTEN. - STRAFZAREN. -
00NCLUSIE. - BESLISSING DIE DE 
FEITELIJRE GEGEVENS VERMELDT 
WAAROP ZIJ IS GEGROND. - BESLIS
SING DIE ALDUS ANTWOORDT OP DE 
CONCLUSIE WAARIN ANDERE OF HIER
MEE STRIJDIGE GEGEVENS WORDEN 
UITEENGEZET. - BESLISSING REGEL
MATIG MET REDENEN OMKLEED. 

1° De jeitenrechter is niet verplicht nader 
te antwoorden op een bij conclusie 
voorgedragen ve1·weer dat niet meer 
ter zake dienend is wegens de vast
stellingen van zijn beslissing ( 1). 
(Art. 97 Grondwet.) 

2° Regelmatig met redenen omkleed is de 
beslissing die nauwkeurig vermeldt op 
welke jeitelijke gegevens zij is gegrond 
en aldus de hiermede strijdige of andere 
feitelijke gegevens beantwoordt die bij 
conclusie zijn aangevoerd (2). (Art. 97 
Grondwet.) 

(ESQUELIN, T. PIETTE, ALLART 
EN NAAMLOZE VENNOOTSCHAP 

(( ASSUBEL ll.) 

Met de notitie overeenstemmend 
arrest. 

(1) Oass., 8 juni 1976 (Arr. cass., 1976, 
biz. 1122) en 13 januari 1977 (ibid., 1977, 
biz. 544). 

(2) Cass., 28 april 1977 (Arr. cass., 1977, 
blz. 889). 

12 oktober 1977.- 26 kamer.- Voor
zitter, Baron Richard, voorzitter. -
Verslaggever, Baron Vin9otte. - Gelijk
luidende conclusie, de H. Ballet, advocaat
generaal. - Pleiter, de H. L. Simont. 

26 KAMER.- 12 oktober 1977. 

1° TAALGEBRUIK.- DUITSE TAAL.
RECHTSPLEGING VOOR RET HOF VAN 
0ASSATIE. - STRAFZAKEN. - BESTRE
DEN BESLISSING EN CASSATIEBEROEP 
IN RET DUITS.- BESCHIKKING VAN DE 
EERSTE VoORZITTER WAARBIJ DE TAAL 
VAN DE RECHTSPLEGING WORDT VAST· 
GESTELD. 

2° WETTEN EN BESLUITEN. 
STRAFZAKEN. - TOEPASSING IN DE 
TIJD. - WET VAN 22 JUNI 1976 BE
TREFFENDE DE EED IN STRAFZAKEN.
GEEN TERUGWERKING. 

3° OASSATIE. - OMVANG. - STRAF
ZAKEN. VOORZIENING VAN DE 
BEKLAAGDE.- VERNIETIGING VAN DE 
BESLISSING OP DE STRAFVORDERING. -
BRENGT VERNIETIGING MET ZICH VAN 
DE NIET DEFINITIEVE BESLISSING OP 
DE RECHTSVORDERING VAN DE BURGER• 
LIJKE PARTIJ, NIETTEGENSTAANDE 
NIET-ONTVANKELIJKHEID VAN DE VOOR· 
ZIENING TEGEN DEZE BESLISSING EN 
AFSTAND VAN DEZE VOORZIENING ZON
DER BERUSTING. 

4° OASSATIE. - OMVANG. - STRAF
ZAKEN.- BURGERLIJRE RECHTSVORDE
RING. - BESLISSING DIE DE AANSPRA· 
RELIJRHEID VOOR EEN ONGEVAL VER
DEELT TUSSEN DE BERLAAGDE EN DE 
GETROFFENE. - VERNIETIGING VAN 
DE BESLISSING BETREFFENDE DE AAN
SPRARELIJRHEID VAN DE BERLAAGDE. 
- BRENGT NIET DE VERNIETIGING MET 
ZICH VAN DE BESLISSINGEN BETREF
FENDE DE AANSPRAKELIJRHEID VAN DE 
GETROFFENE EN BETREFFENDE DE 
VASTSTELLING VAN DE SCHADE. 

1° W anneer het cassatiebe-1·oep tegen een 
in het Duits gewezen strafrechtelijke 
beslissing in dezelfde taal is opgemaakt, 
stelt de Eerste V oorzitter van het H of 
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van Oassatie, biJ beschikking, de taal 
vast waarin de rechtspleging voor het Hof 
vanaj de terechtzitting zal worden voort
gezet (1). (Art. 27bis wet van 15 juni 
1935.) 

2° Alleen vonnissen welke na de inwerking
treding van de wet van 22 juni 1976 
betreffende de eed in strajzaken zijn 
gewezen kunnen het nieuw gevolg hebben 
dat deze wet eman toekent (2). 

3° V ernietiging, op de voorziening van de 
beklaagde, van de beslissing op de 
strafvordering brengt vernietiging met 
zich van de niet definitieve beslissing op 
de rechtsvordering van de burgerlijke 
partij die het gevolg ervan is, hoewel 
de beklaagde van zijn voorziening 
ajstand heeft gedaan zonder in deze 
beslissing te berusten (3). 

4o Wanneer de rechter de aansprakelijk
heid voor een ongeval verdeelt tussen de 
beklaagde en de getroffene, brengt ver
nietiging van de beslissing dat de 
beklaagde aansprakelijk is niet mee dat 
de beschikkingen die de getroffene voor 
ten minste de helft aansprakelijk ver
klaren en het bedrag van de schade 
vaststellen vernietigd worden ( 4). 

(HAGEMANN, T. VONHOFF G. EN L. 
EN EOHTGENOTEN VONHOFF-LASOHET.) 

ARRES'l' (vertaling). 

HET HOF ; - Gelet op de beschikking, 
op 3 augustus 1977 door de Eerste 
V oorzitter gewezen, waarbij wordt be
volen dat de rechtspleging vanaf de 
terechtzitting in de Franse taal zal 
verdergezet worden ; 

Gelet op het bestreden vonnis, op 
21 maart 1977 in hoger beroep gewezen 
door de Correctionele Rechtbank te 
Verviers; 

I. In zoverre de voorziening gericht 
is tegen de beslissingen op de door de 
verweerders Leo V onhoff en Juliana 
Laschet, optredende in hun eigen naam 
en als wettelijke beheerders van hun 

(1) Cass., 18 juni 1976 CArr. cass., 1976, 
blz. 1170). 

(2) Cass., 17 januari 1977 (Arr. cass., 1977, 
blz. 550); raadpl. cass., 25 januari 1977 
(ibid., 1977, blz. 579). 

minderjarige zoon, tegen eiser ingestelde 
burgerrechtelijke rechtsvorderingen : 

Overwegende dat eiser afstand heeft 
gedaan van zijn voorziening ; 

II. In zoverre de voorziening door 
eiser, beklaagde, gericht is tegen de 
beslissingen op de door het openbaar 
ministerie tegen de verweerders, be
klaagde en civielrechtelijk aansprake
lijke partij, ingestelde rechtsvorderingen: 

Overwegende dat eiser niet bevoegd is 
om zich tegen deze beslissingen in 
cassatie te voorzien ; 

III. In zoverre de voorziening gericht 
is tegen de beslissing op de strafvordering 
tegen eiser en tegen de beslissing op 
door hem ingestelde civielrechtelijke 
vordering : 

Over het middel afgeleid uit de scherr
ding van artikel 2 van het Strafwetboek, 
van de artikelen 75, 407, derde lid, 
toegevoegd bij de wet van 22 juni 1976, 
en 408 van het Wetboek van Straf
vordering, 

doordat het bestreden vonnis, dat 
uitspraak doet over het hoger beroep 
van eiser tegen het vonnis van de Politie
rechtbank te Eupen van 18 juni 1976, 
na te hebben vastgesteld dat uit het 
protocol van de terechtzitting van 23 april 
1976 van de Politierechtbank te Eupen 
blijkt dat de getuige Keutgen en de 
rijkswachters Fran<;ois en Miillers de eed 
niet had den afgelegd in de door artikel 7 5 
van het W etboek van Strafvordering 
voorgeschreven bewoordingen, zegt (ver
taling) « dat deze nietigheid door het 
vonnis op tegenspraak van de Politie
rechtbank (te Eupen van 18 juni 1976) 
gedekt is (artikel 407, derde lid, van het 
Wetboek van Strafvordering; wet van 
22 juni 1976 door het Belgisch Staatsblad 
van 20 augustus 1976 bekendgemaakt; 
deze wet heeft terugwerkende kracht ; 
cfr. R.P.D.B., 4e aanvulling, v 0 Infrac
tion, nr. 100) » en, gesteund op de ver
melde getuigenissen, enerzijds, eiser ver
oordeelt wegens overtrading op de arti
kelen 17 van het koninldijk besluit van 
14 maart 1968 houdende algemeen 
reglement op de politie van het weg
verkeer, 418 en 420 van het Strafwetboek, 
en, anderzijds, uitspraak doende op de 

(3) Cass., 7 september 1977, supra, blz. 26. 
(4) Cass., 19 oktober 1976 (A1·r. cass., 

1977, blz. 208). 
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civielrechtelijke vordering van eiser, 
de verweerders V onhoff en Laschet 
veroordeelt laatstgenoemde de helft van 
de door hem gevorderde schadevergoe
ding te betalen, 

terwijl de wetten op de rechtspleging, 
zoals het voornoemde artikel 407, derde 
lid (wet van 22 juni 1976), onmiddellijk 
van toepassing zijn, dit is vanaf hun 
inwerkingtreding, en niet terugwerken, 
zodat het bestreden vonnis, dat oordeelt 
dat deze bepaling met terugwerkende 
kracht van toepassing is en dat het 
vonnis van de Politierechtbank te Eupen 
van 18 juni 1976 de nietigheid dekt 
voortkomend uit de onregelmatigheid 
betreffende de eed van getuigen, het door 
artikel 2 bevestigde beginsel van de niet
terugwerkende kracht van de strafwetten 
schendt, de artikelen 75 van het Wetboek 
van Strafvordering, dat de formule van 
de eed bepaalt die door de getuige moet 
afgelegd worden, en 408 van hetzelfde 
Wetboek, dat de nietigheid als sanctie 
stelt op de onregelmatigheden betref
fende de eed van getuigen, en een 
verkeerde toepassing maakt van arti
kel 407, derde lid, van het Wetboek van 
Strafvordering : 

Overwegende dat de getuigen Keutgen, 
Fran<;ois en Miillers, ter terechtzitting 
van 23 april 1976 van de eerste rechter, 
gehoord werden zonder de eed te hebben 
afgelegd in de door artikelen 75 en 155 
van het W etboek van Strafvordering 
bepaalde bewoordingen ; 

Dat de rechters in hager beroep hun 
getuigenissen niet buiten de debatten 
hebben gehouden, niettegenstaande het 
daartoe door de raadsman van verweer
ders ter terechtzitting van 7 februari 1977 
ingediende verzoek dat steunde op de uit 
de onregelmatigheid van de eedafieg
gingen voortkomende nietigheid ; 

Overwegende dat het vonnis oordeelt 
dat deze nietigheid, krachtens artikel 407, 
derde lid, van het Wetboek van Strafvor
dering, gedekt was door het vonnis cip 
tegenspraak van 18 juni 1976 waartegen 
hager beroep was ingesteld ; 

Doch overwegende dat dit derde lid 
door d.e wet van 22 juni 1976 bij de 
tekst van artikel 407 werd gevoegd en 
bijgevolg nog niet van toepassing was 
op de datum van het beroepen vonnis ; 

Dat het middel gegrond is ; 
En overwegende dat cassatie, op de 

voorziening van eiser, van de beslissing 
op de strafvordering, ondanks de door 
eiser gedane afstand, de vernietiging 
meebrengt van de niet-definitieve beslis
singen op de rechtsvorderingen van de 

burgerlijke partijen Leo Vonhoff en 
Juliana Laschet, daar deze laatste beslis
singen uit de eerste voortvloeien ; 

Om die redenen, decreteert de afstand 
van de voorziening in zoverre zij gericht 
is tegen de beslissingen op de door 
verweerders Leo Vonhoff en Juliana 
Laschet, optredende in hun eigen naam 
en als wettelijke beheerders van hun 
minderjarige zoon, tegen eiser ingestelde 
civielrechtelijke vorderingen ; vernietigt 
het bestreden vonnis in zoverre het eiser 
op de strafvordering en op de civiel
rechtelijke vordering veroordeelt, en in 
zoverre het de verweerders Vonhoff 
veroordeelt hem slechts de helft van de 
door hem geleden schade te betalen, 
met dien verstande dat de vernietiging 
van deze laatste beslissing zich niet 
uitstrekt tot de beschikkingen waarbij 
is beslist dat deze verweerders minstens 
tot beloop van de helft aansprakelijk 
zijn en die het bedrag van de schade 
vaststellen ; beveelt dat van dit arrest 
melding zal gemaakt worden op de kant 
van de gedeeltelijk vernietigde beslissing ; 
veroordeelt de verweerders, burgerlijke 
partijen, in een vierde van de kosten; 
laat de drie vierden ervan ten laste van 
de Staat ; verwijst de aldus beperkte zaak 
naar de anders samengestelde Correc
tionele Recht bank te V erviers, zitting 
houdend in hager beroep. 

12 oktober 1977.- 2e kamer.- Voor
zitter, Baron Richard, voorzitter. -
Verslaggevm·, de H. Legros. - Gelijk
luidende conolusie, de H. Ballet, advocaat
generaal. - Pleiter, de H. Dassesse. 

2e KAMER.- 12 oktober 1977. 

REGELING VAN RECHTSGEBIED.
STRAFZAKEN.- BESCHIKKING VAN DE 
RAADKAMER WAARBIJ EEN WANBEDRIJF 
WORDT GECONTRA VENTIONALISEERD, -
DAGVAARDING VOOR DE POLITIERECHT
BANK, BIJ EEN ENKELE AKTE, VAN DE 
BEKLAAGDE, WEGENS DIT GECONTRA
VENTIONALISEERD WANBEDRIJF, EN 
VAN EEN ANDERE BEKLAAGDE, WEGENS 
OVERTREDING. - VONNIS W AARBIJ DE 
RECHTBANK ZICH ONBEVOEGD VER· 
KLAART WEGENS EEN OMSTANDIGHEID, 
DIE ZICH NA DE BESCHIKKING HEEFT 
VOORGEDAAN EN OP GROND WAARVAN 
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HET FElT MET EEN ZWAARDERE CORREO
TIONELE STRAF WORDT GESTRAFT, EN 
WEGENS SAMENHANG TUSSEN DE FElTEN 
DIE BEIDE BEKLAAGDEN TELAST GE
LEGD WERDEN. - IN KRACHT VAN 
GEWIJSDE GEGANE BESLISSINGEN. -
REGELING VAN DE RECHTSGEBIED. -
VERNIETIGING VAN DE BESOHIKKING. 
- VERWIJZING VAN DE HELE ZAAK 
NAAR DEZELFDE RAADKAMER, ANDERS 
SAMENGESTELD, 

W anneer, nadat de raadkamer de dader van 
een wanbedrijf, met aanneming van ver
zachtende omstandigheden, naar de 
politierechtbank heeft verwezen en het 
openbaar ministe1·ie, bij een enkele akte 
de beklaagde, wegens dit gecontra
ventionaliseerd wanbed1·ijf, en een ande1·e 
beklaagde, wegens overt1·eding voor die 
rechtbank heeft doen dagvaarden, de 
rechtbank zich biJ vonnis onbevoegd 
verklaart op grand dat na de beschikking 
tot verwijzing een omstandigheid ge
bleken is op grand wam·van het feit 
bij de wet met een zwam·dere correctionele 
straf wordt gestraft en dat er samenhang 
bestaat tussen de feiten die beide be
klaagden ten laste gelegd wm·den, onder
zoekt het Hof, waa1·bij een verzoek tot 
regeling van rechtsgebied aanhangig is, 
of beide beslissingen in lcracht van 
gewijsde zijn gegaan en of de vaststel
lingen van de rechter juist blijken te 
zijn ; zo Ja, vernietigt het de beschikking 
en ve1·wi}st het de hele zaak naar dezelfde 
raadkamer, anders samengesteld (1). 

(PROCUREUR DES KONINGS TE DINANT, 
IN ZAKE LAURENT EN ROCHETTE.) 

ARREST (vertaling). 

HET HOF;- Gelet op het verzoek
schrift tot regeling van rechtsgebied 
op 1 september 1977 door de procureur 
des Konings te Dinant ingediend ; 

Overwegende dat de raadkamer van de 
Rechtbank van eerste aanleg te Dinant 
bij beschikking van 23 november 1976, 
met aanneming van verzachtende om
standigheden, Victor Laurent, geboren 
te Rochefort op 30 juni 1929, naar de 
bevoegde politierechtbank heeft ver
wezen, om, te Dinant op 13 augustus 
1976, opzettelijk verwondingen of slagen 
te hebben toegebracht aan Marcel Ro-

(1) Raadpl. cass., 7 september 1977, supm, 
biz. 29. 

chette, welke slagen of verwondingen 
voor laatstgenoemde een ziekte of onge
schiktheid tot het verrichten van 
persoonlijke arbeid ten gevolge hebben 
gehad; 

Overwegende dat het openbaar minis
terie bij een enkele akte Victor Laurent 
heeft doen dagvaarden voor de politie
rechtbank wegens het in de beschikking 
tot verwijzing aangeduide feit, en even
eens, op grond van samenhang, Marcel 
Rochette, om in een openbare plaats in 
staat van dronkenschap te zijn be
vonden; 

Overwegende dat de politierechtbank, 
na vastgesteld te hebben dat er samen
hang bestond tussen de feiten die beide 
beklaagden telast gelegd werden, zich 
bij vonnis van 23 juni 1977 onbevoegd 
verklaart, zowel ten aanzien van de 
strafvordering tegen hen als ten aanzien 
van de door Marcel Rochette tegen 
Victor Laurent ingestelde civielrechte
lijke vordering en hierbij steunt op de 
besluiten in het verslag van de gerechte
lijke deskundige, volgens welke Marcel 
Rochette, ten gevolge van het ongeval 
van 13 augustus 1976, voortaan aan een 
blijvende gedeeltelijke ongeschiktheid 
zou lijden, zodat op de aan Laurent 
telastgelegde feiten de artikelen 392, 398 
en 400 van het Strafwetboek toepassing 
vinden; 

Overwegende dat de beschikking van 
23 november 1976 en het vonnis van 
23 juni 1977 kracht van gewijsde hebben 
verkregen; dat ingevolge hun tegen
strijdigheid een geschil orntrent de 
bevoegdheid is ontstaan, waardoor de 
goede gang van het gerecht wordt 
belemmerd ; 

Overwegende dat de aan Victor 
Laurent telastgelegde slagen of verwon
dingen voor Marcel Rochette een 
blijvende gedeeltelijke ongeschiktheid 
tot het verrichten van persoonlijke arbeid 
schijnen ten gevolge te hebben; 

Overwegende dat op het misdrijf van 
opzettelijke slagen of verwondingen 
zwaardere straffen zijn gesteld wanneer 
de slagen of verwondingen een blijvende 
ongeschiktheid tot het verrichten van 
persoonlijke arbeid ten gevolge hebben 
dan wanneer zij een ziekte of een tijdelijke 
ongeschiktheid tot het verrichten van 
persoonlijke arbeid ten gevolge hebben; 

Om die redenen, beslissende tot rege
ling van rechtsgebied, vernietigt de 
beschikking van de Raadkamer van de 
Rechtbank van eerste aanleg te Dinant 
gedagtekend 23 november 1976; beveelt 
dat van dit arrest melding zal worden 
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gemaakt op de kant van de vernietigde 
beslissing; verwijst de zaak naar de 
anders samengestelde raadkamer van 
dezelfde rechtbank. 

12 oktober 1977.- 2e kamer.- Voor
zitter, Baron Richard, voorzitter. -
Verslaggever, Mevr. Raymond-Dechar
neux. - Gelijkluidende conclusie, de 
H. Ballet, advocaat-generaal. 

2e KAMER.- 12 oktober 1977. 

OPENBARE SOHENNIS VAN DE 
GOEDE ZEDEN.- STRAFWETBO:EJK, 
ARTIKEL 383, DERD:El LID. - BESTAND
D:E1LEN VAN H:E1T MISDRIJF. 

Artikel383, derde lid, van het Strafwetboek, 
luidens hetwelk hij die, met het oog op de 
handel of de vm·spreiding, liederen, 
vlugschriften, geschriften, afbeeldingen 
of prenten, die strijdig zijn met de goede 
zeden, vervaardigt, in voorraad heeft, 
invoert of doet invoeren, vervoert of doet 
vervoe?'en, aan een vervoer- of een 
distributieagent overhandigt, door enig 
publiciteitsmiddel bekendmaakt, vereist 
niet als een bestanddeel van dit wan
bed1·ijf dat de dader handel of versprei
ding in Belgiii beoogt; het volstaat dat 
deze liederen, vlugschriften, geschriften, 
afbeeldingen of p1·enten in Belgiii ver
vaardigd of in voorraad, ingevoerd of 
vervoerd, aan een vervoer- of een distri
butieagent overhandigd of het voorwerp 
van enige publiciteit zouden zijn, met 
het oog op de handel of de versp1•eiding 
waar dan ook, opdat het misdrijf op 
het grondgebied van het Rijk zou 
gepleegd zijn ( l). 

(PROOUREUR D:EJS KONINGS TE BRUSS:EJL, 
T. L:E1ITIENN:E1.) 

ARREST (vertaling). 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 

(1) Raadpl. de memorie van toelichting op 
de wet van 14 juni 1926, waarbij aan arti
kel 383 van het Strafwetboek een derde en een 
vierde lid zijn toegevoegd (Pasinomie, 1926, 
biz. 394). 

arrest, op 29 juni 1977 door het Hof van 
Beroep te Brussel gewezen ; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van artikel 383, derde lid, 
van het Strafwetboek, 

doordat het arrest beslist dat het 
invoeren van prenten die strijdig zijn 
met de goede zeden ten deze niet straf
baar is, om de reden dat de door ar
tikel 383, derde lid, van het Strafwet
boek als misdrijf strafbaar gestelde feiten 
niet alle invoer met het oog op de handel 
of de verspreiding begrijpen, doch enkel, 
ter wille van het territorialiteitsbeginsel 
van de Belgische strafwet en omdat de 
Belgische wetgever geen hiermee strijdige 
wil heeft uitgedrukt, de invoer met het 
oog op de handel in Belgie of op de 
verspreiding in Belgie, en dat de in het 
land ingevoerde films waarover geschil 
bestaat daartoe niet bestemd waren, 

terwijl het arrest aldus een regel 
uitdrukt die niet is af te leiden uit de 
bovenvermelde wetsbepaling : 

Overwegende dat luidens artikel 383, 
derde lid, van het Strafwetboek met 
correctionele straffen wordt gestraft hij 
die, met het oog op de handel of de 
verspreiding, liederen, vlugschriften, ge
schriften, afbeeldingen of prenten, die 
strijdig zijn met de goede zeden, ver
vaardigt, in voorraad heeft, invoert of 
doet invoeren, vervoert of doet vervoeren, 
aan een vervoer- of een distributieagent 
overhandigt, door enig publiciteitsmiddel 
bekendmaakt; 

Overwegende dat de wet niet als een 
bestanddeel van dit wanbedrijf vereist 
dat de dader handel of verspreiding in 
Belgie beoogt ; dat het ten opzichte van 
het territorialiteitsbeginsel van de Bel
gische strafwet volstaat, opdat het 
misdrijf op het grondgebied van het Rijk 
zou gepleegd zijn, dat met het oog op de 
handel of de verspreiding om het even 
waar deze liederen, vlugschriften, ge
schriften, afbeeldingen of prenten in 
Belgie vervaardigd of in voorraad, inge
voerd of vervoerd, aan een vervoer- of 
een distributieagent overhandigd of het 
voorwerp van enige publiciteit zouden 
zijn; 

Overwegende dat de wetgever, toen hij 
bij de wet van 14 juni 1926, het derde en 
het vierde lid in artikel 393 inlaste, 
geenszins aileen voorbereidende hande
lingen op de handel of op de distributie 
in het Rijk van zaken die strijdig zijn 
met de goede zeden heeft willen straffen, 
doch ten doel heeft gehad Belgie in de 
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mogelijkheid te stellen volledig mee te 
werken aan de internationale actie 
ondernomen tegen de handel in voor de 
eerbaarheid aanstotelijke voorwerpen, 
volgens de door Belgie getekende inter
nationale Overeenkomst van 12 sep
tember 1923 betreffende de beteugeling 
van het verspreiden van en de handel 
in zedeloze uitgaven ; 

Dat het arrest, dat zijn beslissing 
waarbij verweerder wordt vrijgesproken 
van de volgens de bewoordingen van de 
wet omschreven telastlegging, ter zake 
van overtreding op artikel 383, derde lid, 
van het Strafwetboek, op de in het 
middel aangeduide grond doet steunen, 
deze wettelijke bepaling schendt ; 

Dat het middel gegrond is ; 

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

12 oktober 1977.- 2e kamer.- Voor
zitter, Baron Richard, voorzitter. -
Verslaggever, Baron Vingotte. - Gelijk
luidende conclusie, de H. Ballet, advocaat
generaal. 

2e KAMER. - 12 oktober 1977. 

AANSPRAKELIJKHEID (BUITEN 
OVEREENKOMST).- OORZAKELIJK 
VERBAND TUSSEN FOUT EN SCHADE.
BEDIENDE GETROFFEN DOOR ARBEIDS
ONGESCHIKTHEID TEN GEVOLGE VAN 
EEN DOOR EEN DERDE VEROORZAAKT 
ONGEVAL. - WERKGEVER WETTELIJK 
VERPLICHT TOT BETALING VAN DE 
SOCIALE BIJDRAGEN OP HET LOON DAT 
GEDURENDE DE EERSTE DERTIG DAGEN 
VAN DE ARBEIDSONGESCHIKTHEID AAN 
DE BEDIENDE WERD GESTORT.- VoR
DERING VAN DE WERKGEVER TOT 
TERUGBETALING VAN DIE BEDRAGEN 
DOOR DE DADER. - GEEN OORZAKELIJK 
VERBAND TUSSEN DE BETALING VAN 
DIE BIJDRAGEN EN DE FOUT VAN DE 
DADER. - 0NGEGRONDE VORDERING. 

Aangezien er geen oorzakelijk verband 
bestaat tussen de fout van de dader van 

een ongeval ten gevolge waarvan een 
bediende arbeidsongeschikt is en de be
taling door de werkgever van de bijdragen 
voor sociale zekerheid op de bezoldiging 
van deze bediende, voor de eerste dertig 
dagen van zijn arbeidsongeschiktheid, 
welke betaling het gevolg is van een 
wettelijke verplichting, is niet gegrond 
de vordering van de werkgever tot terug
betaling van die bedragen door de 
dader (1). 

(LINHOFF, T. PERSONENVENNOOTSCHAP 
MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID 

«GARAGE DU STADE».) 

ARREST (vm·taling). 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 21 januari 1977 in hoger 
beroep gewezen door de Correctionele 
Rechtbank te Charleroi ; 

Over het middel afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 1382 en 1383 van 
het Burgerlijk Wetboek, 3 en 4 van de 
wet van 17 april 1878 houdende de 
voorafgaande titel van het W etboek van 
Strafvordering, 10, eerste en vijfde lid, 
van de samengeordende wetten betref
fende de arbeidsovereenkomst van 20 juli 
1955, welke gewijzigd en, wat betreft ar
tikel10, eerste lid, aangevuld werden door 
artikel 24 van de wet van 10 december 
1962, en, wat artikel 10, vijfde lid, 
betreft, door artikel 40, 4°, van de wet 
van 21 november 1969, en uit de schen
ding van de artikelen 1, 21, 23 van de wet 
van 27 juni 1969, tot herziening van de 
besluitwet van 28 december 1944 betref
fende de maatschappelijke zekerheid 
van de arbeiders, en 97 van de Grondwet, 

doordat, na te hebben gezegd dat zo de 
werkgever (thans verweerster), ten ge' 
volge van de starting aan de RijksdienBt 
voor Maatschappelijke Zekerheid van de 
bijdragen die behoren tot het aan de 
getroffene van een ongeval door zijn 
werkgever betaald gewaarborgd maand
loon, niet gerechtigd is om een rechts
vordering krachtens indeplaatsstelling 
in te stellen, het niettemin een feit is dat 
verweerster, ter wille van deze betaling, 
een persoonlijk en vaststaande schade 
heeft geleden, die in rechtstreeks causaal 
verband staat met de fout van eiseres, 

(1) Cass., 17 maart 1969 (Ar1•. cass., 1969, 
biz. 669); raadpl. DAI.CQ, Trait!) de la responsa
bilite civile, nr. 3326. 
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en waarvan zij herstel kan vorderen op 
grand van artikel1382 van het Burgerlijk 
Wetboek, het bestreden vonnis de beslis
sing van de eerste rechter bevestigt en 
eiseres veroordeelt aan verweerster, als 
schadevergoeding, een geldsom te be
talen tot beloop van de aan de Rijksdienst 
voor lVIaatschappelijke Zekerheid ge
storte bijdragen, 

terwijl de verplichting van de werk
gever de sociale bijdragen te vereffenen 
die tot de betaling van het gewaarborgd 
maandloon behoren, steunt op de wette
lijke en reglementaire beschikkingen 
die deze verplichting hebben doen ont
staan en geregeld ; deze verplichting 
haar grondslag vindt in een rechtsoorzaak 
die verschillend is en onafhankelijk van 
de verplichting, van de aansprakelijke 
derde, de schadelijke gevolgen van zijn 
fout te vergoeden, waaruit volgt dat het 
aangevochten vonnis, door het tegen
overgestelde te beweren, het beginsel 
miskent van het noodzakelijk causaal 
verband tussen de fout en de schade, in 
de zin van de artikelen 1382 en 1383 van 
het Burgerlijk Wetboek, en derhalve 
niet wettelijk verantwoord is (schending 
van al de in het middel bedoelde wette
lijke bepalingen, met uitzondering van 
artikel 97 van de Grondwet), 

en terwijl het bestreden vonnis, voor 
het minst, niet wettelijk met redenen is 
omkleed, daar geen van deze redenen het 
mogelijk maken dat het Hof zijn toezicht 
uitoefent (schending van artikel 97 van 
de Grondwet) : 

Overwegende dat het bestaan van een 
overeenkomst inzake huur van diensten 
die werknemer en werkgever tegenover 
elkaar bindt laatstgenoemde aan de 
verplichting onderwerpt, met en be
nevens bepaalde sociale lasten, de bijdra
gen aan de Rijksdient voor lVIaatschappe
lijke Zekerheid te betalen, welke verplich
ting haar grond vindt in de wettelijke 
en reglementaire bepalingen die haar 
in wezen brengen en regelen ; 

Dat hieruit volgt dat de betalingen 
van dergelijke bijdragen voor verweerster 
geen schade kunnen uitmaken die eiseres 
dient te herstellen ; 

Dat het middel gegrond is ; 

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

12 oktober 1977.- 2e kamer.- Voor
zitter, Baron Richard, voorzitter. -
Verslaggever, de H. lVIahillon. - Gelijk
luidende conclusie, de H. Ballet, advocaat
generaal.- Pleiter, de H. Fally. 

1e KAMER.- 13 oktober 1977. 

1° VOORZIENING IN CASSATIE. 
TERMIJN. - DIREOTE BELASTINGEN. 
- VoORZIENING INGESTELD MEER DAN 
DRIE MAANDEN NA DE BETEKENING 
VAN HET BESTREDEN ARREST.- NIET
ONTV ANKELIJKHEID. 

2° VOORZIENING IN CASSATIE. -
TERMIJN.- DIREOTE BELASTINGEN.
BETEKENING VAN HET BESTREDEN 
ARREST DOOR DE GRIFFIE VAN HET 
HOF VAN BEROEP. - BETEKENING 
GESOHIEDT DOOR TOEZENDING DOOR 
DE GRIFFIE VAN HET HOF VAN BEROEP 
VAN EEN AFSOHRIFT VAN HET ARREST 
AAN DE IN DIT ARREST OPGEGEVEN 
WOONPLAATS. 

1° Te laat ingesteld en bijgevolg niet 
ontvankelijk is de voorziening tegen 
een ar?·est inzake directe belastingen, 
wanneer meer dan d1·ie maanden zijn 
verstreken na de betekening van dat 
arrest (1). (Art. 289 W.I.B., gew. bij 
art. 16 wet van 30 mei 1972; artt. 2 
en 32 G.W.) 

2° De betekening van het ar1·est die inzake 
directe belastingen de cassatietermijn 
doet lopen, geschiedt door toezending door 
de griffie van het hoj van beroep van een 
afschrijt van het arrest aan de in het 
arrest opgegeven woonplaats van de 
partij aan wie het moet worden be
tekend (2). (Art. 289 W.I.B., gew. bij 
art. 16 wet van 30 mei 1972; artt. 2 en 
32G.W.) 

(1) Cass., 5 februari 1975 (Arr. cass., 1975, 
biz. 637}. 

(2) Artikei 289 van het Wetboek van de 
Inkomstenbeiastingen is vervangen door arti
kei 48 van de wet van 3 november 1976, maar 
de aanvang van de cassatietermijn is niet 
gewijzigd; vgi. vroeger cass., 22 november 
1966 (Arr. cass., 1967, biz. 398} en noot 1; 
21 november 1967 (ibid., 1968, biz. 411}. 
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(NAAMLOZE VElNNOOTSCHAP « COMPAGNIE 
INTERNATIONALE DES COMBUSTIBLES », 
IN 'T KORT « CICO », T. BELGISCHE STAAT, 

MINISTER VAN FINANCIEN.) 

ARREST (vertaling). 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 15 juni 1976 door het Hof van 
Beroep te Brussel gewezen ; 

Overwegende dat uit de stukken 
waarop het Hof vermag acht te slaan 
volgt dat het arrest op 18 juni 1976 aan 
eiseres werd betekend en dat het verzoek
schrift tot cassatie en de daarbij gevoegde 
stukken op 1 oktober 1976 op de gTiffie 
van het hof van beroep werden neer
gelegd, dus na het verstrijken van de 
termijn van drie maanden vanaf de 
betekening van het arrest, op straffe van 
verval bepaald bij de artikelen 32 van het 
Gerechtelijk Wetboek en 289 van het 
W etboek van de Inkomstenbelastingen, 
dit laatste artikel als gewijzigd bij de 
wet van 30 mei 1972; 

Dat de voorziening derhalve niet 
ontvankelijk is ; 

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

13 oktober 1977.- 1e kamer.- Voor
zitte1', de H. Wauters, eerste voorzitter.
Verslaggever, de H. Clason. - Gelijlc
luidende conclusie, de H. Delange, procu
reur-generaal. - Pleiters, de HH. Brose 
(van de balie te Brussel) en Fally. 

1e KAMER.- 13 oktober 1977. 

VERZEKERINGEN. VERPLIOHTE 
AANSPRAKELIJKHEIDSVElRZEKERING IN
ZAKE MOTORRIJTUIGEN. - RECHT EN 
RECHTSVORDERING VAN DE BENADEEL
DE TEGEN DE VEROORZAKER VAN HET 
ONGEVAL. - RECHT EN RECHTSVOR
DERING DIE HET EIGEN RECHT OF DE 
RECHTSTREEKSE VORDERING VAN DEZE 
PERSOON TEGEN DE VERZEKERAAR NIET 
UITSLUITEN. - WIJZE WAAROP DEZE 
RECHTSVORDERINGEN WORDEN UITGE

OEFEND. 

Artilcel 6 van de wet van 1 juli 1956 
betrefjende de verplichte aanspralcelijlc
heidsverzelcering inzalce moton·ijtuigen 

geeft aan de benadeelde een eigen recht 
en een 1·echtstreelcse vordering tegen de 
verzelceraar, zonder ajbreulc te doen aan 
zijn recht en zijn rechtsvordering tegen 
de veroorzalcer van het ongeval ; de twee 
rechtsvorde1·ingen lcunnen hetzij tege
lijlcertijd hetzij ajzonderlijlc ingesteld 
worden, maar de rerJhtsvm·dering tegen 
de vm·zelceraar houdt op te bestaan 
wanneer de benadeP~de door de ver
zelcerde is vergoed (1). 

(NAAMLOZE VENNOOTSCHAP 
« LES AUTOS TAXIS DE BRUXELLES », 

T. NAAMLOZE VElNNOOTSCHAP 
«LA CONCORDE >>.) 

ARREST (ve1·taling). 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 11 oktober 1976 door het Hof 
van Beroep te Brussel gewezen ; 

Over het middel afgeleid uit de schent 
ding van de artikelen 97 van de Grondwe
en 6 van de wet van 1 juli 1956 
betreffende de verplichte aansprakelijk
heidsverzekering inzake motorrijtuigen, 

doordat het arrest de rechtsvordering 
van eiseres tot veroordeling van ver
weerster in de betaling van een ver
goeding ten.J:~E)lope van .61.100 frank 
wegens de 'schade die bij een verkeers
ongeval werd veroorzaakt door de ver
zekerde van verweerster niet gegrond 
verklaart, om de reden dat << hoewel de 
bij een verkeersongeval benadeelde per
soon krachtens de wet van 1 juli 1956 
op de verplichte verzekering, een uitvoer
bare titel kan verkrijgen, hetzij tegen 
de verzekerde, hetzij tegen de verze
keraar, hetzij tegen heiden, hij de 
genoemde wet geenszins kan aanvoeren 
om tegen de verzekerde en de verzekeraar 
twee titels te bekomen die, zoals ten 
deze, cumulatief uitvoerbaar zouden 
zijn », 

te1·wijl, hoewel het recht van de bena
deelde persoon tegen de verzekeraar 
weliswaar ophoudt te bestaan wanneer 
de benadeelde persoon werkelijk vergoed 
werd door de verzekerde, dit recht niet 
ophoudt te bestaan door het louter feit 
van de veroordeling van deze verzekerde 
in de betaling van de aan de benadeelde 
partij verschuldigde vergoeding en het 
arrest dus door te zeggen dat de rechts-

(1) Raadpl. cass., 30 mei 1969 (A:rr. casa., 
1969, blz. 948). 
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vordering van eiseres niet ontvankelijk 
was zonder vast te stellen of eiseres 
inderdaad vergoed werd door de ver
zekerde van verweerster, steunt op onvol
doende en dubbelzinnige motieven (schen
ding ':'an artikel 97 van de Grondwet) 
en art1kel 6 van de wet van 1 juli 1956 
schendt: 

Overwegende d<tt artikel 6 van de wet 
van 1 juli 1956 betreffende de verplichte 
aan~:pra;kelijkheidsverzekering inzake mo. 
torrlJtmgen aan de benadeelde een eigen 
recht geeft en bijgevolg een rechtstreekse 
vordering tegen de verzekeraar, zonder 
afbreuk te doen aan zijn recht en zijn 
rechtsvordering tegen de dader van het 
ongeval; 

Da;~ de .~wee re.~htsvorderingen hetzij 
tegehJkertiJd hetzlJ afzonderlijk k=en 
ingesteld worden en hetzelfde voorwerp 
hebben, met name de vergoeding van 
de schade; 

Overwegende dat aangezien de wet het 
samengenieten van de vergoedingen niet 
toestaat, de rechtsvordering van de 
benadeelde persoon ophoudt te bestaan 
wanneer hij door de verzekerde werd 
vergoed; 

Dat het arrest, door de rechtsvordering 
van eiseres tegen de verzekeraar van de 
dader van het ongeval niet ontvankelijk 
te verklaren om de enkele reden die in 
het middel wordt overgenomen, zonder 
vast te stellen of eiseres door de ver
zekerde inderdaad werd vergoed, de 
aangevoerde wettelijke bepalingen 
schendt; 

Dat het middel gegrond is ; 

Om die redenen, vernietigt het bestre
den arrest ; beveelt dat van dit arrest 
melding zal worden gemaakt op de kant 
van de vernietigde beslissing ; houdt de 
kosten aan opdat daarover uitspraak zal 
worden gedaan door de feitenrechter · 
verwijst de zaak naar het Hof van Beroep 
te Luik. 

13 oktober 1977.- 1e kamer.- Voor
zitter, de H. Wauters, eerste voorzitter.
Verslaggever, de H. Clason. - Gelijk
luidende conclusie, de H. Delange, procu
reur-generaal.- Pleiter, de H. VanRyn. 

1e KAMER.- 14 oktober 1977. 

l 0 HOGER BEROEP. - BURGERLIJKE 
ZAKEN. - lNCIDENTEEL BEROEP. -

GERECHTELIJK WETBOEK, ARTI· 
KEL 1054.- BEGRIP. 

2° LASTGEVING. - VoLMACHT BIJ 
ONDERHANDSE AKTE. - GEVOLGEN. 

3° KOOP. - VERKOOP VAN EEN ON· 
ROEREND GOED. - VOLMACHT DOOR 
EEN VAN DE PARTIJEN BIJ ONDER 
HANDSE AKTE GEGEVEN. - GEVOLGEN. 

1° N aar luid van artikel 1054 van het 
<jterechtelijk Wetboek kan de gedaagde 
~n hoger beroep te allen tijde incidenteel 
?eroep in?telle'/}'. tegen alle partijen die 
~n het ged~ng Z~Jn voor de rechter in hoge1· 
beroep, zelfs indien hij het vonnis zonder 
voorbehoud heeft betekend of er v66r de 
betekening in berust heeft ; hieruit volgt 
dat de gedaagde in hoger beroep, ten 
aanzien van de partijen die voor de 
rechter in hoger be1•oep in het geding 
zijn, al de beschikkingen van het be
roepen vonnis, waar·door hij zich gegriefd 
acht, zonder· onde1·scheid en ongeacht of 
het hoger beroep bepe1·kt is, mag aan
vechten ( 1). 

2° en 3° Hoewel krachtens a1·tikel 2 van de 
wet van 16 december 1851 een onder
handse volmacht aan een partij niet de 
mogelijkheid biedt zich te laten vertegen
woordigen bij het verlijden van een 
authentieke akte die moet worden over
gesch?·even in het register van de 
hypotheekbewaarder, kan zij evenwel 
aan de gevolmachtigde bevoegdheid ver
lenen om de prijs te innen van een 
verkoop waarvoor een dergelijke akte is 
opgemaakt. 

(BOURGOIS, T. PERSONENVENNOOTSCHAP 
MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID 

« REMI MOENSSENS ll, 

COREMANS EN VAN EYNDE.) 

ARREST. 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 30 april 1975 door het Hof 
van Beroep te Brussel gewezen ; 

Overwegende dat eiser en eerste ver
weerster op 8 juni 1961 een overeenkomst 
sloten luidens welke eerste verweerster 
zich ve~bond een appartementsgebouw 
voor elSer tegen de bouwprijs van 
3.400.000 frank op te richten en luidens 

(1) Raadpl. cass., 19 december 1975 (.Arr. 
cass., 1976, biz. 487 en noot 2). 
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welke eiser eerste verweerster machtigde 
de opgerichte appartementen te verkopen 
mits de verschuldigde bouwprijs telkens 
met 450.000 frank per verkocht apparte
ment te verminderen ; 

Overwegende dat eerste verweerster 
appartementen aan verscheidene kopers, 
waaronder de verweerders onder twee 
en drie, verkocht ; dat eiser aan zijn kant 
ook appartementen verkocht ; 

Over het eerste middel, 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen ; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 1054, lid 1, 
van het Gerechtelijk W etboek en 97 van 
de Grondwet, 

doordat het arrest het door de ver
weerders Coremans en Van Eynde tegen 
eiser ingesteld incidenteel beroep toelaat
baar verklaart na te hebben vastgesteld 
dat zij in eerste aanleg waren tussen
gekomen om de vordering van eiser te 
doen afwijzen zodat zij erbij belang 
hadden hoger beroep in te stellen nu de 
eerste rechter de vordering van eiser 
had ingewilligd, 

terwijl, eerste onderdeel, deze verweer
ders, bij toepassing van artikel 1054, 
lid 1, van het Gerechtelijk Wetboek, 
niet op toelaatbare wijze tegen eiser 
incidenteel beroep konden instellen ver
mits zij geen « gedaagden in hoger 
beroep " waren, 

en, tweede onderdeel, de gewraakte 
overweging geen passend antwoord kon 
vormen op de conclusie van eiser waarin 
hij poneerde dat het incidenteel beroep 
niet toelaatbaar was omdat het gericht 
was, niet tegen de oorspronkelijke appel
lante, eerste verweerster, maar tegen 
een andere gei:ntimeerde zodat, in hoger 
beroep, in feite geen vordering aan
hangig was tussen de verweerders, eisers 
op incidenteel beroep, en eiser, verweerder 
op incidenteel beroep : 

Overwegende dat, in strijd met wat 
het middel beweert, het arrest overweegt 
dat " appellante "• dit is eerste ver
weerster, en niet, zoals het middel het 
voorhoudt, de verweerders Coremans en 
Van Eynde, in de zaak in eerste aanleg 
is tussengekomen om de eis van Bourgois, 
dit is zijn vordering tegen de partijen 
Coremans en Van Eynde, te doen af
wijzen en dat " zij "• dus nog steeds 
eerste verweerster, er be lang bij had 
hoger beroep in te stellen omdat de 

eerste rechter voormelde eis had inge
willigd; 

Overwegende dat de akte, waarbij 
door eerste verweerster hoger beroep 
werd ingesteld, ook aan de verweerders 
Coremans en Van Eynde werd betekend 
en tevens dagvaarding van deze ver
weerders inhield om voor het hof van 
beroep te verschijnen ; dat het arrest 
deze omstandigheid in aanmerking neemt 
en oordeelt " dat geen wetsbepaling aan 
een gemtimeerde verbiedt incidenteel 
beroep tegen een andere gemtimeerde 
in te stellen '' ; 

Overwegende dat het arrest met deze 
considerans eisers conclusie beantwoordt 
en tevens zijn beslissing wettig recht
vaardigt; dat immers, luidens arti
kel 1054 van het Gerechtelijk Wetboek, 
de gedaagde in hoger beroep te allen 
tijde incidenteel beroep kan instellen 
tegen alle partijen die voor de rechter in 
hoger beroep in het geding zijn, zelfs 
indien hij het vonnis zonder voorbehoud 
heeft betekend of er, v66r de betekening, 
in heeft berust ; dat uit deze algemene 
bewoordingen volgt dat de gedaagde 
in hoger beroep ten aanzien van de 
partijen die, zoals eiser, voor de rechter 
in het geding zijn, in hoger beroep al de 
beschikkingen van het beroepen vonnis, 
waardoor hij zich gegriefd acht, zonder 
onderscheid en ongeacht of het hoger 
beroep beperkt is, mag aanvechten ; 

Dat het middel niet kan aangenomen 
worden; 

Over het derde middel, afgeleid uit de 
schending van artikel 2, lid 1, van de wet 
van 16 december 1851, 

doordat het arrest, na te hebben vast
gesteld dat aan eerste verweerster onder
handse volmacht was gegeven om de 
appartementen te verkopen, constateert 
dat deze onderhandse volmacht insluit 
dat eerste verweerster voor de notaris 
kon verschijnen om de verkoopakte, 
een authentieke akte, te verlijden, zodat 
eerste verweerster ook het saldo van de 
verkoopprijs mocht innen, 

terwijl artikel 2 van de hypotheekwet 
stipuleert dat alleen vonnissen, authen
tieke akten en in rechte of voor notaris 
erkende onderhandse akten ter over
schrijving worden aangenomen en de 
volmachten die deze akten betreffen, in 
dezelfde vorm dienen gegeven te worden : 

Overwegende dat uit het arrest blijkt : 

1° dat de verweerders Coremans en 
Van Eynde door toedoen van eerste 
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verweerster een appartement hadden 
gekocht; 

2° dat eiser en de echtgenoten 
Coremans-Van Eynde voor de notaris 
verschenen om de verkoopakte te verlij
den, dat laatstgenoemden een deel van 
de koopsom betaalden en dat ze zich 
solidair verbonden om het saldo, hetzij 
137.000 frank, te zullen afbetalen op 
eerste verzoek van de verkoper ; 

3° dat voornoemde echtgenoten dit 
saldo aan eerste verweerster betaalden 
« op zicht van de volmacht waarvan 
deze laatste drager was overeenkomstig 
de hierbovengemelde clausule van de 
bouwovereenkomst " ; 

4° dat eiser de betaling van de som van 
137.000 frank vorderde, voorhoudend 
dat de betaling aan eerste verweerster 
ongeldig was ; 

Overwegende dat, om de vordering van 
eiser als ongegrond af te wijzen, het 
arrest onder meer de in het middel 
aangevoerde reden inhoudt, maar dat 
het tevens beschouwt dat 1° de echt
genoten Ooremans-Van Eynde en eerste 
verweerster « terecht voorhouden dat 
deze betaling geldig was, vermits de 
overeenkomst uitdruldmlijk bepaalt dat 
deze laatste volmacht heeft om de 
appartementen te verkopen en dat voor 
ieder appartement 450.000 frank van de 
algemene aannemingsprijs zal afge
trokken worden >>, 2° « ... deze vohnacht 
zich uitstrekt tot al de handelingen die, 
normaliter, aan de uitvoering van de 
voornaamste handeling zijn verbonden ; 
dat de volmacht om appartementen te 
verkopen zich derhalve uitstrekt tot het 
ontvangen van de verkoopprijs voor 
rekening van de lastgever >> ; 

Dat het arrest op grond daarvan 
oordeelt dat de verweerders Ooremans
Van Eynde « terecht op artikel 1239 van 
het Burgerlijk Wetboek steunen, vermits 
de betaling geldig was ; dat inderdaad 
Bourgois (eiser) uit hun betaling aan 
voornoemde firma (eerste verweerster) 
een voordeel getrokken heeft, vermits 
de door haar aldus ontvangen gelden in 
mindering van de bouwsom komen >> ; 

Dat het arrest met deze redengeving, 
die niet wordt aangevochten, zijn beslis
sing wettelijk rechtvaardigt ; 

Dat het middel, dat tegen een over
tollige reden is gericht, bij gemis van 
belang niet ontvankelijk is ; 

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

14 oktober 1977.- 1e kamer.- Voor-

zitter, de H. Wauters, eerste voorzitter.
Verslaggeve1·, de H. Chatel. - Gelijk
luidende conclusie, de H. Duman, eerste 
advocaat-generaal. - Pleiters, de HH. 
De Baeck en Houtekier. 

1 e KAMER. - 14 oktober 1977. 

1° ECHTSCHEIDING EN SCHEIDING 
vAN TAFEL EN BED.- DRINGENDE 
EN VOORLOPIGE MAATREGELEN. - GE
REOHTELIJK WETBOEK, ARTIKEL 1280, 
-BEGRIP. 

2° EOHTSCHEIDING EN SOHEIDING 
vAN TAFEL EN BED.- DRINGENDE 
EN VOORLOPIGE MAATREGELEN. 
BURGERLIJK WETBOEK, ARTIKEL 223, 
EN GEREOHTELIJK WETBOEK, ARTI
KEL 1280. - REOHTER DIE AAN EEN 
EOHTGENOOT VERBOD OPLEGT ZEKERE 
ONROERENDE GOEDEREN TE VERVREEM
DEN EN BESLISSING VAN DE REOHTER 
DAT BEPAALDE ANDERE ONROERENDE 
GOEDEREN ENKEL BIJ OPENBARE VER
KOPING MOGEN VERKOOHT WORDEN EN 
DAT EEN DEEL VAN DE OPBRENGST 
VAN DE VERKOOP TER BESOHIKKING 
VAN DE EOHTGENOTE MOET WORDEN 
GESTELD. - 'iVETTIGE BESLISSINGEN. 

1° De voorzitter van de rechtbank van eerste 
aanleg, in km·t geding rechtsprekend met 
toepassing van m·tikel 1280 van het 
Gerechtelijk Wetboek, kan voo1·lopige 
maatregelen nemen die betrekking hebben 
op de persoon en op de goederen van de 
echtgenoten, zoals die waarvan sprake 
is in artikel 223 (1) van het Bttrgm·lijk 
Wetback, t.w. de d1·ingende maatregelen 
in het belang van een der echtgenoten; 
hij kan o.a. aan een van beiden voor een 
door hem te bepalen duttr verbod 
opleggen aldan niet gemeenschappelijke 
roerende of on1•oerende goederen zonder 
de instemming van de andere echtgenoot 
te verm·eemden, te hypothekeren of te 
verpanden (2). 

2° W anneer de echtgenote aan de voorzitter 
van de rechtbank van eerste aanleg, in 
kart geding rechtsp1·ekend met toepassing 

(1) V66r de inwerkingtreding van de wet 
van 14 juli 1976, artikel 221 van het Burger
lijk W etboek. 

(2) Raadpl. DE PAGE, d. I, nr. 708bis, D. 
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van artikel 1280 van het Gerechtelifk 
Wetboek, gevmagd heeft (1) aan haar 
echtgenoot verbod op te leggen zekere 
onroerende goederen van de gemeenschap 
te vervreemden, kan deze magistraat, 
rekening houdende met de belangen van 
de echtgenoten, enerzifds, het gevraagde 
verbod beperken tot zekm·e aldus bedoelde 
goederen en, anderzijds, in het belang 
van de echtgenote beslissen dat, indien 
haar man het mtttig oo?'deelt dat ande?·e 
goede?'en wo?'den ve?'vreemd (2), de 
ve?·koop bij openbate ve?'koping zal 
geschieden en dat een deel van de op
b?'engst van deze ve1·koop te?' beschikking 
van de echtgenote zal wo1·den gesteld. 

(DE WINTER, T. VAN MEElRBEECK.) 

ARREST. 

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

Over het middel afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 569, 1°, 4°, 1280, 
1282 van het Gerechtelijk Wetboek, 
zoals gewijzigd door de wet van 11 de
cember 1973, 218, 221, 227, 2°, 818, 883, 
1393, 1441, 2°, 1453, 1467 van het 
Burgerlijk Wetboek, zoals gewijzigd door 
de wetten van 15 december 1949, 
30 april 1958, 30 maart 1973, 7 mei 1973 
en 1 juli 1974, en 97 van de Grondwet, 

doo?'dat het arrest verweerder machtigt 
om het perceel bosgTond gelegen te 
Elewijt, Mosvenne, te verkopen en zegt 
dat deze verkoop zal geschieden bij wijze 
van openbare verkoop en dat de verkoop
prijs tussen partijen onmiddellijk na 
de verkoop zal worden gedeeld bij gelijke 
helften om de redenen : dat de bevoegd
heid van de voorzitter van de rechtbank 
van eerste aanleg verbod op te leggen 
gemeenschappelijke goederen tijdens de 
echtscheidingsprocedure te vervreemden 
inhoudt dat hij ook bevoegd is dit verbod 
te beperken; dat artikel 569, lid 1, van 
het Gerechtelijk W etboek op de gevallen 
betrekking heeft waarin geen echt-

(1) De vrederechter rechtdoende met 
toepassing van artikel 223 van het Burgerlijk 
W etboek kan natuurlijk een gelijkaardige 
beslissing nemen. 

(2) De beslissing van de voorzitter van de 
rechtbank van eerste aanleg werd genomen 
v66r de inwerkingtreding van de wet van 
14 juli 1976. 

scheidingsprocedure in gang is; dat de 
eis tot beperking van dit verbod in 
werkelijkheid strekt tot een provisionele 
en voorbarige vereffening-verdeling van 
een of meer goederen hangende de 
echtscheidingsprocedure ; dat de eerste 
rechter dienvolgens bevoegd was om 
daarover te beslissen dat deze verkoop 
gerechtvaardigd is door de uitgaven die 
verweerder ondertussen gedaan heeft, 

terwijl, ee?'ste onde1·deel, de door het 
arrest aan verweerder gegeven machti
ging tot verkoop van het perceel bosgrond 
geen voorlopige en bewarende maatregel 
is, daar deze verkoop definitief is en 
aanleiding geeft tot een gedeeltelijke ver
effening van de huwelijksgemeenschap, 
hetgeen de bevoegdheid van de voorzitter 
van de rechtbank en van het hof van 
beroep overschrijdt ; het feit dat het 
opleggen van een gehee1 of gedeeltelijk 
verbod te vervreemden een voorlopige 
maatregel is, geenszins inhoudt dat de 
machtiging een gedeelte van het 
onroerend patrimonium te verkopen 
eveneens een voorlopige, bewarende 
maatregel zou zijn (schending van de 
artikelen 1280, 1288 van het Gerechte1ijk 
Wetboek, 218, 221, 227, 2°, 1393, 1441, 
2°, 1453, 1467 van het Burgerlijk Wet
hoek en 97 van de Grondwet); 

tweede onde?'deel, de beslissing, die de 
openbare verkoop van een gemeenschaps
goed van partijen beveelt met de verde
ling van de opbrengst, een voorlopige 
gedeeltelijke verdeling is, die uitsluitend 
tot de bevoegdheid van de rechtbank 
behoort na ontbinding van de gemeen
schap (schending van de artikelen 569, 
1°, 4°, 1280, 1282 van het Gerechtelijk 
Wetboek, 227, 2°, 818, 883, 1393, 1441, 
2°, 1453, 1467 van het Burgerlijk Wet
hoek); 

de?·de onde?'deel, eiseres haar oorspron
kelijk voorwaardelijk gegeven instem
ming met de door verweerder gevraagde 
verkoop uitdrukkelijk ingetrokken had 
en het arrest daarover niet statueert, 
zodat het onmogelijk is uit te maken of 
met die intrekking al dan niet rekening 
werd gehouden (schending van artikel 97 
van de Grondwet) : 

W at het derde onderdeel betreft : 

Overwegende dat door de beslissing 
te nemen waartegen het middel opkomt 
het arrest noodzakelijk aanneemt dat de 
toestemming van de vrouw niet wettelijk 
vereist is en zodoende impliciet doch 
zeker de conclusie, bedoeld door het 
onderdeel, beantwciordt ; 
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W at de eerste twee onderdelen betreft : 

Overwegende dat de voorzitter van de 
rechtbank van eerste aanleg, recht
sprekend in kort geding met toepassing 
van artikel 1280 van het Gerechtelijk 
Wetboek, voorlopige maatregelen be
treffende de personen en de goederen 
van de echtgenoten mag nemen, onder 
andere die welke door artikel 221 van het 
Burgerlijk W etboek worden bepaald, 
zoals de dringende maatregelen die door 
het belang van een van de echtgenoten 
geboden zijn, en aan een dezer verbod 
mag opleggen om, voor de tijd die hij 
bepaalt, al dan niet tot de gemeenschap 
behorende roerende of onroerende goe
deren, zonder de medewerking van de 
andere echtgenoot, te vervreemden, met 
hypotheek te bezwaren of in pand te 
geven; 

Overwegende dat, wanneer, zoals ten 
deze, de echtgenote de voorzitter van de 
rechtbank verzocht heeft verbod op te 
leggen aan haar echtgenoot om vier 
onroerende gemeenschappelijke goederen 
te vervreemden, deze magistraat 
nochtans het recht heeft, rekening 
houdend met de belangen van de par
tijen, enerzijds dit verbod tot drie van 
deze goederen te beperken en daarbij 
het recht van de echtgenoot als hoofd 
van de gemeenschap het vierde goed te 
verkopen onverlet te Iaten, en anderzijds 
te beslissen dat, zo de echtgenoot oordeelt 
bedoeld goed te moeten verkopen in het 
belang van de echtgenote, de verkoop 
bij wijze van openbare verkoping zal 
geschieden en dat een gedeelte van de 
opbrengst van de verkoop ter beschikking 
van de echtgenote gesteld zal worden ; 

Overwegende dat het bestreden arrest 
weliswaar beslist dat het verweerder 
<< machtigt om het perceel bosgrond ... 
(met name het vierde goed) te verkopen >>; 
dat eiseres, gewis, beklemtoont dat << een 
machtiging om een gedeelte van het 
onroerend patrimonium te verkopen '' 
geen << voorlopige bewarende maatregel '' 
in de zin van de artikelen 221 van het 
Burgerlijk Wetboek en 1280 van het 
Gerechtelijk W etboek uitmaakt ; 

Overwegende echter dat uit het bestre
den arrest blijkt dat, hoewel het hof van 
beroep gewag maakt van een << machti
ging ''• het in werkelijkheid, uitspraak 
doende over een verzoek strekkende tot 
het opleggen van het verbod om vier 
onroerende goederen te verkopen, dit 
verbod tot drie goederen beperkt en, in 
het belang van eiseres, beslist dat een 
eventuele verkoop van het vierde goed 
door verweerder bij openbare verkoping 

zal moeten geschieden en dat onmiddel
lijk na de verkoop de prijs bij helften 
tussen de partijen zal worden verdeeld; 
dat een dergelijke beslissing, die niet een 
eindverdeling beoogt, doch enkel een 
tussentijdse terbeschikkingstelling van 
gemeenschappelijke activa, wettelijk is ; 

Overwegende voorts dat de voorzitter 
van de rechtbank van eerste aanleg, 
uitspraak doende in kort geding, voor
zeker noch een volledige noch een 
gedeeltelijke vereffening-verdeling mag 
bevelen of toestaan ; dat, gewis, het 
bestreden arrest oordeelt dat << de eis 
tot beperking van dit verbod (verbod om 
al de goederen te verkopen) in werkelijk
heid strekt tot een provisionele en voor
barige vereffening-verdeling van een 
of meer goederen hangende de echt
scheidingsprocedure ... en dat dienvolgens 
de eerste rechter bevoegd was om daar
over te beslissen '' ; 

Dat het arrest aldus op verkeerde wijze 
de eis juridisch omschrijft, vergissing 
die echter zonder weerslag blijft op de 
wettelijkheid van de bestreden beslissing ; 

Overwegende derhalve dat het middel 
in geen enkel van zijn onderdelen 
gegrond is ; 

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

14 oktober 1977.- 1e kamer.- Voor
zitter, de H. Wauters, eerste voorzitter.
Verslaggever, de H. Van Leckwijck. -
Gelijkluidende conclusie, de H. Dumon, 
eerste advocaat-generaal. - Pleiter, de 
H. Houtekier. 

1e KAMER.- 14 oktober 1977. 

1° HUWELI.JK.- VERZET.- VERZET 
DOOR BLOEDVERWANTEN IN DE OP
GAANDE LIJN. - BURGERLIJK WET
BOEK, ARTIKEL 173, 176 EN 179. -
BEGRIP. 

2° HUWELI.JK. - VERZET. - VERZET 
VAN BLOEDVERWANTEN IN DE OP
GAANDE LIJN. - BURGERLIJK WET
BOEK, ARTIKEL 173, 176 EN 179. -
BLOEDVERWANTEN IN DE OPGAANDE 
LIJN KUNNEN NIET TOT SOHADEVER
GOEDING WORDEN VEROORDEELD, -
BEGRIP. 
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3° RECHTSBEGINSELEN (ALGEME
NE).- REOHTSMISBRUIK.- BEGRIP. 

1°, 2° en 3o De bloedverwanten in de 
opgaande lijn kunnen zich, met toepas
sing van de artikelen 173, 176 en 179 
van het Burgerlijk Wetboek, verzetten 
tegen het huwelijk van hun kinderen of 
afstammelingen, zelfs wanneer deze de 
valle leeftiJ'd van vijfentwintig jaren 
bereikt hebben en zelfs als er geen 
wettelijk huwelijksbeletsel bestaat, daar 
de wetgever hun aldus het recht verleent 
aan deze kinderen en afstammelingen, 
v66r hun huwelijk, een bedenktijd op te 
leggen; deze bedenktijd loopt niet enkel 
vanaf het ve1·zet tot de beslissing van de 
1•echter, maar kan ook verlengd worden 
door aanwending van alle wettelijke 
rechtsmiddelen en van verzoeken of voor
stellen tot uitstel ; verzet, aanwending 
van rechtsmiddelen en vm·zoeken om uit
stel teneinde de werking van het verzet 
zolang mogelijk te laten duren kunnen 
dus, in de regel, geen fout en o.a. geen 
rechtsmisbruik opleveren op grand wam·
van bloedverwanten tot schadevergoeding 
kunnen wo1·den veroordeeld. 

(BARREMAEOKER L. EN DE DONDER, 
T. BANDERLE EN BARREMAEOKER 0.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 12 oktober 1976 door het Hof 
van Beroep te Brussel gewezen ; 

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

Dat het middel feitelijke grondslag 
mist; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van artikel 179 van het 
Burgerlijk Wetboek, 

doordat het arrest de eisers veroordeelt 
om aan verweerster, hun dochter, de som 
van 100.000 frank als vergoeding voor 
morele schade te betalen, om de redenen 
dat de vordering van verweerster niet 
steunde op de ongegrondheid van het 
verzet van de eisers tegen het huwelijk, 
maar op het feit dat de eisers, door 
verstek te laten gaan en op de laatste 
nuttige dag in verzet tegen het arrest 
bij verstek te komen, kwaadwillig mis-

bruik hadden gemaakt van de procedure
mogelijkheden om onnodig de oplossing 
van een familiaal conflict te vertragen, 
waarvoor de wet een bijzonder snelle 
procedure had voorgeschreven, en dat 
verweerster het risico van een zwanger
schap had genomen bij het onderhouden 
van geslachtsbetrekkingen v66r het huwe
lijk, doch dat zij er zich niet moest aan 
verwachten dat de eisers vertragende 
rechtsmiddelen zouden aanwenden, 

terwijl de bepalingen van artikel 179 
van het Burgerlijk W etboek zich ertegen 
verzetten dat, wanneer het verzet tegen 
het huwelijk uitgaat van ascendenten, 
deze tot schadevergoeding zouden worden 
veroordeeld, welke ook de rechtsmiddelen 
mogen zijn die zij in de procedure 
betreffende dit verzet hebben aange
wend, en welke ook de gevolgen van het 
aanwenden van deze rechtsmiddelen 
mogen geweest zijn, en dat, tot staving 
van een dergelijke veroordeling, de 
rechters aan de ascendenten een kwaad
willig opzet zouden toeschrijven : 

Overwegende dat uit de bepalingen 
van de artikelen 176 en 179 van het 
Burgerlijk W etboek, luidens welke de 
bloedverwanten in de opgaande lijn de 
redenen van hun verzet tegen het voor
genomen huwelijk in de akte van verzet 
niet moeten vermelden en, bij afwijzing 
van htm verzet, niet tot schadevergoeding 
kunnen worden veroordeeld, blijkt dat 
deze bloedverwanten rechtmatig op
treden zelfs wanneer er geen wettelijk 
beletsel tegen het huwelijk bestaat en 
dat de wetgever hun aldus het recht 
verleent een bedenktijd aan hun afstam
meling v66r het huwelijk op te leggen ; 

Overwegende dat deze bedenktijd 
uiteraard door het aanwenden van al de 
door de wet bepaalde rechtsmiddelen 
en ook ingevolge voorstellen en aan
vragen van uitstel van de zaak mag 
worden verlengd ; 

Overwegende dat daaruit volgt dat 
zowel het verzet van de bloedverwanten 
in de opgaande lijn als het aanwenden 
in verband met dit verzet van alle rechts
middelen, zelfs op de door de wet 
bepaalde uiterste datum, en ook het 
verzoek om uitstel van het onderzoek 
naar de gegrondheid van het verzet, om 
de uitwerking van het verzet zo lang 
mogelijk te verlengen, niet tot een 
veroordeling van voormelde bloedver
wanten tot schadevergoeding aanleiding 
kunnen geven ; 

Dat het middel gegrond is ; 

Om die redenen, vernietigt het bestre-
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den arrest doch enkel in zoverre het de 
eisers veroordeelt om aan verweerster 
een schadevergoeding van 100.000 frank 
te betalen met de gerechtelijke interesten 
en over de kosten uitspraak doet ; beveelt 
dat van onderhavig 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 Antwerpen. 

14 oktober 1977.- 1e kamer.- Voor
zitter, de H. Wauters, eerste voorzitter.
Ve1·slaggeve1·, de H. Sury. - Gelijk
luidende conclusie, de H. Dumon, eerste 
advocaat-generaal. Pleite1·, de 
H. Bayart. 

1e KAMER.- :1.4 oktober 1977. 

VOORZIENING IN CASSATIE. 
VoRM. - DIREOTE GEMEENTEBELAS
TINGEN. - BESLISSING VAN DE BESTEN
DIGE DEPUTATIE.- BETEKENING VAN 
DE VERKLARING VAN VOORZIENING.
WETTELIJK VORMVOORSOHRIFT, 

De voorziening in cassatie tegen de beslis
sing van de bestendige deputatie van 
een p1·ovincie1·aad over de reclamatie van 
een belastingplichtige inzake directe 
gemeentebelastingen moet, op straffe 
van verval, binnen tien dagen betekend 
wm·den aan de partij tegen wie zij is 
gericht (1). (Art. 4 wet van 22 januari 
1849 ; art. 2 wet van 22 juni 1865 ; 
art. 2 wet van 18 maart 1874; art. 16 
wet van 22 juni 1877.) 

(VANDENBROEOK, T. GEMEENTE OPWIJK.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op de bestreden 
beslissing, op 24 maart 1977 door de 
Bestendige Deputatie van de Provincie
raad van Brabant gewezen ; 

Overwegende dat, luidens de arti
kelen 4 van de wet van 22 januari 1849, 

(1) Cass., 4 mei 197'7 (.Arr. cass., 19'77, 
biz. 910). 

zoals gewijzigd door artikel 53 vervat in 
artikel 3 van de wet van 10 oktober 1967 
houdende het Gerechtelijk W etboek, 
2 van de wet van 22 juni 1865 en 16 van 
de wet van 22 juni 1877, de voorziening, 
op straffe van verval, binnen de tien 
dagen betekend moet worden aan de 
partij tegen wie ze is gericht ; 

Overwegende dat uit de stukken waar
op het Hof acht vermag te slaan niet 
blijkt dat dergelijke betokening aan 
verweerster werd gedaan ; 

Dat de voorziening derhalve niet 
ontvankelijk is ; 

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

14 oktober 1977.- 1e kamer.- Voor
zitte1' en Ve1·slaggever, de H. Wauters, 
eerste voorzitter. - Gelijkluidende con
clusie, de H. Dumon, eerste advocaat
generaal. - Pleiter, de H. Deleu (van 
de balie te Brussel). 

ge KAMER. - 17 oktober 1977. 

1° INKOMSTENBELASTINGEN. 
AANGIFTE IN DE BELASTINGEN. - TE 
LATE AANGIFTE OF TE LATE VERBETE
RINGSAANGIFTE. - ARTIKEL 251 VAN 
HET WETBOEK VAN DE lNKOMSTEN
BELASTINGEN NIET TOEPASSELIJK. 

2° BEvVIJS.- BEWIJS DOOR GESOHRIFT. 
- BEWIJSKRAOHT VAN DE AKTEN.
DIREOTE BELASTINGEN. - MIDDELEN 
TEN BETOGE DAT DE BESTREDEN 
BESLISSING DE BEWIJSKRAOHT VAN EEN 
BEPAALDE AKTE VAN HET DOSSIER 
MISKENT.- BESLISSING NIET GEGROND 
OP DEZE AKTE. - MIDDEL DAT FEITE
LIJKE GRONDSLAG MIST. 

go INKOMSTENBELASTINGEN. 
RAMING VAN DE BELASTBARE GROND
SLAG BIJ VERGELIJKING MET SOORT
GELIJKE BELASTINGSOHULDIGEN. 
WETBOEK VAN DE lNKOMSTENBELAS
TINGEN, ARTIKEL 248. - NIET TOE
PASSELIJKHEID OP DE BEZOLDIGINGEN 
WAARVAN SPRAKE IS IN ARTIKEL 20, 2°, 
VAN DIT WETBOEK. 

1° Daar een te late aangifte, evenzo als een 
te late verbeteringsaang~fte, gelijkstaat 
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met het ontbreken van een aangifte (1), 
dient de administratie in dat geval geen 
berioht te zenden als vereist bij arti
kel 251 van het W etboek van de In
komstenbelastingen (2). 

2° Feitelijke grondslag mist het middel ten 
betoge dat de bestreden beslissing de 
bewijskraoht van een bepaalde akte van 
het dossier miskent, als de beslissing 
op deze akte niet steunt (3). (Artt. 1319, 
1320 en 1322 B.W.) 

3° Artikel 248 van het W etboek van de 
Inkomstenbelastingen heeft geen betrek
king op de vaststelling van het belastbaar 
bedrag van de bezoldigingen waarvan 
sprake is in m·tikel 20, 2°; a, van dit 
wetboek. 

(MATHIEU, T. BELGISCHE STAAT, 
MINISTER VAN FIN ANCIEN.) 

ARREST (V61'taling). 

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

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
soh ending van artikel 251, § 1, van het 
W etboek van de Inkomstenbelastingen, 

dom·dat, om te beslissen dat de litigieuze 
aanslag in de personenbelasting over het 
dienstjaar 1969 regelmatig gevestigd 
werd op de op 18 maart 1969 door eiser 
aangegeven inkomsten, daar de adminis
tratie niet verplicht was vooraf aan eiser 
een bericht van wijziging te zenden, het 
arrest steunt op de te late indiening 
van de verbeteringsaangifte van 3 juli 
1969 waarbij eiser zijn eerste aangifte 
annuleerde en verving en melding maakte 
van een lager inkomen dat onderworpen 
was aan de belasting van de niet
verblijfhouders, 

terwijl, eerste onderdeel, de controleur 
van de belastingen in een brief van 
4 augustus 1970 stelde dat eiser niet 
voldeed aan de vereisten om als niet
rijksinwoner te worden beschouwd en 
daaruit afieidde dat de verbeterings-

(1) Cass., 4 februari 1969 (.Arr. cass., 1969, 
blz. 535). 

(2) Sinds de wet van 3 november 1976, is 
artikel 251 van het Wetboek van de In
komstenbelastingen duidelijker geworderi; 
het spreekt van een « aangifte die voldoet 
aan de vorm- en termijnvereisten van de 
artikelen 214 tot 218 ... >>, 

aangifte van eiser « dus zonder nut » was ; 
de controleur, door zich aldus over de 
grondslag van die verbeteringsaangifte 
uit te spreken, ze als ontvankelijk 
aanvaardde, hetgeen hij mocht doen, 
daar de administratie, om redenen die ze 
beoordeelt, de termijn kan verlengen 
waarbinnen de aangifte moet worden 
gedaan; 

tweede onderdeel, de vertraging bij het 
indienen van de verbeteringsaangifte te 
vinden is in een uitwendige oorzaak 
waarvoor eiser niet verantwoordelijk is, 
namelijk de publikatie in het Bulletin 
van de belastingen, nummer 462 van 
april1969, na de oorspronkelijke aangifte, 
van de ministeriiile circulaire van 
11 maart 1969, nummer Oi. R.H. 624/ 
241.455, waarop eiser zijn verbeterings
aangifte baseerde : 

W at het eerste onderdeel betreft : 

Overwegende dat uit de processtukken 
blijkt dat de brief van 4 augustus 1970 
van de controleur van de belastingen 
aan eiser werd gezonden na de inkohiering 
van de bekritiseerde aanslag en de 
verzending van een aanslagbiljet; 

Dat die brief geen invloed kon hebben 
op de wettigheid van de procedure tot 
vestiging van de belasting, waarop hij 
geen betrekking heeft ; 

W at het tweede onderdeel betreft : 

Overwegende dat, wegens het dwin
gend karakter van de termijn waarbinnen 
de aangifte waarvan sprake in de 
artikelen 212 en volgende van het Wet
hoek van de Inkomstenbelastingen moet 
worden gedaan, en behoudens overmacht, 
een te late aangifte gelijkstaat met het 
ontbreken van een aangifte ; 

Overwegende dat enkel uit de in dit 
onderdeel van het middel weergegeven 
bewering, die voorkwam in eisers con
clusie voor het hof van beroep, niet kan 
worden afgeleid dat eiser voor de feiten
rechter zou gezegd hebben dat hij door 
overmacht belet werd zijn verbeterings
aangifte v66r 3 juli 1969 te doen; 

Dat, nate hebben vastgesteld dat die 
verbeteringsaangifte te laat aan de 
controleur van de belastingen werd 

Volgens de vroegere tekst had de bepaling 
echter dezelfde draagwijdte, zoals dit door het 
in noot 1 vermelde arrest werd aangenomen. 

(3) Cass., 12 december 1973 (A1·r. cass., 
1974, blz. 421); 15 februari en 17 juni 1977 
(ibid., 1977, blz. 661 en 1075). 
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overhandigd en dat de aanslag werd 
gevestigd op de inkomsten die als belast
baar vermeld zijn in de eerste aangifte, 
welke aileen regelmatig was, het arrest 
wettelijk beslist dat de administratie 
niet verplicht was aan eiser mee te delen 
« om welke redenen zij niet akkoord ging 
met het lager inkomstencijfer in de 
tweede, te laat ingediende en dus niet 
bestaande, aangifte " ; 

Dat het middel niet kan worden aan
genomen; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 97, 112 
van de Grondwet, 1319, 1320, 1322 van 
het Burgerlijk Wetboek en 248 van het 
Wetboek van de Inkomstenbelastingen, 

dom·dat het arrest weigert eiser in aan
merking te doen komen voor het bepaalde 
in de administratieve richtlijn van 
11 maart 1969, nr. Ci. R.H. 624/241.455, 
betreffende onder meer het stelsel van 
aanslag van de buitenlandse !eiders en 
bedienden van buitenlandse onderne
mingen, van onder buitenlandse controle 
staande Belgische vennootschappen of 
van Belgische vennootschappen die deel 
uitmaken van een internationale groep, 

terwijl, eerste onderdeel, door, zonder 
erop te antwoorden, de vraag te stellen 
of het hof van beroep rekening mag 
houden met voordelen die door een 
administratieve beslissing hoven of tegen 
een wettelijke bepaling in worden toege
kend, het arrest het niet mogelijk maakt 
na te gaan of het van oordeel is dat 
voormelde richtlijn onwettelijke voor
delen toekent dan wel vast te stellen 
welke wettelijke bepaling eventueel, 
volgens het arrest, door de richtlijn zou 
miskend zijn ; het arrest aldus artikel 97 
van de Grondwet schendt ; 

tweede onderdeel, de administratie, door 
een bijzonder forfait inzake bedrijfslasten 
voor een bepaalde categorie van belas
tingplichtigen in te voeren, niets anders 
doet dan gebruik maken van de bevoegd
heid die haar bij artikel 248 van het 
Wetboek van de Inkomstenbelastingen 
is toegekend en op grond waarvan ze 
forfaitaire grondslagen van aanslag kan 
vaststellen ; door gewag te maken, 
zonder zich daarover uit te spreken, van 
de mogelijke weigering om te controleren 
of de bepalingen van de aangevoerde 
circulaire op eiser juist werden toegepast, 
het arrest eiser blootstelt aan de willekeur 
van de administratie en het beginsel van 
artikel 112 van de Grondwet schendt 
volgens hetwelk al diegenen die in een 

zelfde feitelijke situatie verkeren op 
gelijke wijze moeten worden belast; 

derde onderdeel, uit de tekst van de 
ministeriele circulaire van 11 maart 1969, 
nummer Ci. R.H. 624/241.455, duidelijk 
volgt dat, bij het onderzoek of eiser aan 
de gestelde voorwaarden voldoet, aileen 
rekening dient te worden gehouden met 
de volgende elementen : a) buitenlands 
!eider die door een buitenlandse vennoot
schap wordt tewerkgesteld in een Bel
giselle vennootschap die van een zelfde 
internationale groep deel uitmaakt, 
b) overlegging van een attest van de 
werkgever waarin wordt vermeld dat de 
activiteit van verzoeker in Belgie van 
tijdelijke aard is; het arrest ten onrechte 
vaststelt dat eiser, die sedert 1958 in 
Belgie is, niet door een buitenlandse 
vennootschap in Belgie zou tewerk
gesteld zijn om er een functie te bekleden 
in een Belgische vennootschap die tot 
dezelfde internationale groep behoort of 
dat hij niet door een Belgische vennoot
schap, filiaal van een buitenlandse 
vennootschap, in het buitenland zou 
aangeworven zijn om in Belgie te 
werken ; uit de door de administratie op
gemaakte << nota-samenvatting van het 
geschil " volgt dat eiser, van bij zijn 
aankomst in 1958 en tot 31 maart 1964, 
in Belgie heeft gewerkt als directeur van 
de Belgische naamloze vennootschap 
<<Depot des Acieries d'Ugine "• filiaal van 
de Franse vennootschap <<Societe d'Elec
tro-chimie, d'Electro-metallurgie et des 
Acieries electriques d'U gine " en van de 
Franse vennootschap << Societe des Toles 
inoxydables et speciales d'U gine-Geug
non " ; het feit tegelijkertijd als zelf
standige te hebben gewerkt eiser de 
vereiste hoedanigheid niet doet ver
liezen, dat wil zeggen die van bediende 
op het moment dat hij in Belgie is 
aangekomen ; eiser in het buitenland 
was aangeworven of door de Franse 
vennootschap in Belgie was tewerk
gesteld naargelang al dan niet rekening 
wordt gehouden met het zelfstandig 
karakter van de functie die hij onmiddel
lijk daarvoor in Marokko heeft waar
genomen voor rekening van dezelfde 
Franse industriegroep; de Franse ven
nootschap van de Acieries d'Ugine 
verzoeker op 31 maart 1964 heeft 
verplicht af te zien van zijn bezoldiging 
als directeur van de Belgische vennoot
schap en hem uitsluitend op basis van 
zijn positie als zelfstandige vergoedde 
doch hem niettemin het bestuur van de 
Belgische vennootschap verder liet waar
nemen; eiser vanaf 26 januari 1966 
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opnieuw uitsluitend op basis van een 
arbeidsovereenkomst voor bedienden 
werd bezoldigd, terwijl hij onafgebroken 
dezelfde functie van directeur van de 
Belgische vennootschap bleef uitoefenen; 
derhalve geen rekening dient te worden 
gehouden met de wijze van bezoldiging 
doch met de functie die eiser sedert zijn 
aankomst in Belgie werkelijk onafge
broken heeft uitgeoefend, dat wil zeggen 
de functie van directeur van de Belgische 
vennootschap ; vanaf het moment dat 
eiser bij zijn aankomst in Belgie de 
gestelde voorwaarden vervult, de onder
breking gedurende de periode van 
31 maart 1964 tot 26 januari 1966 van de 
bezoldiging als directeur niet tot gevolg 
kan hebben dat eiser nadien niet onder 
de toepassing kan vallen van de bepa
lingen van de circulaire ; het arrest aldus 
de bewijskracht van de alden miskent 
en de artikelen 1319, 1320 en 1322 van 
het Burgerlijk Wetboek schendt; 

vierde onderdeel, eiser de door de 
circulaire voorgeschreven verklaring van 
zijn werkgever heeft overgelegd waaruit 
blijkt dat zijn tewerkstelling in Belgie 
van tijdelijke aard is ; het niet aan het 
hof van beroep staat eiser te verplichten 
om bewijsstukken voor uitzonderlijke 
bedrijfsuitgaven over te leggen, wanneer 
hij bewijst dat hij voldoet aan de voor
waarden die de administratis in uitvoe
ring van artikel 248 van het W etboek 
van de Inkomstenbelastingen heeft 
gesteld: 

W at het derde onderdeel betreft : 

Overwegende dat uit het arrest niet 
blijkt dat het zijn beslissing steunde op 
de door de administratis opgemaakte 
<< nota-samenvatting van het geschil » ; 
dat het arrest geen melding maakt van 
die nota en de inhoud ervan niet inter
preteert, zodat het middel, in dit onder
dee!, feitelijke grondslag mist voor zover 
het de miskenning van de bewijskracht 
van dit document aanvoert ; dat voor 
zover eiser zou willen stellen dat de 
bewij skracht van andere akten werd 
miskend, het middel niet ontvankelijk 
is daar het niet preciseert om welke 
akten het gaat ; dat het onderzoek van 
het overige van dit onderdeel van het 
middel het Hof zou verplichten feitelijke 
elementen na te gaan en dat, ook in dit 
opzicht, het middel niet ontvankelijk is ; 

W at het eerste, het tweede en het 
vierde onderdeel samen betreft : 

Overwegende dat artikel 248 van het 

W etboek van de Inkomstenbelastingen 
geen betrekking heeft op de vaststelling 
van het belastbaar bedrag van de 
bezoldigingen waarvan sprake in arti
kel 20, 2°, a, van het Wetboek van de 
Inkomstenbelastingen en dat de litigieuze 
aanslag alleen maar op dergelijke bezoldi
gingen werd gevestigd ; 

Overwegende dat het arrest beslist, 
zonder dat tegen die beslissing een ont
vankelijke grief wordt aangevoerd, dat 
eiser, « die sedert 1958 onafgebroken in 
Belgie is », « niet voldoet aan de voor
waarden voor de toepassing van het 
bepaalde ... » in de administratieve in
structies van 11 maart 1969; dat het 
voorts vaststelt dat eiser « helemaal 
niet het bewijs levert van de uitzonder
lijke bedrijfsuitgaven ... '' wier aftrekking 
hij vraagt ; dat het arrest aldus zijn 
beslissing regelmatig motiveert en, welke · 
ook de bindende kracht van voormelde 
administratieve instructies moge zijn, 
ze wettelijk verantwoordt; 

Dat hieruit volgt dat, in zijn eerste en 
tweede onderdeel, het middel, dat enkel 
een ten overvloede gegeven overweging 
van het arrest bekritiseert, bij gebrek 
aan belang niet ontvankelijk is en dat 
het, in zijn vierde onderdeel, op een 
onjuiste uitlegging van de bestreden 
beslissing berust en, derhalve, feitelijke 
grondslag mist ; 

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

17 oktober 1977.- 3e kamer.- Voor
zitter, de H. Naulaerts, raadsheer waar
nemend voorzitter.- Verslaggever, Baron 
Vint;~otte. - Gelijkluidende conclusie, de 
H. Declercq, advocaat-generaal. 
Pleiters, de HR. J.-M. Mommens (van de 
balie te Brussel) en Fally. 

3e KAMER. - 17 oktober 1977. 

1° INKOMSTENBELASTINGEN. 
BEROEP VOOR HET HOF VAN BEROEP. -
NnllT AAN DE DIREOTEuR DER BELAS
TINGEN ONDERWORPEN VRAAG. 
DIREOTEUR DIE GEEN UITSPRAAK 
HEEFT GEDAAN OVER DEZE VRAAG, 
HOEWEL HIJ ZE AMBTSHALVE HAD 
MOETEN ONDERZOEKEN. - HoF VAN 
BEROEP NIET BEVOEGD OM ER KENNIS 
VAN TE NEMEN. 
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2° CASSATIEMIDDELEN • .,- Dm:ElOTE 
BELASTINGEN. - MIDDEL HIERUIT 
AFGELEID DAT RET VOOR DE BELASTING· 
PLIOHTIGE FEITELIJK ONMOGELIJK IS 
GEWEEST EEN BETWISTING VOOR TE 
LEGGEN IN ZIJN AANGIFTE AAN DE 
DIREOTEUR DER BELASTINGEN.- MID· 
DEL DAT NIET VOOR RET EERST VOOR 
RET HOF KAN WORDEN VOORGEDRAGEN. 

3° WETTEN EN BESLUITEN. 
NIEUWE WET WAARBIJ DE TERMIJN 
WORDT VASTGESTELD VOOR RET VER
RIOHTEN VAN EEN PROOESHANDELING. 

TERMIJN VERSTREKEN OP RET 
OGENBLIK DAT DE WET VAN KRACHT IS 
GEWORDEN. - NIET TOEPASSELIJK· 
REID VAN DEZE WET. 

4° VOORZIENING IN CASSATIE. 
VoRM. - DIREOTE BELASTINGEN. 
MEMORIE VAN WEDERANTWOORD. 
GEEN MIDDEL VAN NIET·ONTVANKE
LIJKHEID OPGEWORPEN.- NIET ONT· 
VANKELIJKE MEMORIE. 

1° Het hof van beToep wam·bij aanhangig 
is het beToep van de belastingplichtige 
tegen de beslissing van de di1·ectett1' deT 
diTecte belastingen, lean, zonde1· zijn 
bevoegdheden te oveTsclwijden en buiten 
ve1·val en gewijsde, geen leennis nemen 
van een vmag die doo1' de belasting
plichtige in zijn bezwaa1·sch1'ift niet aan 
de diTecteuT is voorgelegd of waaTove1' de 
directeu1· geen uitspmale heeft gedaan, 
hoewel hij ze ambtshalve had moeten 
ondeTzoeleen (I). (Art. 278 W.I.B.) 

2° Het middel hieTu,it afgeleid dat het voo1' 
de belastingschuldige in feite niet moge
lij le is geweest in zijn bezwaaTsch1'ift 
aan de di1·ectetw deT belastingen de 
betwistingen voo1· te leggen die hij 
rechtst1·eeles aanhangig heeft gemaalet 
bij het hof van beroep, 1·echtdoende ove1' 
zijn beToep tegen de beslissing van 

(1) Cass., 17 maart 1973 (A1·r. cass., 1973, 
blz. 904); raadpl. cass., 12 december 1959 
(ibid., 1960, biz. 344). Het beginsel dat in 
herinnering werd gebracht betrof de toepas
sing van artikel 278 van het Wetboek van de 
Inkomstenbelastingen, zoals het was ge
wijzigd bij de wet van 30 mei 1972. De wet 
van 16 maart 1976, die ten deze geen toepas
sing vond, voegt bij dit artikei een bepaiing 
volgens welke aan het hof van beroep nieuwe 
bezwaren kunnen worden voorgelegd voor 
zover zij een overtreding van de wet of een 
schending van de op straffe van nietigheid 
voorgeschreven vormen aanvoeren. 

deze ambtenam·, lean niet vooT het eeTst 
voo1' het Hof worden vooTgelegd (2). 

3° Bij gebTele aan een ove1·gangsbepaling, 
vindt de wet van 16 maaTt 1976, waaTbij 
een tweede lid woTdt toegevoegd aan 
artileel 278 van het W etboele van de 
Inleomstenbelastingen en volgens het
welle aan het hof van beToep zeleeTe 
nieuwe bezwaTen mogen worden ondeT
woTpen voo1' zoveT ze we1·den gefoTmu
leeTd in het beToep of in een gesch1'ift 
dat, op stt·affe van veTval, aan de 
(!Tijjie van het hof van beToep woTdt 
afgegeven binnen zestig dagen nadat de 
di1'ecteu1' van de belastingen op die 
g1·ijjie een eensluidend veTlelaaTde uitgifte 
van de bestTeden beslissing en alle 
stuleleen met betTeleleing tot de betwisting 
heeft neergelegd, geen toepassing op 
de gedingen waa1·in deze teTmijn van 
zestig dagen is veTstTeleen op het ogenblile 
dat die wet in wet·leing getTeden is (3), 
(Artt. 278 tot 282 W.I.B.) 

4° I nzalee diTecte belastingen lean de eiser 
slechts een memorie van wedet·antwooTd 
nee1'leggen als en in zove1'1'e de ve1'
weeTde1' een middel van niet-ontvanlee
lijleheid heeft opgewoTpen (4). (Artt. 2 
en 1094 G.W.) 

(MATHONET EN LEGRAND, 
T, BELGISOHE STAAT, 

MINISTER VAN FINANOIEN.) 

ARREST (veTtaling). 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 24 december 1976 door het Hof 
van Beroep te Luik gewezen; 

Over het middel afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 97 van de Grand
wet, 248, 278, 279 en 289 van het 
vVetboek van de Inkomstenbelastingen, 

dooTdat het arrest, om het beroep van 

(2) Cass., 20 juni 1957 (Arr. cass., 1957, 
biz. 894). 

(3) Raadpi. de conciusie van de Procureur
Generaal Ganshof van der Meersch, voor 
cass., 22 oktober 1970 (Bull. en Pas., 1971, I, 
168), en de noot onder cass., 25 juni 1971 
(ibid., 1971, biz. 1081); P. ROUBIER, Les 
conjlits de lois dans le temps, Them·ie dite de 
la non-1•etroactivite des lois, d. II, Parijs, 
1933, biz. 711 tot 726. 

(4) Cass., 2 december 1969 (Arr. cass., 1970, 
biz. 329) ; vgl. cass., 22 september 1976 
(ibid., 1977, biz. 87). 
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de eisers niet gegrond te verklaren, de 
benaming « nieuwe vordering » geeft aan 
hun argumentatie dat de wijziging, op 
basis van de methode van vergelijking, 
van de « verhouding inventaris-aanko
pen » onwettelijk was, daar de verge
lijkingstabellen in het dossier van de 
administratie helemaal niets vermelden 
omtrent de vereiste overeenstemming 
tussen de in aanmerking genomen verge
lijkingspunten en de belastingplichtige, 

terwijl, eerste ondm·deel, die argumen
tatie van de eisers niet kan worden gelijk
gesteld met een nieuwe vordering, daar 
de eisers geen inzage hebben kunnen 
nemen van het dossier van de adminis
tratie voordat dit op de griffie van het 
hof van beroep werd neergelegd en dus, 
v66r het instellen van het beroep, geen 
bezwaren hebben kunnen aanvoeren over 
de onverantwoorde vergelijking en meer 
bepaald over het ontbreken, op de 
vergelijkingstabel, van enige vermelding 
in verband met de vereiste overeen
stemming; 

tweede onderdeel, het hof van beroep 
niet heeft nagegaan of de eisers, overeen
komstig de nieuwe artikelen 278, 279 en 
282, binnen zestig dagen nadat de 
administratie haar dossier had neer
gelegd geen conclusies met de uiteen
zetting van de nieuwe bezwaren hebben 
ingediend : 

Wat het eerste onderdeel betreft : 

Overwegende dat uit de stukken 
waarop het Hof vermag acht te slaan niet 
blijkt dat de eisers voor het hof van 
beroep hebben aangevoerd dat het hun 
in feite niet mogelijk was geweest de 
directeur van de belastingen het bezwaar 
voor te leggen waarop de in het middel 
vermelde argumentatie betrekking heeft ; 

Dat de eisers niet ontvankelijk zijn om 
voor het eerst voor het Hof te betogen 
dat zij in die feitelijke onmogelijkheid 
hebben verkeerd; 

W at het tweede onderdeel betreft : 

Overwegende dat, krachtens de arti
kelen 278 en 279 van het Wetboek van 
de Inkomstenbelastingen, zoals ze respec
tievelijk aangevuld werden bij de arti
kelen 3 en 4 van de wet van 16 maart 1976 
tot wijziging van de rechtspleging betref
fende geschillen inzake directe belas
tingen, en krachtens de artikelen 281 
en 282 van dat W etboek, eiser aan het 
hof van beroep bezwaren mag onder
werpen die noch in het bezwaarschrift 
werden geformuleerd, noch ambtshalve 

door de directeur werden onderzocht, 
voor zover ze een overtreding van de wet 
of een schending van de op straffe van 
nietigheid voorgeschreven procedurevor
men inroepen, welke nieuwe bezwaren 
mogen worden geformuleerd of wel in de 
voorziening, of wel in een geschrift dat, 
op straffe van verval, aan de griffie van 
het hof van beroep wordt afgegeven 
binnen zestig dagen nadat de directeur 
van de belastingen op die griffie een 
eensluidend verklaarde uitgifte van de 
bestreden beslissing en al de stukken 
met betrekking tot de betwisting heeft 
neergelegd ; 

Overwegende dat, naar luid van arti
kel 5, de wet van 16 maart 1976 op 
15 mei 1976 in werking is getreden, dat 
is meer dan zestig dagen na voorme1de 
neerlegging die ten deze op 25 juni 1975 
heeft plaatsgehad ; dat deze wet derhalve 
in het onderhavige geval geen toepassing 
kon vinden; 

Overwegende dat uit de gedingstukken 
niet blijkt dat de eisers bij conclusie. 
hebben aangevoerd dat de in het middel 
vermelde grief ontvankelijk was op basis 
van de artikelen 278, 279 en 282 van het 
W etboek van de Inkomstenbelastingen ; 
dat de rechters, bij gebrek aan een 
dergelijke conclusie, niet verplicht waren 
uitdrukkelijk wast te stellen dat de 
voorwaarden tot toepassing van die 
bepalingen niet vervuld waren ; 

Dat dit onderdeel van het rniddel niet. 
kan worden aangenomen ; 

Om die redenen, en zonder te ant
woorden op de memorie van . weder
antwoord die eiser niet mocht neerleggen,. 
daar verweerder tegen de voorziening 
geen enkel middel van niet-ontvankelijk
heid had opgeworpen, verwerpt de voor
ziening ; veroordeelt de eisers in de· 
kosten. 

17 oktober 1977.- se kamer.- Voor
zitter, de H. Naulaerts, raadsheer waar
nemend voorzitter.- Verslaggever, Baron 
Vinc;otte. - Gelijkluidende conolusie, 
de H. Declercq, advocaat-generaal. -
Pleite1·s, de HH. J.-P. Bours (van de balie· 
te Luik) en Fally. 

39 KAMER. - 17 oktober 1977, 

VOORZIENING IN CASSATIE. - AF-
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STAND. - BURGERLIJKE ZAKEN. -
AFSTAND BETEKEND. - AKTEVERLE
NING VAN DE AFSTAND. 

In burgerlijke zaken verleent het Hof akte 
van de afstand van de voo1·ziening, welke 
aan de verweerder is betekend ( 1). 
(Artt. 824, 1042 en 1112 G.W.) 

(PERSONENVENNOOTSCHAP 
MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID 
« ETABLISSEMENTS RICHARD THIBAUT 

ET CIE », T. AMERIJCKX.) 

Met de notitie overeenstemmend 
arrest. 

17 oktober 1977.- 3e kamer.- Voor
zitter en Verslaggever, de H. Naulaerts, 
raadsheer waarnemend voorzitter. -
Gelijkluidende conclusie, de H. Declercq, 
advocaat-generaal. - Pleiter, de H. 
Biitzler. 

2e KAMER.- 18 oktober 1977. 

1° VERKIEZINGEN. - KIEZER DIE 
AAN DE STEMMING NIET HEEFT DEELGE
NOMEN. 0PROEPING VOOR DE 
POLITIERECHTBANK. - GEEN MOGE
LIJKHEID VAN HOGER BEROEP. 

2° VOORZIENING IN OASSATIE. -
TERMIJN.- STRAFZAKEN.- VEROOR
DELING BIJ VERSTEK. - VOORZIENING 
VAN DE BEKLAAGDE TIJDENS DE GE
WONE VERZETTERMIJN. - NIET-ONT
VANKELIJKHEID. 

1° De politierechtbank, voor wie de 
kiezers verschijnen die aan de stemming 
niet hebben deelgenomen, beslist zonder 
mogelijkheid van hager beroep (2). 
(Art. 219 Kieswetboek.) (Impliciete 
oplossing.) 

2° Niet ontvankelijk is de voorziening in 

(1) Cass., 20 mei 1977 (.Arr. cass., 1977, 
biz. 965). 

(2) Raadpi. cass., 4 november 1963 (Bull. 
en Pas., 1964, I, 245), 1 oktober 1974 en 
11 maart 1975 (ibid., 1975, biz. 149 en 778). 
Sinds de inwerkingtreding van artikel 70 van 
de wet van 5 juli 1976 staat in artikel 209, 
tweede lid, van het Kieswetboek uitdrukkelijk 

cassatie die de beklaagde tijdens de 
gewone verzettermijn heeft ingesteld tegen 
een vonnis waarbij hij bij verstek is 
veroordeeld (3). (Art. 413 Sv.) 

(DAGRAED.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 6 juni 1977 in laatste aanleg 
door de Politierechtbank te Brugge 
gewezen; 

Overwegende dat het vonnis, dat eiser 
op de strafvordering veroordeelt, te 
zijnen opzichte bij verstek is gewezen ; 

Dat eiser op 8 juni 1977 cassatieberoep 
instelde, wanneer de gewone verzet
termijn niet verstreken was ; 

Dat de voorziening derhalve niet 
ontvankelijk is ; 

Om die redenen, en ongeacht de ter 
griffie van het Hof neergelegde brief van 
eiser die geen betrekking heeft op de 
ontvankelijkheid van de voorziening, 
verwerpt de voorziening ; veroordeelt 
eiser in de kosten. 

18 oktober 1977.- 2e kamer.- Voor
zitter, Ridder de Schaetzen, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - Verslaggever, 
de H. Lebbe. - Gelijkluidende concl~tsie, 
de H. Velu, advocaat-generaal. 

2e KAMER.- 18 oktober 1977. 

REOHTERLIJK GEWIJSDE.- STRAF
ZAKEN. - STRAFVORDERING. - VER
OORDELING VAN DE VEROORZAKER VAN 
EEN WEGVERKEERSONGEVAL WEGENS 
ONOPZETTELIJK TOEBRENGEN VAN SLA
GEN OF VERWONDINGEN. - BESLISSING 
VOLGENS WELKE DE STRAFVORDERING 
NIET VERVALLEN IS TEN GEVOLGE VAN 

dat deze ltiezers voor de politierechtbank 
verschijnen. 

(3) Cass., 3 mei 1977 (Arr. cass., 1977, 
biz. 904). Tegen een veroordeling bij verstek 
van een kiezer die niet aan de stemming 
heeft deelgenomen staat verzet open binnen 
zes maanden na de betekening van het vonnis 
(art. 210 Kieswetboek). 
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EEN VROEGERE VEROORDELING WEGENS 
EEN OVERTREDING VAN HET WEG
VERKEERSREGLEMENT, DIE EEN BE
STANDDEEL IS VAN HET MISDRIJF 
ONOPZETTELIJK TOEBRENGEN VAN SLA
GEN OF VERWONDINGEN. - BESLIS
SING NOCH REGELMATIG GEMOTIVEERD 
NOCH WETTELIJK VERANTWOORD. 

Niet wettig verantwoord is het vonnis waar
in, om de veroorzaker van een wegver
keersongeval wegens onopzettelijk toe
brengen van slagen of verwondingen te 
veroordelen, wordt overwogen dat de straf
vordering ten laste van de beklaagde 
wegens dit misdrijf niet vervallen is ten 
gevolge van zijn veroordeling door een 
vroege1· vonnis wegens overtreding van 
het Wegverkeersreglement, hoewel wordt 
aangenomen dat dit reeds gest1·afte 
misdrijf, i.e., een bestanddeel van het 
misdrijf onopzettelijk toebrengen van 
slagen of verwondingen is. 

(TAETS, T. LOETE.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op ll mei 1977 door het Hof van 
Beroep te Gent gewezen ; 

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

Over het middel ambtshalve afgeleid 
uit de schending van het gezag van 
gewijsde van de rechterlijke beslissingen 
op de strafvordering, van de artikelen 65 
van het Strafwetboek en 97 van de 
Grondwet: 

Overwegende dat eiser stelde dat hij, 
krachtens de regel non bis in idem, voor 
de correctionele rechtbank niet meer 
kon vervolgd worden om, naar aanleiding 
van het bewust ongeval, op 16 september 
1975, door gebrek aan voorzichtigheid 
of voorzorg onopzettelijk slagen of 
verwondingen te hebben toegebracht 
aan Loete Andre, omdat dit gebrek aan 
voorzichtigheid of voorzorg onder meer 
hierin bestaat dat hij een voertuig in het 
verkeer heeft gebracht dat op gebied van 
lichten en refiectoren niet beantwoordt 
aan de voorschriften van de artikelen 76, 
84 en 89 van het Wegverkeersreglement 
van 14 maart 1968, feit op dezelfde 
datum en op dezelfde plaats gepleegd 
als dat waarvoor hij reeds door het in 

kracht van gewijsde gegane vonnis van 
3 februari 1976 van de Politierechtbank 
te Eeklo veroordeeld werd ; 

Overwegende dat het arrest die stelling 
van de hand wijst en eiser tot straf 
veroordeelt op grond dat de regel non 
bis in idem slechts toepasselijk zou 
kunnen zijn voor zover het feit van het 
ongeval in zijn geheel aan de Politie
rechtbank te Eeklo werd onderworpen, 
en met name ook de omstandigheid dat 
door bewust ongeval verwondingen 
werden toegebracht aan anderen dan 
eiser, wat ten deze, volgens de rechters 
in hoger beroep, niet het geval was ; 

Overwegende dat het arrest verder 
vaststelt, wat de verantwoordelijkheid 
van eiser betreft, dat het duidelijk is 
« dat het ontbreken van rode refiectoren 
en vooral van rode lichten achteraan de 
tractor de waarneembaarheid ervan voor 
de bestuurders komend uit de richting 
van Bassevelde in ernstige mate heeft 
verminderd. Door de deskundige werd 
uitgemaakt dat het wit achterlicht niet 
meer kan hebben gebrand op het ogen
blik van het ongeval. Er kan dan ook 
niet aan getwijfeld worden dat het niet 
verlicht zijn van de tractor de voor
naamste oorzaak is van het ongeval » ; 

Overwegende dat de rechters in hoger 
beroep aldus aannemen dat sommige 
overtredingen op het W egverkeersregle
ment, die als afzonderlijke telastleg
gingen door de Politierechtbank te 
Eeklo werden bestraft, tevens bestand
delen zijn van het door hen behandelde 
wanbedrijf van onopzettelijke letsels 
zodat zij, samen met dit laatste, een 
enkel feit uitmaken ; 

Overwegende dat het arrest derhalve 
door de aangehaalde beschouwingen zijn 
beslissing niet regelmatig motiveert noch 
wettelijk rechtvaardigt, dat de straf
vordering tegen eiser ingesteld uit hoofde 
van onopzettelijke slagen niet vervallen 
is door zijn veroordeling bij het vonnis 
van de Politierechtbank te Eeklo ; 

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

Overwegende dat de vernietiging van 
de veroordelende beslissing op de straf
vordering, de vernietiging met zich 
brengt van de eindbeslissing op de civiel
rechtelijke vordering die tegen eiser is 
ingesteld, daar deze laatste beslissing het 
gevolg is van de eerste ; 

Om die redenen, vernietigt het bestre
den arrest in zoverre het eiser op de 
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strafvordering en de civielrechtelijke 
vordering, en in kosten ervan, veroor
deelt ; zegt dat van dit arrest melding 
zal worden gemaakt op de kant van de 
gedeeltelijk vernietigde beslissing ; laat 
de kosten ten laste van de Staat ; 
verwijst de aldus beperkte zaak naar het 
Hof van Beroep te Brussel. 

18 oktober 1977.- 26 kamer.- Voor
zitter, Ridder de Schaetzen, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - Verslaggever, 
de H. Versee.- Gelijkluidende conclusie, 
de H. Velu, advocaat-generaal. 

2e KAMER.- 18 oktober 1977. 

BEWIJS.- STRAFZAKEN.- BEKLAAGDE 
DIE EEN FElT AANVOERT DAT RET 
MISDRIJF UITSLUIT.- VEROORDELEND 
VONNIS HIEROP GEGROND DAT DE 
BEKLAAGDE HET AANGEVOERDE FElT 
NIET BEWIJST.- SOHENDING VAN DE 
WETTELIJKE REGELS INZAKE BEWIJS
VOERING. 

W anneer de beklaagde een feit aanvoert 
dat het misdrijj uitsluit, worden de 
wettelijke regels inzake bewijsvoering 
miskend doo1· het vonnis dat de beklaagde 
veroordeelt op g1·ond alleen dat hij het 
aangevoerde feit niet bewijst (1). 
(Artt. 154, 176 en 189 Sv. ; algemeen 
beginsel van de bewijsvoering in 
strafzaken.) 

(WEGH, T. NAAMLOZE VENNOOTSOHAP 
VERZEKERINGSMAATSOHAPPIJ 

«DE EERSTE BELGISOHE ll,) 

ARREST, 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 26 mei 1977 gewezen door 
het Hof van Beroep te Antwerpen ; 

I. In zoverre de voorziening gericht is 
tegen de beslissing waarbij eiser wordt 
veroordeeld op de strafvordering : 

(1) Cass., 4 mei 1976 (Arr. cass., 1976, 
blz. 987); raadpl. cass., 17 mei 1977 (ibid., 
1977, blz. 958). 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 1134 van het Burgerlijk 
Wetboek, 2, 18, 19, 23 van de wet van 
1 juli 1956, 33, derde lid, van het model
contract voor de verplichte aansprake
lijkheidsverzekering inzake motorrijtui
gen, van toepassing ingevolge de afge
sloten polis nummer 713.870, 154, 189 
en 211 van het Wetboek van Straf
vordering, 

doordat het arrest, om eiser te veroor
delen wegens het besturen op de open bare 
weg van een op het gebied van civiel
rechtelijke aansprakelijkheid niet ver
zekerd motorvoertuig (telastlegging B), 
in antwoord op de conclusie waarin eiser 
had betoogd dat het motorvoertuig 
waarmede het kwestieuze ongeval was 
veroorzaakt, bij de naamloze vennoot
schap De Eerste Belgische, thans ver
weerster, was verzekerd daar het in 
vervanging was gekomen van een vroeger 
door gezegde maatschappij verzekerd 
voertuig dat volledig buiten gebruik was 
gesteld, overweegt dat verzoeker niet 
bewijst dat hij de kennisgeving vereist 
door artikel 33 van de tussen partijen 
geldende overeenkomst heeft gedaan, en 
dat bijgevolg het bewijs niet geleverd is 
dat het voertuig Peugeot verzekerd was, 

terwijl in strafzaken de bewijslast 
weegt op de vervolgende partij en de 
beklaagde een omstandigheid waaruit 
zijn onschuld blijkt, geenszins moet 
bewijzen; zodat de eerste rechter, daarin 
gevolgd door het hof van beroep, het 
bewezen karakter van de telastlegging B 
op onwettige wijze afl.eidt uit het niet
leveren van bewijs van vervulling van 
de formaliteit van artikel 33 van de 
overeenkomst : 

Overwegende dat eiser in beide instan
ties had gesteld dat hij de verzekerde 
wagen op 30 januari 1976 door een 
andere had vervangen en die vervanging 
op 6 februari aan de agent van ver
weerster ter kennis had gebracht; dat de 
eerste rechter, om eiser wegens de 
telastlegging B te veroordelen, overwoog 
<< dat de vervanging van het oude voertuig 
door de personenwagen Peugeot 204, 
die door beklaagde, rechtstreeks dagende 
partij, aangekocht werd op 30 januari 
1976, echter niet binnen de door de polis 
onder artikel 33 gestelde termijn van 
acht dagen ter kennis werd gebracht 
van de maatschappij ; dat hiervan in ieder 
geval het bewijs niet werd geleverd ; dat 
bij gebrek aan vervulling van deze 
formaliteit, beklaagde de Peugeot in het 
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verkeer gebracht heeft zonder dat de 
civielrechtelijke aansprakelijkheid waar
toe zij aanleiding kon geven, gedekt 
was"; 

Overwegende dat de eerste rechter, 
door aldus eiser te veroordelen wegens 
de genoemde telastlegging B om de enkele 
reden dat hij het door hem aangevoerde 
feit, waardoor het bestaan van het 
misdrijf werd uitgesloten, niet bewees, 
de wettelijke regels betreffende de bewijs
last in strafzaken miskende; dat het 
arrest, door het beroepen vonnis op dit 
punt eenvoudig te bevestigen, de door 
de eerste rechter begane onwettigheid 
overneemt; 

Dat het middel gegrond is ; 

Over het derde middel, 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen ; 

II. In zoverre de voorziening gericht 
is tegen de beslissing waarbij eiser wordt 
veroordeeld in de kosten van de door hem 
ingestelde vordering tot tussenkomst : 

Overwegende dat uit de stukken 
waarop het Hof vermag acht te slaan 
niet blijkt dat eiser zijn voorziening heeft 
doen betekenen aan de partij waartegen 
zij gericht is ; 

Dat de voorziening mitsdien niet 
ontvankelijk is ; 

Om die redenen, en ongeacht het 
tweede middel, dat is aangevoerd tot 
staving van het gedeelte van de voor
ziening dat niet ontvankelijk is, ver
nietigt het bestreden arrest in zoverre 
het eiser veroordeelt wegens de telast
legging B en in kosten van 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 beslissing ; 
veroordeelt eiser in tweederde van de 
kosten en laat de overige kosten ten 
laste van de Staat ; verwijst de aldus 
beperkte zaak naar het Hof van Beroep 
te Brussel. 

18 oktober 1977.- 26 kamer.- Voor
zitter, Ridder de Schaetzen, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - Verslaggever, 
de H. Soetaert. - Gelijkluidende con
clusie, de H. Velu, advocaat-generaal. -
Pleiter, de H. G. Vandendriessche (van 
de balie te Antwerpen). 

2e KAMER.- 18 oktober 1977. 

10 GERECHTSKOSTEN. - STRAF
ZAKEN. - BEKLAAGDEN VERVOLGD 
WEGENS VERSOHILLENDE FElTEN. -
VEROORDELING VAN DE ENE EN VRIJ
SPRAAK VAN DE ANDERE. - VEROOR
DELING VAN DE EERSTGENOEMDE IN 
ALLE KOSTEN VAN DE STRAFVORDERING. 
- VooRwAARDE. 

20 GERECHTSKOSTEN. - STRAFZA
KEN. - VEROORDEELDE, ElSER IN HO
GER BEROEP, EN OPENBAAR MINIS
TERIE, ElSER IN HOGER BEROEP TEGEN 
HEM. - VRIJSPRAAK DOOR DE REOHTER 
IN HOGER BEROEP. - VEROORDELING 
IN ALLE KOSTEN VAN RET HOGER BE
ROEP VAN EEN MEDEBEKLAAGDE WIENS 
VEROORDELING BEVESTIGD WORDT. -
ONWETTELIJKHEID. 

1 o W anneer twee beklaagden wegens 
verschillende feiten vervolgd worden en 
de ene veroordeeld en de andere vrij
gesproken wordt, kan de rechter de 
gezamenlijke kosten van de strafvorde
ring slechts ten laste van de veroordeelde 
leggen, mits hij vaststelt dat ze alle 
veroorzaakt zijn door het misdrijf dat 
de veroordeelde heeft gepleegd (1). 
(Artt. 162 en 176 Sv.) 

2° W anneer een veroordeelde hager beroep 
instelt en het openbaar ministerie tegen 
hem in hager beroep komt, moeten de 
kosten betreffende deze hogere beroepen, 
in geval van vrijspraak, ten laste van de 
Staat blijven en mogen ze niet ten laste 
gelegd worden van een medebeklaagde 
wiens veroordeling wordt bevestigd (2). 
(Art. 3 wet van 1 juni 1849.) 

(OREOES EN NAAMLOZE VENNOOTSOHAP 
«HENKEL BELGIUM "• T. LENAERTS EN 
NAAMLOZE VENNOOTSOHAP « ARAO )).) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 21 april 1977 in hager beroep 
gewezen door de Correotionele Recht
bank te Brussel ; 

I. Op de voorziening van Creces Orner, 
beklaagde: 

(1) Cass., 14 maart 1977 (A1"1". cass., 1977, 
biz. 763). 

(2) Cass., 22 mei 1967 (Arr. cass., 1967, 
biz. 1129). 
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A .. In zoverre de voorziening gericht is 
tegen de beslissing op de strafvordering 
ingesteld: 

1° tegen Lenaerts Hugo, medebe
klaagde: 

Overwegende dat eiser geen hoedanig
heid heeft om zich tegen die beslissing 
in cassatie te voorzien ; 

2° tegen eiser : 

Over het middel ambtshalve afgeleid 
uit de schending van de artikelen 162, 
176 van het Wetboek van Strafvordering 
en 3 van de wet van 1 juni 1849 : 

Overwegende, eensdeels, dat het vonnis 
eiser veroordeelt in de kosten van de 
strafvordering in beide aanleggen, daarin 
begrepen die door het openbaar ministerie 
gedaan om Lenaerts, medebeklaagde, 
die wegens een ander misdrijf vervolgd 
en vrijgesproken wordt, in de zaak op te 
roepen, en die veroordeling uitspreekt 
zonder vast te stellen dat al de kosten 
veroorzaakt werden door het ten laste 
van eiser bewezen verklaard misdrijf; 

Overwegende, anderdeels, dat Lenaerts, 
medebeklaagde, op zijn hager beroep en 
op dat van het openbaar ministerie 
vrijgesproken werd; dat de kosten van 
die beroepen van en tegen de definitief 
vrijgesproken medebeklaagde niet ten 
laste van eiser kunnen worden gelegd ; 

En overwegende, voor het overige, dat 
de substantiiile of op straffe van nietig
heid voorgeschreven 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 civielrechtelijke 
vorderingen : 

Overwegende dat eiser geen middel 
aanvoert; 

II. Op de voorziening van de naamloze 
vennootschap Henkel : 

A) als civielrechtelijk aansprakelijke 
partij : 

Overwegende dat uit de stukken 
waarop het Hof vermag acht te slaan 
niet blijkt dat eiseres haar voorziening 
heeft doen betekenen aan de partij tegen 
wie zij gericht is ; 

Dat de voorziening derhalve niet 
ontvankelijk is ; . 

Dat nochtans de· vernietiging van de 
beslissing die Oreces Orner veroordeelt 
in de kosten van de strafvordering 
noodzakelijk tot gevolg heeft dat de 

beslissing die eiseres civielrechtelijk aan
sprakelijk verklaart voor deze veroor
deling zonder voorwerp wordt ; 

B) als burgerlijke partij : 

Overwegende dat uit de stukken waar
op het Hof vermag acht te slaan niet 
blijkt dat eiseres haar voorziening heeft 
doen betekenen aan de partijen tegen 
wie zij gericht is ; 

Om die redenen, vernietigt het bestre
den vonnis doch enkel in zoverre het 
eiser Oreces veroordeelt in de kosten van 
de strafvordering in de twee instanties ; 
verwerpt de voorzieningen voor het 
overige, de beslissing waarbij eiseres 
de naamloze vennootschap Henkel civiel
rechtelijk aansprakelijk verklaard wordt 
voor voormelde veroordeling aldus zonder 
voorwerp wordende ; beveelt dat van dit 
arrest melding zal worden gemaakt op de 
kant van de gedeeltelijk vernietigde 
beslissing ; veroordeelt de eisers in vier
vijfde van de kosten ; laat de overige 
kosten ten laste van de Staat ; verwijst 
de aldus beperkte zaak naar de Oorrec
tionele Rechtbank te Leuven, zitting 
houdende in hager beroep. 

18 oktober 1977.-28 kamer.- Voor
zitter, Ridder de Schaetzen, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - Verslaggever, 
de H. Lebbe. - Gelijkluidende conclusie, 
de H. Velu, advocaat-generaal. 

28 KAMER.- 18 oktober 1977. 

HOGER BEROEP. - STRAFZAKEN. 
REOHTSOOLLEGE IN HOGER BEROEP DAT 
DE DUUR VAN RET DOOR DE EERSTE 
REOHTER VERLEENDE UITSTEL NIET 
VERANDERT, MAAR DIT UITSTEL DOET 
LOPEN VANAF DE DATUM VAN ZIJN 
BESLISSING. - GEEN EENSTEMMIGHEID 
VEREIST. 

De duur van het door de eerste rechter 
verleende uitstel wordt niet verlengd en 
de door hem uitgesproken straj wordt 
derhalve niet verzwaard door het rechts
college in hoge?' beroep dat de duur van 
het door de eerste rechter verleende ·Uitstel 
niet verandert, maar beslist dat dit 
uitstel begint te lopen vanaj de datum 
waarop deze beslissing en niet vanaj die 
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waarop het beroepen vonnis is gewezen ; 
het moet dus niet beslissen met eenparige 
stemmen van zijn leden (1). (Art. 2llbis 
Sv.) 

(SElTHI, T. MR. NAElYAElRT, CURATOR OVER 
DEl PERSONElNVElNNOOTSCHAP MET BE
PERKTE AANSPRAKElLIJKHEID «AUTO
MOTOR SUPPLY AND INDUSTRY».) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 14 juni 1977 door het Hof van 
Beroep te Brussel gewezen ; 

Gelet op het arrest van het Hof van 
16 november 1976 (2); 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van artikel 211 bis van het 
Wetboek van Strafvordering, 

doordat het arrest, nadat eiser door het 
vonnis van de Correctionele Rechtbank 
te Antwerpen van 30 juni 197 5 veroor
deeld werd wegens bedrieglijke bank
brenk en eenvoudige bankbreuk tot 
een gevangenisstraf van acht maanden 
met uitstel van tenuitvoerlegging ge
durende een termijn van vijf jaar te 
rekenen van de datum van gezegd vonnis 
wat betreft vier maanden gevangenis
straf, eiser wegens dezelfde telast
leggingen veroordeelt tot een gevangenis
straf van acht maanden met uitstel van 
tenuitvoerlegging gedurende een termijn 
van vijf jaar te rekenen van de datum 
van het arrest wat betreft de helft van de 
gevangenisstraf, zonder te vermelden dat 
deze beslissing met eenparigheid van 
stemmen werd genomen, 

terwijl, door te beslissen zoals gezegd, 
het arrest de door de eerste rechter 
bepaalde termijn van uitstel verlengt, 
en aldus de tegen eiser uitgesproken 
straf verzwaart, zodat, overeenkomstig 
artikel 2llbis van het Wetboek van 
Strafvordering, die beslissing met een
parigheid van stemmen diende te worden 
genomen en zulks in het arrest diende te 
worden vermeld : 

Overwegende dat, door te beslissen op 
de wijze in het middel aangehaald, het 
arrest de proeftermijn geenszins verlengt, 

(1) Raadpl. cass., 15 juni 1914 (Bull. en 
Pas., 1915-1916, I, 2) en noot 1; vgl. cass., 
11 juni 1956 (ibid., 1956, I, 100). 

(2) Arr. cass., 1977, biz. 303. 

doch de door de eerste rechter vastge
stelde duur behoudt ; 

Overwegende dat de omstandigheid 
dat ten gevolge van de behandeling van 
de zaak in hoger beroep de proeftermijn, 
krachtens de wet, ingaat op de datum van 
het arrest in plaats van op de datum 
van het vonnis, evenmin een verlenging 
van de termijn meebrengt ; 

Dat het middel niet kan aangenomen 
worden; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet en 214 van het Wetboek van 
Strafvordering, 

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 ; 

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

18 oktober 1977.- 2e kamer.- Voor
zitter, Ridder de Schaetzen, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - Verslaggever, 
de H. Lebbe.- Gelijkluidende conclusie, 
de H. Velu, advocaat-generaal. - Pleiter, 
de H. Bayart. 

2° KAMER.- 18 oktober 1977. 

VOORZIENING IN CASSATIE. 
TElRMIJN.- STRAFZAKElN.- BuRGER
LIJKEl RElCHTSVORDElRING. - SCHADEl 
BESTAANDE UIT ONDERSCHEIDEN BEl
STANDDELElN. - VONNIS DAT DElFINI
TIEF UITSPRAAK DOET OVElR EEN VAN 
DE BElSTANDDELEN ElN, VOOR RET 
OVElRIGEl, EElN VOORLOPIGEl VElRGOE
DING TOEKElNT EN DE ZAAK « SINE DIE » 
UITSTELT. - GEEN BEVOElGDHEliDS
GElSCHIL. - VoORZIENING INGESTELD 
v66R DE EliNDBESLISSING. - Nr:mT
ONTVANKElLIJKHEID. 

Niet ontvankelijk is de v66r de eindbeslis
sing ingestelde voorziening tegen een 
vonnis dat, zonder over een bevoegdheids
geschil te beslissen, dejinitief uitspraak 
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doet ove1· een bestanddeel van de schade, 
voo1· de andere bestanddelen een voor
lopige vergoeding toekent en de zaak 
sine die uitstelt (1). (Art. 416 Sv.) 

(VERMEULEN, T. BARTSCH.) 

Met de notitie overeenstemmend 
arrest. 

18 oktober 1977.- 2e kamer.- Voor
zitter, Ridder de Schaetzen, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - Verslaggever, 
de H. Lebbe.- Gelijkluidende conclusie, 
de H. Velu, advocaat-generaal.- Pleiter, 
de H. Martens (van de balie te Gent). 

2e KAMER.- 18 oktober 1977. 

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN.- STRAFZAKEN.- CoN
CLUSIEl WAARIN DE RECHTER WORDT 
VERZOCHT OMZIOHTIG TEl WERK TEl 
GAAN BIJ DE BEOORDELING VAN EEN 
GETUIGENIS. - CONCLUSIE WAAROP 
NIET MOET WORDEN GEANTWOORD. 

W anneer in een conclusie de rechtM' wordt 
verzocht omzichtig te werk te gaan bij 
de beoordeling van een getuigenis is 
z1~lks geen vordering, verweer of exceptie : 
de rechter behoeft C1' dan ook niet op te 
antwoorden (2). (Art. 97 Grondwet.) 

(STEVENS EN NAAMLOZE VENNOOTSCHAP 
« A.G. VAN 1830 "• T. VAN GOETHEM.) 

Met de notitie overeenstemmend 
arrest. 

18 oktober 1977.- 2e kamer.- Voor
zitte1', Ridder de Schaetzen, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - Verslaggever, 
de H. Versee.- Gelijkluidende conclusie, 

(1) R.aadpl. cass., 11 januari 1977 (Arr. cass., 
1977, blz. 527). 

(2) Cass., 6 september 1976 ( A1·r. cass., 
1977, blz. 20) en noot 1. 

(3) Cass., 5 mei 1947 (Bull. en Pas., 1947, 

I 
de H. Velu, advocaat-generaal. 
Pleiters, de HH. Fally en L. Simont. 

29 KAMER.- 18 oktober 1977. 

BETICHTING VAN V ALSHEID. 
STRAFZAKEN.- VERZOEKSCHRIFT TOT 
BETICHTING VAN VALSHEID TOT STA· 
VING VAN EEN CASSATIEBEROEP. -
NIET·ONTVANKELIJKHEID VAN HET CAS· 
SATIEBEROEP. - NIET·ONTVANKELIJK
HEID VAN HET VERZOEKSCHRIFT. 

Niet ontvankelijk is het verzoekschrift tot 
betichting van valsheid tot staving van 
een cassatiebe1·oep, als het cassatieberoep 
niet ontvankelijk is (3). 

(SABBE, T. NAAMLOZE VENNOOTSCHAP 
« MAATSCHAPPIJ VAN DE BRUGSE 

ZEEV AARTINRICHTINGEN ll,) 

ARREST, 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 7 april 1977 in hoger beroep 
gewezen door de Correctionele Recht bank 
te Brugge; 

Overwegende dat dit vonnis, zoals het 
het vermeldt, op tegenspraak werd 
gewezen; dat immers uit het proces
verbaal van de terechtzitting van 
10 maart 1977 blijkt dat op die dag een 
rechter verslag uitbracht, de burgerlijke 
partij en het openbaar ministerie werden 
gehoord, alsmede eiser zelf in zijn 
middelen van verdediging, de debatten 
voor gesloten werden verklaard en de 
zaak voor uitspraak werd gesteld op 
7 april 1977; dat de uitspraak op laatst
vermelde datum plaatshad zonder dat de 
debatten nog heropend werden ; 

Overwegende dat in strafzaken, buiten 
het bij artikel 40, lid 4, van de wet van 
15 juni 1935 beoogde geval, de voor
ziening tegen een definitief en op tegen
spraak in hoger beroep gewezen vonnis, 
ingesteld na het verstrijken van de bij 
artikel 373 van het Wetboek van Straf
vordering bepaalde termijn, laattijdig en 

I, 185); raadpl. cass., 28 maart 1960 (ibid., 
1960, I, 878); 15 januari 1974 (Arr. cass., 
1974, blz. 540); 23 februari 1976 (ibid., 
1976, blz. 730) en Hi december 1976 (ibid., 
1977, blz. 420). 
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derhalve ;niet ontvankelijk is, tenzij de 
eiser van overmacht doet blijken, wat 
ten deze niet het geval is ; dat de op 
6 juni 1977 ingestelde voorziening 
derhalve niet ontvankelijk is ; 

Overwegende dat' eiser op 4 augustus 
1977 ter griffie van het Hof een verzoek
schrift tot betichting van valsheid heeft 
ingediend waarbij de valsheid wordt 
aangeklaagd van een kantschrift en 
andere stukken (stukken 46 tot 50 van 
het dossier V 8916 van de Politierecht
bank te Brugge), waardoor hem zogezegd 
op 23 februa'd 1976 een verstekvonnis 
van 3 december 1975 van die politie
rechtbank zou betekend zijn, en waarbij 
hij ontkent dat de op het bedoeld 
kantschrift voorkomende handtekening 
de zijne zou zijn ; 

Overwegende dat, nu de voorziening 
van eiser niet ontvankelijk is, het 
cassatiegeding gee;n invloed kan hebben 
op de beslissing van het bestreden vonnis ; 
dat de vordering tot betichting van vals
heid derhalve wegmis het ontbreken van 
belang insgelijks . niet ontvankelijk is ; 

Om die redenen, en zonder acht te 
slaan op het door eiser in zijn memorie 
aangehaalde middel, dat geen betrekking 
heeft op de ontvankelijkheid van de 
voorziening, verwerpt de voorziening ; 
veroordeelt eiser in de kosten ; verwerpt 
de valsheidsvordering en veroordeelt 
eiser in de kosten ervan. 

18 oktober 1977. ~ 2• kamer.- Voor
zitte?', Baroh Richard, voorzitter. -
Verslaggever, de H. Versee. - Gelijk
lttidende conclusie, de H. Tillekaerts, 
advocaat-generaal. Pleiter, de 
H. Houtekier. 

2e KAMER.- 18 oktober 1977. 

1° CASSATIE. - VooRZJENING VAN DE 
PROOUREUR-GENERAAL. - STRAFZA
KEN.- WETBOEK VAN STRAFVORDE
RING, ARTIKEL 441.- VEROORDELING 
WEGENS OVERSPEL. - EORTSOREIDING 
OVERGESORREVEN VOOR DE UITSPRAAK 
VAN RET VONNIS, - VERNIETIGING 
·zoNDER VERWIJZING. 

20 OVERSPEL.- ECRTSC~IDING TIJ
DENS DE•VERVOLGING.- VERVAL VAN 
DE STRAFVORDERING. 

1° Op de voorziening van de .Prooure·ur
Generaal ·in het Hoj .'l)an (Jassatie, 

CASSATIE, 1978. - 8 

met toepassing van artikel 441 van het 
W etboek van Strajvordering, vernietigt 
het Hoj, zondm· verwijzing, het vonnis 
tot veroordeling wegens overspel, als 
de echtscheiding in de registers van de 
burgerlijke stand werd overgeschreven 
v66r de uitspraak van dit vonnis. 
(Artt. 387 en 390 S.W.; art. 441 Sv.) 

2° De strajvordering wegens overspel 
vervalt door overschrijving in de registers 
van de burgeTlijlce stand van de beslissing 
waarbij echtscheiding wo?"dt toege
staan (1). (Artt. 387 en 390 S.W.; 
artt. 1275, 1278, 1303 en 1304 G.W.) 

(PROCUREUR-GENERAAL 
IN RET ROF VAN CASSATIE, 

IN ZAKE DE K ... EN M ... ) 

ARREST; 

HET HOF ; - Gelet op de vordering 
van de Procureur-Generaal bij het Hof 
van Cassatie luidende als volgt : 

« Aan de tweede kamer van het Hof 
van Cassatie. 

» De ondergetekende procureur-gene
raal heeft de eer hierbij kenbaar te maken 
dat, bij een brief van 1 juli 1977, bestuur 
der wetgeving, nr. 7/130.836/355/AP/ 
Pres.-A V fOP, de Minister van J ustitie 
hem gelast heeft bij het Hof, overeen
komstig artikel 441 van het Wetboek 
van Strafvordering, aangifte te doen van 
het in kracht van gewijsde gegane vonnis, 
op 19 februari 1973 uitgesproken door de 
Correctionele Rechtbank te Dender
moJ?-de en waarbij 1° De Kegel Marie, 
Olarre, Augusta, Laurent, huishoudster, 
geboren te Zele op 29 juni 1945, er 
wonende Hesedreef nr. 29, en 2° Minsaer 
Luc, Andre, Gabriel, handelsvertegen
woordiger, geboren te Aarsele op 27 juni 
1944, en wonende te Dendermonde, 
Ridderstraat nr. 24, werden veroordeeld, 
ieder, tot een geldboete van 50 frank, 
de eerste uit hoofde van overspel, de 
tweede uit hoofde van medeplichtigheid 
aan overspel, feiten gepleegd van· ·in 
mei 1971 tot op 29 augustus 1972. 

» Nu de echtscheiding door onderlinge 
toestemming van De Kegel Marie in de 
registers van de· burgerlijke stand van 
Dendermonde op 24 november 1972 werd 
overgeschreven, werd het bovengemeld 

(1,) Cass., H oktober 1977, supi·a, blz. 192 
en de noot: 
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vonnis uitgesproken wanneer de straf· 
vordering vervallen was, zodat de uitge· 
sproken veroordelingen onwettig zijn. 

» Om deze redenen, vordert de onder· 
getekende procureur-generaal dat het 
aan het Hof moge behagen het aange· 
geven vonnis te vernietigen in zover het 
De Kegel Marie en Minsaer Luc veroor· 
deelt op strafgebied; te bevelen dat van 
zijn arrest melding zal worden gemaakt 
op de kant van de gedeeltelijk ver· 
nietigde beslissing en te zeggen dat er 
geen grond is tot verwijzing. 

» Brussel, 5 juli 1977. 
» V oor de Procureur-generaal, 

» De Advocaat-generaal, 

>> (get.) Colard >>; 

Gelet op artikel 441 van het Wetboek 
van Strafvordering, met overneming van 
de redenen van voormelde vordering, 
vernietigt het aangegeven vonnis op 
19 februari 1973 door de Correctionele 
Rechtbank te Dendermonde gewezen, 
in zoverre dit vonnis De Kegel Marie· 
Claire en Minsaer Luc veroordeelt op 
strafgebied; beveelt dat van dit arrest 
melding zal worden gemaakt op de kant 
van de gedeeltelijk vernietigde beslissing ; 
zegt dat er geen grond is tot verwijzing. 

18 oktober 1977. - 2e kamer. - Voor· 
zitter, Ridder de Schaetzen, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - Verslaggever, 
de H. Lebbe. - Gelijkluidende concl~tsie, 
de H. Colarcl, advocaat-generaal. 

2e KAMER.- 19 oktober 1977. 

1° VONNISSEN EN ARRESTEN. 
STRAFZAKEN. - BURGERLIJKE REOHTS· 
VORDERING. - BESLISSING WAARBIJ 
DE BURGERLIJKE REOHTSVORDERING 
NIET ONTVANKELIJK WORDT VER· 

(1) Het geannoteerd arrest beslist dat de 
regel van artikel 77 4, tweede lid, van het 
Burgerlijk W etboek niet van toepassing is in 
strafzaken, d.w.z. wanneer dus de straf· 
rechter zowel op de burgerlijke vordering als 
op de strafvordering uitspraak doet. 

Dit om twee redenen : 

a) Ten eerste, omwille van de tekst zelf van 
artikel 774 en van het hoofdstuk van het 
Gerechtelijk Wetboek waarvan deze wette
lijke bepaling deel uitmaakt. Het is duidelijk 

K·LAARD.- GEREOHTELIJK WETBOEK, 
· ARTIKEL 774, TWEEDE LID. - GEEN 

TOEPASSING VAN DEZE WETTELIJKE 
BEPALING. 

2° RECHTEN VAN DE VERDEDI
GING. - STRAFZAKEN. - REOHTER 
DIE AMBTSHALVE BESLIST DAT DE 
BURGERLIJKE REOHTSVORDERING NIET 
ONTVANKELIJK IS.- GEEN SOHENDING 
VAN DE REOHTEN VAN DE VERDEDIGING. 

3° BURGERLIJKE RECHTSVORDE
RING. - REOHTSTREEKSE DAGVAAR· 
DING VOOR DE OORREOTIONELE RECHT· 
BANK. - DAGVAARDING GEGROND OP 
EEN MISDRIJF WAARVOOR, ONDER EEN 
ANDERE KWALIFICATIE, EEN ONDER· 
ZOEK TEGEN ONBEKENDE IS INGESTELD. 
- 0NDERZOEK AFGESLOTEN MET EEN 
BESOHIKKING TOT BUITENVERVOLGING· 
STELLING.- NIET·ONTVANKELIJKHEID. 

4° CASSATIEMIDDELEN. - STRAF· 
ZAKEN. - BURGERLIJKE REOHTSVOR· 
DERINGEN. - CONOLUSIE GENOMEN 
DOOR EEN VAN DE BURGERLIJKE PAR· 
TIJEN. - MIDDEL DOOR DE ANDERE 
BURGERLIJKE P ARTIJ AANGEVOERD TOT 
STAVING VAN HAAR VOORZIENING EN 
AFGELEID UIT RET GEBREK AAN ANT· 
WOORD OP DEZE OONOLUSIE.- VOOR· 
WAARDEN VOOR DE ONTVANKELIJKHEID 
VAN RET MIDDEL. 

1° De regel veTvat in het tweede lid van 
artikel 774 van het Ge1•echtelijk Wetboek 
is niet van toepassing in st1·ajzaken, 
zodat de rechter niet verplicht is de 
debatten te her·openen alvo1·en8 ambts
halve te beslissen, o.a. dat de 1"echts
vo1'dering van de btt?'gerlijke part~i niet 
ontvankelijk is (1) (2). 

2° U it het jeit alleen dat de stmj1·echte1· 
ambtshalve beslist, zonder heropening 
van de debatten daartoe te hebben 
bevolen, dat de burgerlijke rechtsvorde
ring niet ontvankelijk is valt niet aj te 
leiden dat de rechten van de verdediging 
van de burgerlijke partij zijn ge
schonden (1) (2). 

dat onder het woord « partijen " waarvan 
sprake is zowel in artikel 774 als in andere 
bepalingen van dezelfde afdeling van dat 
hoofdstuk niet kan worden verstaan het 
openbaar ministerie, enerzijds, en de beklaagde 
en «andere partijen ,, anderzijds. 

W anneer de strafrechter op de straf
vordering beslist, wijst hij << een vordering " 
(Zie het vm•volg van noot 1, alsmede noot 2, 
op volgende bladzijde.) 
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3° Een pm·tij die beweert benadeeld te 
zijn door een misd1·ijj is niet ontvan
kelijk om degenen, die zij als dade1·s 
besclwuwt van het misdrijf waarvan 
zij ve1·goeding vorde1·t, 1·echtstreeks voor 
de correctionele 1·echtbank te dagvaarden, 
wanneer voo1· het feit dat ten grondslag 
ligt aan de dagvam·ding, al was het 
onder een andere lcwaUjicatie, een 
onde1·zoelc tegen onbekende is ingesteld 
dat is afgesloten met een beschikking 

noch toe noch af. W einu het tweede !i(l van 
artikei 774 preciseert: « hij (de rechter) moet 
dit beveien, aivorens de vordering geheei of 
gedeeitelijk af te wijzen, op grond van een 
exceptie die de partijen voor hem niet hadden 
ingeroepen "· 

Houdt men nu geen rekening met clit 
argument uit de tekst, dan heeft dit tot gevoig 
dat de rechter noodzakelijk het openbaar 
ministm·ie dient te raadplegen aivorens te 
beslissen, bij voorbeeld dat de beklaagde 
buiten vervoiging 1noet ·worden gesteid 
hetzij wegens verjaring, hetzij wegens gezag 
van gewijsde... Zulks zou zeker niet redelijk 
zijn. 

b) Ten tweede. In een burgerlijk proces 
heeft de rechter slechts uitzonderlijk het 
recht om een vordering geheel of gedeeltelijk 
af te wijzen « op grond van een exceptie die 
de partijen voor hem niet hadden inge
roepen "· Het Hof heeft verduidelijkt wat 
moet worden verstaan onder de verplichting 
van de burgerlijke rechter de heropening van 
de debatten te bevelen : « De rechter is 
verplicht de heropening van de debatten te 
bevelen wanneer hij de vordering geheei of 
gedeeltelijk afwijst op grond van een exceptie 
die de partijen voor hem niet hadden inge
roepen, met name op grond van een exceptie 
van onbevoegdheid, nietigheid, verja1·ing, 
uitsluiting, niet-ontvankelijkheid of enige 
andere exceptie in de zin van artikel 774, lid 2, 
van het Gerechtelijk W etboek, maar niet 
wanneer hij de gehele of gedeeltelijke afwijzing 
van de vordering steunt op feitelijke om
standigheden die aan zijn oordeel zijn onder
worpen" (cass., 25 juni 1976, A1•1•. cass., 
1976, biz. 1204). 

De burgerlijke rechter neemt siechts kennis 
van feiten die de partijen hem voorleggen. 
De strafrechter zijn bevoegdheden gaan veel 
verder. 

De burgerlijke rechter mag ambtshalve 
enkei excepties van onbevoegdheid, van 
nietigheid, van vervallenverklaring en van 
niet-ontvankelijkheid opwerpen... Het Hof 
heeft op 27 september 1963, op de conclusie 
van de Procureur-Generaal Hayoit de Termi
court, beslist « que Ie juge ne peut, pour 

van buitenvervolgingstelling (3). (Arti
kel 246 Sv.) 

4° Een middel afgeleid ~tit het geb1·ek aan 
antwoo1·d op een door een andere 
bu1·ge1·lijke pa1·tij genom.en conchtsie 
is ontvankelijlc als de oplossing van het 
derwijze in die conchtsie opgeworpen 
geschil van belang is voo1• de oplossing 
van het gesohil tussen de eiseres, ook 
als b~t1'ge1·lijke partij, en cle beklaagde (4). 

accueillir Ia demande ou la defense d'une 
partie, soulever d'office un moyen, non d'ordre 
public, qui contredit Ies conclusions de cette 
partie " (Bull. en Pas., 1l!64, I, 93) ... ; raadpl. 
ook cass. 25 januari 1960 (ibid., 1960, I, 595). 

In burgerlijke zaken zal de rechter dan ook 
uitzonderlijk een vordering afwijzen op grond 
van een middel dat door hem ambtshalve is 
opgeworpen. In strafzaken daarentegen moet 
de rechter dit zeer vaak doen, omdat de 
meeste wettelijke bepalingen de openbare 
orde raken. Het openbaar ministerie, de 
beklaagde, de burgerlijke partij, de burger
rechtelijk aansprakelijke partij weten dat en 
moeten clus, in beginsel, over aile mogelijke 
excepties van niet-ontvankelijkheid, van 
onbevoegdheid, van verjaring, van gczag 
van gewijsde concluderen en pieiten. F.D. 

( 2) Dezelfde vraag is reeds vroeger gerezen, 
maar het Hof had cr niet over te beslissen. 
Het heeft de bestreden beslissing vernietigd 
wegens schending van de rechten van de 
verdediging (raadpl. noot 2 onder cass., 
10 oktober 1974, Arr. cass., 1975, biz. 186). 

(3) Een beschikking van buitenvervolging
stelling tot afsluiting van een onderzoek 
tegen onbekende beiet dat een partij, die 
beweert benadeeld te zijn door het misdrijf 
waarvoor het onderzoek is ingesteld, diegenen 
die zij als de daders van dit misdrijf beschouwt 
voor het strafgerecht kan dagvaarden. Ont
vankelijk is echter een rechtstreekse dag
vaarding door de benadeelde van andere 
personen dan degenen die, na een regelmatig 
onderzoek door de raadkamer wegens het
zelfde feit naar hetzelfde gerecht zijn ver
wezen, als aan de rechtstreeks gedaagden 
hetzeifde feit wordt ten laste gelegd. In het 
eerste geval ( onderzoek tegen onbekende) 
geldt de beschikking tot buitenvervoiging
stelling, waarmee het onderzoek is afgesloten, 
voor eenieder en een rechtstreekse dag
vaarding van gelijk wie is dan ook onwettelijk. 
In het tweede gevai siuit cle wet een recht
streekse dagvaarding niet uit, omdat het 
onderzoeksgerecht t.o.v. de rechtstreeks 
gedaagde geen beslissing heeft genomen. 

(4) Cass., 10 november 1975 (An·. cass., 
1976, blz. 318). 
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(NEUVILLE EN PERSONENVENNOOTSCHAP 
MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID 
« TRANSPORT GERMAIN VINCKIER ll, T. 
BAUSIER; BAUSIER, T. NEUVILLE EN 
PERSONENVENNOOTSCHAP cc TRANSPORT 
GERMAIN VINOKillR >>; NAAMLOZE VEN
NOOTSCHAP cc ROYALE BELGE "• T. NEU
VILLE EN PERSONENVENNOOTSOHAP 
MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID 
cc TRANSPORT GERMAIN VINCKIER ll.) 

ARREST (vertaling). 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 15 april 1977 in hoger beroep 
gewezen door de Correctionele Recht bank 
te Doornik; 

I. Op de voorziening van N enville, 
beklaagde: 

Overwegende dat de voorziening be
perkt is tot de civielrechtelijke beschik
kingen van het vonnis ; 

Overwegende dat eiser geen enkel 
middel aanvoert ; 

II. Op de voorziening van de personen
vennootschap met beperkte aansprake
lijkheid Transport Germain Vinckier, 
civielrechtelijk aansprakelijke partij en 
burgerlijke partij : 

Overwegende dat uit de stukken 
waarop het Hof vermag acht te slaan, 
niet blijkt dat de voorziening betekend 
werd aan de partij waartegen zij gericht 
is; 

Dat de voorziening derhalve niet 
ontvankelijk is; 

III. Op de voorziening van beklaagde 
Bausier : 

a) in zoverre de voorziening gericht is 
tegen de beslissingen op de strafvordering 
tegen eiser wegens overtredingen van het 
W egverkeersreglement : 

Overwegende dat het vonnis vaststelt 
dat de strafvordering verjaard is; 

Dat de voorziening dus niet ontvan
kelijk is bij gebrek aan belang ; 

b) in zoverre de voorziening gericht is 
tegen de beslissingen op de rechtsvorde
ringen van het openbaar ministerie tegen 
de beklaagde N enville en tegen de voor 
deze civielrechtelijk aansprakelijke per
sonenveimootschap 1net beperkte aan
sprakelijkheid Transport Germain 
Vinckier: 

Overwegende dat eiser onbevoegd is 
om zich tegen die beslissingen in cassatie 
te voorzien ; 

IV. Op de voorzieningen van Bausi(')r 
en van de naamloze vennootschap Royale 
Belge, burgerlijke partijen : 

Over het eerste middel, afgeleid uit. de 
schending van de artikelen 2, 77 4, 
tweede lid, van het Gerechtelijk W etboek, 
45, 61, 127, 128, 129, 138, 161, 182 van 
het Wetboek van Strafvordering, 1382 
en. 1383 van het Burgerlijk Wetboek 
alsmede. van het algemeen beginsel van 
de rechten van de verdediging, 

doordat het bestreden vonnis, uitspraak 
doende over het hoger beroep dat eisers 
hebben ingesteld tegen het vonnis van de 
politierechtbank van het eerste kanton 
te Doornik van 18 decen;tber 1975 waarbij 
de beklaagde Bausier tot een geldboete 
van 100 frank en de beklaagde Neuville 
tot een ge1dboete van 70 frank veroor
deeld >verden >vegens overtredingen van 
het koninklijk besluit van 14 maart 1968, 
en waarbij beslist werd dat hetgeen aan 
Neuville en aan de civielrechtelijk aan
sprakelijke personenvennootschap met 
beperkte aansprakelijkheid Transport 
Vinckier ten laste werd gelegd bij de 
rechtstreekse dagvaarding op grond van 
de artikelen 418 en 420 van het Straf
wetboek en van de artikelen 12.1 en 27 
van het W egverkeersreglement niet be
wezen was, op strafrechtelijk gebied 
verklaart dat Bausier niet ontvankelijk 
is om de twee voormelde partijen recht
streeks te dagvaarden daar ten aanzi(')n 
van die telastlegging van onopzettelijke 
slagen en verwondingen de raadkamer 
van de rechtbank van eerste aanleg te 
Doornik op 29 november 197 5 een 
beschikking van buitenvervolgingstelling 
had gewezen ten laste van X, en op 
civielrechtelijk gebied beslist dat aan
gezien de zaak niet op grand van de 
artikeleil418 en 420 van het Strafwetboek 
voor haar werd aangebracht, de recht
bank voor de schade die Bausier door de 
opgelopen verwondingen heeft geleden, 
geen vergoeding kan toekennen en zich, 
om dezelfde reden, onbevoegd verklaart 
om kennis te nemen van de vordering 
van de Royale Beige tot terugbeta.ling 
van de uitkeringen die deze vennoot
schap ten gunste van Bausier heeft 
gedaan als wetsverzekeraar van diens 
werkgever, 

terwijl, eer.ste onderdeel, de' rechter die 
een civielrechtelijke vordering afwijst 
om een met de ontvankelijkheid zelf van 
de vordering verband houdende reden 
welke, bij gebrek aan betwisting dien
aangaande door de partijen, voor hem 
niet werd bepleit, de heropening van de 
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debatten moet bevelen alvorens de 
vordering af te wijzen ; door de vordering 
van Bausier tot vergoeding van zijn 
lichamelijke schade en de vordering van 
de Royale Beige tot terugbetaling van de 
door haar gedane uitkeringen af te 
wijzen op grond dat de aan die civiel
rechtelijke · vorderingen ten grondslag 
liggende rechtstreekse dagvaarding van 
de partij Bausier niet ontvankelijk was 
en zonder de partijen te verzoeken zich 
over die exceptie te verklaren, het vonnis 
de artikelen 2 en 774, inzonderheid het 
tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek 
schendt alsmede het algemeen beginsel 
van het verweer ; 

tweede onderrleel, de beschikking waar
bij de raadkamer op 29 oktober 1975 
verklaarde dat er geen reden bestond 
tot vervolging ten laste van X uit 
hoofde van onopzettelijke slagen en 
verwondingen, geen hinderpaal opleverde 
voor de ontvankelijkheid van Bausiers 
recht,streekse dagvaarding tegen Neuville 
en tegen diens civielrechtelijk aanspra
kelijlte op grond onder meer van de 
artikelen 418 en 420 van het Strafwet
boek, van het ogenblik af dat die beschik
king niet meer vatbaar was voor enig 
rechtsmiddel vanwege Bausier, die geen 
burgerlijke partij was en die evenmin 
het recht had om van de raadkamer de 
hervatt~ng van de vervolgingen wegens 
nieuwe lasten te vorderen, waaruit volgt 
dat de rechtbank niet wettelijk kon ver
klaren dat ze onbevoegd was om kennis 
te ne'men van de op artikelen 418 en 420 
van het Strafwetboek gegronde rechts
vorderingen van Bausier en de Royale 
Belge (schending van de artikelen 45, 61, 
127, 128, 129, 138, 161, 182 van het 
Wetboek van Strafvordering, 1382, 1383 
en 1384 van het Burgerlijk Wetboek) 

W at het eerste onderdeel betreft : 

Overwegende dat de in het tweede lid 
van artikel 774 van het Gerechtelijk 
W etboek omschreven regel niet toepasse
lijk is in strafzaken; 

Dat de tekst zelf van die wettelijke 
bepaling, waarin het gaat over afwijzing 
van de vordering op grond van een door 
de partijen ingeroepen exceptie, erop 
wijst dat zij geen betrekking heeft op 
de procedure betreffende de strafvorde
ring en bijgevolg evenmin op de proce
dure betreffende de civielrechtelijke vor
dering die terzelfder tijd en voor dezelfde 
rechters vervolgd wordt als de straf
vordering; 

Dat de verplichtingen van de straf
rechter in verband met de heropening 

van de debatten bepaald wmden door 
de aard van het strafproces en door de 
opdracht en de bevoegdheid van de 
rechter; 

Dat de rechten van de verdediging 
ten deze niet geschonden werden door de 
in het eerste onderdeel van de voor
ziening aangevochten beslissing ; 

W at het tweede onderdeel betreft : 

Overwegende dat de raadkamer, op 
vordering van het openbaar ministerie, 
het onderzoek afgesloten heeft met een 
beschikking van buitenvervolgingstelling 
wat de telastlegging van onopzettelijke 
slagen en verwondingen tegen onbekende 
betreft, en met een beschikking van 
verwijzing naar de bevoegde politie
rechtbank wat bepaalde overtr.edingen 
van het W egverkeersreglement betreft 
ten laste van de eiser Bausier en van de 
verweerder N enville ; 

Overwegende dat de eiser Bausier, 
nadat die beschikking gewezen was, de 
verweerders Neuville en personenven
nootschap met beperkte aansprakelijk
heid Transport Germain Vinckier recht
streeks voor de politierechtbank heeft 
gedagvaard, de eerste uit hoofde van 
onopzettelijke slagen en verwondingen 
in samenhang met de overtredingen die 
bij de politierechtbank waren aanhangig 
gemaakt door het onderzoeksgerecht, 
en de tweede als civielrechtelijk aan
sprakelijke persoon voor de eerste ; 

Overwegende da t over het feit waarop 
die rechtstreekse dagvaarding berustte, 
een onderzoek ten laste van onbekende 
werd ingesteld dat afgesloten werd met 
een beschikking van buitenvervolging
stelling en de rechtbank in hoger beroep 
dus terecht de beslissing van de eerste 
rechter dienaangaande gewijzigd heeft 
en die rechtstreekse dagvaarding onont
vankelijk heeft verldaard; 

Dat alle onderdelen van het middel 
naar recht falen ; · 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 25 van het 
koninklijk besluit van 14 maart 1968, 
1382, 1383, 1384 van het Burgerlijk 
vVetboek en 97 van de Grondwet, 

doo1·dat het bestreden vonnis, na te 
hebben aangenomen dat luidens de 
expertiseverslagen vaststond dat de door 
beklaagde Neuville bestuurde vracht
wagen met oplegger met een overdreven 
snelheid reed, beslist dat eiser eveneens 
een fout heeft begaan, op grand dat 
« de plaats van de botsihg, zoals die op 
de situatieschets is weergegeven, erop 
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wijst dat hij zijn zwenking naar links 
niet correct heeft uitgevoerd vermits hij 
zonder reden over de denkbeeldige aslijn 
van de door hem gevolgde rijbaan is 
gereden terwijl hij verplicht was de 
dwarsrijbaan rechts op te rijden; dat hij 
te vroeg naar links is uitgeweken en 
zodoende tegenover de door Neuville 
bestuurde vrachtwagen is komen te 
liggen », 

terwijl, zoals hij bij conclusie in hoger 
beroep regelmatig aanvoerde, eiser, die 
ten tijde van het ongeval op een rijbaan 
met drie rijstroken Ieed en naar links 
wou afslaan, zich naar links op de door 
hem gevolgde rijbaan moest begeven en 
zelfs over de aslijn daarvan moest gaan 
om aan de achteropkomende wegge
bruikers die in de door hem gevolgde 
richting rechtdoor wilden, een voldoende 
doorgang te laten en tegelijk op links 
genoeg ruimte te laten om de tegemoet
komende weggebruikers te laten door
gaan, voor zover die nor1naal reden, wat 
niet het geval was met Neuville, gezien 
zowel zijn overdreven snelheid als zijn 
plaats op de rijbaan ; door onder die 
omstandigheden niettemin te beslissen 
dat eiser Bausier een derde van de 
aansprakeliikheid draagt wegens de in 
het vonnis omschreven fout die hij 
begaan heeft, de rechtbank de arti
kelen 25, inzonderheid §§ 2-d en 3, van 
het Wegverkeersreglement, 1382, 1383 
en 1384 van het Burgerlijk Wetboek 
geschonden heeft · en niet passend noch 
genoegzaam rechtens geantwoord heeft 
op de middelen van de conclusie waarin 
de beklaagde Bausier de regelmatigheid 
van zijn plaats op de rijbaan en het 
abnormale van Neuvilles rijwijze aan
toonde (schending van artikel 97 van 
de Grondwet) : 

Overwegende dat het vonnis niet 
antwoordt op de conclusie waarbij de 
eiser Bausier aanvoerde dat zijn plaats 
op de rijbaan het normaal verkeer van de 
hem tegemoet komende weggebruikers 
niet hinderde en dat de verweerder 
Neuville juist niet normaal reed; 

Overwegende dat eiseres ontvankelijk 
is om zich voor het Hof op het gebrek 
aan antwoord op eisers conclusie te 
beroepen, aangezien de beslissing over 
de door deze laatste opgeworpen betwis
ting evenzeer van belang is voor de 
regeling van het geschil tussen eiseres 
en de beklaagde N enville ; 

Dat het middel van eisers gegrond is ; 

Om die redenen, vernietigt het bestre
dei::t vonnis behalve in zoverre het de 

verjaring vaststelt van de strafvordering 
wegens de overtredingen van het Weg
verkeersreglement, de door eiser Bausier 
op grond van de artikelen 418 en 420 
van het Strafwetboek gegeven dagvaar
ding onontvankelijk verklaart, de ver
weerder N enville voor ten minste twee 
derde aansprakelijk stelt voor het liti
gieuze ongeval en de verweerster 
personenvennootschap met beperkte aan
sprakelijkheid Transport Germain 
Vinckier civielrechtelijk aansprakelijk 
verklaart voor N enville ; verwerpt de 
voorzieningen voor het overige ; beveelt 
dat van dit arrest melding zal worden 
gemaakt op de kant van de gedeeltelijk 
vernietigde beslissing; veroordeelt Neu
ville en de personenvennootschap met 
beperkte aansprakelijkheid Transport 
Germain Vinckier ieder in de kosten van 
hun voorziening ; veroordeelt hen 
overigens, met Bausier en de naamloze 
vennootschap Royale Belge, in de kosten 
van de voorziening van deze laatsten ; 
verwijst de alclus beperkte zaak naa.r de 
Correctionele Rechtbank te Bergen, zit
ting houclend in hoger beroep. 

19 oktober 1977.- 2e kamer.- Voo?'
zitter, Baron Richard, voorzitter. 
Verslaggeve?', de H. Legros. - Gelijk
luidende conclusie, de H. Dumon, eerste 
advocaat-generaal. - Pleiters, de HH. 
Dassesse en VanRyn. 

2e KAMER.- 19 oktober 1977. 

BESCHERMING VAN DE MAAT
SCHAPPIJ (WET TOT). - BESLIS
SING VAN DE 00Ml\USSIE TOT BESOHER
MING VAN DE MAATSOHAPPIJ TOT 
W'EDEROPNEMING VAN EEN OP PROEF 
IN VRIJHEID GESTELDE GEINTER
NEERDE.- WETTELIJKHEID.- VooR
WAARDEN. 

W anneer een op proej in V?'ijheid gestelde 
ge~nte?'nee?·de, op vo?'de1·ing van de 
P?'OMt?·eu?' des Konings, wede?' opge
nomen is in een psychiat?'ische afdeling, 
kan de Oommissie tot Besche?'ming van 
de Maatschappij de wede?'opneming van 
de bet1·okkene in een doo?' haa?' aange
wezen instelling slechts bevelen, als 
zij in haar beslissing vaststelt dat de 
voo?'waa?·den voo?' de wede?'opneming 
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ver·vuld zijn (1). (Art. 20 We~. tot 
Bescherming van de MaatschapplJ.) 

(WAROQUET.) 

ARREST (vm·taling). 

:HET HOF ; :- Gelet op de bestreden 
beslissing zoals die op 8 september 1977 
gewezen werd door de Commissi.~ t~~ 
bescherming van de maatschapplJ biJ 
de psychiatrische afdeling van de gevan
genis te V orst ; 

Over het middel ambtshalve afgeleid 
uit de schending van artikel 20 van de 
wet tot bescherming van de maat
schappij : 

Overwegende dat krachtens artikel 20 
van de wet van 9 april 1930 zoals die 
werd vervangen bij de wet van 1 juli 
1964, een op proef in yrijheid gestelde 
gei'nterneerde op vordermg van de procu
reur des Konings opnieuw in een psychia
trische afdeling kan worden opgenomen 
wanneer in zijn gedragingen of in zijn 
geestestoestand een gevaar voor de 
maatschappij waarneembaar is, met 
name wanneer hij de hem opgelegde 
voorwaarden niet in acht neemt ; dat de 
commissie tot bescherming van de maat
schappij vervolgens beslist over de 
wederopneming van bet~ok.ken~ in een 
door haar aangewezen mrwhtn>g ; dat 
zij echter vooraf client na te gaan of. de 
voorwaarden voor de wederopnem1ng 
al dan niet vervuld zijn en zulks in haar 
beslissing client vast te stellen ; 

Overwegende dat, ~~ te ht;b~en vast
gesteld dat eiser biJ besl~ssmg .. v~n 
27 januari 1977 op proef m vriJhmd 
werd gesteld en dat de proc~reur des 
Konings op 4 augustus .19~7 ZIJn we~er
opneming in een psychiatnsche afdelmg 
heeft gevorderd, de commissie ten deze 
ambtshalve beslist dat de geestestoestand 
van eiser niet voldoende verbeterd is en 
de voorwaarden van zijn reclassering 
niet vervuld zijn en dat hij zal ge!n
terneerd worden in de inrichting tot 
bescherming van de maatschappij te 
Merksplas; 

Overwegende dat de beslissing aldus 
niet bepaalt of de v?orwaarden . ~ot 
wederopneming al clan met v.ervuld ZiJ:?- ; 
dat de beslissing derhalve met wetteh]k 
verantwoorcl is ; 

(1) Cass., 20 september 1977, supm, blz. 91. 

Om die redenen, vernietigt de bestre
den beslissing ; beveelt clat van clit 
arrest melding zal worden gemaakt op 
de kant van de vernietigcle beslissing ; 
verwijst de zaak naar de anders samen
gestelcle commissie tot bescherming van 
de maatschappij bij de psychiatrische 
afcleling van de gevangenis te V orst. 

19 oktober 1977. ~ 28 kamer. ~ Voor
zitter, Baron Richard, voorzitter. ~ 
Verslaggever·, de H. Legros. ~ Gelijk
luidende conclusie, de H. Dumon, eerste 
advocaat-generaal. 

2e KAMER.~ 19 oktober 1977. 

AANSPRAKELIJKHEID (BUITEN 
OVEREENKOMST). ~ OVERLIJDEN 
VAN DE :ElCHTGENOTE VAN DE BUR.G:ElR
LIJKE P ARTIJ T:ElN G:ElVOLGE VAN EEN 
ONGEOORLOOFD FEIT. ~ MATERIEL]) 
SCHADE TEN GEVOLG:El VAN HET VERLIES 
VAN DE HULP DIE H:ElT SLACHTOFF:ElR 
VERSCHAFTE IN D:El HANDELSBEZIG
HEDEN EN ALS HUISHOUDSTER. ~ 
SCHADE DOOR DE F:EliT:ElNRECHTER VAST
STAANDE VERKLAARD. ~ VORDERING 
NIETTEMIN AFGEW:ElZEN OP GROND DAT 
DE ONDERHOUDSKOSTEN OP :ElEN B:El
PAALD BEDRAG WERDEN VASTGEST:ElLD 
ZONDER TE BESLISSEN OVER D]J RAMING 
OP EEN HOGER BEDRAG VAN DEZE 
SCHADE DOOR DE BURGERLIJKE PARTIJ. 
~ NIET WETTELIJK VERANTWOORDE 
BESLISSING. 

Niet wettelijk verantwoord is de ontzegging 
van de eis tot betaling van een door de 
eiser, bur·gerlijke pa1·tij, ex aequo et 
bono geraamd bedmg als ve1·goeding 
voo1· de mate1·iele schade die hij heeft 
geleden dam· het ve1·lies van de lH~~p. die 
zijn echtgenote, omgekomen b~J een 
ongeval, hem verschaJte b~j zijn handels
bezigheden en in het huishmtden, wan
neM' het hof van beroep er· zich toe bepm·kt, 
ene1·zij ds, vast te stellen dat de kosten 
van het onderhoud van de echtgenote 
ten minste zo gr·oot wa1·en als een door 
het hof genoemd bedmg, en, ander:zijds, 
te over·ivegen dat, indien eisM' al zodanige 
schade heeft geleden en al kan deze niet 
dan ex aequo et bono woTden gemamd, 
hij nochtans niet bewijst dat de dood 
van zijn vrouw hem schade heeft veroor-
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zaakt die uitgaat boven het door het. hoj 
genoemde bedrag, zulks terwijl het door 
eiser gevorderde bedrag hoger was en 
het hoj niet beslist of de raming van 
eiser al dan niet gegrond is. (Artt. 1382 
en 1383 B.W.) 

(MIS HAYIM, T. VAN LONDERSELE 
EN NAAMLOZE VENNOOTSCHAP 

«DE BIJ-Dl!f VREDE >>.) 

ARREST (ve?·taling). 

RET HOF;- Gelet op het bestreden 
arrest, op 15 maart 1977 door het Hof 
van Beroep te Brussel gewezen ; 

Over het middel afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 97 van de Grond
wet, 1382 en 1383 van het Burgerlijk 
Wetboek, 418 en 419 van het Straf
wetboek, 3 en 4 van de wet van 17 april 
1878 houdende de voorafgaande titel 
van het Wetboek van Strafvordering, 

doordat het arrest, ter verwerping van 
de door de eiser Mis Hayim ingestelde 
vordering tot schadevergoeding wegens 
het .« materiele nadeel >> dat voor hem 
ontstaan is door het verlies van de hulp 
die het slachtoffer hem verschafte bij de 
exploitati~ van de « Maison Rivoli >> 
en door de vervulling van haar taken 
als echtgenote, huismoeder, opvoedster 
en vrouw des huizes, verklaart « dat 
vaststaat dat de burgerlijke partij sedert 
21 februari 1962 beheerder-zaakvoerder 
was van de personenvennootschap met 
beperkte aansprakelijkheid Maison Rivoli 
te Brussel die sinds 1958 een . textiel
handel drijft en een commissiezaak in 
confectieartikelen (hemdbloezen, rokken, 
ensembles) voor dames en meisjes; ... dat 
de overledene, zonder een bezoldigde 
beroepsbezigheid uit te oefenen, haar 
man enige hulp verschafte bij de public 
relations, vermits zij verscheidene talen 
machtig was en bij de twee jaarlijkse 
shows van confectiekleding te Parijs 
verkopen sloot en bestellingen opnam ; 
.. . dat het verlies van die medewerking 
niet wordt bet:Wist en dat de veroorzaker 
van het schadelijk feit daarvoor vergoe
ding verschuldigd is daar hij, door zijn 
schuld, de materiele beroepssituatie van 
de burgerlijke partij verstoord heeft ; 
dat die schade niet dan ex aequo et bono 
te schatten valt daar dienaangaande 
uiteraard geen bewijsstukken kunnen 
worden voorgelegd, zelfs niet als dat 
verlies. een ·weerslag heeft gehad op de 
omzet en op de gemaakte winst, vermits 

andere economische of handelsfactoren 
dat verlies hetzij gecompenseerd hetzij 
vergroot kunnen hebben zodat het niet 
met zekerheid uit de voorgelegde cijfers 
zou zijn op te maken; ... dat de vergoe
ding voor dat verlies moet berekend 
worden op grond van de gewone termijn 
van beroepsuitoefening daar het uitge
sloten is dat het slachtoffer tot bij haar 
dood haar rnedewerking zou hebben 
verleend aan de handelsactiviteit van 
haar man; ... (dat) ... het evenmin te 
betwisten valt dat de burgerlijke partij 
een materiele schade lijdt ten gevolge 
van de beroving van de hulp die zijn 
vrouw hem verschafte door de vervulling 
van haar taken als echtgenote, huis
moeder, opvoedster en vrouw: des huizes; 
dat weliswaar haar taken als huismoeder 
en opvoedster na de meerderjarigheid 
van de kinderen niet zouden hebben 
voortgeduurd; . .. dat de burgerlijke 
partij vruchteloos het verlies van die 
tweevoudige medewerking (in beroeps
en in gezinsverband) ex aequo et bono. wil 
doen bepalen op 30.000 frank per maand, 
zijnde de economische waarde van het 
slachtoffer ; dat ten gevolge van het 
ongeval namelijk ook de kosten weg
vallen voor het onderhoud van het 
slachtoffer zelf, welke kosten, gelet op 
het bedrag van de enige bedrijfs
inkomsten van de burgerlijke partij en 
op de samenstelling van het gezin, 
kunnen vastgesteld worden op 35 percent 
van de · netto-inkomsten, zegge op 
259.000 frank per jaar (netto-bedrijfs
inkomsten aangegeven in 1971 
739.423 frank) of 21.580 frank per 
maand; dat de kosten voor het onderhoud 
van het slachtoffer niet dienen afge
trokken te worden van het bedrag van de 
economische waarde van deze laatste, 
doch wel van de werkelijk door het gezin 
ontvangen inkomsten die ten deze uit
sluitend bestaan in de inkomstim van de 
burgerlijke partij aangezien de door de 
vennootschap gemaakte winst alleen aan 
die vennootschap en niet afzondorlijk 
aan de echtgenoten wordt toegekend 
(zie de belastingsaangiften van de burger
lijke partij en van de personenvennoot
schap met beperkte aansprakelijkheid 
Maison Rivoli) ... (dat) benevens de 
bedrijfsinkomsten van de man, het 
gezin ev'enwel ook nog aarizienlijke 
inkomsten had van grondbezittingen 
(386.694 frank), van kapitalen en van 
roerende goederen (51.000 frank) volgens 
de voor het jaar 1971 · aangegeven 
inkomsten; ·dat het bedrag van 
21.580 frank per maand derhalve als 
een minimum dient beschouwd te 
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worden; ... (dat) bijgevolg ... de burger
lijke partij in gebreke blijft te bewijzen 
dat het verongelukken van zijn echt
genote hem een schade berokkent die 
hoger ligt dan het bedrag van de onder: 
hmtdskosten van het slachtoffer », 

terwijl die overwegingen van het arrest 
tegenstrijdig zijn eri geen wettelijke noch 
lOgische verantwoording bieden voor de 
beslissing om aan eiser Mis Hayim geen 
enkele vergoeding toe te kehnen voor het 
verlies . van de hulp die het slachtoffer 
hem verschafte bij de exploitatie van 
de " Maison Rivoli '' en door de vervulling 
van haar taken als echtgenote, huis
moeder, opvoedster en vrouw des huizes; 
het. hof van beroep, na te hebben 
verk1aard dat het verlies van de profes
sionele medewerking van het slachtoffer 
niet wordt betwist en de veroorzaker 
van het schadelijk feit daarvoor schade
vergoeding verschuldigd is, en na. te 
hebben gezegd dat de burgerlijke partij 
een materiele schade lijdt .ten gevolge 
van de beroving van de hulp die zijn 
vrouw hem hood door de vervulling van 
haar taken yan echtgenote, huismoeder, 
opvoedster, en vrouw des huizes, daarna 
niet kon verklaren dat eiser Mis Hayim 
iri gebreke . bleef te bewijzen dat het 
verongelukken van zijn echtgenote hem 
een schade berokkende die hoger ligt 
dan de onderhoudskosten voor het 
slachtoffer, afgetrokken van de werkelijk 
door het gezin ontvangen inkomsten ; 
de beslissing . van het arrest ten slotte 
hierop neerkomt dat, na het bestaan van 
een tweevoudige schade te hebben aan
genomen, de rechter onwettelijk weigert 
daarvoor enige vergoeding . te bevelen 
(schending van alle in het middel 
vermelde wettelijke bepalingen, inzonder
heid van de artikelen 97 van de Grondwet, 
1382 en 1383 van het Burgerlijk Wet
hoek); 

te1·wijl het hof van beroep niet dan met 
ontwrichting van zijn eigen redenering, 
de economische waarde van het slacht
offer buiten be13chouwing kon laten om 
zich ertoe te beperken de kosten voor 
het onderho:ud van het slachtoffer te 
bepalen ~n · na te gaan of de materiele 
13chade van de eiser Mis Hayim dat 
bedrag te hoven ging ; om de aan die 
eiser wettelijk verschuldigde vergoeding 
te ,schatten, het hof van beroep integen
deel de economische waarde diende te 
bepalen van de verloren voordelen die 
eiser door de tweevoudige medewE)rking 
vanwege het slachtoffer genoot en even
tueel van de tijd gedurende dewelke hij 
de voorde1en. van die tweevoudige samen-

werking zou hebben genoten, gebeurlijk 
verminderd met. de · kosten van het 
onderhoud ·van het slachtoffer, zoals de 
eiser Mis . Hayim het in zijn conc1usie 
onderstreepte (schending van alle in het 
midde1 verme1de bepalingen, inzonderheid 
van de artikelen 97 van de Grondwet, 
1382 en 1383 van het Burgerlijk 
Wetboek) =. 

Overwegende dat eiser in zijn conclusie 
betoogde dat de hulp die het slachtoffer 
hem verschafte bij zijn handelsbezig
heden en door de vervulling van haar 
taken als huisvrouw belast met het 
onderhoud en . de opvoeding van twee 
nog jonge kinderen, een natuurlijk 
voordeel was dat de echtgenote deed 
ten goede komen aan het gezin en dat 
redelijkerwijze kon geschat worden op 
30.000 frank per maand; dat het verlies 
van dit bedrag, gekapitaliseerd op basis 
van de over1evingsduur van het slacht
offer en na aftrek van 30 percent voor 
het persoonlijk onderhoud van het s1acht
offer, eisers materie1e schade uitmaakte; 

Overwegende dat het arrest, door zich 
ertoe te beperken op grond van de in het 
middel weergegeven overwegingen te 
beslissen dat eiser niet het bewijs levert 
dat het verongelukken van zijn echt
genote hem een materiels schade be
rokkent die hoger ligt dan de kosten voor 
het onderhoud van het slachtoffer, 
terwijl het bedrag van die materiels 
schade niet werd bepaald, zijn beslissing 
niet wettelijk verantwoordt ; 

Dat het middel, in zoverre het zijn 
grondslag vindt in de artikelen 1382 
en 1383 van het Burgerlijk Wetboek, 
gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt het bestre
den arrest in zoverre het uitspraak doet 
over de materiels schade ten gevo1ge van 
het verlies van de hulp die de echtgenote 
van eiser aan deze verschafte bij de 
exploitatie van zijn handelszaak en door 
de· vervulling van haar taken als vrouw 
des huizes en als opvoedster van de 
kinderen ; bevee1t · dat van dit arrest 
melding zal worden gemaakt op de kant 
van de gedee1te1ijk vernietigde beslissing ; 
veroordeelt de verweerders in de kosten ; 
verwijst de. a1dus beperkte zaak naar het 
Hof van Beroep te Bergen. 

19 oktober 1977.-28 kamer. -Voor
zitter, Baron Richard, voorzitter. -
Verslaggever, Mevr. Raymond-Dechar
neux. - Gelijkluidende conclusie, de 
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H. Dumon, eerste advocaat-generaal. 
Pleiters, de HH. Fally en Biitzler. 

2e KAlVIER. - 19 oktober 1977. 

HERSTEL IN EER EN RECHTEN.
WETBOEK VAN STRAFVORDERING. -
TO:ElPASSING VAN ARTIK:ElL 623, TvVE:El
D:El LID. 

In de gevallen waarin de kame1· van inbe
schuldigingstelling, m.b.t. de kosten, 
toepassing maakt van artikel 623, 
tweede lid, van het Wetboek van Straf
vm·dering, dient zij, ongeacht a1·tikel 49, 
tweede lid, van het Stmfwetboek, kmch
tens hetwelk, bij samentreffen van 
geldboete en aan de Staat v~J?·schuldigde 
ge1·echtslwsten, de betalingen, doo1· de 
veroo1·deelden gedaan, het eerst op die 
ge1·echtskosten toege1·ekend worden, te 
beslissen of en op welke datum de 
veroordeelde de nag Ve?'schuldigde geld
straf gekweten heeft, om aldus het b<gin 
van de proeftijd te bepalen. 

(x.) 

ARREST (vertaling). 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 6 juni 1977 gewezen door 
het Hof van Beroep te Brussel, h:amer 
van inbeschuldigingstelling ; 

Overwegende dat uit het arrest blijkt 
dat eiser op 10 juni 1969 bij een in kracht 
van gewijsde getreden vonnis van de 
Correctionele Rechtbank te Brussel met 
name veroordeeld werd tot een geldboete 
van 300 frank, vermeerderd met 190 op
deciemen, en tot een gedeelte van de 
kosten van de strafvordering ; 

Dat hij met afbetalingen de geldstraf 
en de kosten gekweten heeft maar dat, 
op een som van 100 frank na, die door de 
ontvanger van de geldboeten op de 
geldstraf werd toegerekend, de van 
17 oktober 1969 tot 6 augustus 1976 
gedane afbetalingen bij toepassing van 
artikel 49 van het Strafwetboek toe
gerekend werden op de kosten, zodat 
het saldo van de geldboete pas op 
31 augustus 1976 betaald werd; 

Over het eerste middel, afgeleid uit 

de schending van de artikelen 49 van 
het Strafwetboek, 622, 623, 625 ·van het 
W etboek van Strafvordering en 97 van 
de Grondwet, 

doordat het arrest eisers verzoek tot 
herstel in eer en rechten onontvankelijk 
verldaart op grond dat de proeftijd van 
vijf jaar pas begon te lopen op de dag dat 
de geldstraf waartoe eiser veroordeeld 
was, volledig gekweten was, zegge op 
31 augustus 1976, 

terwijl eiser in zijn conclusie voor het 
hof van beroep betoogd heeft dat hij in 
de onmogelijkheid verkeerd had die 
kosten vroeger te voldoen dan hij gedaan 
had, en dat de bepaling van artikel 49 
van het Strafwetboek derhalve tegen hem 
niet kon worden ingeroepen om vast te 
stellen dat de proeftijd pas op 31 augustus 
1976 inging : 

Overwegende dat uit de combinatie 
van de artikelen 49 van het Strafwetboek 
en 622, 623 en 625 van het W etboek van 
Strafvordering blijkt dat wanneer het 
zich heeft uit te spreken over de aanvraag 
tot herstel in eer en rechten en het daarbij 
met betrekking tot de kosten toepassing 
maakt van artikel 623, tweede lid, het hof 
van beroep, ongeacht de bepaling van 
artikel 49, tweede lid, van het Straf
wetboek, dient te beslissen of en op 
welke datum de veroordeelde de nog 
verschuldigde geldstraf gekweten heeft, 
om aldus het begin van de proefbijd te 
bepalen; 

Dat een andere uitlegging er in derge
lijke gevallen toe zou leiden elke strekking 
te ontnemen aan de gunstige bepaling 
van artikel 623, tweede lid, van het 
W etboek van Strafvordering, dat, gelet 
op artikel 49 van het Strafwetboek, 
noodzakelijkerwijze veronderstelt dat de 
verschuldigde geldboete niet werd be
taald, met het gevolg dat krachtens 
artikel 622 van het Wetboek van Straf
vordering de aanvraag tot herstel in eer 
en rechten ook nog onontvankelijk zou 
zijn; 

Overwegende dat het hof van beroep 
derhalve niet mocht nalaten op de in het 
middel vermelde conclusie te ant
woorden; 

Dat het daarop niet heeft geantwoord ; 
Dat het middel gegrond is ; 

Om die redenen, en zonder dat er 
grond toe bestaat te antwoorden op de 
andere middelen die niet tot cassatie 
zonder verwijzing zouden kunnen leiden, 
vernietigt het bestreden arrest ; beveelt 
dat van dit arrest melding zal worden 
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gemaakt op de kant van de vernietigde 
beslissing ; verwijst de zaak naar het 
Hof van Beroep te Bergen, kamer van 
inbeschuldigingstelling. 

19 oktober 1977.-28 kamer.- Voor
zitter, Baron Richard voorzitter. 
Verslaggever, de H. Legros. - Anders
luidende conclttsie (1), de H. Duchatelet, 
advocaat-generaal. 

2e KAMER. - 19 oktober 1977. 

AANSPRAKELIJKHEID (BUITEN 
OVEREENKOMST). - SCHADE. -
VOERTUIG VERNIELD. - BELASTING 
OVER DE TOEGEVOEGDE WAARDE. -
AANSPRAKELIJKE VEROORZAKER VAN 
HET ONGEVAL MOET HET BEDRAG ERVAN 
AAN DE GETROFFENE TERUGBETALEN. 
- VooRWAARDEN. 

Wanneer een voert~tig bij een ongeval is 
vernield, moet de aanspralcelijke VM'

oorzaker van dat ongeval aan de ge
M·offene het bedmg van de belasting over 
de toegevoegde waarde te1·ugbetalen dat 
werkelijk bij de aankoop van het 
vervangingsvoe1·tuig we1·d gekwetem, voor 
zover de waanle van dit laatste die van 
het vervangen voe1·tuig niet te boven 
gaat. (Art. 1382 B.W.) 

(BEAUPAIN, T. KERSTGES.) 

ARREST (vertaling). 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 29 maart 1977 door het 
Militair Gerechtshof gewezen ; 

Overwegende dat het arrest enkel 
over de civielrechtelijke belangen uit
spraak doet ; 

Over het middel afgeleid uit de scherr-

(1) Volgens het openbaar rninisterie was 
artikel 623, tweede lid, van het Wetboek van 
Strafvordering niet van toepassing, orndat 
het onderhavige geval niets te rnaken had 
met die bepaling ; i.e. heeft de veroordeelde 
irnrners de geldboeten voldaan, zonder vrij
stelling van de teruggave, schadevergoeding 
en de kosten. 

ding val;l de artikelen 1382 en 1383 van 
het Burgerlijk W etboek, 

doordat het bestreden arrest, na te 
hebben vastgesteld of zonder te hebben 
betwist dat het door eiser veroorzaakte 
ongeval het totaal verlies van ver
weerders voertuig tot gevolg heeft gehad, 
dat de waarde van dit voertuig v66r het 
ongeval ll9.690 frank bedroeg maar dat 
verweerder, ter vervanging van het ver
ongelukte voertuig, een wagen heeft 
gekocht ter waarde van 90.000 frank, 
eiser veroordeelt om aan verweerder een 
bedrag te betalen van 29.923 frank, 
zijnde 25 procent belasting over de 
toegevoegcle waarde op de som van 
ll9.690 frank, en het midclel verwerpt 
waarin eiser aanvoercle clat hij inzake die 
belasting slechts 22.500 frank hoefcle 
te betalen, met name 25 procent op het 
bedrag van 90.000 frank, op grond dat 
aan verweerder het bedrag van de 
vervangingswaarcle en niet van de 
handelswaarde van het voertuig client 
te worden toegekend, dat in die ver
vangingswaarde het bedrag begrepen is 
van gezegde belasting op de aankoopprijs 
van een met het vernielde voertuig 
gelijkwaardige wagen, clat die belasting 
clan ook client berekend te worden op 
de waarcle die het verongelukte voertuig 
bezat v66r het ongeval en niet op grond 
van de waarde van het vervangings
voertuig, en clat zij overigens ver
schuldigd is ook al koopt de benadeelde 
geen vervangingswagen, 

te1'wijl de vergoecling ten beclrage van 
de belasting over de toegevoegde waarde 
niet tot doel heeft het verlies van een deel 
van de vervangingswaarcle van het 
verongelukte voertuig goed te rnaken, 
maar het nacleel te herstellen dat voort
vloeit uit de betaling van die belasting 
bij de vervanging van clat voertuig, en 
het arrest, door eiser te veroorclelen tot 
de betaling van een hoger bedrag dan 
verweercler bij de aankoop van het 
vervangingsvoertuig voor die belasting 
heeft betaald, aan verweerder een vergoe
ding toekent voor een niet geleden 
schade en aldus de voormelde wettelijke 
bepalingen schendt : 

Overwegende dat de persoon die 
aansprakelijk is voor het ongeval waar
door andermans voertuig totaal vernield 
werd, aan de benacleelde het bedrag rnoet 
terugbetalen van de belasting over de 
toegevoegde waarde dat bij de aankoop 
van het vervangingsvoertuig werkelijk 
werd betaald, en niet het bedrag van die 
belasting berekend op de waarde van het 
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vervangen voertuig v66r het ongeval, 
voor zover evenwel de waarde van het 
vervangingsvoertuig de. waarde van het 
vervangen voertuig niet te boven gaat ; 

Dat de vermogensvermindering voor 
de benadeelde namelijk voortvloeit uit de 
betaling van die belasting en de. schade 
dan ook slechts bestaat indien en naar
mate die belasting werd betaald ; 

Dat het middel gegrond is ; 

Om die redenen, vernietigt het bestre
den arrest in zoverre het uitspraak doet 
over de betaling van het bedrag van de 
belasting over de toegevoegde waarde ; 
beveelt dat van dit arrest melding zal 
worden gemaakt op de kant van de 
gedeeltelijk vernietigde beslissing ; ver
oordeelt eiser en verweerder elk in de 
helft van de kosten ; verwijst de aldus 
beperkte zaak naar het anders samen
gesteld Militair Gerechtshof. 

19 oktober 1977.- 2e kamer.- Voor
zitter, Baron Richard, voorzitter. -
Verslaggever, de H. Legros. - Gelijk
luidende conclusie, de H. Duchatelet, 
advocaat-generaal. Pleiter, de 
H. Bayart. 

2" KAlVJ:ER.- 19 oktober 1977. 

SPELEN EN WEDDENSCHAPPEN.
EXPLOITATIE VAN KANSSPELEN. 
TOEKENNEN DOOR DE EXPLOITANT VAN 
PENNINGEN, VOORWERPEN OF TITELS. 
- ONWEERLEGBAAR VERMOEDEN VAN 
DE WET WAARBIJ RET TOEKENNEN VAN 
PENNINGEN, VOORWERPEN OF TITELS, 
ALS EEN VERRIJKING OF EEN STOFFE
LIJK VOORDEEL WORDT AANGEMERKT. 
- ZELFS DOOR AANDUIDING VAN EEN 
BED RAG OP EEN TELLER. - TOEKEN
NING WAARDOOR DE ORGANISATIE VAN 
RET SPEL ONWETTELIJK WORDT, 

Uit de voorbereiding van de wet van 
22 november 1974 tot wi}ziging van 
artikel 1 van de wet van 24 oktober 1902 
op het spel, aangevuld bi} de wet van 
19 april1963, bli}kt dat de wetgever een 
onweerlegbaar ve1·moeden heeft ingesteld 
waarbi} het toekennen van penningen, 
voorwerpen of titels van welke aard oolc 
- al was het door de aanduiding van 
een bedrag op een teller - als een 

verrijking of een stoffelijk voordeel wordt 
aangemerkt, afgezien ·van het recht dat 
zij vertegenwoordigen, en aldu8 het 
organiseren van het spel onwettig heeft 
willen maken zelfs wanneer de vermelde 
toekenning uiteindelijk alleen h,et reoht 
geeft om gratis verde~· te spelen ( 1). 

(PROCUREUR-GENERAAL , 
BIJ RET ROF VAN BEROEP TE BRUSSEL, 

T. JANSSENS.) 

ARREST (ve1·taling). 

HET HOF;- Gelet op het bestreden 
arrest, op 27 april 1977 door het Hof 
van Beroep te Brussel gewezen ; 

Over het middel afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 1 van de wet van 
24 oktober 1902 op het spel, aangevuld 
bij de wet van 19 april 1963 en gewijzigd 
bij de wet van 22 november 1974 op het 
spel, en 2 van het koninldijk besluit van 
13 januari 1975 houdende de lijst van 
de speelapparaten waarvan de uitbe.ting 
toegelaten is, 

doordat het arrest verweerder . vrij -
spreekt van de telastlegging voordeel to 
hebben getrokken van een speelapparaat 
of dergelijk apparaat te hebben doen 
exploiteren dat niet overeenkomstig was 
met de bepalingen van het hogervermelde 
artikel 1, ten deze een automatisch 
apparaat van het type « Bingo "• om de 
reden dat « de wet niet verbiedt ver
scheidene partijen achtereen te spelen 
waarbij van het begin af een min of meer 
belangrijk bedrag op het spel wordt 
gezet" en dat het zichtbaar worden, op 
een totalisator, van het bedrag dat de 
speler te goed heeft « niet kan worden 
gelijkgesteld met het toekennen aan de 
winnaar van een voorwerp of van een 
of andere titel, al was dit maar het recht 
om gratis verder te spelen "' 

terwijl, eerste onderdeel, het zichtbaar 
worden van dit bedrag juist de titel is 
die de speler zal kunnen in:roepen om 
geld te verkrijgen (schending van arti
kel 1 van de wet van 24 oktober 1902); 

en, tweede onderdeel, de uitbating van de 
elektrische biljarten, gewoonlijk «Bingo " 
genaamd, niet toegelaten is wanneer de 

(1) Raadpl. cass., 12 april 1976 (Arr. cass., 
1976, biz. 933), aismede de conciusie van het 
openbaar ministerie verschenen in Journal 
des Tribunaux, 7 januari 1978, biz. 5 en vig. 
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inzet niet beperkt is tot twee frank 
(schending van artikel 2 van het konink
lijk besluit v:an 13 januari 1975) 

Over het eerste"onderdeel : 

Overwegende dat verweerder het ex
plbiteren of het doen exploiteren van een 
autoniatisch kansspeelapparaat van het 
type « Bingo >> ten laste werd gelegd, meer 
bepaaldelijk, het doen plaatsen bij de 
medebeklaagde F ... van een apparaat 
van dit type, met het oog op de exploi
tatie ervan door laatstgenoemde ; 

Overwegende dat het arrest vaststelt 
dat zich op dit apparaat een teller 
bevindt, totalisator genaamd, die onder 
de ogen van de speler is geplaatst en 
automatisch en zichtbaar het aantal 
punten registreert dat met het bedrag 
van de eerste inzet overeenkomt, terwijl 
het aantal .punten gedurende het spel 
verandert naargelang de winst of het 
verlies aan punten, zodanig dat de 
speler, op elk ogenblik, weet over hoeveel 
hij nog beschikt om verder te spelen ; 

Overwegende dat uit de voorbereiding 
van de wet van 22 november 1974 blijkt 
dat de wetgever, met name om de 
winnende spelers te beletten hun recht 
om verder te spelen te gelde te maken, 
een onweerlegbaar vermoeden heeft inge
steld waarbij het toekennen van pen
ningen, voorwerpen of titels van welke 
aard ook- al was het door de aanduiding 
van een bedrag op een teller - als een 
verrijking of een stoffelijk voordeel wordt 
omschreven, .afgezien van het recht dat 
zij vertegenwoordigen, en aldus het 
organiseren ·van het spel onwettelijk 
heeft willen maken zelfs wanneer de 
vermelde toekenning uiteindelijk alleen 
het recht geeft om gratis verder te spelen ; 

Dat het middel gegrond is ; 

Om die redenen, vernietigt het bestre
den arrest, in zover het uitspraak doet 
over de strafvordering tegen verweerder ; 
beveelt dat van dit arrest melding zal 
gemaakt worden op de kant van de 
gedeeltelijk vernietigde beslissing ; ver
oordeelt verweerder in de kosten ; ver
wijst de aldus beperkte zaak miar het 
Hof van Beroep te Bergen, · 

19 oktober 1977.- 2e kamer.- Voor
zitter, Baron Richard, voorzitter. 
Verslaggever, de H. Legros. - Gelijk
luidende conclusie, de H. Velu, advocaat
generaal. ~ Pleiter, de H. R. Vander Elst 
(van debalie .te Brussel). 

1e KAMER.- 20 oktober 1977. 

1° VOORRECHTEN EN HYPOTHE
KEN. FAILLISSEMENT. DE 
RECHTEN VAN HYPOTHEEK EN VAN 
VOORRECHT KUNNEN WORDEN INGE
SCHREVEN TOT OP DE DAG VAN HET 
VONNIS VAN FAILLIETVERKLARING. -
REGEL DIE VAN TOEPASSING IS ZOWEL 
OP DE WETTELIJKE ALS OP DE BED ON
GEN HYPOTHEEK, 

2° FAJLLISSEMENT, GERECHTE
LIJK AKKOORD EN FAILLISSE
MENTSAKKOORD. FAILLISSE
MENT.- DE RElCHTENVAN HYPOTHEEK 
EN VAN VOORRECHT KUNNEN WORDEN 
INGESCHREVEN TOT OP DE DAG VAN HET 
VONNIS VAN FAILLIETVERKLARING. -
REGEL DIE VAN TOEPASSING IS ZOWEL 
OP DE WETTELIJK:E ALB OP DE BEDON
GEN HYPOTHEEK. 

3° VOORRECHTEN EN HYPOTHE
KEN.- FAILLISSEMENT.- WETTE
LIJKE HYPOTHEEK TOT WAARBORG VAN 
DIRECTE BELASTINGEN.- HYPOTHEEK 
DIE IN DE REGEL NIET KAN INGE
SCHREVEN WORDEN BINNEN EEN TER
MIJN VAN ZES MAANDEN VANAF DE 
DATUM VAN UITVOERBAARVERKLARING 
VAN HET KOHlER.- HYPOTHEl:EK DIE 
KAN WORDEN INGESCHREVEN TOT HET 
VONNIS VAN FAILLIElTVERKLARING. 

4° VOORRECHTEN EN HYPOTHE
KEN.- FAILLISSEMENT.- WETTE
LIJK:E HYPOTHElElK TOT WAARBORG VAN 
DIRECTE BELASTINGEN. - lNSCHRIJ
VING DIE NIETI<:l; KAN WORDEN VER
KLAARD ALB ZIJ GENOMEN IS BINNEN DE 
TIEN DAGEN DIE HET TIJDSTIP VOORAF
GAAN W AAROP OPGEHOUDEN WElRD TE 
BElTALEN OF DAARNA, INDIEN MEER DAN 
VIJFTIEN DAGEN ZIJN VERLOPEN TUSSEN 
DE DAGTEKENING VAN DE AKTE WAAR
BIJ DE HYPOTHEEK IS GEVESTIGD EN 
DE DAGTEKENING VAN DE INSCHRIJ
VING. - AKTE TOT VESTIGING. -
BEGRIP. 

5° VOORRECHTEN EN HYPOTHE
KEN.- FAILLISSEMENT.- WETTE
LIJKE HYPOTHElEK VAN DE SCHATKIST 
TOT W AARBORG VAN D.lRECTEl BELASTIN
GEN. - HYPOTHEEK DIE IN DE REGEL 
NIET KAN INGESCHREVEN WORDEN 
TIJDENS EEN TElRMIJN VAN ZES MAAN
DEN V:ANAF DE DATUM VAN UITVOER
,BAARVERKLARING VAN HET KOHlER. -
TERMIJN NIET OPGEH:fjlVEN . DOOR DE 
TOEPASSING Vl\N DE REGEL DAT DE 
INSCHRIJYINGEN DIE GENOJ\'lEN ZIJN 
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BINNEN DE TIEN DAGEN DIE HET 
TIJDSTIP VOORAFGAAN WAAROP OPGE· 
HOUDEN WERD TE BETALEN OF DAARNA, 
INDIEN MEER DAN VIJFTIEN DAGEN 
ZIJN VERLOJ;'EN TUSSEN DE DATUM 
WAAROP HET KOHlER UITVOERBAAR 
IS VERKLAARD EN DE DATUM VAN DE 
INSCHRIJVING. 

6° VOORRECHTEN EN HYPOTHE
KEN.- FAILLISSEMENT.- WETTE
LIJKE HYPOTHEEK VAN DE SCHATKIST 
TOT WAARBORG VAN DIRECTE BElLAS
TINGEN. - lNSCHRIJVING VAN DE 
HYPOTHEEK DIE KAN NIETIG WORDEN 
VERKLAARD WANNEER ZIJ GENOMEN IS 
BINNEN DE TIEN DAGEN DIE HET 
TIJDSTIP VOORAFGAAN WAAROP OPGE
HOUDEN WERD TE BETALEN OF DAARNA, 
INDIEN MEER DAN VIJFTIEN DAGEN 
ZIJN VERLOPEN TUSSEN DE DATUM 
WAAROP HET KOHlER UITVOERBAAR IS 
VERKLAARD EN DE DATUM VAN DE 
INSCHRIJVING.- BEOORDELINGSMACHT 
VAN DE RECHTER, 

1o en 2° De regel dctt de '!'echten van 
hypotheek en van voor1·echt kunnen 
w01·den ingesch1·even tot op de dag van 
het vonnis van jaillietve?·klarin(f, is van 
toepassing zowel op de wettelijke als op 
de bedongen hypotheek en inzonde1•heid 

(1) en (2) In dezelfde zin : E. SCHREUDER• 
" L'hypotheque legale du Tresor face a .la 
saisie immobiliere eta la faillite du debiteur », 
in Rev1te du notarial belge, juni 1977, blz. 326-
327 ; PIERRE CoPPENS, " Examen de juris
prudence (1969 tot 1974), Faillites et con
cordats », in Rev. crit. ju1·. belge, 197 4, biz. 446 ; 
H. DE PAGE, Traite Blementaire, d. VII, 1957, 
blz. 687-688; L. FREJDERICQ, Traite de d1·oit 
commercial belge, d. VII, 1949, blz. 636-037 ; 
J. PEROERou, Des faillites et banq1tero1ttes et 
des liqttidations j1tdiciai1·es, Parijs, 1935, 
blz. 1006; Kooph. Antwerpen, 30 oktober 
1963 (Rechtsk. Weekbl., 1963-1964, kol. 1076). 
Contra: J. VANRYN en J. HEENEN, Principes 
de d1·oit commm·cial, d. IV, 1965, biz. 284; 
E. TnmY, " L'hypotheque legale du Tresor 
en matiere d'impots sur les revenus », in 
Recueil general de l' em·egistrement et du 
notariat, t. 100, nr. 10.986, biz. 124; Beroep 
Brussel, 5 december 1956 (Journ. des T1·ib., 
1957, biz. 207); Beroep Gent, 14 januari 1969 
(ibid., 1969, blz. 481). 

Raadpl. de conclusie van de Procureur
generaal Hayoit de Termicourt, v66r cass., 
20 oktober 1955 (Bull. en Pas., 1956, I, 145) : 
het doel van de wet van 27 december 1950 
bestond. erin de nadelen te ontwijken van de 
verborgen wettelijke hypotheek. 

Raadpl. R. PIRET, "Examen de juris-

op de wettelijke hypotheelc tot waa?"borg 
van de invorde?'ing van di?'ecte belas
tingen (1). (Art. 447, eerste lid, W.K.) 

3° De wettelijke hypotheek van de Schatlcist 
tot waarbo?'g van di1'ecte belastingen kan, 
1:n de regel, niet wo?'den ingesclweven 
binnen eEn termijn van zes maanden 
vanaf de datum van ttitvoe?·baarverkla
ring van het kohier ; de insch?-ijving kan 
wo?'den genomen tot op de dag van het 
vonnis van jaillietverkla?'ing van de 
belastingschuldige (2). (Artt. 72 en 73 
gecoi.ird. belastingwetten, gew. bij de 
wet van 27 december 1950; art. 447, 
eerste lid, W.K.) 

4° De insch?'ijvingen van hypothelcen die 
genomen zijn binnen de tien dagen die 
het tijdstip voomfgaan waamp opge
houden werd te betalen of daa?'na 
kunnen wo1'den nietig ve1'klaaTd, indien 
mee1· dan vijftien dagen zijn ve?'lopen 
t1tssen de dagtekening van de akte 
wam·bij de hypotheek is gevestigd en de 
dagtelcening van de inschTijving; inzake 
de wettelijke hypotheelc van de Schatkist 
tot waa?•bo1·g van di1·ecte belastingen 
vo1·mt de 1titvoerbaa1·veTkla1'ing van het 
lcohie?', volgens de betekenis van a?·ti
kel 447, tweede lid, W.K., de akte tot 
vestiging van de hypotheek. (Art. 447, 
tweede lid, W.K.) 

prudence (1951 tot 1954), Faillites et con
cordats "• in Rev. crit. jur. belge, 1954, biz. 141 : 
artikel 44 7, tweede lid, van het W etboek van 
Koophandel straft niet enkel bedrog doch 
oak de grove font van de schuldeiser. 

Artikel 8 van het koninklijk besluit nr. 23 
van 23 mei 1966 dat van kracht is geworden 
na de feiten van het geschil waarop het 
bestreden arrest betrekking had, had aan 
artikel 318 van de gecoordineerde wetten 
betreffende de inkomstenbelastingen een derde 
lid toegevoegd : " Artikel 441 van de wet van 
18 april 1851 op het faillissement, de bank
brenk en het uitstel van betaling is nietJ van 
toepassing op de wettelijke hypotheek ». 
De wettigheid van dit besluit werd betwist 
(zie P. CoPPENs, "Examen de jurisprudence 
[1965 tot 1968], Les faillites et les concordats », 

in Rev. crit. ju1•. belge, 1969, nr. 64, blz. 426 ; 
A. CLOQUET, Les Novelles, Droit commercial, 
d. IV, 19752, nr. 312), zodat de wet van 20 juli 
1978, bekendgemaakt in het Belgisch Staats
blad van 26 augustus 1978, de bekritiseerde 
tekst heeft vervangen door een gelijkaardige 
bepaling, waarbij de toepassing van arti
kel 447 wordt uitgesloten op de wettelijke 
hypotheek voor de belastingen begrepen in 
de kohieren die v66r het vonnis van failliet
verklaring uitvoerbaar zijn verklaard. 
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5° De toepassing op de wettelijke hypotheek 
van de Schatkist tot waarborg van 
di1·ecte belastingen van artikel 447, 
tweede lid, van het W etboek van Koop
handel, volgens hetwelk de inschrijvingen 
die genomen zijn binnen de tien dagen 
die het tijdstip voorafgaan wam·op 
opgehouden werd te betalen of daarna, in 
het bepaalde geval nietig kunnen w01·den 
ve1·klaa1·d, wordt niet uitgesloten door 
de 1·egel volgens welke de inschrijving 
van die hypotheek, in beginsel, slechts 
gevorde1·d lean w01·den na het verst1•ijken 
van een terrnijn van zes maanden die 
ingaat op de datum van de executoi1·
verkla1'ing van het kohie1· waa1·in de 
gewaa1·borgde belastingen zijn opge
nomen. (Artt. 72 en 73 gecoord. 
belastingwetten gew. bij de wet van 
27 december 1D50; art. 447, tweede 
lid, W.K.) 

6° Het staat aan de rechte1· te beoo1·delen of 
de omstandigheden van de zaak de 
vernietiging van de inschrijving van een 
wettelijke hypotheek tot waa1·borg van 
di1·ecte belastingen rechtvaa1·digen, wan
neer deze insch1·ijving is genomen binnen 
de tien dagen die het tijdstip voomfgaan 
waa1·op opgehouden we1·d te betalen of 
dam·na, indien meer dan vijftien dagen 
zijn ve1·lopen tussen de datum waa1·op 
het kohier uitvoerbaar is ve1·klaard en de 
datum van de inschrijving. (Art. 447, 
tweede lid, W.K.) 

(BELGISOHE STAAT, li1INISTER VAN FINAN
OIEN, T. :MRS. LEVA EN GUTT, VER
EFFENAARS VAN HET FAILLISSEMENT 
"LOTTO NATIONAL HOME SERVICE».) 

ARREST (Ve1'taling). 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 24 mei 1976 door het Hof van 
Beroep te Brussel gewezen ; 

Over het middel afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 44 7, tweede lid, 
van het Wetboek van Koophandel (wet 
van 18 april 1851 inzake faillissement, 
bankbreuk en uitstel van betaling), 
60, laatste lid, 72, §§ 1 (wet van 24 de
cember 1948, artikel 2) en 2 (wet van 
27 december 1950, artikel 1), van de 
wetten betreffende de inkomstenbelas
tingen, gecoordineercl bij het besluit 
van de Regent van 15 januari 1948, 

doordat het arrest zegt dat de hypothe
caire inschrijving die op 7 maart 1962 
op de vooravond van de opening van het 
faillissement, door eiser werd genomen 
krachtens voormeld artikel 60, laatste 

lid, en voormeld artikel 72, §§ 1 en 2, 
van de genoemde gecoordineerde wetten 
nietig is en niet kan tegengesteld worden 
aan de massa, om de redenen dat : de 
belastingschuld, vanaf de datum van de 
executoirverklaring van het kohier dat 
het bestaan ervan vaststelt, gewaarborgd 
wordt door een hypotheek die jegens 
derden echter pas uitwerking zal hebben 
mits inschrijving op het bevoegd hypo
theekkantoor ; het in algemene bewoor
dingen gestelde artikel 44 7, tweede lid, 
van het W etboek van Koophandel, geen 
onderscheid maakt tussen de bedongen 
en de wettelijke hypotheek ; de Schatkist 
de termijnen van artikel 447 moet in 
acht nemen om haar rechten te bewaren ; 
de wettelijke hypotheek vanzelfsprekend 
ontstaat uit de wet en dus geen akte van 
vestiging behoeft ; de oorzaak van de 
voorrang in de aard van de schuldvorde
ring in de bij de wet bepaalde omst,andig
heden ligt en deze effectief zal worden 
wanneer ze de vereiste publiciteit heeft 
gekregen ; hct ontstaan van een derge
lijke schuldvordering een noodzakelijk 
eenzijdige akte van de administratie 
vereist tot vaststelling van het bestaan 
ervan en om de uitvoering ervan te 
kunnen vorderen ; inzake inkomsten
belastingen deze akte bestaat in de 
executoirverklaring van het kohier die 
tegelijkertijd de grondslag van de belas
ting en het betalingsbevel voor de 
belastingplichtige is ; deze akte overeen
stemt met de akte van vestiging van de 
hypotheek die in artikel 44 7 vermeld 
wordt omdat ze het meest voorkomt, 
hetgeen echter niet uitsluit dat het kan 
gaan om de executoirverklaring van het 
kohier die de akte tot vestiging van een 
hypotheek vervangt, waarvan geen 
sprake kan zijn in administratiefrechte
lijke verhoudingen ; de inschrijving ten 
deze op 7 maart 1962 werd genomen 
terwijl het faillissement 's anderendaags 
werd uitgesproken ; de executoirverkla
ring van het kohier dateert van 21 de
cember 1961; men zich dus bevindt 
binnen de termijnen die bepaald worden 
om de inschrijving nietig te kwmen 
verklaren ; de boedel verschillende schuld
vorderingen omvat die ontstonden na 
21 december 1961; de laattijdige inschrij
ving van de hypotheek hen dus nadeel 
heeft berokkend ; zij dus nietig moet 
worden verldaard en haar schrapping 
moet bevolen worden, 

te1·wijl, ee1•ste onderdeel, artikel 44 7 van 
het Wetboek van Koophandel geen 
betrekking heeft op de wettelijke hypo
theken, inzonderheid op de hypotheek 
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van de Schatkist tot waarborg van 
de directe belastingen, omdat deze 
hypotheken niet steunEm op een akte 
van vestiging dooh op een wet, in· casu 
artikel 72, §§ 1 (wet van 24 december 
1948, artikel2) en 2 (wet van 27 december 
1950, artikel1), van de wetten betreffende 
de inkomstenbelastingen gecoordineerd 
bij het besluit van de Regent van 
15 januari 1948 (schending van de 
artikelen 447, tweede lid, van het 
"Vetboek van Koophandel - wet van 
18 april 1851 -, 72, § 1 - wet van 
24 december 1948, artikel 2, - en § 2 -
wet van 27 december 1950, artikel 1 -, 
van de voornoemde gecoordineerde 
wetten); 

tweede onderdeel, de inschrijving van de 
wettelijke hypotheek van de Schatkist 
tot waarborg van de directe belastingen 
ten deze geregeld wordt bij artikel 72, 
§ 2 (wet van 27 december 1950, artikel1), 
van de voornoemde gecoordineerde 
wetten, dat de termijn bepaalt binnen 
welke de inschrijving moet genomen 
worden en aldus, zoniet uitdrukkelijk, 
dan toch stilzwijgend afbreuk doet aan 
artikel 447, tweede lid van het Wetboek 
van Koophandel (schending van de 
artikelen 72, § 2- wet van 27 december 
1950, artikel 1 -, van de voormelde 
gecoordineerde wet ten en 44 7, tweede lid, 
van het W etboek van Koophandel -
wet van 18 april 1851) ; 

derde oriderdeel, de executoirverklaring 
van het kohier die een betalingsbevel, 
een grond tot invordering en een een
zijdige akte is, als bedoeld bij de arti
kelen 60, laatste lid, en 72, § 2 (wet van 
27 december 1950, artikel 1), van de 
voornoemde gecoordineerde wetten, voor 
de toepassing van deze bepalingen en van 
artikel 447, tweede lid, van het Wetboek 
van Koophandel geen akte tot vestiging 
van een hypotheek kan zijn (schending 
van de artikelen 60, laatste lid, en 72, 
§ 2 - wet van 27 december 1950, ar
tikel 1 -, van de voormelde gecoordi
neerde wet ten en 44 7, tweede lid, van 
het W etboek van Koophandel - wet van 
18 april 1851); 

vierde onderdeel, het arrest impliciet de 
bij artikel 72, § 2 (wet van 27 december 
1950, artikell), van de bij de voornoemde 
gecoordineerde wetten bepaalde termijn 
van zes maanden terzijde laat om een 
reden, dat wil zeggen het belang van de 
schuldeisers van de gefailleerde, die 
verschilt van deze bepaalt bij . de fiscale 
wet, met name het in · gevaar brengen 
van de rechten van de Schatkist (schen
ding van artikel 72, § 2 - wet van 

27 december 1950, artikel 1, - van de 
voormelde gecoordineerde wetten) ·I, 

Overwegende dat de wet van 27 de
cember 1950 tot wijziging van . de 
artikelen 72 en 73 van de wetten betref
fende de inkomstenbelastingen, gecoordi
neerd bij het besluit van de Regent van 
15 januari 1948, die ten deze van toe
passing zijn, in de fiscale wetgeving de 
regel heeft ingevoegd volgens welke de 
wettelijke hypotheek van de Schatkist 
tot waarborg van de invordering van 
de directe belastingen slechts rang neemt 
van haar inschrijving af, om het verbor
gen karakter van deze hypotheek weg te 
nemen en haar te onderwerpen aan het 
gemeen recht inzake hypotheken ; 

Dat krachtens deze wet, , hoewel de 
inschrijving in beginsel slechts kan 
gevorderd worden vanaf het verstrijken 
van een termijn van zes maanden, 
ingaande op de datum van de executoir
verklaring van het kohier waarin de 
gewaarborgde belastingen zijn opge
nomen, deze termijn niet in acht moet 
worden genomen met name wanneer de 
rechten van de Schatkist in gevaar 
verkeren; 

Overwegende dat de gevolgen van de 
inschrijving van de rechten van hypo
theek en voorrecht, in geval van faillisse
ment van de schuldenaar, geregeld 
worden bij artikel 447 van het Wetboek 
van Koophandel ; 

Dat naar luid van het eerste lid van dit 
artikel, de geldig verkregen rechten van 
hypotheek en van voorrecht tot op de dag 
van het vonnis van faillietverklaring 
kunnen ingeschreven worden ; dat deze 
bepaling geen onderscheid maakt tussen 
een bedongen of een wettelijke hypo
theek, nu ze aan de regel van publiciteit 
is onderworpen ; dat de toepassing van 
deze bepaling op de wettelijke hypotheek 
niet wordt uitgesloten door de regel die, 
in beginsel, een termijn van zes maanden 
oplegt voor deze inschrijving, vermits 
op deze regel een uitzondering wordt 
gemaakt. wanneer de rechten van de 
Schatkist in gevaar verkeren ; 

Overwegende dat het tweede lid van 
artikel 44 7 van het W etboek van Koop
handel bepaalt dat : " De inschrijvingen 
nietig kunnen worden verldaard die 
genomen zijn binnen de tien dagen die 
het tijdstip voorafgaan waarop opge
houden werd te betalen of daarna, indien 
meer dan vijftien dagen zijn verlopen 
tussen de dagtekening van de akte 
waarbij de hypotheek of het voorrecht 
is gevestigd en de dagtekening van de 
inschrijving " ; 
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Overwegende dat in deze tekst, de 
woorden « akte tot vestiging >> niet in de 
strikte betekenis van « overeenkomst 
tot vestiging van een hypotheek >> mogen 
begrepen worden ; dat de . tekst immers 
uitdrukkelijk de voorrechten: bedoelt die, 
zoals de wettelijke hypotheken, bij de 
wet worden gevestigd ; dat krachtens 
artikel 72, § 3, van de wetten betreffende 
de irikomstenbelastingen, gecoordineerd 
bij het besluit van de Regent van 15 ja
nuari, 1948, de inschrijving plaatsheeft 
op voorlegging van een afschrift van het 
aanslagbiljet houdende vermelding van 
de datum van executoirverklaring van 
het kohier ; dat de executoirverklaring, 
in de zin van artikel 44 7, tweede lid, van 
het Wetboek van Koophandel, de akte 
tot vestiging van de wettelijke hypotheek 
van de Schatkist is ; 

Overwegende dat de toepassing van het 
tweede lid van artikel 447 op de wette
lijke hypotheek van de Schatll:ist, even
min als die van het eerste lid, wordt 
uitgesloten door de regel die een termijn 
van zes maanden oplegt voor de inschrij
ving, vermits deze termijn niet in acht 
moet genomen worden wanneer de 
rechten van de Schatkist in gevaar 
verkeren ; dat, nu het tweede lid het 
tijdstip bedoelt waarop werd opgehouden 
te betalen en de tien dagen die daaraan 
voorafgaan, tijdens welke de eventuele 
rechten van de Schatkist per hypothese 
in gevaar zullen verkeren, daaruit volgt 
dat, in strijd met hetgeen het middel 
betoogt, de toepassing van deze bepaling 
op de hypotheek van de Schatkist de 
termijn van zes maanden die, in beginsel, 
voor de inschrijving van deze hypotheek 
in acht moet genomen worden niet 
terzijde laat om een andere dan de bij de 
:fiscale wet bepaalde reden ; 

Overwegende dat de zekerheid van de 
derden, die de grondslag vormt van 
artikel 44 7, tweede.lid, van het W etboek 
van Koophandel in het geval waarvan 
sprake in deze bepaling, in het gedrang 
kan worden gebracht, zelfs wanneer het 
de inschrijving betreft van een hypotheek 
of een voorrecht van de Schatkist ; dat 
de rechter moet oordelen of, overeen
komstig deze bepaling, de omstandig
heden van de zaak de vernietiging van de 
inschrijving rechtvaardigen ; 

Dat het middel naar recht faalt ; 

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

20 oktober 1977.- 1e kamer. __:_ Voor
zitter, de H. Trousse, raadsheer waar-

nemend voorzitter. - V erslaggever, de 
H. Meeus. - Gelijkluidende oonclusi,e, 
de H. Declercq, advocaat-generaal. 
Pleiters, de HH. Fally en Ansiaux. 

1 e KAMER. - 20 oktober 1977. 

LANDBOUW. - UITGESTELD LOON. 
- 0PEISBAAR BIJ DE ONTBINDING VAN 
DE GEMEENSOHAP VOOR WIER REKENING 
RET BEDRIJF WORDT GEEXPLOITEERD. 
- DEZE REOHTSVORDERING MOET INGE
STELD ZIJN VOOR RET EINDE VAN DE 
VEREFFENING VAN DE GEMEENSOHAP. 
-INTEREST OP RET BEDRAG VAN DE 
UITGESTELDE LONEN DIE KUNNEN VER
SOHULDIGD ZIJN VANAF EEN DATUJ>I 
VAN YOOR DIE VEREFFENING. 

Uitgesteld loon inzalce land- en tuinbo~•w is 
opeisbam· bij de vereffening van de 
gemeenschap vooJ' wie~· 1·ekening het 
bedrijj wordt geexploiteerd en de rechts
vordering moet worden ingesteld door de 
erfgerechtigde, v66r het einde van cle 
vereffening van de gemeenschap, zodat 
de rechter op het bedrag van de uitge
stelde lonen interest kan toekennen 
vana:f een datum van v66r deze veJ'
effening (1). (Artt. 4 en 9 wet van 
28 december 1967 betreffende een 
uitgesteld loon inzake land- en tuin
bouw.) 

(FRANQOIS P., T. FRANQOIS H.) 

Met de notitie overeenstemmend 
arrest. 

20 oktober 1977.- 1e kamer.- Voor
zitte~·, de H. Trousse, niadsheer waar
nemend voorzitter. - Verslaggever, de 
H. Closon. - Gelijkl,aidende conclusie, 
de H. Declercq, advocaat-generaal. -
Pleiters, de HH. Van Ryn en Dassesse. 

(1) Artikel 9 van de wet van 2$ december 
1967 voorziet in overgangsbepalingen voor 
een ander geval dan dat van het · bestreden 
arrest·. 
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1e KAMER.- 21 oktober 1977. 

1° CASSATIE. - RECHTSPLEGING. 
BURGERLIJKE ZAKEN.- VOORZIENING 
IN CASSATIE DOOR VERSCHEIDENE PAR
TIJEN TEGEN DEZELFDE BESLISSING. 

SAMENVOEGING VAN DE VOOR
ZIENINGEN. 

2° VOORZIENING IN CASSATIE. 
VORlVI. - BURGERLIJKE ZAKEN. 
GEEN l\HDDEL VOORGEDRAGEN. 
N IET-ONTVANKELIJKHEID. 

3° WEGEN. - VERPLICHTING VOOR DE 
OPENBARE OVERHEDEN SLECHTS WEGEN 
AAN TE LEGGEN EN VOOR RET VERKEER 
OPEN TE STELLEN DIE VOLDOENDE 
VEILIG ZIJN. - DRAAGWIJDTE VAN 
DEZE VERPLICHTING. 

4° AANSPR.AKELIJKHEID (BUITEN 
OVEREENKOMST).- ScHADE TEN 
GEVOLGE VAN EEN GElVIEENSCHAPPE
LIJKE FOUT VAN VERSCHEIDENE PER
SONEN. - AANDEEL VAN EEN IEDER 
IN DE SCHADE. - BEOORDELING DOOR 
DE FEITENRECHTER. - RECHTER DIE 
BESLIST DAT EEN VAN DE DADERS GEEN 
DEEL HEEFT IN DE SCHADE. - ON
WETTELIJKHEID. 

5° TUSSENKOMST. - BURGERLIJKE 
ZAKEN.- 0ASSATIEGEDING.- VeRDE
RING TOT BINDENDVERKLARING VAN 
RET ARREST.- VORlVI. 

6° TUSSENKOMST. - BURGERLIJKE 
ZAKEN.- 0ASSATIEGEDING.- VeRDE
RING TOT BINDENDVERKLARING VAN 
RET ARREST DOOR DE ElSER IN CAS
BATIE INGESTELD. - VERWERPING 
VAN DE VOORZIENING IN CASSATIE. 
V ORDERING ZONDER BELANG. 

7° VOORZIENING IN CASSATIE. 
PERSONEN BEVOEGD OlVI ZICH IN CAS
BATIE TE VOORZIEN OF TEGEN WIE EEN 
CASSATIEBEROEP KAN WORDEN INGE
STELD. - BURGERLIJKE ZAKEN. -
GEEN GESCHIL TUSSEN DE ElSER EN 
EEN VERWEERDER OF VEROORDELING 
VAN DE ElSER TEN VOORDELE VAN DEZE 
VERWEERDER.- NIET-ONTVANKELIJK
HEID. 

8° TUSSENKOMST. - BURGERLIJKE 
ZAKEN. - VORDERING TOT BINDEND-

(1) Cass., 17 april 1975 (A1·r. cass., 1975, 
biz. 908). 

(2) Cass., 9 maart 1973 (Arr. cass., 1973, 
biz. 674). 

(3) Cass., 9 oktober 1967 (A1•1·. cass., 1968, 

VERKLARING VAN DE BESLISSING. -
DOEL. 

9° TUSSENKOMST. - BURGERLIJKE 
ZAKEN, - VORDERING TOT BIND END
VERKLARING VAN RET VONNIS OF VAN 
RET ARREST. - NIET-ONTVANKELIJK
HEID. - VooRWAARDE. - DRAAG
WIJDTE. 

10° TUSSENKOMST. - BURGERLIJKE 
ZAKEN. - TUSSENKOlVIST VOOR RET 
EERST IN HOGER BEROEP. - DRAAG
WIJDTE. 

ll a HOGER BEROEP. - BuRGERLIJKE 
ZAKEN. - TUSSENKOlVIST VOOR RET 
EERST IN HOGER BEROEP. - DRAAG
WIJDTE. 

12° CASSATIEMIDDELEN. -BURGER
LIJKE ZAKEN.- MIDDEL DAT VOOR DE 
EISER ZONDER BELANG IS GEWORDEN 
WEGENS DE BESLISSING VAN RET llOF 
OP DE VOORZIENING VAN EEN ANDERE 
PARTIJ. - NIET-ONTVANKELIJKHEID. 

13° CASSATIEMIDDELEN. -BURGER
J"IJKE ZAKEN.- MIDDEL GEGROND OP 
WETTELIJKE BEPALINGEN DIE NOCH DE 
OPENBARE ORDE RAKEN NOCH DWIN
GEND ZIJN.- MIDDEL DAT NIET AAN 

DE FEITENRECHTER IS VOORGELEGD 
EN WAAROVER DEZE NIET OP EIGEN 
INITIATIEF HEEFT BESLIST, - N IEUW 
MIDDEL. - NmT-ONTVANKELIJKHEID. 

I a W anneer verscheidene partijen tegen 
dezeljde beslissing voorziening in cas
satie instellen, voegt het Hof de voor
zieningen samen (1). (Art. 1083 G.W.) 

2° Niet ontvankelijk, in bu1·gerlijke zaken, 
is de voorziening tot staving waa1·van 
geen middel wo1·dt voo1·gedmgen (2). 
(Art. 1080 G.W.) 

3° De openbare ove1·heden en inzonde1'1Leid 
de gemeenteoverheden zijn ve1plioht 
sleahts wegen aan te leggen en voo1· het 
ve1·kee1' open te stellen die voldoende 
veilig zijn; dientengevolge moeten zij, 
uitgezonderd wannee1' een vreemde 001'
zaak die hun niet lean worden aange
rekend hun belet de op hen rustende 
beveiligingsplicht na te komen, door 
gepaste maatregelen ieder abno1'maal 
gevaa1· voo1·komen (3) ; deze beveiligings-

----------------------· 

biz. 185); 11 april1969 (ibid., 1969, biz. 745) 
en de conclusie van de heer Procureur
Generaai Ganshof van der Meersch ; 5 sep
tember 1969 (ibid., 1970, biz, 10); 1 februari 
1973 (ibid., 1973, biz. 551). 
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plicht rust op de openbwre overheid, 
zelfs wanneer de veiligheid van de wegen 
doo?' de daad van een derde in gevaar 
wm·dt gebracht; zij is niet van sttbsi
diaire aard (1). (Art. 50 decreet van 
14 december 1789 ; art. 2 decreet van 
22 december 1789; art. 3, 1°, decreet 
van 16-24 augustus 1790, titel XI; 
art. 90, 12°, Gemeentewet 30 maart 
1836.) 

4° Hoewel de rechtM' op onaantastbare wijze 
oordeelt hoe ernstig de fout is van een 
ieder die schade heejt berokkend en op 
g1·ond daarvan iede1·s a.andeel in de 
schade in hun onde~·linge verhouding 
bepaalt, kan h# echter niet beslissen 
dat in deze onde~·linge ve~·hottding een 
van de daders geen deel hee:ft in de schade, 
zonder meteen het oo?'Zakeli,ik verband 
tttssen de fout van die dader en de aan 
een derde veroo1·zaakte schade te 
nege1·en (2). (Artt. 1382 en 1383 B.W.) 

5° W annee?' een voorziening is ingesteld 
tegen een parti,i tegen wie de eiser voor 
de feitenrechter geen geding had aan
gegaan, kan het in-het-geding-bet?·ekken 
van deze parti.J gelden als een vo1·dering 
tot bindendve1·klaring van het arrest (3}. 

6° V M'Werping van de voorziening ont
neemt alle belang aan eise1·s vorde1·ing 
tot bindendver klaring van het wrrest ( 4). 

7° Niet ontvankeli.Jk is de voorziening in 
cassatie van een partij tegen een andere 
partij met wie zij geen geding had 
aangegaan en ten voo1·dele van wie de 
beslissing geen veroordeling tegen de 
eisende partij uitspreekt (5). 

8° De vm·de1·ing tot bindendverlelaring van 
de rechterlijke beslissing heeft alleen tot 
doel te beletten dat de ve1·weerder in die 
vorde~·ing eventueel in een ande?· geding 
met de eiser, lean aanvoeren dat deze 
beslissing tegen hem niet lean wm·den 
tegengeworpen. 

(1) Vgl. cass., 6 oktober 1977, supra, 
blz. 163 ; raadpl. ook cass., 1 februari 1973 
(Arr. cass., 1973, blz. 551). 

(2) Raadpl. cass., 15 februari 1974, en de 
noten onder dit arrest (An·. cass., 1974, 
blz. 661); 8 maart en 1 juni 1976 (ibid., 
1976, blz. 776 en 1086); 13 september 1976 
(ibid., 1977, blz. 41) en 7 september 1977, 
sup1·a, blz. 28. 

(3) Cass., 10 januari 1974 (Ar1•. cass., 1974, 
blz. 520). 

(4) Cass., 6 mei 1977 (A1•1·. cass., 1977, 
blz. 915). 

9° In burgerlijlee zaleen is de vm·dering 
tot bindendverlelaring van het vonnis of 
van het ar1·est ontvanleelijle als de eise?' 
tot bindendverlelaring er belang bij heejt 
te doen zeggen dat de beslissing op de 
hoofdvordering lean worden tegengesteld 
aan de parti,i die tot tussenleomst is 
gedwongen, d.w.z. dat deze beslissing 
gezag van gewijsde zal hebben t.a.v. 
deze partij ( 6). 

10° en 11° De vorde1·ing tot bindendve?·lela
Ting van de 1·echterlijlee beslissing die 
voor het ee1·st in hager be~·oep wonlt 
ingesteld is louter conse?'Vato·ir ; de 
?'echter die hieTover beslist mag geen 
betwistingen beslechten waa1•over de 
partijen eventtteel in een tttssen hen 
afzonderlijle gevoenl geding letmnen 
debatteren (7). (Artt. 15 en 812, 
tweede lid, G.W.) 

12° Niet ontvankelijle is het middel dat voo?' 
de eise?' zonde?' belang is gewm·den 
wegens de beslissing van het Hof op de 
voorziening van een ande1·e partij ( 8) . 

13° Nieuw en deThalve niet ontvanleelijk 
tot staving van een vooTziening in 
bw·gerliJlee zaleen is het middel, geg·rond 
op wettelijke bepalingen die noch de 
openbare orde 1·aken noch dwingend zijn, 
dat niet aan de jeitem·echter is vooTgelegd 
en waarover deze niet op eigen initiatiej 
heeft beslist (9). 

(NAAMLOZE VENNOOTSCHAP « SATERCO », 
T. NAAMLOZEl VENNOOTSCHAP ROYALE 
BELGE », GEMEENTE SLEIDINGE EN 
CONSORTElN ; NAAMLOZEl VENNOOTSCHAP 
« GROEP JOSI 1909 >>, T. NAAMLOZE VEN
NOOTSCHAP «LA PRESERVATRICE >> ElN 
CONSORTEN ; NAAMLOZE VENNOOTSCHAP 
« A.G. DE 1830 >>, T. NAAMLOZE VENNOOT
SCHAP << SATElRCO >> ElN CONSORTEN.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 6 april 1976 door het Hof 
van Beroep te Gent gewezen ; 

(5) Cass., 10 maart 1977 (A1·r. cass., 1977, 
blz. 755). 

(6) 0ass., 18 november 1966 (Arr. cass., 
1967, blz. 381). 

(7) Raadpl. cass., 24 november 1972 (A1·r. 
cass., 1973, blz. 298) ; vgl. cass., 15 september 
1977, supra, blz. 70. 

(8) Vgl. cass., 23 juni 1976 (Arr. cass., 
1976, blz. 1198). 

(9) 0ass., 26 mei 1977 (An·. cass., 1977, 
biz. 988). 
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Overwegende dat de voorzieningen 
ingeschreven op de aJgemene rol onder 
nummers 1952, 1953 en 2019 tegen 
hetzelfde arrest zijn gericht ; dat zij 
dienen te worden samengevoegd ; 

I. W at de voorziening van de naamloze 
vennootschap « Saterco '' betreft : 

Over de grand van niet-ontvankelijk
heid van de voorziening door verweerster, 
de naamloze vennootschap « Royale 
Beige ll, ingeroepen en afgeleid uit het 
gebrek aan belang : 

Overwegende dat geen middel wordt 
aangevoerd in zoverre het arrest eiseres 
veroordeelt ten opzichte van verweerster, 
de naamloze vennootschap « Royale 
Beige''; 

Overwegende dat, al werd de voorzie
ning ingewilligd, daaruit geen gevolg 
zou voortvloeien ten aanzien van het 
dee! van het arrest waarbij uitspraak 
wordt gedaan over de betwisting tussen 
eiseres en voormelde verweerster ; 

Dat ten opzichte van deze verweerster 
de voorziening, bij gebrek aan belang, 
niet ontvankelijk is ; 

Over het middel afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 97 van de Grand
wet, 1382, 1383, 1384 van het Burgerlijk 
W etboek, 113 van het koninklijk besluit 
van 14 maart 1968 houdende algemeen 
reglement op de politie van het weg
verkeer, 50 van het decreet van 14 de
cember 1789 houdende de oprichting der 
gemeenten en 3, inzonderheid I 0 , van 
het decreet van 16 en 24 april 1790 
houdende de gerechtelijke organisatie, 

doordat, na te hebben vastgesteld dat 
verweerster, de gemeente Sleidinge, is 
tekortgeschoten aan haar verplichtingen 
die erh'l bestaan « de aannemers tot 
grotere zorgvuldigheid aan te zetten, 
minstens het gevaar op degelijke wijze 
te signaleren '' en dat « zij immers moet 
instaan voor de veiligheid van het 
verkeer op de wegen van haar grond
gebied ll, het arrest beslist dat, « naast 
de aansprakelijkheid van beide aan
nemersfirma's ocik die van de gemeente 
in het gedrang komt ''• verweerster, de 
gemeente Sleidinge, veroordeelt tot beta
ling van de hoofdsom van I. 766.417 frank, 
en beslist dat eiseres en verweerster, de 
vennootschap « De Meyer ll, « ieder voor 
het geheel zijn gehouden tot het terug
betalen aan de gemeente Sleidinge van 
de bedragen die deze ingevolge het 
beroepen vonnis aan verweerster, de 
naamloze vennootschap « Royale Beige ''• 
betaalt, en zulks om de reden dat << de 
verplichting van de gemeente immers 

slechts subsidiair was ; zij slechts hoefde 
tussen te komen voor zover degenen die 
de verkeersbelemmering hadden gescha
pen in gebreke bleven; vermits het 
uitsluitend aan het verzuim van de 
aa1memers te wijten is dat de gemeente 
haar verplichting moest opnemen, het 
billijk voorkomt dat de aannemers 
zouden terugbetalen wat de gemeente 
aan de schadelijders moet uitkeren ''• 

te1·wijl, em·ste onde1·deel, het arrest de 
grondslag van de aansprakelijkheid van 
eiseres ten opzichte van verweerster, de 
gemeente Sleidinge, niet aangeeft en aldus 
het Hof in de onmogelijkheid stelt zijn 
controle over de .wettelijkheid van de 
veroordeling van eiseres jegens die 
verweerster uit te oefenen, nu eiseres in 
conclusie het bestaan van een verhaal 
van de gemeente betwisttebij gebrek 
aan enige overeenkomst (schending van 
artikel 97 van de Grondwet) ; 

tweede onderdeel, zelfs in de onder
stelling dat het arrest impliciet in zijn 
motieven zou hebben beslist dat eiseres 
een fout zou hebben begaan waaruit de 
door de gemeente Sleidinge geleden 
schade is ontstaan, schade die zou bestaan 
in de betalingen die zij zou dienen te 
verrichten aan verweerster, de naamloze 
vennootschap <<Royale Beige ''• er dan 
geen oorzakelijk verband bestaat tussen 
deze fout en de schade, nu deze schade, 
zoals het arrest het anderzijds beslist, 
voortvloeit uit het miskennen door de 
gemeente Sleidinge van haar verplichting 
de inwoners te doen genieten van de 
voordelen van een goede politie, met 
name de reinheid en de veiligheid in de 
straten, en al wat de veiligheid en het 
gemak van doorgang in de wegen aan
belangt, te verzekeren, hetgeen het 
reinigen omvat, welke verplichting dan 
ook geen enkel subsidiair karakter heeft 
(schending van de artikelen 1382, 1383, 
1384 van het Burgerlijk Wetboek, ll3 van 
het koninklijk besluit van 14 maart 1968, 
50 van het decreet van 14 december 1789 
en 3, inzonderheid 1°, van het decreet 
van 16-24 augustus 1790) : 

Overwegende dat, na eiseres, alsook 
de vennootschap << De Meyer '' en de 
gemeente Sleidinge, << ieder voor het 
geheel '' te hebben veroordeeld om schade
vergoeding aan verweerster, de naamloze 
vennootschap << Rpyale Beige ''• te ·be
talen, de eerste. twee .om de reden dat zij 
de bepaling van artikel 8.1. van het 
algemeen wegverkeersreglement hadden 
overtreden, de laatste omdat zij naliet 
de nodige maa,tregelen te treffen << o:m 
de aannemers tot grotere zorgvuldigheid 
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aan te zetten, minstens het gevaar op. 
degelijke wijze te signaleren, daar . zij 
immers moet instaan voor de veiligheid 
van het verkeer op de wegen van haar 
grondgebied "• het arrest de eis in vrij
waring van de gemeehte Sleidinge tegen 
eiseres en tegen de vennootschap « De 
Meyer " volledig inwilligt ; dat het arrest, 
in strijd met wat het eerste onderdeel 
voorhoudt, de grondslag voor deze 
beslissing aangeeft, met name de subsi
diaire aard van de verplichtingen vari 
de geineente ; 

Overwegende echter dat de openbare 
overheid verplicht is slechts wegen aan 
te leggen en vocir het verkeer open te 
stellen die voldoende veilig zijn ; dat, 
uitgezonderd wanneer een vreemde oor
zaak, die haar niet kan worden aange
rekend, haar belet de op haar rustende 
beveiligingsplicht na te komen, deze 
overheid door gepaste maatregelen ieder 
abnormaal gevaar moet voorkomen ; dat 
deze verplichting haar grondslag vindt 
in de artikelen 50 van het decreet van 
14 december 1789 en 3, 1°, van titel XI 
van het decreet van 16-24 augustus 1790; 

Overwegende dat deze verplichting 
aan de open bare overheid wordt opgelegd, 
ongeacht of de veiligheid in de straten 
of openbare plaatsen al dan niet door 
een daad van een derde in gevaar wordt 
gebracht en dan ook niet van subsidiaire 
aard is; 

Overwegende dat, door de veroordeling 
van eiseres ten opzichte van de gemeente 
Sleidinge te stoelen op de subsidiaire 
aard van de verplichtingen van deze 
laatste, het arrest de aangehaalde arti
kelen van voormelde decreten schendt; 

Overwegende dat, zo de rechter op 
onaantastbare wijze de zwaarwichtig
heid van de respectieve fouten van de 
aansprakelijke daders beoordeelt en op 
grond daarvan ieders aandeel in de 
schade in hun onderlinge verhouding 
bepaalt, hij echter niet kan oordelen dat 
in deze onderlinge verhouding een van de 
daders geen deel van de schade zal dragen, 
zonder meteen het oorzakelijke verband 
tussen de fout van die dader en de aan 
de derde veroorzaakte schade te negeren ; 

Dat het middel in dit opzicht gegrond 
is; 

Overwegende. dat het arrest eiseres 
en de vennootschap « De Meyer " « ieder 
voor het geheel " veroordeelt om de 
gemeente Sleidinge te vrijwaren; dat 
deze besilssing niet ondeelbaar is in de 
zin van artikel31 van het Gerechtelijk 
Wetboek; dat de tegen verweerster, de 
vennootschap « De· Meyer ,, gedchte 
voorziening enkel · kan gelden als · op-

roeping tot verbindendverklaring van 
het arrest; 

Overwegende dat verweerster, de 
naamloze · vennootschap « Groep J osi ", 
als verzekeraar van de aansprakelijkheid 
inzake motorrijtuigen van verweerster, 
de vennootschap " De Meyer ,, is opge
treden en luidens het arrest dekking aan 
deze laatste verschuldigd is ; dat de 
tegen verweerster, « Groep Josi "• ge
richte voorziening eveneens enkel kan 
gelden als oproeping tot verbindend
verklaring van het arrest ; 

Overwegende dat verweerster, de 
naamloze vennootschap « La Preserva
trice ,, als verzekeraar van de vennoot
schap « De Meyer " voor de exploitatie
risico's is opgetreden ; dat de tegen 
verweerster, de naamloze vennootschap 
« La Preservatrice ,, gerichte voorziening 
enkel als oproeping tot verbindend
verklaring van het arrest kan gelden; 

Overwegende echter dat, nu, zoals 
hierna op de voorziening de naamloze 
vennootschap « Groep Josi" wordt be
slist, deze voorziening wordt verworpen, 
het arrest, in zoverre het beslist dat 
verweerster, de naamloze vennootschap 
« La Preservatrice n, geen dekldng aan 
verweerster, de vennootschap «De 
Meyer,, verschuldigd is, in kracht van 
gewi.jsde gaat; dat de oproeping tot 
verbindendverklaring van het arrest dan 
ook geen belang vertoont ; 

Overwegende ten slotte dat eiseres 
er belang bij heeft onderhavig arrest 
voor verweerster, de naamloze vennoot
schap «Compagnie Belge d'Assurances 
Generales n, haar verzekeraar, verbindend 
te horen verklaren ; 

II. W at de voorziening van de naam
loze vennootschap " Groep J osi " betreft : 

Over de grand van niet-ontvankelijk
heid van de voorziening door verweerster, 
de naamloze vennootschap " La Preser
vatrice n, ingeroepen en hieruit afgeleid 
dat eiseres en verweerster tegen elkaar 
geen conclusie hebben genomen en voor 
de feitenrechter tegen elkaar geen geding 
hebben gevoerd, en dat het arrest geen 
veroordeling ten laste van eiseres en ten 
gunste van verweerster uitspreekt ·: 

Overwegende dat uit de stuklren 
waarop het Hof vermag acht te slaan 
blijkt dat eiseres en verweerster, af
zonderlijk, vrijwillig zijn tussengekomen, 
de eerste als verzekeraar van de aan
sprakelijkheid inzake motorrijtuigen; de 
tweede als verzekeraar van de exploitatie
risico's van de vennootscuap << De 
Meyer "• in het geding door de naamloze 
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vennootschap « Royale Beige " ingesteld 
tegen de naamloze vennootschap 
« Saterco >>, de gemeente Sleidinge en de 
vennootschap « De Meyer ,, ten einde 
schadeloos te worden gesteld tot beloop 
van de bedragen welke zij als verzekeraar
ai beidsongevailen aail de rechthebbenden 
van het. slachtoffer had moeten betalen ; 

Overwegende dat het arrest, na de eis 
van de naamloze vennootschap « Royale 
Beige " tegen voormelde drie partijen 
gedeeltelijk te hebben ingewilligd, beslist, 
bij hervorming van het beroepen vonnis, 
dat eiseres, en niet verweerster, aan haar 
verzekerde, de vennootschap « De 
Meyer,, dekking moet verlenen; 

Overwegende dat eiseres voor het hof 
van beroep, hoewel zij « tegen " ver
weerster concludeerde, zich ertoe 
beperkte te beweren, onder aanhaling 
van feitelijke omstandigheden, dat haar 
verzekerde geen fout had gepleegd en zij 
dan ook geen dekking was verschuldigd ; 

Overwegende dat verweerster, die 
incidenteel beroep had ingesteld en 
eveneens '' tegen " eiseres concludeerde, 
liet gelden dat het betwiste risico en de 
beweerde fout niet in de door haar 
verstrekte dekking waren begrepen en dat 
bedoeld risico uiteraard door eiseres was 
geclekt ; dat zij in het dispositief van haar 
conclusie het hof van beroep ve:rzocht 
te verklaren dat zij '' als uitbatings
verzekeraar niet client tussen te komen 
in de betaling van de vergoedingen die 
de vennootschap '' De Meyer " aan de 
naamloze vennootschap '' Royale Beige " 
zou moeten betalen " ; 

Overwegende dat daaruit blijkt dat, 
zo verweerster weliswaar staande hield 
dat niet zij, maar eiseres, dekking aan de 
vennootschap '' De Meyer " verschuldigd 
was en zo eiseres en verweerster de ene 
"tegen" de andere conclusie hebben 
genomen in het geding waarin heiden 
tegen de naamloze vennootschap « Royale 
Beige " opkwamen, geen van beide echter 
de veroordeling van de andere te haren 
gunste heeft geeist ; dat er derhalve tussen 
hen geen geding voor de feitenrechter 
werd gevoerd ; 

Overwegende dat het arrest geen 
veroordeling van· eiseres ten gunste van 
verweerster uitspreekt ; 

Dat de grond van niet-ontvankelijk
heid gegrond is ; 

Overwegende dat de verwerping van de 
voorziening aile belang ontneemt aan de 
eis tot verbindendverklaring van het 
arrest; 

III. Wat de voorziening van de naam
loze vennootschap « A.G. de 1830, Com-

pagnie Belge d'Assurances Generales, 
Incendie, Accidents et Risques divers " 
betreft: 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 17, 18, 8ll, 
.812 van het Gerechtelijk Wetboek, 32 
van de wet van ll juni 1874 inzake 
verzekeringen in het algemeen zoals 
gewijzigd door artikel 2 van de wet van 
30 mei 1961 en 97 van de Grondwet, 

doordat het arrest de door de naamloze 
vennootschap « Saterco " voor de eerste 
maal in hager beroep gevorderde tussen
komst van eiseres ontvankelijk achtte 
« daar geen veroordeling maar aileen de 
gemeenverklaring van het arrest wordt 
gevorderd " en gegrond achtte « daflor 
Saterco er belf1ng bij kan hebben het 
arrest aan haar automobielverzekeraar 
tegenstelbaar te zien maken " en daarbij 
besliste dat « de vraag of geen gebeurlijke 
vordering tot dekking al of niet verj aard 
is hier niet kan worden onderzocht, 
vermits ze de grond van betwisting 
raakt ,, 

terwijl de door eiseres in conclusie 
ingeroepen verjaring (artikel 32 van de 
verzekeringswet) van de vordering van 
de verzekerde (Saterco) tegen de ver
zekeraar (eiseres) het voor de gedwongen 
tussenkomst vereiste « belang " ( arti
kelen 17, 18, 811, 812 van het Gerechte
lijk Wetboek) uitsluit, zodat het arrest 
niet op wettelijke wijze kon beslissen 
dat het vereiste belang aanwezig was en 
de eis tot tussenkomst derhalve ont
vankelijk en gegrond, zonder vooraf te 
beslissen dat elk verhaal van de ver
zekerde tegenover de verzekeraar niet 
was verjaard, en het arrest zich derhalve 
niet kon beperken tot de vaststelling 
dat de vraag van de in conclusie uit
drukkelijk ingeroepen verjaring niet 
moest worden onderzocht (schending van 
aile in het middel ingeroepen bepalingen) : 

Overwegende dat de eis tot verbindend
verklaring van een te wijzen gerechtelijke 
beslissing enkel tot doel heeft te beletten 
dat de verweerder op deze eis, eventueel 
in een afzonderlijk met de eiser gevoerd 
geding, zou kunnen opwerpen dat deze 
beslissing hem niet tegenstelbaar is ; 

Overwegende dat het voldoende is dat 
deze mogelijkheid bestaat opdat de eiser 
zou aantonen dat hij er belang bij heeft 
de te wijzen beslissing verbindend voor 
de verweerder te horen verklaren ; 

Overwegende dat, nu de eis tot 
verbindendverklaring van een gerechte
lijke beslissing van !outer conservatoire 
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aard is, het de rechter niet behoort, bij 
de beoordeling van deze eis, betwistingen 
te beslechten waarover de partijen 
eventueel in een tussen hen afzonderlijke 
gevoerd geding zouden kunnen debat
teren, zelfs indien de oplossing van deze 
betwistingen zou aantonen dat de eiser 
geen belang heeft bij de verbul.dend
verhlaring van de gerechtelijke beslis
sing; 

Dat het middel naar recht faalt ; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 1101, 1370, 
1371, 1372, 1376, 1382, 1383, 1384, 1385, 
1386 van het Burgerlijk Wetboek en 97 
van de Grondwet, 

doonlat het arrest enerzijds de schuldige 
nalatigheid en de aansprakelijkheid van 
de gemeente Sleidinge vaststelt door te 
overwegen dat de gemeente de nodige 
maatregelen had moeten treffen om de 
aannemers tot grotere zorgvuldigheid 
aan te zetten, minstens om het gevaar 
op degelijke wijze te signaleren, wette
lijke verplichting waarin zij door een 
" ontoereikende , en « onreglementaire >> 

signalisatie te kort schoot, en de gemeente 
bijgevolg, door bevestiging van het 
beroepen vonnis, sa1nen n1et de twee 
aannemingsbedrijven (Sa~erco en De 
Meyer) veroordeelt - ieder voor het 
geheel - tot het betalen aan de oor
spronkelijke eiseres van 1.766.417 frank 
schadevergoeding, doch anderzijds de eis 
in vrijwaring van de gemeente tegen 
beide aannemers gegrond verldaart en 
oorcleelt dat " het uitsluitend aan het 
verzuim van de aannemers te wijten 
was dat de gemeente haar verplichting 
n10est opnemen >> en het daarom « billijk >> 

voorkwam dat de aannemers zouden 
terugbetalen wat de gemeente aan de 
schadelijders moest uitkeren, 

ter·wijl, krachtens de artikelen 1382 en 
1383 van het Burgerlijk Wetboek, degene 
die door zijn schuld schade toebrengt 
aan een derde, gehouden is tot vergoeding 
van deze schade en derhalve niet volledig 
kan vrijgesteld ·worden van schade
vergoeding ten nadele van een mede
aansprakelijke partij die tegenover hem 
niet krachtens een specifieke, wettelijke, 
contractuele, quasi-contractuele of quasi
delictuele verbintenis tot dergelijke vol
ledige vrijwaring is gehouden, zodat het 
arrest niet . zonder miskenning van de 
artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk 
Wetboek kon oordelen dat de gemeente 
Sleidinge, hoewel medeaansprakelijk ge
acht voor de schade en uit dien hoofde 
medeveroordeeld "voor het geheel ,, 

recht had op volledige vrijwaring door de 
aannemers, zonder dat dergelijke door de 
naamloze vennootschap " Saterco ,, in 
haar grievenschrift voor het hof van 
beroep betwiste vrijwaringsplicht steunde 
noch door het arrest op duidelijke wijze 
werd gestoeld op enige wettelijke, con
tractuele, quasi-contractuele of quasi
delictuele specifieke verbintenis van de 
aannemers tegenover de gemeente 
Sleidinge (de artikelen ll01, 1370, 1371, 
1372, 1376, 1382 tot en met 1386 van het 
Burgerlijk Wetboek), zodat het arrest, 
dat niettemin de eis tot vrijwaring voor 
het geheel gegrond verklaart, niet wette
lijk is gerechtvaardigd, minstens steunt 
op een onduidelijke motivering die de 
regelmatigheid van de motiveril1.g aantast 
(schending van artikel 97 van de Grand
wet) en schending inhoudt van alle in het 
middel ingeroepen bepalil1.gen : 

Overwegende dat, nu op de voorziening 
van de naamloze vennootschap " Sa
terco ,, verzekerde van eiseres, de beslis
sing wordt vernietigd luidens welke 
voormelde vennootschap de gemeente 
Sleidinge moet vrijwaren tot beloop van 
de bedragen die deze laatste aan de 
naamloze vem1.ootschap « Royale Belge >> 

betaalt en nu onderhavig arrest op dit 
p1mt verbindend voor eiseres wordt 
verklaard, het middel geen belang meer 
vertoont; 

Over het derde middel, afgeleid uit de 
schendil1.g van de artikelen 1850 van het 
Burgerlijk Wetboek· en 97 van de 
Grondwet, 

doordat het arrest de door de naamloze 
vennootschap « Saterco " tegen de ven
nootschap « De Meyer ,, haar " tijdelijke 
vennoot ,, ingestelde eis tot vrijwaring 
ongegrond verklaart voor zover hij 
strekte tot terugbetaling van een grater 
aandeel dan de helft van de veroordeling 
in de hoofdzaak omdat, " zelfs indien 
daaruit , (clit is uit artikel IV van de 
overeenkomst van tijdelijke verenigil1.g 
krachtens hetwelk het « technisch en 
admil1istratief beheer >> van de vereniging 
aan de vennootschap « De Meyer >> 

werd toevertrouwd) zou kunnen afgeleid 
worden dat «De Meyer» de nodige 
maatregelen moest treffen voor het rein 
houden van de weg in de nabijheid van 
de werf, daaruit nog niet noodzakelijk zou 
volgen dat « De Meyer , moet instaan 
voor de financiele gevolgen van elke 
tekortkoming van haar personeel in de 
uitvoering, en zulks ter uitsluiting van 
haar vennoot in de tijdelijke vereniging, 
nu tach de overeenkomst bepaalt dat 
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het uiteindelijk financieel resultaat van 
de onderneming, verliezen of winsten, 
bij ·helften tussen de twee .partners « zal 
worden verdeeld " en omdat elk ongeva1 
aan derden door het personeel van « De 
Meyer " veroorzaakt niet noodzakelijk 
moet beschouwd worden als een contrac
tuele fout van de vemioot tegenover 
zijn medevennoot en er ten deze geen 
bewijs is dat, in de contractuele verhou
dingen tussen de twee partners, de 
schulden jegens derden wegens ongevallen 
veroorzaakt bij het uitvoeren van werken, 
uit de verdeling van winsten en verliezen 
zouden zijn gesloten, 

terwijl, eerste onderdeel, overeenkomstig 
artikel 1850 van het Burgerlijk Wetboek, 
ieder vennoot jegens de vennootschap 
gehouden is tot vergoeding van de 
schade die hij haar door zijn schuld heeft 
veroorzaakt, hetgeen noodzakelijk impli
ceert dat hij, in een tijdelijke vereni
ging, zijn medeve1moot die door de schuld 
van eerstgenoemde schade heeft geleden 
moet vergoeden voor deze schade, zodat 
het arrest, voor zover het aanneemt dat 
de voor de medevennoot << Saterco " 
schadelijke gevolgen van de door de 
aangestelden van « De Meyer " bedreven 
nalatigheden of slechte uitvoering van 
de taak die, 1uidens artikel IV van de 
overeenkomst, op « De Meyer " rustte in 
de verliezen vallen van de tussen beide 
bestaande tijdelijke vereniging en der
halve bij helften tussen hen moeten 
worden verdeeld, de aansprakelijkheids
en vergoedingsregel van artikel 1850 van 
het Burgerlijk W etboek schendt ; 

tweede onderdeel, 

wr at het tweede onderdeel betreft : 

Dat het onderdeel feitelijke grondslag 
mist; 

W at het eerste onderdeel betreft : 

Overwegende dat eiseres zich in con
clusie ertoe beperkte te beweren dat de 
eis tot verbindendverklaring van de 
naamloze vennootschap « Saterco >> niet 
" gegrond " was om de reden dat iedere 
vordering van deze laatste tegen haar 
verj aard was ; 

Overwegende dat de naamloze ven
nootschap « Saterco » in conclusie enkel 
liet gelden dat de vennootschap « De 
Meyer " contractueel de administratieve 
leiding van het werk waarnam en dat, nu 
de reinigingsploeg tot haar personeel 
behoorde, de eventuele font in de signali-

satie en/of de opkuis van de baan enkel 
haar aansprakelijkheid kon met zich 
brengen, zodat « minstens de eis in 
vrijwaring tegen de vennootschap « De 
Meyer " moet worden ingewilligd " ; 

Overwegende dat daatuit volgt dat het 
in het onderdeel aangevoerde middel, 
dat op geen dwingende wetsbepalingen 
of bepalingen van openbare orde ste1mt, 
nieuw en derhalve niet ontvankelijk. is ; 

Overwegende dat de verwerping van 
de voorziening aile belang ontneemt aan 
de eis tot verbindendverklaring van het 
arrest; 

Om die redenen; voegt samen de zaken 
ingeschreven op de algemene. rol onder 
de nummers 1952, 1953 en 2019; 

I. Rechtdoende op de voorziening van 
de naamloze vennootschap « Saterco " : 
vernietigt het bestreden arrest, doch 
enkel in zoverre het uitspraak doet over 
de door de gemeente Sleidinge tegen de 
naamloze vennootschap « Saterco " inge
stelde eis in vrijwaring en over de kosten 
van deze eis ; verwerpt de voorziening 
voor het overige ; beveelt dat melding van 
dit arrest zal worden gemaakt op de kant 
van de gedeeltelijk vernietigde beslissing; 
veroordeelt eiseres in de helft van de 
kosten; houdt de overige kosten aan 
opdat door de feitenrechter erover zou 
worden beslist; verklaart onderhavig 
arrest verbindend voor de verweersters, 
vennootschap « De Meyer "• naamloze 
vennootschap « Groep Josi" en naamloze 
vennootschap «Compagnie beige d'Assu
rances Generales " ; verwijst de aldus 
beperkte zaak naar het Hof van Beroep 
te Antwerpen ; 

II. Rechtdoende op de voorz1ening 
van de naamloze vennootschap « Groep 
J osi 1909 " : verwerpt de voorziening 
alsmede de eis tot verbindendverklaring 
van het arrest ; veroordeelt eiseres in de 
kosten; 

III. Rechtdoende op de voorziening 
van de naamloze vennootschap " A.G. 
de 1830 Compagnie Belge d'Assurances 
Generales, Incendie, Accidents et Risques 
divers " : verwerpt de voorziening alsmede 
de eis tot verbindendverklaring van het 
arrest ; veroordeelt eiseres in de kosten. 

21 oktober 1977.- 1e kamer.- Voor
zitter, de H. de Vreese, raadsheer waar
nemend voorzitter. ___:___ Verslaggever, de 
H. Sury. -' Gelijkluidende conclusie, 
de H. Colard, advocaat-generaal. -
Pleiters, de HH; Ansiaux, A. De Bruyn, 
Houtekier, Bayart, Biitzler en De Gryse 
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1e KAMER.~ 21 oktober 1977. 

1o BETEKENING VAN EXPLOTEN. 
- INKOMSTE:r:<BELASTINGEN. - AF
,SCHRIFT VAN :J?ETEKENING.- MANIER 
W AAROP HET WORDT AFGEGEVEN. 

2°. INKOMSTENBELASTINGEN. 
BEROEP VOOR HET HOF VAN BEROEP. -
BETEKENING VAN EXPLOTEN. - AF
SCHRIFT VAN. BETEKENING. - WIJZE 
WAAROP HET WORDT AFGEGEVEN. 

3° VOORZIENING IN CASSATIE. -
VORM.- lNKOMSTENBELASTINGEN.
BETEKENING VAN EXPLOTEN. - AF
SCHRIFT VAN BETEKENING. - WIJZE 
WAAROP HET WORDT AFGEGEVEN. 

4° INKOMSTENBELASTINGEN. 
PERSONENBELASTING. BEDRIJFS
BELASTING. - NIJVERHEIDS-, HAN
DELS- OF LANDBOUWEXPLOITATIE. -
WINSTEN OF EATEN UIT EEN VROEGERE 
ZELFSTANDIGE BEDRIJFSBEZIGHEID. -
BEGRIP. 

1°, 2o en 3° Luidens m·tilcel 293, ee1·ste lid, 
van het W etboelc van de Inlcomsten
belastingen, gewijzigd bij artilcel 19 
van de wet van 30 mei 1972, mogen de 
deurwaarde1·s de afschriften van exploten 
bij ter post aangetelcende b1'ief toezenden, 
zelfs wannee1' de exploten in het bu?:ten
land moeten worden betelcend; afgifte 
van de brief ter post geldt als betekening 
aan de betelcende pa1·tij ( 1). 

4° W insten of baten behaald uit hoof de. of 
ter gelegenheid van de volledige of 
definitieve stopzetting, door de belasting
plichtige, van de exploitatie van zijn 
bed1·ijf is de vergoeding door de exploitant 
behaald voo1· de afstancl van zijn we·rk
zaamheden en de meerwaarde uit de 
verkoop van lichamelijke elementen die 
voorheen voor· de exploitatie werden 
gebruilct (2). (Art. 31-l 0 W.I.B.) 

(BELGISCHE STAAT, 
MINISTER VAN FINANCIElN, 

T. VEREECKE EN LITISCONSORTEN.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 

{1) Raadpl., vo.or de exploten in burgerlijke 
zaken en. handelszaken, aan hen; wier verblijf 
in de Bondsrepubliek Duitsland is gevestigd, 
cass., 30 oktober 1975, twee arresten (.Arr. 
cass., 1976, blz. 276), en 7. oktober 1977, 
supra, blz. 171. 

arrest, op 26 december 197·5 door het Hof 
van Beroep te Gent gewezen ; 

Over het middel van niet-ontvanke
lijkheid van de voorziening door de 
verweerders afgeleid uit de schending 
van artikel 40 van het Gerechtelijk 
Wetboek, 

doordat het afschrift van het verzoek
schrift tot cassatie aan verweerster 
Lud;vina Vereecke en haar echtgenoot 
Wolfgang Diewerge, heiden san:len
wonende te Schildgen, Keulen, Duitsland, 
op twee wijzen werd betekend, ntet name, 
enerzijds, door een aangetekende brief, 
anderzijds, door afgifte aan de Procureur 
des Konings te Brugge, met verzoek tot 
overmaking aan de betekende partij ; 
dat met betrekking tot die laatste wijze 
niet blijkt dat de betekening rechtsgeldig 
is gebeurd, dit wil zeggen overeenkomstig 
de bepalingen van de Overeenkomst met 
Duitsland, van 25 april 1959, tot het 
vergemakkelijken van de rechtsbetrek
kingen bij de toepassing van het Verdrag 
betreffende de Burgerlijke Rechtsvorde
ring ; het bewijs immers niet voorligt 
van de ontvangst van de akte door de 
voorzitter van het Landgericht of het 
Amtsgericht in wiens ambtsgebied de 
bestemmeling zich bevindt, en derhalve 
ook de datum van een eventuele ont
vangst niet vaststaat en niet bevvezen is 
dat de betekening binnen de termijn 
van drie maanden is gebeurd, 

tm·wijl, zo artikel 293, § 1, van het 
Wetboek van de Inkomstenbelastingen 
weliswaar bepaalt dat de deurwaarders 
de te betekenen exploten mogen toe
zenden bij ter post aangetekende brief, 
die wetsbepaling wordt belnvloed door 
de wet van 30 mei 1972, die het Wetboek 
van de Inkomstenbelastingen aanpast 
aan het Gerechtelijk Wetboek, wat niet 
enkel een aanpassing van termen impli
ceert, maar ook van betekenis ; overeen
komstig artikel 40, lid 1, van het Gerech
telijk W etboek, ten aanzien van hen die 
in Belgie geen gekende woonplaats, 
verblijfplaats of gekozen woonplaats 
hebben, de gerechtsdeurwaarder bij een 
ter post aangetekende brief het afschrift 
van de akte aan hun woonplaats of aan 

(2) Raadpl. cass., 23 november 1973 (Arr. 
cass., 1974, blz. 336). Onder het stelsel van de 
gecoordineerde .wetten van 15 januari l!i48 
betreffende de inkomstenbelastingen, raadpl. 
cass., .21 november .1967 (Arr. cass., 1968, 
blz. 416), 8 oktober 1968 (ibid., 1969, blz. 149) 
en 6 januari 1970 (ibid., 1970, blz. 408). 
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hun verblijfplaats in het buitenland 
stuurt, maar dit niet toegelaten is indien 
met het aangrenzend land een overeen
komst bestaat omtrent de betekening 
van gerechtelijke akten; zulks het geval 
is met Duitsland, door de reeds eerder 
vermelde overeenkomst tot het verge
makkelijken van de rechtsbetrekkingen, 
bij de toepassing van het V erdrag betref
fende de Burgerlijke Rechtsvordering, dat 
op l maart I954 te Den Haag werd 
gesloten, en bij akte van de wetgevende 
macht van 28 maart 1958 werd goed
gekeurd, zodat ten deze niet bij aange
tekende brief kon worden betekend, en, 
nu de betokening aan de verweerdel'S 
Ludwina Vereecke en Wolfgang Diewerge 
gedaan door afgifte aan de procureur des 
Konings om de hoger aangeduide reden 
ongeldig of onbestaande is, de voorziening 
in haar geheel nietig is, vermits het ten 
deze om. een onsplitsbaar geschil gaat : 

Overwegende dat, luidens artikel 293' 
§ I, van het Wetboek van de Inkomsten
belastingen, zoals gewijzigd bij de wet 
van 30 mei 1972, de deurwaarders de te 
betekenen exploten bij ter post aange
tekende brief mogen toezenden, en de 
afgifte van de brief aan de post als 
betokening aan de betekende partij 
geldt; 

Overwegende dat, rnet betrekking tot 
die wetsbepaling, artikel 19 van de wet 
van 30 mei 1972 slechts tot doel had de 
oorspronkelijke Franse tekst, die ge
waagde van «notification" (dit is : 
kennisgeving), aan te passen aan de 
terminologie van artikel 32 van het 
Gerechtelijk Wetboek; 

Overwegende dat artikel 293, § I, in 
verband met de betekening van exploten 
een regeling inhoudt die, zoals artikel 2 
van het Gerechtelijk W etboek het moge
lijk maakt, uitdrukkelijk afwijkt van de 
dienaangaande in dit wetboek gestelde 
regels, nu het, zonder enig onderscheid 
te maken, in plaats van de in het arti
kel 32 van het Gerechtelijk Wetboek 
voor de betekening bepaalde afgifte van 
het exploot door de gerechtsdeurwaarder, 
de toezending bij ter post aangetekende 
brief toelaat ; dat artikel 40 van het 
Gerechtelijk Wetboek, dat de regels 
bepaalt volgens welke een betokening 
die, had zij in Belgiii plaats, door afgifte 
zou moeten gebeuren, in het buitenland 
dient te geschieden,. derhalve evenmin 
als artikel 32 ten deze verplicht diende 
nageleefd te worden ; 

Overwegende dat de verweerders, die 
.niet betwisten dat de betekening van de 

voorziening aan de echtge1,1.ote Diewerge
Vereecke ook gebeurde op de door 
artikel 293, § 1, van het Wetboek van 
de Inkomstenbelastingen voorgeschreven 
wijze, zich derhalve niet kunnen beroepen 
op een nietigheid die zou voortvloeien 
uit een andere door eiser ten overvloede 
gevolgde, doch niet verplichte wijze van 
betekening ; 

Dat bet middel van niet-ontvanlrelijk
heid niet kan worden aangenomen ; 

Over het middel afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 97 van de Grand
wet, 20, 4°, en 31, 1°, van het Wetboek 
van de inkomstenbelastingen, 

doo1·dat, ee1·ste onde1·deel, het arrest, 
na te hebben vastgesteld dat de exploi
tatie van de maalderij in september 1963 
werd gestaakt en dat op 30 januari 1964 
een overeenkomst met de samenwerkende 
vennootschap « Bedrijfskas der Bel
gische Maalderij-nijverheid " werd ge
sloten, waarbij werd beslist aan cen 
persoon die ccn maaldcrij had gciixploi
tccrd ccn vergoeding van 4.314.000 frank 
uit te betalen, tcneindc te verhinderen dat 
hij het bcdrijf zou doen herleven, dit wil 
zeggen opnicuw malen door gebruik te 
maken van de nog voorhanden zijnde 
uitrusting van het stopgezette bcdrijf, 
beslist dat het allcrminst vaststaat dat 
de vergoeding voor Vereecke J ozef, al 
was het zelfs maar voor zijn dcel, een 
winst zou uitmaken die behaald werd 
« uit hoofde of ter gelegenheid van de 
stopzetting van de exploitatie'van zijn 
maalderijbedrijf en dat het verzaakte 
persoonlijk recht om iets in de toekomst 
te doen - grondslag van de vergoeding 
- daarenboven bezwaarlijk kan worden 
beschouwd als een in de vroegere exploi
tatie aangewend activa-element ,, 

terwijl voormelde vaststellingen tot 
het besluit leiden dat de toekenning van 
de vergoeding zeker betrekking heeft op 
de (( voorheen uitgeoefende maalderij
werkzaamheid " en verkregen werd « uit 
hoofde of ter gelegenheid van de volledige 
en dc:finitieve stopzetting van het maal
derijbedrijf en voortkomt van een meer
waarde op een onlichamelijk activa
element (cliiinteel) dat voor die exploi
tatie werd gebruikt " en het arrest, door 
aldus te beslissen, aan de uitdrukkingen 
« winsten die betrekking hebben op een 
zelfstandige beroepswerkzaamheid die 
voorheen werd uitgeoefend door de 
genieter of door de persoon waarvan hij 
de rechtverkrijgende is " en « winsten 
behaald of vastgesteld uit .. hoofde of ter 
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gelegenheid v~n de volledige en ~efini
tieve stopzettm.g van de explmtat1e van 
zijn bedrijf en die voortkomen van meer
waarden op lichamelijke of onlicl~am~
lijke activa, die voor de explmtatlC 
werden gebruikt" een meer beperkte 
uitlegging geeft dan die wel~e zij, 
blijkens de wettekst en de bedoelmg van 
de wetgever, hebben; 

dom·dat, tweede onde1·deel, het arrest, 
na te hebben vastgesteld dat de maal
derijexploitatie in september 1963 werd 
gestaakt en op 20 mei 1964 .gebouwen 
(silo's) werden verkocht, beshst dat de 
vaststelling van de op de silo's behaalde 
1neerwaarde na en buiten de stopzetting 
is geschied, dat die verkoop behoort tot 
de ontmanteling van een reeds vroeger 
stopgezet bedrijf en dat de t~epassing 
van artikel 31, l 0 , derhalve 1s mtge
sloten, 

te1·wijl de beschouwing « dat de verk~op 
van de silo's behoort tot de ontmantelmg 
van een reeds vroeger stopgezet bedrijf >> 

impliceert dat het gaat om een in 
artikel 20, 4°, van het Wetboek van 
de Inkomstenbelastingen bedoelde winst 
« die betrekking heeft op een zelfstandige 
beroepswerkzaamheid die :voorheen we~d 
uitgeoefend door de gemeter >> en d1e, 
krachtens artikel 31, 1°, van hetzelfde 
wetboek, « behaald of vastgesteld werd 
uit hoofde of ter gelegenheid van de 
volledige en definitieve stopzetting door 
de belastingplichtige van de exploitatie 
van zijn bedrijf en een meerwaarde 
vertegenwoordigt op een lichamelijk 
activa-element dat voor de exploitatie 
werd gebruikt >> : 

Ovenvegende dat de wetgever bij de 
wet van 20 november 1962 een hervor
ming van de :fiscale wetgeving heeft 
geVIrild, onder meer wat het stelsel van 
de taxatie van de meerwaarden betreft ; 
dat, meer bijzonder met betrekking tot 
de meerwaarden bij stopzetting van de 
beroepswerkzaamheid, de hervorming, 
enerzijds, in het voordeel van de belas
tingplichtigen, heeft voorzien in de 
mogelijkheid de meerwaarden aan een 
afzonderlijke eenvormige aanslag te 
ondenverpen en ze aldus te onttrekken 
aan de progressiviteit van het belasting
tarief, maar anderzijds alle bij de 
defmitieve stopzetting blijkende nieer
waarden in de belastbare basis te be
grijpen, door een einde te stellen · aan 
de uit het v-roeger artikel 27, § 1, van 
de gecoordineerde wetten afgeleide voor
waarden van belastbaarheid, die onder 
meer vereisten dat de meerwaarden in 

de eerste plaats gerealiseerd werden, en 
vervolgens samenvielen met de stop
zetting, en die een onderscheid maakten 
tussen eensdeels wat de belastbare 
opbrengst was die slechts ter gelegenheid 
van de cessie was aan het licht gekomen, 
maar in de werkelijkheid zich had opge
hoopt tijdens de exploitatie zoals de 
waarde van de clienteel, en anderdeels 
de niet belastbare meerwaarden ontstaan 
uit de overdracht zelf, als bij voorbeeld 
uit de verkoop van aangewende activa, 
zoals onroerende goederen, materieel, 
uitrusting, koopwaren ; 

Overwegende dat de bedoeling van de 
wetgever werd uitgedrukt in artikel 6, 
§ l, 2°, van de wet van 20 november 1962, 
thans artikel 20, 4°, van het Wetboek 
van de Inkomstenbelastingen, dat als 
categorie van bedrijfsinkomsten invoerde 
<< de winsten en baten die betrekking 
hebben op een zelfstandige bedrijfs
activiteit die voorheen werd uitgeoefend 
door de genieter of door de persoon 
waarvan hij de rechtverkrijgende is ,, 
en door artikel 6, § 7, van dezelfde wet, 
thans artikel 31 van het Wetboek van de 
Inkomstenbelastingen, luidens hetwelk 
tot bedoelde winsten en baten behoren : 
<< 1° die welke worden behaald of vast
gesteld uit hoofde of ter gelegenheid van 
de volledige en de:finitieve stopzetting, 
door de belastingplichtige, van de exploi
tatie van zijn bedrijf of van de uitoefening 
van een vrij beroep, een ambt, post of 
winstgevende bezigheid, en die voort
komen van meerwaarden op lichamelijke 
of onlichamelijke activa, met inbegrip 
van grondstoffen, produkten of lmop
waren, die voor die exploitatie, dat 
beroep of die bezigheid werden aan
gewend >>; 

Overwegende dat volgens het arrest 
de in het eerste onderdeel van het middel 
bedoelde << maalderijvergoeding >> aa1l de 
verweerders werd uitgekeerd in uit
voering van een overeenkomst gesloten 
met de sam.enwerkende ve1mootschap 
<< Bedrijfskas cler Belgische Maalderij
nijverheid ,, waarbij Vereecke Jozef, 
zijn echtgenote, zijn kinderen en hun 
echtgenoten, zich ertoe verbonden voor 
een duur van dertig jaar af te zien van 
maalderijbedrijvigheid ; dat het arrest 
vaststelt dat « de vergoeding eigenlijk is 
toegekend aan een persoon die een 
maalderij had geexploiteerd en trouwens 
ook aan eventuele rechtverkrijgenden 
die dus niet eens tussengekomen waren 
bij de stopzetting van het bedrijf >> en dat 
<< bij de toekenning niets anders kon 
worden beoogd dan het verhinderen dat 
personen die daartoe, niettegenstaande 
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de stopzetting, de technische mogelijk
heden bezaten, dit is de maalcapaciteit 
van een stopgezet bedrijf, het bedrijf 
zouden doen herleven » ; 

Overwegende dat, nu het vastgestelde 
tijdsverloop tussen het staken van het 
bedrijf en het sluiten van de overeen
komst op zichzelf niet uitsluit dat de 
vergoeding werd uitgekeerd" ter gelegen
heid van » de stopzetting, en nu de 
verbintenis om gedurende 30 jaar iets 
niet te doen, gekoppeld aan de afstand 
van een handelszaak, een van de modali
teiten is waaronder die afstand plaats
heeft, het arrest uit de zoiiven aange
haalde vaststellingen niet zonder de in 
het middel vermelde wetsbepalingen te 
schenden kon afleiden dat het « allerminst 
vaststaat dat de vergoeding voor 
V ereecke J ozef, al was het zelfs maar voor 
zijn aandeel, een winst zou uitmaken 
die behaald werd uit hoofde of ter 
gelegenheid van de stopzetting van de 
exploitatie van zijn maalderijbedrijf » ; 

Overwegende dat hetzelfde geldt wat 
betreft de in het tweede onderdeel van het 
middel bedoelde winst op gebouwen, nu 
het arrest vaststelt dat het gaat om een 
op de silo's behaalde meerwaarde en << dat 
de verkoop behoort tot het proces van 
de ontmanteling van een reeds vroeger 
stopgezet bedrijf », wat inhoudt dat ten 
deze de meerwaarde slaat op een lichame
lijk activa-element dat voorheen voor de 
exploitatie werd gebruikt ; 

Dat het middel gegrond is ; 

Om die redenen, vernietigt het bestre
den arrest ; beveelt dat van dit arrest 
melding zal worden gemaakt op de kant 
van de vernietigde beslissing ; houdt de 
kosten aan opdat erover door de feiten
rechter zou worden beslist; verwijst 
de zaak naar het Hof van Beroep te 
Brussel. 

21 oktober 1977.- 1e kamer.- Voo?'
zitter, de H. de Vreese, raadsheer waar
nemend voorzitter. - Ve?·slaggever, de 
H. Versee. - Gelijkluidende conclusie, 
de H. Colard, advocaat-generaal. 
Pleiter, de H. Delafontaine (van de 
ba.lie te Kortrijk). 

1e KAMER.- 21 oktober 1977. 

VOORZIENING IN CASSATIE. 

TERMIJN. ~ TUOHTZAKEN.- BESLIS
SING VAN EEN RAAD VAN BEROE~ VAN 
DE 0RDE DER GENEESHEREN. 
TERMIJN VAN EJJJN lliAAND. - AANV ANG 
VAN DEZE TERMIJN. 

liuidens artikel 26, 1°, van het koninklijk 
besluit nr. 79 van 10 november 1967 
betreffende de Orde der Geneesheren, 
gewijzigd bij artikel 66 van de wet van 
15 juli 1970, bedraagt de tm·mijn om 
een voorziening in te dienen tegen een 
beslissing van een ?'aad van beroep van 
de Orde een maand vanaj de kennis
geving van de beslissing (1). 

(G ... , T. ORDE DER GENEESHEREN.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op de bestreden 
beslissing, op 8 november 1976 gewezen 
door de Raad van Beroep, met het 
N ederlands als voertaal, van de Orde der 
Geneesheren : 

Betreffende de grond van niet-ontvan
kelijkheid van de voorziening, door 
verweerster hieruit afgeleid dat de voor
ziening te laat werd ingesteld ' 

Overwegende dat, luidens artikel 26, 
1°, van het koninklijk besluit nr. 79 van 
10 november 1967, betreffende de Orde 
der Geneesheren, zoals gewijzigd door 
artikel 66 van het koninklijk besluit van 
15 juli 1970, de termijn om in voorzie
ning te komen een maand bedraagt vanaf 
de kennisgeving van de beslissing ; 

Overwegende dat, luidens artikel 32 
van het Gerechtelijk W etboek, onder 
kem1isgeving wordt verstaan de toezen
ding van de akte van rechtspleging, 
eventueel langs de post ; 

Overwegende dat, luidens het afgifte
bewijs van de aangetekende toezending 
langs de post, deze toezending en dus de 
kennisgeving van de bestreden beslissing 
ten deze op 9 november 1976 is geschied, 
zodat de termijn, die h:lidens artikel 52 
van het Gerechtelijk W etboek wordt 
gerekend vanaf de dag na die van de 
alde, op 10 november 1976 is ingegaan; 

Dat luidens artikel 54 yan hetzelfde 
Wet boek een in maanden bepaalde 
termijn wordt gerekend vanaf de zo
veelste tot de dag v66r de zoveelste, 
zodat de termijn ten deze op donderdag 
9 december 1976 een einde nam; 

(1) Raadpl. cass., 22 september 1972 (Arr. 
cass., 1973, biz. 89) en noot 1. 
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bat uit het afgiftebewijs van de aange
tekende zending hlijkt dat de voorzie
ningten deze op 10 december 1976 werd 
ingeste1d; 

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

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

21 oktober 1977.- 1e kamer. ~ Voor
zitter en Verslaggever, de H. de Vreese, 
raadsheer waarnemend voorzitter. -
Gelijkluidende conclusie, de H. Colard, 
advocaat-generaal. - Pleitm·s, de HH. 
Houtekier en A. De Bruyn. 

3e KAMER.- 24 oktober 1977. 

INKOMSTENBELASTINGEN. - RE
CLAJIIIATIE. - BESLISSING VAN DE 
DIREOTEUR DER BELASTINGEN. - KEN
NISGEVING VAN DE IN DE RECLAMATIE 
OPGEGEVEN WOONPLAATS. - REGEL
MATIGHEID. 

Van de beslissing van de directeur de1· 
belastingen over een reclamatie inzake 
inlwmstenbelastingen is regelmatig ken
nis gegeven aan de door de belasting
schuldige in zijn aangifte opgegeven 
woonplaats, zeljs indien deze nadien 
van woonplaats is veranderd, wanneer 
de verandm·ing niet aan de directeu1· 
der belastingen werd meegedeeld (1). 
(Art. 276 W.I.B.) 

(BELGISOHB STAAT, 
MINISTER VAN FINANOIEN, T. PLASMAN.} 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 27 februari 1976 door het Hof 
van Beroep te Gent gewezen ; 

Over het middel afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 271, 276 en 280 
van het Wetboek van de Inkomsten
belastingen; 

doordat het arrest beslist dat niet blijkt 
dat verweerder ooit tijdig het bestaan 

(1) Cass., 9 maart 1977 (_Arr. cass., 1977, 
blz. 749). 

van de bij aangetekende bi·ief van 16 de
cember 1974 gedane kennisgeving van de 
beslissing had moeten kennen of zelfs 
maar dat hij van dit bestaan, door zijn 
toedoen of verzuim, onwetend is ge
bleven, zodat hem bezwaarlijk, in dit 
verband, het wettelijk verval kan tegen
gesteld worden ingevolge het verloop van 
een aan die brief verbonden verhaal
termijn en dienvolgens de voorziening 
in beroep van 22 februari 1975, aan de 
directeur der directe belastingen bij 
gerechtsdeurwaardersexploot betekend op 
op 25 februari 1975, ontvankelijk ver
ldaart, 

terwijl artikel276 van het Wetboek van 
de Inkomstenbelastingen de plaats niet 
aanduidt waar de directeur der directe 
belastingen aan de belastingplichtige 
kennis moet geven van de gewezen 
beslissing ; uit artikel 271 van hetzelfde 
wetboek blijkt dat de kennisgeving 
regelmatig geschiedt aan de door de 
belastingplichtige in zijn bezwaarschrift 
opgegeven woonplaats, zelfs wanneer de 
belastingplichtige ondertussen van woon
plaats veranderde en die verandering 
niet ter kennis van de directeur der 
directe belastingen heeft gebracht ; de 
kennisgeving van 16 december 1974, die 
overeenkomstig de artikelen 276 en 271 
van het Wetboek van de Inkomsten
belastingen regelmatig is geschied, de 
termijn om in beroep te komen, berekend 
overeenkomstig de artikelen 52 en 53 
van het Gerechtelijk Wetboek, op 27 ja
nuari 1975 (26 januari 1975 = zondag) 
deed verstrijken : 

Overwegende dat uit de vaststellingen 
van het arrest kan worden afgeleid dat 
van de beslissing van 16 december 197 4 
van de directeur der belastingen dezelfde 
dag bij ter post aangetekende brief aan 
verweerder kennis werd gegeven ; dat 
deze brief, die werd gezonden aan de 
woonplaats van verweerder zoals ze in 
zijn reclamatie was venneld, aan de 
directie werd teruggezonden omdat de 
betrokkene niet meer op het aangegeven 
aclres woonde ; 

Overwegende clat de procedure inzake 
reclamatie voor de directeur der belas
tingen en inzake beroep tegen de beslis
singen van de directeur voor de hoven 
van beroep, alsmede de procedure voor 
het Hof van Cassatie, wat de inkomsten
belastingen betreft, inzonderheid geregeld 
worden bij de artikelen 267 tot 292 van 
het Wetboek van de Inkomstenbelas
tingen; 

Dat artikel 280, gewijzigd bij artikel10 
van de wet van 30 niei 1972, luidt : « het 
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verzoeksohrift (voor het hof van beroep) 
en het origineel van de betokening 
moeten, op straffe van verval, ter griffie 
van het hof worden neergelegd binnen 
een termijn van veertig dagen te rekenen 
van de kern1isgeving van de beslissing 
aan de belanghebbende ,, kennisgeving 
die, volgens artikel 276, bij ter post 
aangetekende brief moet gesohieden ; 

Overwegende dat, hoewel geen enkele 
wettelijke bepaling uitdrukkelijk zegt op 
welke plaats van de beslissing van de 
direoteur der belastingen, overeenkomstig 
artikel 276 van het Wetboek van de 
Inkomstenbelastingen, kennis aan de 
belastingsohuldige moet worden gegeven, 
uit de gezamenlijke bepalingen van dat 
wetboek betreffende de reohtsmiddelen 
inzake direote belastingen echter volgt 
dat de kennisgeving regelmatig gesohiedt 
door aanbieding van de brief op de door 
de belastingschuldige in zijn reolamatie 
vermelde woonplaats ; 

Dat die kennisgeving regelmatig is, 
zelfs indien de reclamant nadien van 
woonplaats is veranderd, wanneer de 
verandering niet aan de directeur der 
belastingen werd meegedeeld ; 

Dat derhalve, door de op I6 december 
I97 4 per post aangetekende brief gedane 
kennisgeving aan de in het bezwaar
schrift opgegeven woonplaats niet geldig 
te verklaren om_ de reden dat verweerder 
alsdan aan dit adres niet meer woonde, 
het arrest de in het middel vermelde 
wetsbepalingen schendt ; 

Dat het middel gegrond is ; 

Om die redenen, vernietigt het bestre
den arrest ; beveelt dat van dit arrest 
melding zal worden gemaakt op de kant 
van de vernietigde beslissing ; houdt de 
kosten aan opdat erover door de feiten
rechter zou ·worden beslist ; verwijst de 
zaak naar het Hof van Beroep te Brussel. 

24 oktober I977.- 38 kamer.- Voor
zitter en VerslaggevM·, de H. Naulaerts, 
raadsheer waarnemend voorzitter. -
Gelijkluidende conclt~sie, de H. Ballet, 
advocaat-generaal. - Pleiters, de HR. 
Claeys Bouuaert en Delafontaine (laatst
genoemde, van de balie te Kortrijk). 

38 KAMER.- 24 oktober 1977. 

I 0 INKOMSTENBELASTINGEN. 

RECLAMATIE. - BESLISSING VAN DE 
DIRECTEUR DER BELASTINGEN. -BE
TEKENING AAN DE IN DE RECLAJ\'IATIE 
OPGEGEVEN WOONPLAATS. - BEGRIP. 

2° INKOMSTENBELASTINGEN. 
BEROEP VOOR HET HOF VAN BEROEP. -
TERMIJN. - AANVANG VAN DE TER
MIJN. KENNISGEVING VAN DE 
BESLISSING VAN DE DIRECTEUR. -
BE GRIP. 

I 0 en 2° De betekening van de beslissing 
van de dir·ecteur der· belastingen over· een 
reclamatie geschiedt bij wege van aan
bieding door de post, aan de in de 
r·eclamatie van de belastingplichtige 
opgegeven woonplaats, van de aange
tekende brief die de beslissing bevat. 
Wanneer de aangetekende br·iej die de 
belastingplichtige niet heeft bereikt, 
slechts naar deze woonplaats is gezonden, 
maar· aldaar· niet is aangeboden, is er 
geen kennisgeving, in de zin van arti
kel 276 van het Wetboek van de In
komstenbelastingen, en kan de termijn 
voor beroep waar·van spTake is in ar·ti
kel 280 van genoemd wetboek niet 
beginnen te lope?~ (I). 

(BELGISCHE STAAT, 
MINISTER VAN FINANCIEN, 

T. 1\iALJADO J.) 

ARREST. 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 13 april I976 door het Hof van 
Beroep te Antwerpen gewezen ; 

Over het middel afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 27I, 276 en 280 
van het Wetboek van de Inkomsten
belastingen, 

doordat het arrest beslist : dat ver
weerder, zoals wettelijk voorgeschreven, 
zijn woonstverandering heeft laten aan
brengen in de bevolkingsregisters en hij 
niet wettelijk ertoe gehouden was van 
deze wijziging tevens kennis te geven aan 
het bestuur der belastingen en aan het 
postbeheer ; dat hem derhalve geen 
wettelijk verzuim ten laste kan gelegd 
worden ; clat de aangetekende brief van 
25 april I972, bevattende de beslissing, 

(1) Raadpl. cass., 23 februari 1963 (Bttll. 
en Pas., 1963, I, 712); 10 februari 1970 (A1'1". 
cass., 1970, blz. 534), 9 maart 1977 (ibicl., 
1977, blz. 749) en 24 oktober 1977, supra, 
blz. 254. 
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geen kennisgeving is overeenkomstig 
artikel 276 van het Wetboek van de 
Inkomstenbelastingen ; het arrest dien
volgens de voorziening in beroep van 
23 juni 1972, dezelfde dag bij gerechts
deurwaardersexploot betekend aan de 
directeur van· de directe belastingen, 
ontvankelijk verklaart, 

terwijl artikel 27 6 van het W etboek van 
de Inkomstenbelastingen de plaats niet 
aanduidt waar de directeur van de directe 
belastingen aan de belastingplichtige 
kennis moet geven van de gewezen 
beslissing; uit artikel 271 van hetzelfde 
wetboek blijkt dat de kennisgeving 
regelmatig geschiedt aan de door de 
belastingplichtige in zijn bezwaarschrift 
opgegeven woonplaats, zelfs wanneer 
de belastingplichtige ondertussen van 
woonplaats verandert en die verandering 
niet ter kennis van de directeur van de 
directe belastingen brengt ; de kemlis
geving van 26 april 1972, die overeen
komstig de artikelen 276 en 271 van het 
Wetboek van de Inkomstenbelastingen 
regelmatig is geschied, de termijn om in 
beroep te komen, berekend overeen
komstig de artikelen 52 en 53 van het 
Gerechtelijk Wetboek, op 6 juni 1972 
deed verstrijken : 

Overwegende dat de termijn van 
veertig dagen, zoals bepaald bij arti
kel 280 van het Wetboek van de Inkom
stenbelastingen om tegen de beslissing 
van de directeur van de directe belas
tingen in beroep te komen, begint te 
lopen vanaf de kennisgeving van deze 
beslissing, dit wil zeggen vanaf het 
" aanbieden " door de post, aan de 
woonplaats van de belastingplichtige, 
van het aangetekend schrijven dat de 
beslissing bevat ; 

Overwegende dat, blijkens de niet 
aangevochten vaststellingen van het 
arrest, de in het middel vermelde aange
tekende brief, die verweerder niet heeft 
bereikt, naar het adres dat hij in zijn 
reclamatie had opgegeven werd toege
stuurd, maar aldaar niet aangeboden 
werd; 

Dat die vaststellingen de beslissing 
van het arrest rechtvaardigen volgens 
welke, in deze omstandigheden, voor
noemde aangetekende brief<< geen kennis
geving zijnde in de zin bepaald door 
artikel 276 van het Wetboek van de 
Inkomstenbelastingen, het beoogde 
rechtsgevolg, namelijk de termijn van 
voorziening in beroep te doen lopen ,, 
niet kan hebben gehad; 

Dat het middel niet kan worden aan
genomen; 

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

24 oktober 1977.- 3e kamer.- Voor
zitter, de H. Naulaerts, raadsheer waar
nemend voorzitter. - Verslaggever, de 
H. Janssens. - Gelijkluidende conchtsie, 
de H. Charles, advocaat-generaal. 

3e KAMER. - 24 oktober 1977. 

1° . INKOMSTENBELASTINGEN. 
AANSLAG EN iNKOHIERING. - SUBSI
DIAIRE AANSLAG. - WETBO:EJK VAN 
DE INKOMST:EJNBELASTING:EJN, ARTI
KELEN 261 :EJN 262.- B:EJWIJS VAN DE 
BELASTINGSELEMENTEN, - BE GRIP, 

2° OASSATIEMIDDELEN.- DIREOT:EJ 
BELASTING:EJN. - MIDD:EJL DAT KRITIEK 
OEFENT OP EEN T:EJN OV:EJRVLOEDE 
GEGEVEN R:EJDEN. - NI:EJT-ONTVAN
KELIJKHEID, 

1° Opdat de administratie ingevolge de 
a1·tikelen 261 en 262 van het Wetback 
van de Inkomstenbelastingen het recht 
zou hebben subsicliai1·e aanslagen aan 
het oordeel van het hof van be1·oep te 
onderwerpen, is niet vm·eist dat de 
bewijsmiddelen aangewend tot staving 
van deze aanslagen ofwelreeds bestonden 
ofwel reeds te1' kennis van de adminis
tratie we1·den gebracht ofwel nag steeds 
wettel#k konden · worden aangewend, 
toen de oorspronkelijke aanslagen, die 
door de subsidiaire aanslagen zijn 
vervangen, werden gevestigd (1). 

2° Zander belang en derhalve niet ontvan
kelijk is het middel dat k1·itiek oefent 
op een ten overvloede gegeven ?'eden van 
de bestreden beslissing (2). 

(SAMENWERKEND:EJ V:EJNNOOTSOHAP 
<<DE VEREN,!GDE DENDERM:EJLKERIJEN ,, 

T. B:EJLGISOHE STAAT, 
MINISTER VAN FINANOIEN.) 

Met de notities overeenstemmend 
arrest. 

(1) Cass., 11 april 1973 (A1·r. cass., 1973, 
biz: 801). 

(2) Cass., 16 oktober 1974 (A1-r. cass., 1975, 
biz. 232). 
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24 oktober 1977. ___c_ 3e kamer.- Voor· 
zitter en VerBlaggever, de H. Naulaerts, 
raadsheer waarnemend voorzitter. -
Gelijkluidende conclusie, de H. Tillekaerts, 
advocaat-generaal. ~ PleiterB, de HH. 
P. Delafontaine (van de balie te Kortrijk) 
en Claeys Bouuaer·t. 

3e KAMER.- 24 oktober 1977. 

1 D GEMEENTE- EN PROVINCIEBE
LASTINGEN.- DIREOTE GEMEENTE
BELASTING. - BEZWAARSOHRIFT BI.T 
DE BESTENDIGE DEPUTATIE. - TER
MIJN. AANV ANG. AFGIFTE 
VAN HET AANSLAGBILJET. -BETEKENIS 
VAN HET WOORD <C AFLEVERING ll, 

2D GEMEENTE- EN PROVINOIEBE
LASTINGEN. - DIREOTE GEMEENTE
BELASTING. - AANSLAGBILJET. 
AFGIFTE. - BEWIJS. 

3D GEMEENTE- EN PROVINOIEBE
LASTINGEN.- DIREOTE GEli'IEENTE
BELASTING. - BEZWAAR. - BESTEN
DIGE DEPUTATIE VAN EEN PROVINOIE
RAAD.- VERPLICHTING DE BELASTING
PLIOHTIGE IN DE ]}10GELIJKHEID TE 
STELLEN KENNIS TE NEMEN VAN DE 
STUKKEN. - DRAAGWIJDTE VAN DE 
VERPLICHTING. 

4D REOHTEN VAN DE VERDEDI
GING. - GEMEENTE- EN PROVINOIE
BELASTINGEN.- DIREOTE GEMEENTE
BELASTING. - BEZWAAR. - BESTEN
DIGE DEPUTATIE VAN EEN PROVINOIE
RAAD.- VERPLIOHTING DE BELASTING
PLIOHTIGE IN DE MOGELIJKHEID TE 
STELLEN KENNIS TE NEMEN VAN DE 
STUKKEN. - DRAAGWIJDTE VAN DE 
VERPLIOHTING. 

1 D De te1·mijn om bij de beBtendige depu
tatie een bezwam·Bchrijt in te dienen tegen 
een aanBlag in een directe gemeente
belaBting bedraagt drie ma.anden vanaj 
de ajgijte· van het aanBlagbiljet, d.w.z. 
vanaj de ove1·handiging van dit biljet 
aan de belaBtingplichtige of de aanbie
ding ervan aan · dienB waning ( 1). 
(Art. 8 wet van 5 juli 1871.) 

(1) Cass., 4 mei 1977, eerste zaak (A1·r. 
cass., 1977, blz. 910), en 26 september 1977, 
supra, blz. 123. 

2D Het bewijB van ajgijte van het aanBlag
biljet aan de belanghebbende kan dam· 
alle rniddelen van recht worden . ge
leverd (2). 

3D en 4D Om de belaBtingplichtige in de 
mogelijkheid te Btellen kenniB te nemen 
van de Btukken waarop de beBliBBing 
Bteunt, mag de beBtendige deputatie die 
uitBpraak doet over een bezwaar inzake 
directe gemeentebelaBting hem geen in
zage VCtm die Btukken weigm·en, rnaat· 
iB zij er niet toe verplicht hem deze 
Btukken rnede te delen (3). (Algemeen 
beginsel van de eerbiediging van de 
rechten van de verdediging.) 

(DE BOSQUE-OROMBEZ, 
T. STAD NIEUWPOORT.) 

ARREST. 

HE'I' HOF ; - Gelet op de bestreden 
beslissing, op 5 ~;tugustus 1976 gewezen 
door de Bestendige Deputatie van de 
Provincieraad van West-Vlaanderen; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 93, 97, 107 
van de Grondwet, 8, 13 van de wet 
van 5 juli 1871, en 136 van de Gemeente
wet, 

doordat de beslissing het bezwaarschrift 
van 17 februari 1976 als laattijdig en 
ontoelaatbaar afwijst, omdat uit het 
afschrift van het afgiftebewijs van 
aangetekende zending blijkt dat de 
kwestieuze aanslagbiljetten per aange
tekende zending op 9 januari 1975 
<< werden verstuurd naar het adres Uni
versiteitsstraat, 75, te 1050 Brussel, dit is 
het adres van de belastingplichtige "• en 
aldus besluit dat deze zending regelmatig 
is, zodat 1neer dan drie maanden zouden 
zijn verlopen v66r het indienen van het 
bezwaarschrift, 

terwijl de gemeente niet moet bewijzen 
dat de verzending regelmatig is, maar 
dat " de aflevering » is gebeurd op een 
bepaalde datum, dit is de ontvangst 
door de belastingplichtige of de aanbie
ding aan zijn woonst, te meer nu eiseres 
in haar .bezwaarschrift het feit opwierp 
dat de brief werd gestuurd naar de 
Universiteitsstraat : 

Overwegende dat artikel 8 van de wet 

(2) Cass., 26 september 1977, supra, blz. 123. 
(3) Cass., 4 mei 1977, vermeld in noot 1. 
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van 5 juli 1871 bepaalt dat de reclamaties 
« worden gezonden aan de bestendige 
afvaardiging binnen de drie maanden 
der dagtekening van de afievering van het 
waarschuwing-uittreksel uit de rol ''; 

Overwegende dat het woord « afieve
ring >> in zijn gebruikelijke zin betekent 
« de overhandiging aan >> of « aanbieding 
aan de woonst van>> de belanghebbende; 

Overwegende dat het bewijs van de 
afievering van de aanslagbiljetten aan de 
belanghebbende door alle middelen van 
recht kan worden bijgebracht ; 

Overwegende dat de beslissing de 
reclamatietermijn niet doet lopen vanaf 
de datum van verzending van de kwes
tieuze aanslagbiljetten; dat zij ten deze 
vaststelt dat de aanslagbiljetten per 
aangetekende zending, op 9 januari 1975, 
werden verstuurd naar het adres Uni
versiteitsstraat, 75, te 1050 Brussel, dit 
is het adres van eiseres ; 

Overwegende dat de bestendige depu
tatie uit die vaststelling het vermoeden 
kon afieiden dat de aanslagbiljetten 
regelmatig aan eiseres werden over
handigd of aan haar woonst werden 
aangeboden, ook indien zij << Universi
teitsstraat >>in plaats van << Universiteits
laan >> vermeldden ; 

Overwegende dat de bestendige depu
tatie door de aangehaalde redengeving 
antwoordt op de grief van eiseres die in 
haar bezwaarschrift deed gelden dat 
<< de laattijdigheid van het bezwaar
schrift niet kan worden opgeworpen 
omdat de regelmatige verzending ervan 
aan de woonplaats van de belasting
plichtige niet werd bewezen en dit maar 
kan bewezen worden indien de aanslag
biljetten aangetekend werden opgestuurd, 
quod non ; de eenvoudige verg'issing die 
bestaat in het opgeven van de Universi
teitsstraat, waar het gaat om de Uni
versiteitslaan, de bestelling kan beletten 
in een agglomel'atie als de Brusselse ; 
de laattijdigheid maar kan spelen als de 
verzending van de aanslagbiljetten regel
matig is geweest >> ; dat, nu eiseres aldus 
niet had aangevoerd dat zij de kwestieuze 
aanslagbiljetten niet had ontvangen, 
de bestendige deputatie niet uitdrulckelijk 
diende vast te stellen op welke datum die 
aanslagbiljetten aan eiseres werden over
handigd of aan haar woonst werden 
aangeboden; 

Dat het middel niet kan aangenomen 
worden; 

Over het tweede middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 93, 97, 107 
van de Grondwet, 8, 13 van de wet van 
5 juli 1871 en 136 van de Gemeentewet, 

CASSATIE, 1978. - 9 

en van het algemeen rechtsprincipe van 
de rechten van de verdedig'ing, 

doo1·dat de beslissing verklaart << dat 
geen enkel stuk wordt voorgelegd waaruit 
kan blijken dat de aanslagbiljetten niet 
aan de geadresseerde werden afgeleverd "• 

terwijl de bewijslast omtrent de afieve
ring op de gemeente rust en de bestemrne
ling niet het negatieve feit van de niet
ontvangst moet bewijzen, 

en, mocht het bewijs van de aange
tekende verzending het bewijs van de 
afievering in de zin van artikel 8 van de 
wet van 5 juli 1871 impliceren, quod non, 
eiseres er geen weet van had dat het 
bewijs van de aangetekende zending 
werd geleverd, vermits ze, blijkens haar 
bezwaar, ervan uitg'ing dat de aanslag
biljetten niet aangetekend waren opge
stuurd, en vermits ze noch door de 
gemeente, noch door de bestendige 
deputatie ervan werd verwittigd dat, 
ingevolge de bewijsvoering van de ad
ministratie, de bewijslast omtrent de 
niet-ontvangst op haar rustte, zodat het 
nogal begrijpelijk is dat geen stuk werd 
overgelegd, zoals bovenbedoeld, maar 
meteen blijkt dat de rechten van de 
verdediging werden geschonden, omdat 
eiseres niet in staat werd gesteld dergelijk 
bewijs te leveren, te meer nu dit bewijs 
niet voor het Hof kan worden geleverd : 

Overwegende da·t door de in het middel 
bekritiseerde redengeving de bestendige 
deputatie aan eiseres niet de bewijslast 
oplegt van het negatieve feit dat de 
aanslagbiljetten aan haar niet werden 
afgeleverd, maar eenvoudig vaststelt 
dat het door haar vooropgestelde ver
moeden door eiseres niet wordt weer
legd; 

Overwegende dat, nu het bewijs van 
de afievering van de aanslagbiljetten 
door vermoedens kan worden bijgebracht, 
het de belastingplichtige vrijstaat deze 
vermoedens door andere bewijsmiddelen 
om te werpen ; 

Overwegende dat noch de gemeente 
noch de bestendige deputatie hem ervan 
moeten venvittigen dat dergelijke bewijs
last op hem rust en, wanneer het feit 
van de overhandiging of aanbieding aan 
de woonst vaststaat, de belastingplichtige 
het aan zichzelf heeft te wijten dat hij 
van zijn bewijslast onwetend is gebleven ; 

Overwegende dat, om de rechten van 
de verdediging te vrijwaren, het volstaat 
dat de gemeente enjof de bestendige 
deputatie aan de belanghebbende inzage 
zouden verlenen van de stukken van het 
administratief dossier ; 
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Overwegende dat uit het dossier niet 
blijkt dat de gemeente en/of de besten
dige deputatie zodanige inzage ten deze 
zouden hebben geweigerd; 

Dat het middel niet kan aangenomen 
worden; 

En overwegende dat uit de regelmatig 
aan het Hof overgelegde stukken niet 
blijkt dat een middel, hetwelk de open
bare orde raakt, ambtshalve moet worden 
opgeworpen ; 

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

24 oktober 1977.- 3e kamer.- Voor
zitter en VM·slaggevM', de H. Naulaerts, 
raadsheer waarnemend voorzitter. -
Gelijklttidende conclttsie, de H. Tillekaerts, 
advocaat-generaal. - PleitM', de H. 
Delafontaine (van de balie te Kortrijk). 

Op dezelfde dag werd een gelijkaardig 
arrest gewezen inzake Feron-Crombez 
tegen de stad Nieuwpoort, op voor
ziening tegen een door dezelfde bestendige 
deputatie op dezelfde datum gewezen 
beslissing. 

2e KAMER. - 25 oktober 1977. 

1 o AANSPRAKELIJKHEID (BUITEN 
OVEREENKOMST). - AANSPRAKE
LIJKHEID VAN DE OPDRAOHTGEVER.
VERHOUDING VAN ONDERGESOHIKT· 
REID. - BEGRIP. 

2° AANSPRAKELIJKHEID (BUITEN 
OVEREENKOMST). - AANSPRAKE
LIJKHEID VAN DE OPDRAOHTGEVER.
SCHADE DOOR DE AANGESTELDE VER· 
OORZAAKT TIJDENS ZIJN BEDIENING. -
BEGRIP. 

I 0 De ve1·houding van ondergeschiktheid 
die het begrip aangestelde ve?·onder
stelt, bestaat zod1·a een pe1·soon zijn gezag 
of zijn toezicht in jeite kan uitoefenen 
op de daden van een ande1·e ( 1). 

2° Opdat schade veroo1·zaakt we1·d tijdens 
de bediening van de aangestelde, is 
het niet vereist dat de onrechtmatige 
en schadeverwekkende daad tot de be
diening van de aangestelde behoO?'t; het 
volstaat dat deze daad ve?·richt werd tij-

dens deze bediening en, ook al is het on
?'echtstreeks en occasioneel, ermee ver
band houdt (2). 

(PERSONENVENNOOTSOHAP 
MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID 

<<VAN LAERE >>, T. SMET.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 24 juni 1977 in hager beroep 
gewezen door de Correctionele Recht bank 
te Antwerpen ; 

Over het middel afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 1384, in het 
bijzonder 1384, lid 3, van het Burgerlijk 
Wetboek en 97 van de Grondwet, 

do01•dat het vonnis enerzijds vaststelt 
dat de beklaagde (thans verweerder) op 
de dag van het ongeval met de wagen 
van zijn werkgever naar de technische 
controle gegaan was, deze controle « te 
15 uur een einde nam, doch dat beklaagde 
daarna herbergen bezocht en slechts om 
21.30 uur huiswaarts keerde om alsdan, 
in dronken toestand, een aanrijding te 
veroorzaken "• doch anderzijds beslist 
<< dat het ongeval, dat plaatshad om
streeks 22 uur wanneer beklaagde terug
keerde met de vrachtwagen, zich situeert 
binnen de duur van zijn bediening, 
hoewel hij hem, na de uitvoering van 
de technische controle, eerder bij zijn 
werkgever had moeten terugbrengen ; 
dat het ongeval, zij het onrechtstreeks, 
eveneens verband houdt met de uit
oefening van de bediening >> en << dat de 
personenvennootschap met beperkte aan
sprakelijkheid Van Laere (thans eiseres) 
derhalve burgerrechtelijk aansprakelijk 
blijft " (voor de schade veroorzaakt 
door haar aangestelde), 

terwijl, eerste onde1·deel, het tegen
strijdig, minstens dubbelzinnig is ener
zijds vast te stellen dat verweerder 
(beklaagde) op het ogenblik van het 
ongeval - na herbergbezoek, in dronken 
toestand, ongeveer 9 1/2 uur na beeindi
ging van de controle waar hij in het kader 
van zijn bediening naartoe moest -
op weg was naar zijn huis (« huiswaarts 
keerde ll) en anderzijds te beslissen dat 
hij op het ogenblik van het ongeval 

(1) en (2) Cass., 16 oktober 1972 (Ar1•. cass., 
1973, blz. 165); raadpl. cass., 21 april 1971 
(ibid., 1971, blz. 778) en 14 oktober 1974 
(ibid., 1975, biz. 201). 
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<< terugkeerde met de vrachtwagen » (het
geen een terugkeer naar zijn werkgever 
impliceert) << en hij zich bevond binnen 
de duur van zijn bediening », zodat, 
gezien deze tegenstrijdigheid, minstens 
dubbelzinnigheid, de beslissing niet regel
matig gemotiveerd is (schending van 
artikel 97 van de Grondwet); 

tweede onderdeel, de bestreden beslis
sing, na vastgesteld te hebben dat het 
ongeval gebeurde op de weg naar huis 
rond 21.30 uur terwijl de controle reeds 
te 15 uur was beeindigd, nadat beklaagde 
herbergen had bezocht en tengevolge 
daarvan in dronken toestand verkeerde, 
niet zonder miskenning van artikel 1384, 
lid 3, van het Burgerlijk Wetboek kon 
beslissen dat het ongeval zich situeerde 
binnen de duur van de bediening van 
verweerder, zonder de bijzondere om
standigheden aan te duiden omwille 
waarvan de verplaatsing naar huis, na 
herbergbezoek, meer dan negen uur na 
de beeindiging van de controle waar 
hij naartoe moest, moest beschouwd 
worden als wezenlijk deel uitmakend van 
zijn bediening (schending van arti
kel 1384, meer bepaald lid 3, van het 
Burgerlijk W etboek) ; 

de?·de onderdeel, de in het middel 
geciteerde motivering van het vonnis 
minstens dubbelzinnig is omdat zij het 
niet mogelijk maakt te oordelen of, 
volgens het vonnis, een ongeval dat zich 
voordoet op de weg van het werk naar 
huis steeds moet beschouwd worden als 
zich situerend << binnen de duur van de 
bediening )) van de aangestelde die het 
ongeval veroorzaakt, en als verband 
houdend met deze bediening, dan wel 
of de rechtbank heeft willen beslissen 
dat de verplaatsing naar l.ruis toe, ten 
deze, op grond van aan de zaak eigen 
specifieke omstandigheden, die in het 
vonnis niet zijn aangeduid, beschouwd 
moest worden als deel uitmakend van of 
verband houdend met de bediening van 
de aangestelde, zodat, gezien de dubbel
zinnigheid, het Hof in de onmogelijkheid 
wordt gesteld zijn controle uit te oefenen 
en de beslissing derhalve niet regelmatig 
gemotiveerd is (schending van artikel 97 
van de Grondwet) : 

W at het eerste onderdeel betreft : 

Overwegende dat het niet strijdig of 
dubbelzinnig is, eensdeels, vast te stellen 
dat verweerder op het ogenblik van het 
ongeval, pas omstreeks 22 uur, huiswaarts 
keerde en, anderdeels, te oordelen dat, 
nu de controle te 15 uur een einde nam, 
hij na de uitvoering van die controle de 

vrachtwagen wel vroeger bij zijn werk
gever had moeten terugbrengen ; 

W at het tweede en het derde onderdeel 
betreft: 

Overwegende dat de verhouding van 
ondergeschiktheid die het begrip aange
stelde veronderstelt, bestaat zodra een 
persoon zijn gezag en toezicht op de 
daden van een ander in feite kan uit
oefenen; 

Overwegende dat een onrechtmatige 
daad tot de bediening van een aange
stelde behoort, zodra zij wordt verricht 
tijdens de bediening en, ook al is het 
onrechtstreeks en occasioneel, ermee 
verband houdt ; 

Overwegende dat het vonnis ondubbel
zinnig oordeelt dat ten deze, op grond 
van aan de zaak eigen omstandigheden, 
het ongeval heeft plaatsgehad binnen de 
duur van de bediening van verweerder 
en dat het, zij het onrechtstreeks, verband 
houdt met de uitoefening van die 
bediening; 

Dat het vonnis aldus zijn beslissing 
regehnatig motiveert en wettelijk recht
vaardigt; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen ; 

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

25 oktober 1977. - 2e kamer. -
Voorzitter en Verslaggever, Ridder de 
Schaetzen, raadsheer waarnemend voor
zitter. - Gelijkluidende conclusie, de 
H. Charles, advocaat-generaal.- Pleiter, 
de H. De Gryse. 

2e KAMER.- 25 oktober 1977. 

HERZIENING. - BESLISSING DIE SCHA
DEVERGOEDING HEEFT TOEGEKEND AAN 
EEN BURGERLIJKE PARTIJ. - V:ER
PLICHTING VOOR DE AANVRAGER TOT 
HERZIENING DE BURGERLIJKE PARTIJ 
TOT TUSSENKOMST AAN TE MANEN. -
SANCTIE. 

De partij, die een aanvraag tot he?·ziening 
van een Ve?·oordelende beslissing, welke 
schadeve?'f!oeding heeft toegekend aan 
een btlfffJM'lijke partij, bij het Hoj van 
Oassatie aanhangig maakt, moet, op 
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straffe van niet-ontvankelijkheid van 
de aanvraag, de burgerlijke partij aan
manen om tussen te komen in het ge
ding (1). (Art. 444 Sv.) 

(VAN BOGHOUT.) 

ARREST. 

RET HOF ; - Gelet op het verzoek
schrift getekend door Mr. Carlos De 
Baeck, advocaat bij het Hof, en neer
gelegd ter griffie van het Hof op 20 juli 
1977, waarbij Van Boghout Albert 
herziening aanvraagt van het in kracht 
van gewijsde gegane arrest gewezen door 
het Hof van Beroep te Brussel op 
6 oktober 1975; 

Gelet op het gunstig en met redenen 
omkleed advies van drie advocaten bij 
het hof van beroep, die tien jaar inge
schreven zijn op het tableau; 

Overwegende dat luidens artikel 444 
van het Wetboek van Strafvordering 
de burgerlijke partij gehouden is in het 
geding tot herziening tussen te komen 
bij verzoekschrift aan het Hof van 
Cassatie, ingediend binnen twee maanden 
na aanmaning, bij gebreke waarvan het 
arrest van dit Hof over de ontvankelijk
heid van de aanvraag tot herziening ook 
voor haar bindend is ; 

Overwegende dat uit deze bepaling 
volgt dat de burgerlijke partij dient te 
worden aangemaand tot tussenkomst in 
het geding ; dat, bij gebrek aan een andere 
door de wet aangeduide persoon, de 
verplichting tot het in acht nemen van 
deze rechtsvorm op de verzoeker tot 
herziening rust ; 

Overwegende dat uit geen enkel stuk 
waarop het Hof vermag acht te slaan, 
blijkt dat een aanmaning aan de Ge
meente Schaarbeek, aan Renier Henri 
en aan Falques Raymond, burgerlijke 
partijen, betekend werd ; 

Dat de aanvraag mitsdien niet ont
vankelijk is ; 

Om die redenen, verwerpt de aanvraag ; 
veroordeelt verzoeker in de kosten. 

25 oktober 1977.- 2e kamer.- Voor
zitter, Ridder de Schaetzen, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - Vm·slaggever, 
de H. Delva. - Gelijkluidende conclusie, 

(1) Cass., 29 september 1948 (A1•r. cass., 
1948, biz. 445). 

de H. Charles, advocaat-generaal. 
Pleite1·, de H. De Baeck. 

2e KAMER.- 25 oktober 1977. 

WEGVERKEER. WEGVERKEERS-
REGLEMENT VAN I DECEMBER I975, 
ARTIKEL 23-I-1°.- DRAAGWIJDTE. 

In tegenstelling met m·tikel 32-1° van het 
Wegvm·kee1'B1'eglement van 14 maa1·t 
1968, staat a1·tikel 23-1-1° van het 
Wegvm·kee?'s?·eglement van 1 december 
1975 geen uitzonde1'ing meer toe op de 
ve1·plichting vom· de bestutwde?' om 
1'echts ten opzichte van zijn rij1·ichting 
te pa1·keren op wegen met twee?·ichtings
ve?·lcee?' in het geval dat het 1·echts 
pa1'ke1·en ve1·boden of onmogelijk is; aan 
cleze ve?·plichting wo1·dt evenmin ajbtettk 
gedaan doot het aanbrengen van cle em·ste 
twee ve?'!cee?'stekens omsch1·even in de 
ove1·gangsbepaling van attikel 85-11 van 
het W egverlcee?·sreglement van 1 decembe1· 
1975, die immers geen voorschrijt 
inhottden omt1·ent cle richting waatin 
moet wo1·den geparkee1'd (2}. 

(PROCUREUR DES KONINGS 
TE DENDERMONDE, T. COOL.} 

ARREST. 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 27 juni I977 in hoger beroep 
gewezen door de Correctionele Recht bank 
te Dendermonde ; 

Over het middel afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 6.2. en 23.1.1° van 
het koninklijk besluit van I december 
I975, houdend algemeen reglement op 
de politie van het wegverkeer, 

doordat het vonnis in zijn beweeg
redenen aanneemt « dat de beldaagde 
zijn voertuig had geparkeerd links ten 
opzichte van zijn rijrichting " in een 
straat waar het plaatselijk verkeer « in 
beide richtingen toegestaan is >> doch 

(2) Raadpi. het versiag aan de Koning 
vc56r het koninklijk besiuit houdende aigemeen 
regiement van de politie over het wegverkeer, 
artikei 23-1·1°, Pasin., 1975, II, biz. 1666. 
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hem niettemin vrijspreekt omdat «de 
regel uitgedrukt in artikel 23.1.1° van 
dat verkeersreglement » << geen toepassing 
kan vinden )) wanneer verkeersborden 
betreffende het stilstaan of parkeren 
« die primeren hoven de verkeersregels ll, 

op de plaats van de feiten aanwezig zijn, 
terwijl, eerste onderdeel, uit het verslag 

aan de Koning, dat aan voormeld 
verkeersreglement voorafgaat, blijkt dat 
het de bedoeling is geweest, met het 
invoeren van artikel 23 van het konink
lijk besluit van 1 december l975, « dat 
het links opstellen van de voertuigen 
moet verboden worden op de rijbanen 
met twee rijrichtingen, zelfs wanneer het 
parkeren rechts verboden of onmogelijk 
is)); 

tweede onderdeel, de verkeersborden 
voor parkeer- en stilstandverbod de 
verplichtingen aan de wegge bruikers 
opgelegd door artikel 23.1.1° van het 
Verkeersreglement, bij toepassing van 
artikel 6.2 van dat reglement. niet 
opheffen of tegenspreken : 

Overwegende dat verweerder vervolgd 
was om als bestuurder van een personen
wagen, op de openbare weg, zijn stil
staand of geparkeerd voertuig niet te 
hebben opgesteld rechts ten opzichte 
van zijn rijrichting, op een rijbaan zonder 
eenrichtingsverkeer, zijnde een over
treding van artikel 23.1.1° van het 
W egverkeersreglement van 1 december 
1975; 

Overwegende dat verweerder door het 
vonnis wordt vrijgesproken, op grond 
dat, zo de openbare weg waarop hij 
parkeerde geen rijbaan was met een
richtingsverkeer (omdat sommige voer
tuigen er toegelaten werden in de tegen
gestelde richting), er nochtans ten gevolge 
van aangebrachte verbodstekens, par
keerverbod was aan de rechterzijde ten 
opzichte van zijn rijrichting, terwijl er 
aan de linkerzijde eveneens verkeers
borden waren aangebracht, namelijk 
het in artikel 85.11. eerstvermelde, 
aangevuld met een onderbord met de 
vermelding « schijf verplicht ll, zodat, 
gelet op de plaatselijke configuratie 
van de verkeersborden, die krachtens 
artikel 6.2 van het genoemde Weg
verkeersreglement boven de verkeers
regels gaan, artikel 23.1.1° geen toe
passing meer kan vinden ; 

Overwegende dat artikel 23.1.1 ° van 
het genoemde W egverkeersreglement, in 
tegenstelling met artikel 32.1° van het 
Wegverkeersreglement van 14 maart 
1968, op de verplichting voor de bestuur-

der om rechts ten opzichte van zijn 
rijrichting te parkeren op wegen met 
tweerichtingsverkeer geen uitzondering 
meer toestaat in het geval dat het rechts 
parkeren verboden of onmogelijk is ; 
dat aan die verplichting evenmin afbreuk 
wordt gedaan door het aanbrengen, zoals 
ten deze, van de verkeerstekens om
schreven in de overgangsbepaling van 
artikel 85.11. van het genoemde Weg
verkeersreglement, die immers geen voor
schrift inhouden omtrent de richting 
waarin moet worden geparkeerd ; 

Dat het vonnis derhalve de in het 
middel vermelde wetsbepalingen schendt ; 

Dat het middel gegrond is ; 

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

25 oktober 1977.- 26 kamer.- Voor
zitte1', Ridder de Schaetzen, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - Verslaggever, 
de H. Soetaert. - Gelijkluidende con
clusie, de H. Charles, advocaat-generaal. 

2e KAMER. - 26 oktober 1977. 

1o VOORZIENING IN CASSATIE. 
AFSTAND. - STRAFZAKEN. - DouANE 
EN AOOIJNZEN. - VOORZIENING VAN 
RET BESTUUR VAN FINANOI:iiJN, VERVOL
GENDE PARTIJ, TEGEN EEN VEROOR
DELENDE BESLISSING.- AFSTAND VAN 
DEZE VOORZIENING NIET GELIJK AAN DE 
AFSTAND VAN REORTSVORDERING. 
AFSTAND ZONDER GEVOLG. 

2o VOORZIENING IN CASSATIE. 
VORM. - STRAFZAKEN. - VOORZIE
NING VAN RET BESTUUR VAN FIN ANCIEN, 
VERVOLGENDE PARTIJ. - GEEN BE
TEKENING. NIET-ONTVANKELIJK
REID. 

1° Het Hof slaat geen acht op de ajstand 
van de voorziening die het bestU'WI' van 
financien, vervolgende pm·tij, ingesteld 
heejt tegen een beslissing tot ve1•oordeling 
van de beklaagde, omdat deze. afstand 
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niet gelijlcstaat met ajstand van rechts
vordering (1). 

2° Niet ontvanlcelijk is de voorziening van 
het bestuur van financien, vervolgende 
partij, die niet is betelcend aan de pm·tij 
tegen wie zij is gericht (2). (Art. 418 Sv.) 

(BELGISOHE STAAT, 
MINISTER VAN FINANOIEN, 

T. GERMONPREZ.) 

ARREST (vertaling). 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 7 juni 1977 door het Hof van 
Beroep te Brussel gewezen, waarnaar 
de zaak werd verwezen ; 

Gelet op het arrest van het Hof van 
29 november 1976 (3) ; 

Overwegende dat, bij ter griffie van het 
Hof op 26 juli 1977 neergelegde akte, 
eiser verklaart afstand te doen van zijn 
voorziening ; 

Overwegende dat ten gevolge van een 
materiele vergissing die duidelijk uit de 
samenhang van de tekst van de akte van 
afstand en uit de stukken waarop het 
Hof vermag acht te slaan blijkt, gezegde 
akte van afstand vermeldt dat de voor
ziening waarvan eiser afstand wil doen, 
bij verklaring ter griffie van het Hof van 
Beroep te Bergen werd ingesteld tegen het 
op 7 juni 1977 door dit hof van beroep 
gewezen arrest terwijl zij bij verldaring 
ter griffie van het Hof van Beroep te 
Brussel werd ingesteld tegen het op 
7 juni 1977 door laatstgenoemd hof van 
beroep gewezen arrest ; 

Overwegende dat het aangevochten 
arrest het vonnis van 1 maart 1976 door 
de Oorrectionele Rechtbank te Bergen 
gewezen bevestigt, waarbij beklaagde 
veroordeeld wordt tot een geldboete van 
1.000 frank, in de kosten jegens de 
vervolgende overheidsdienst en jegens 
de openbare partij, en de sluiting van de 
drankgelegenheid bevolen wordt tot op 
de dag dat beklaagde aan de exploitatie 
van gezegde drankgelegenheid geen deel 
meer heeft; 

Overwegende dat het Hof geen acht 
kan slaan op de door het bestuur van 
financien, vervolgende partij, gedane 

(1) Cass., 9 januari 1967 (A1·r. cass., 1967, 
blz. 543); raadpl. cass., 7 maart 1977 (ibid., 
1977, blz. 734). 

(2) Cass., 8 maart 1976 (Arr. cass., 1976, 
blz. 770). 

afstand van de voorziening tegen een 
beslissing tot veroordeling van beklaagde, 
omdat deze afstand niet gelijkstaat met 
afstand van rechtsvordering ; 

Overwegende dat uit de stukken 
waarop het Hof vermag acht te slaan 
niet blijkt dat eiser, vervolgende partij, 
zijn voorziening heeft doen betekenen 
aan de partijen tegen wie ze gericht is; 

Dat de voorziening niet ontvankelijk is ; 

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

26 oktober 1977.- 2e kamer.- Voor
zitter, de H. Legros, raadsheer waar
nemend voorzitter. - V erslaggever, de 
H. Stranard. - Gelijkluidende conclusie, 
de H. Duchatelet, advocaat-generaal. -
Pleiter, de H. Fally. 

2e KAMER. - 26 oktober 1977. 

DESKUNDIGENONDERZOEK. 
STRAFZAKEN. - 0PROEPING VAN DE 
PARTIJEN VOOR DE VERRIOHTINGEN 
VAN DE DESKUNDIGEN. - GEEN VER
PLIOHTING. 

In stmfzaken schrijft geen enkele wette
lijke bepaling voo1· dat de partijen 
moeten opgm·oepen worden voo1· de 
verrichtingen van de deskundigen (4). 

(DUCHESNE, T. NATIONALE MAATSOHAPPIJ 
VOOR KREDIET AAN DE NIJVERHEID.) 

ARREST (vertaling). 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 8 juni 1977 door het Hof van 
Beroep te Brussel gewezen ; 

A. In zoverre de voorziening gericht is 
tegen de beslissingen op de strafvordering 
ingesteld wegens de telastlegging A-6 en 
op het gedeelte van de telastlegging B -1 
dat 2.513.000 frank te hoven gaat : 

Overwegende dat, nu eiser hiervan 
vrijgesproken werd, de voorziening 

(3) Arr. cass., 1977, blz. 359. 
(4) Cass., 9 oktober 1973 (Arr. cass., 1974, 

biz. 160) en 17 november 1975 (ibid., 1976, 
biz. 343). 
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wegens gebrek aan belang niet ontvan
kelijk is; 

B. In zoverre de voorziening gericht 
is tegen de beslissingen op de straf
vordering ingesteld wegens het overige 
van de telastleggingen en op de civiel
rechtelijke vordering : 

W at het eerste middel betreft, afgeleid 
uit het feit dat het deskundig boeken
onderzoek onjuist en vooringenomen is, 
daar het bij afwezigheid van eiser en 
zonder diens medewerking werd verricht 
in de lokalen van verweerster, nadat hem 
alle bewijsstukken en dossiers waren 
ontnomen en zonder dat verweerster 
de door eiser gevraagde stukken over
gezonden had : 

Overwegende dat de oproeping van de 
partijen voor de verrichtingen van de 
deskundigen, in strafzaken, niet ver
plichtis; 

Dat het middel, wat dit betreft, niet 
kan worden aangenomen ; 

Overwegende, wat het overige betreft, 
dat het middel, dat het Hof zou nopen 
feitelijke elementen na te gaan, niet 
ontvankelijk is ; 

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

26 oktober 1977.- 2e kamer.- Voor
zitter, de H. Legros, raadsheer waar
nemend voorzitter. - Vm·slaggeve1·, de 
H. Screvens. - Gelijkluidende conclusie, 
de H. Duchatelet, advocaat-generaal. 

2e KAMER. - 26 oktober 1977. 

STRAF. - 0NOPZETTELIJK TOEBRENGEN 
VAN SLAGEN OF VERWONDINGEN. -
GELDBOETE VAN 50 FRANK. - GEEN 
OPGAVE VAN VERZACHTENDE OMSTAN
DIGHEDEN.- 0NWETTIGHEID. 

Onwettig is de geldboete van minde1' dan 
50 fmnk wegens onopzettelijk toeb1·engen 
van slagen of ve1·wondingen, als de 
beslissing niet vaststelt dat er VM'Zach
tende omstandigheden aanwezig zijn (1). 
(Artt. 418 en 420 S.W.) 

(1) Raadpl. cass., 17 augustus 1976 (AlT. 
cass., 1976, blz. 1235) en 22 februari 1977 
(ibid., 1977, blz. 684). 

(PROCUREUR DES KONINGS TE DINANT, 
T, NOIRET.) 

ARREST (vertaling). 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 23 mei 1977 in hoger beroep 
gewezen door de Oorrectionele Recht bank 
te Dinant; 

III. In zoverre de voorziening gericht 
is tegen de beslissing op de strafvordering 
tegen verweerder wegens de telast
legging 0: 

Over het middel afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 418 en 420 van 
het Strafwetboek, 

doordat het aangevochten vonnis tegen 
rechtstreeks gedaagde Lucien N oiret 
de telastlegging bewezen verldaart, om 
te Nismes, op 14 mei 1975, door gebrek 
aan voorzichtigheid of voorzorg, maar 
zonder het oogmerk om de persoon van 
een ander aan te randen, onopzettelijk 
slagen of verwondingen te hebben toege
bracht aan Jean-Paul Huart (arti
kelen 418 en 420 van het Strafwetboek), 
tegen welke telastlegging de genoemde 
Lucien Noiret door de Politierechtbank 
te Oouvin ter terechtzitting van 4 de. 
cember 1975 werd verzocht zijn verdedi· 
ging voor te dragen, en deze beklaagde 
tot een geldboete van 25 frank verhoogd 
met 290 opdeciemen veroordeelt, 

terwijl, em·ste onderdeel, de correctionele 
rechtbank, door deze wijze van handelen, 
het misdrijf dat tot de wanbedrijven 
behoort heeft omgezet in een over
trading zonder verzachtende omstandig
heden te vermelden, 

en, tweede ondm·deel, zij verzuimd 
hebben, na deze omzetting in overtrading, 
vast te stellen dat de verjaring inge
treden was: 

W at het eerste onderdeel betreft : 

Overwegende dat het aangevochten 
vom1is verweerder Lucien Noiret veroor
deelt tot een geldboete van 25 frank 
wegens het in het middel aangeduide 
misdrijf; 

Overwegende dat de artikelen 418 en 
420 van het Strafwetboek dit misdrijf 
met een gevangenisstraf van acht dagen 
tot zes maanden straffen en met geld
boete van 50 frank tot 500 frank of met 
een van die straffen alleen ; 

Overwegende dat wanneer artikel 85 
.van het Strafwetboek de mogelijkheid 
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opent verzachtende omstandigheden aan 
te nemen en de straf in de door dat 
artikel bepaalde omvang te verminderen, 
de rechter niettemin de plicht is opgelegd, 
ingeval hij oordeelt van deze mogelijk
heid toepassing te moeten maken, deze 
verzachtende omstandigheden aan te 
geven; 

Overwegende dat het aangevochten 
vonnis geen verzachtende omstandig
heden aanduidt ; 

Dat het middel gegrond is ; 

Om die redenen, en zonder acht te 
slaan op het tweede onderdeel van het 
middel dat geen ruimere cassatie of 
cassatie zonder verwijzing zou kunnen 
meebrengen, vernietigt het bestreden 
vonnis in zoverre het over de telast
legging a en over de kosten uitspraak 
doet; beveelt dat van dit arrest melding 
zal worden gemaakt op de kant van de 
gedeeltelijk vernietigde beslissing ; laat 
de kosten ten laste van de Staat ; 
verwijst de aldus beperkte zaak naar de 
Correctionele Rechtbank te Namen, zit
ting houdend in hoger beroep. 

26 oktober 1977.- 2e kamer.- Voor
zitte1', de H. Legros, raadsheer waar
nemend voorzitter. - Ve1·slaggeveT, de 
H. Stranard. - Gelijkluidende conclusie, 
de H. Duchatelet, advocaat-generaal. 

1" KAMER.- 27 oktober 1977. 

1° CASSATIE. - BEVOEGDHEID. 
SoHENDING VAN EEN J\HNISTERI:ELE 
OMZENDBRIEF. - SOHENDING WAAR
TEGEN GEEN OASSATIEBEROEP OPEN
STAAT. 

2o WETTEN EN BESLUITEN. 
MINISTERIELE OMZENDBRIEVEN TER 
INTERPRETATIE VAN EEN WET. 
GEEN WETTEN IN DE ZIN VAN ARTI
REL 608 VAN HET GEREOHTELIJR 
WETBOER. 

3o GEMEENTE- EN PROVINCIE
BELASTINGEN. DIREOTE GE
MEENTEBELASTINGEN.- REOLAMATIE. 
- BESTENDIGE DEPUTATIE.- EIGEN
LIJRE REOHTSPRAAR. 

1 o en 2° Een ministe1·iele omzendbriej, die 
een wet inteTpreteert, is geen wet in de 
zin van artikel 608 van het Gerechtelijk 

W etboelc en de schencling m·van leve1·t 
geen g1·ond tot cassatie op (1). 

3° De bestendige deputatie van een 
provinciet·aad, waaTbij een 1'eclamatie 
tegen clirecte gemeentebelastingen aan
hangig is, t1·eedt op als Techtscollege (2). 
(Art. 107 Grondwet.) 

" (FORTPIED, T. GEMEENTE OTTIGNIES.) 

ARREST (vertaling). 

HET HOF ; - Gelet op de bestreden 
beslissing, op 23 september 1976 door 
de Bestendige Deputatie van de Provin
cieraad van Brabant gewezen ; 

Over het middel afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 6, 92, 112 van de 
Grondwet, 136 tot 138 van de gemeente
wet van 30 maart 1836, 70bis van de wet 
van 29 maart 1962 houdende organisatie 
van de ruimtelijke ordening en van de 
stedebouw, gewijzigd door de wetten van 
22 april en 22 december 1970, van de 
belastingverordening door de gemeente
raad van Ottignies op 15 april1975 vast
gesteld en van de ministeriiile omzend
brief van 16 februari 1976, met name het 
derde punt van het voorlaatste lid, 

do01·dat de aangevochten beslissing in 
hoofdzaak als volgt met redenen omkleed 
is : <e dat het bestaan van speculatiegeest 
bij de eigenaars van de grondpercelen die 
behoren tot het hogervermelde type 
geenszins moet bewezen worden ; dat de 
bestendige deputatie waarbij een klacht 
tegen een directe vaste gemeentebelasting 
is aanhangig gemaakt, uitspraak doet als 
administratief rechtscollege en dat het 
grondwettelijk beginsel van de scheiding 
der machten van toepassing is ; dat een 
ministeriiile omzendbrief bij ontbreken 
van een wet die de regering bevoegdheid 
verleent niets meer dan een aanbeveling 
kan zijn, en dat zij aileen verplicht is 
in de gevailen waar zij door bijzondere 
wetten of door krachtens deze wetten 
gemaakte verordeningen is opgelegd 
(Raad van State, 4 februari 1971), 

terwijl de beslissing zelf door een 
vermoeden JU1'is et de ju1·e het bestaan 
bevestigt van speculatiegeest bij aile 

(1) Vgl. cass., 3 maart 1977 (An·. cass., 
1977, blz. 720). 

(2) Cass., 24 maart 1977 (Arr. cass., 1977, 
blz. 799). 
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eigenaars van niet-bebouwde kavels; 
de wet dit vermoeden niet insluit ; de 
omzendbrief van 16 februari 1976 er niet 
om geeft ; het « onduidelijke beginsel '' 
van de scheiding der machten van de 
bestendige deputatie geen « rechtbank '' 
maakt in de zin van artikel 92 van de 
Grondwet wanneer zij geschillen beslecht, 
en evenmin de ontkenning is van de 
voogdij van de uitvoerende macht over 
de gemeentelijke << macht '' ; men op de 
vraag of de bepalingen van een minis
teriele omzendbrief gebiedend zijn niet 
een enkel, allesomvattend en simplistisch 
antwoord kan geven ; het in de aange
vochten beslissing vermelde arrest van 
de Raad van State van 4 februari 1971 
niet in verband staat met de zaak ; een 
omzendbrief van 24 januari 1953 de 
gemeenten tot gematigdheid << aan
spoorde '' inzake het bedrag van een 
indirecte verblijfsbelasting ; eiser zich 
met nog meer reden beroept op het arrest 
nr. 13.666, van 8 juli 1969, van de Raad 
van State ; de ruimtelijke ordening en 
de stedebouw << door de wetgever niet 
werden aanzien als een materie die van 
gemeentelijk of provinciaal belang is ~ 
in welk geval alleen de gemeenten of de 
provincies bevoegd zouden zijn ~ doch 
als een voorwerp van nationaal belang 
die op Staatsniveau client geregeld, ook 
al wordt de uitvoering van de voor
schriften ter zake aan plaatselijke of 
gewestelijke organen toevertrouwd l> ; de 
Minister van Binnenlandse Zaken, al 
treedt hij op als toezichthoudende over
heid, zich door zijn omzendbrief van 
16 februari 1976 naar het standpunt van 
het Ministerie van Open bare W erken 
voegt, dat de wet van 29 maart 1962 had 
uitgewerkt, en dit op grond van << de 
overweging dat, zowel op provinciaal als 
op gemeentelijk vlak, onzekerheid heerst 
wat betreft de precieze draagwijdte van 
dit begTip >> van de wet, met name dat 
van << bebouwde percelen ))' in arti
kel 70bis van de wet van 29 maart 1962; 
de bewoordingen van de wet << niet 
bebouwde percelen >> alsook die van de 
parlementaire voorbereiding ~ << het 
uitvoeren van de verkavelingen >> ~ 
dubbelzinnig zijn, wanneer er sprake is 
van samengevoegde en tot een geheel 
aangelegde percelen met een woning ; 
een eerste interpretatie, die ongunstig 
is voor de eigenaars, met de wetten 
verenigbaar is ; wanneer zij de overhand 
mocht krijgen, eiser nog altijd overeen
komstig de bepalingen van artikel 57, 
§ 2, van de wet van 29 maart 1962 zou 
kunnen handelen ; een tweede inter
pretatie, die geenszins in strijd is met 

de wetten, in andere gemeenten de 
overhand heeft gekregen en de minis
teriiile omzendbrief van 16 februari 1976 
inspireert ; genoemde omzendbrief onder 
de nationale en gebieclende draagwijdte 
van de wet valt die hij in geheel het Rijk 
gelijkvormig uitlegt en toepast, zodat 
een uitdrukkelijke hiermede strijdige 
beschikking van een belastingverordening 
geschorst en vernietigd zou kunnen 
worden (artikelen 86 en 87 van de 
gemeentewet); de betwiste aanslag en 
de in aansluiting daarmee aangevochten 
beslissing, die de omzendbrief waarvan 
sprake als een loutere << aanbeveling >> 

aanzien, artikel 70, § 1, van de wet van 
29 maart 1962 schenden en een verkeerde 
toepassing maken van de belasting
verordening van 15 april 1975, die, bij 
ontstentenis van uitdrukkelijke bepaling, 
geacht wordt met genoemde wet overeen 
te stemmen, zoals zij op gelijke wijze 
client begrepen te worden; eiser, inder
daad, ontegenzeglijk voldoet aan de 
voorwaarden die in het voorlaatste 
lid, 3°, gesteld worden om onder toe
passing te vallen van de gezegde om
zendbrief; 

Overwegende dat het middel niet 
preciseert waardoor de bestreden beslis
sing de artikelen 6 en ll2 van de Grand
wet en 136 a 138 van de gemeentewet 
zou geschonden hebben ; 

Dat het middel, wat dit betreft, niet 
ontvankelijk is; 

Overwegende dat voor het overige uit 
het middel blijkt dat, hoewel het de 
schending aanvoert van artikel 70bis 
van de wet van 29 maart 1962 houdende 
organisatie van de ruimtelijke ordening 
en van de stedebouw en van de belasting
verordening van 15 april 1975, de enige 
grief tegen de aangevochten beslissing is 
dat zij zich niet houdt aan de interpre
tatie die door een ministeriiile omzend
briefvan 16 februari 1976 aan het boven
vermelde artikel 70bis zou zijn gegeven; 

Dat wat dit betreft, de gTief die afgeleid 
is uit de schending van het gezegde 
artikel 70bis en van de belastingverorde
ning met de, eveneens aangevoerde, 
schending van de ministeriiile omzend
brief van 16 februari 1976 samenvalt; 

Overwegende dat een ministeriiile om
zendbrief die een wet interpreteert geen 
wet is in de zin van artikel 608 van het 
Gerechtelijk Wetboek en dat zijn scherr
ding geen aanleiding geeft tot cassatie ; 

Dat het weinig belang heeft of de 
bestreden beslissing van de hoven en 
rechtbankBn uitgaat dan wel door de 
bestendige deputatie van een provincie-
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raad werd gewezen, wanneer laatst
genoemde, zoals ten deze, als adminis
tratief rechtscollege optreedt ; 

Dat het middel niet ontvankelijk is ; 
En overwegende dat noch uit de 

bestreden beslissing noch uit de regel
matig aan het Hof onderworpen stukken 
blijkt dat een middel dat de openbare 
orde raakt van ambtswege dient opge
worpen te worden ; 

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

27 oktober 1977.- 16 kamer.- Voor
zitter, de H. Trousse, raadsheer waar
nemend voorzitter. - Ve1·slaggever, de 
H. Meeus. - Gelijkluidende conclusie, 
de H. Krings, advocaat-generaal. 

I e KAMER. - 27 oktober 1977. 

1° WETTEN ENBESLUITEN.- ToE
PASSING IN DE TIJD. - W:ElTTEN OP D:El 
BEVOEGDH:EliD EN DE R:ElCHTSPLEGING. 
- GERECHTELIJ"K WETBO:ElK, ARTI
KEL 3. - HANG:ElND R:ElCHTSG:ElDING. -
BET:ElKENIS VAN D:ElZ:El WOORDEN. 

2° WETTEN EN BESLUITEN. - ToE
PASSING IN DE TIJD.- WETT:ElN OP DE 
BEVO:ElGDH:EliD :EN DE RECHTSPLEGING. 
- G:ElRECHT:ElLIJ"K WETBOEK, ARTI
KEL 3. - RECHTSMIDDELEN BEHEERST 
DOOR D:El B:ElPALING:ElN DI:El VAN KRACHT 
ZIJN OP D:El DAG VAN DE UITSPRAAK. 

30 ARBITRAGE. - ScHEIDSRECHTER
LIJKE UITSPRAAK. - UITVOERBAAR
VERKLARING. - DOEL. 

40 ARBITRAGE. - SCHEIDSRECHTER
LIJKE UITSPRAAK. - NI:ElTIGV:ElRKLA
RING. - TOEPASSELIJKE REGELS. -
TOEPASSING VAN D:El WET DIE VAN 

(1) en (2) Cass., 10 februari 1972 (A1·r. oass., 
1972, biz. 536), en de conciusie van de Eerste 
Advocaat-Generaai Mahaux v66r dit arrest 
verschenen in Bull. en Pas., 1972, I, 532. 
Raadpi. cass., 30 juni 1961 (Bull. en Pas., 
1961, I, 1201); 18 oktober 1963 (ibid., 1964, 
I, 180); 25 september 1970, 5 maart en 17 juni 
1971 (ibid., 1971, biz. 85, 647 en 1047) en 
8 oktober 1971 (ibid., 1972, biz. 152). 

KRACHT IS OP DE DAG WAAROP D:El 
BESLISSING DOOR DE SCHEIDSRECHTERS 
IS GEW:ElZEN :EN ONDERT:ElKEND. 

1° In de ?'egel van artikel 3 van het Gerech
telijk Wetboek volgens welke de wetten 
op de bevoegdheid en de ?'echtspleging, 
onder de gestelde voorwaa1·den, van 
toepassing zijn op de hangende rechts
gedingen, wo1·dt onder « hangende rechts
gedingen >> vm·staan de ?'echtsgedingen 
waarover nag uitspmak moet gedaan 
worden bij de inwm·kingt?·eding van de 
nieuwe bepalingen (I). 

2o In geval van wijziging van de wetgeving 
betreffende de ?'echtsmiddelen tegen de 
vonnissen worden, behottdens anders
luidende bepaling, de ?'echtsmiddelen 
die daartegen openstaan gm·egeld doo?' 
de wet die van kracht is op de dag van 
de uitspraak; de regel van a1·tikel 3 van 
het Gerechtelijk Wetboek is geen anders
luidende bepaling, mt de cc hangende 
?'echtsgedingen >> die dam·in wm·den be
doeld betrekking hebben op de rechts
gedingen waarovm· nag uitspmak moet 
gedaan worden bij de inwerkingtreding 
van de nieuwe bepalingen (2). 

30 Een scheids?·echte?'lijke beslissing bestaat 
zodra zij door de scheidsTechte?'s is 
gewezen en onde1·tekend, daa?' het exe
quatu?' slechts ve1·eist is om aan de 
beslissing uitvoe?·baTe kmcht te ver
lenen (3). (Impliciete oplossing.) 

4° Het ar?'est dat, al was het impliciet, 
vaststelt dat een scheidsrechte?'lij ke uit
spTaak is gewezen, uitvoeTbaaT ve?·klaa?·d 
en betekend v66T de inwe?·kingtTeding 
van de wet van 4 juli 1972 tot goed
keuring van de Eu1·opese OveTeenkomst 
houdende een eenvoTmige wet inzake 
arbitmge en tot invoeTing in het Gerech
telijk Wetboek van een zesde deel 
betTejfende de a?·bit?·age, kan deze wet 
niet wettig toepassen op een vordering 
tot nietigveTklaring van deze uitspmak, 
zelfs indien k1·achtens de V?'oegeTe wet
geving nietigverkla1·ing van de uitspraak 
bij wege van hager be1·oep kon gevoTdeTd 
woTden, nu zowel de teTmijn als de 

(3) Cass., 10 juni 1954 (Bull. en Pas., 1954, 
I, 859). 

Door te beslissen dat de regei volgens welke 
de wet, die van kracht is op de dag van de 
uitspraak, van toepassing is op de rechts
middeien die tegen deze beslissing openstaan, 
bevestigt het Hof zijn rechtspraak van het 
zoeven vermeide arrest. 
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voorwaarden voor dit rechtsmiddel biJ 
die wet zijn gewijzigd. 

(REGOUT, T. DE MOFFARTS 
EN LITISCONSORTEN; DE MOFFARTS 

EN LITISCONSORTEN, T. REGOUT.) 

ARREST (vet·taling). 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 24 juni 1976 door het Hof van 
Beroep te Luik gewezen ; 

Overwegende dat de voorzieningen in 
de onder nummers 5584 en 5692 op de 
algemene rol ingeschreven zaken tegen 
hetzelfde arrest gericht zijn en van 
ambtswege dienen te worden samen
gevoegd; 

I. Op de voorziening van Georges 
Regout tegen de verweerders Elyane de 
Moffarts, Germaine Regout, Henri Col
linet, Marie-Madeleine Regout en Chris
tiane Lamarche : 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 3, 1704, 
inzonderheid 2.g, 1707, inzonderheid 1, 
van het Gerechtelijk W etboek en 2 van 
het Burgerlijk Wetboek, van het alge
meen rechtsbeginsel van de niet-terug
werkende kracht van de wetten en van 
artikel 1028 van het Wetboek van 
Burgerlijke Rechtspleging, 

doordat het arrest, met toepassing van 
de artikelen 1704-2, g, en 1707-1 van het 
Gerechtelijk W etboek, de bij exploot van 
27 november 1973 door de rechtsvoor
ganger van de eerste verweerster en de 
andere verweerders ingestelde rechts
vordering ontvankelijk verklaart, die 
strekte tot nietigverklaring van de op 
4 maart 1972 op tegenspraak in laatste 
aanleg uitgesproken scheidsrechterlijke 
beslissing die uitvoerbaar verklaard werd 
bij beschikking van 26 april 1972 en op 
30 juni 1972 aan de rechtsvoorganger 
van eerste verweerster en aan de andere 
verweerders betekend, om de redenen 
dat laatstgenoemden pas op 18 oktober 
1973 vernamen << dat de scheidslieden 
zich een oordeel hadden gevormd met 
name op grond van stuklmn die hen door 
de sekwester zelf waren overhandigd ; 
.. . dat hieruit volgt dat het exploot van 
27 november 1973 de vordering tot 
vernietiging heeft ingesteld binnen de 
bij artikel 1707 van het Gerechtelijk 
Wetboek bepaalde termijn, die op 18 ok
tober 1973 begon te lopen, daar deze 
bepaling vanaf haar inwerkingtreding 
van toepassing was (Gerechtelijk Wet-

boek, artikel 3) », en << dat de beslissing 
van 4 maart 1972 met miskenning van 
de rechten van de verdediging werd 
gewezen », daar de scheidslieden uit
spraak deden op grond van stukken 
waarvan niet bewezen is dat zij de 
verweerders bekend zouden geweest zijn, 

te1·wijl, eerste onderdeel, krachtens het 
algemeen rechtsbeginsel van de niet
terugwerkende kracht van de wetten, 
bij wijzigingen van de wetgeving betref
fende de rechtsmiddelen tegen een 
scheidsrechterlijke beslissing en de gron
den tot vernietiging ervan, behoudens 
andersluidende bepaling, de wet die van 
kracht is op de dag van de uitspraak, of 
althans op de dag waarop zij uitvoerbaar 
is verklaard, of althans op de dag waarop 
zij betekend werd, de rechtsmiddelen en 
de gronden tot vernietiging van de 
scheidsrechterlijke beslissing regelt ; noch 
het door het arrest aangevoerde artikel 3 
van het Gerechtelijk W etboek noch enige 
andere bepaling van de hogervermelde 
wet van 4 juli 1972, aan dit beginsel 
afbreuk doen ; hieruit volgt dat het arrest, 
door de bepalingen van deze wet toe te 
passen bij de uitspraak over een vorde
ring tot vernietiging van een scheids
rechterlijke beslissing die v66r de in
werkingtreding van deze werd uitge
sproken, uitvoerbaar verklaard en be
tekend, de wettelijke bepalingen en 
het algemeen rechtsbeginsel die in het 
middel zijn aangeduid, heeft geschonden 
(met uitzondering van artikel 1028 van 
het W etboek van Burgerlijke Rechts
pleging); 

tweede onderdeel, volgens de bepalingen 
van het Wetboek vanBurgerlijke Rechts
pleging die van toepassing waren v66r de 
inwerkingtreding van de hogervermelde 
wet van 4 juli 1972, het feit dat de 
scheidslieden uitspraak zouden hebben 
gedaan op grond van stuklmn die aan 
een van de partijen niet medegedeeld 
zijn de vernietiging van een in laatste 
aanleg gewezen scheidsrechterlijke beslis
sing niet ten gevolge had en het recht 
niet gaf om verzet aan te tekenen tegen 
het bevelschrift tot tenuitvoerlegging 
van de scheidsrechterlijke beslissing en 
evenmin om enig ander rechtsmiddel in 
te stellen ; hieruit volgt dat het arrest, 
door de beslissing tot nietigverldaring van 
de op 4 maart 1972 in laatste aanleg 
gewezen scheidsrechterlijke beslissing op 
dergelijk feit te steunen, artikel 1028 
van het Wetboek van Burgerlijke Rechts
pleging geschonden heeft : 

Wat het eerste onderdeel betreft : 
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Overwegende dat eiser in zijn voor het 
hof van beroep genomen conclusie be
weerde dat de scheidsrechterlijke beslis
sing op 4 maart 1972 was gewezen, dat 
zij op 26 april 1972 uitvoerbaar werd 
verklaard en dat hij ze aan de verweer
ders op 30 juni 1972 had doen betekenen, 
v66r de inwerkingtreding van de wet 
van 4 juli 1972 tot goedkeuring van de 
Europese Overeenkomst houdende een 
eenvormige wet inzake arbitrage, onder
tekend te Straatsburg op 20 januari 1966, 
en tot invoering in het Gerechtelijk 
Wetboek van een zesde deel betreffende 
de arbitrage, en dat deze wet bijgevolg 
de rechtsmiddelen tegen de uitspraak 
niet kon regelen ; dat hij, daarenboven, 
aanvoerde dat de verweerders op grond 
van de vroegere wetgeving, reeds hoger 
beroep hadden ingesteld tegen deze 
beslissing, doch dat hun beroep bij arrest 
van 19 juni 1973 was afgewezen (1); 

Overwegende dat het bestreden arrest, 
wat dit verweermidde1 betreft, beslist 
dat de vordering tot vernietiging van de 
uitspraak ontvankelijk is, die door de 
verweerders bij de rechtbank van eerste 
aanleg op 27 november 1973 ingesteld 
werd en die steunde op het door hoger
vermelde wet van 4 juli 1972 in het 
Gerechtelijk Wetboek ingevoegde arti
kel1707, "daar deze bepaling vanaf haar 
inwerkingtreding van toepassing was 
(Gerechtelijk Wetboek, artikel 3) "; 

Overwegende dat ingeval de wetgeving 
betreffende de rechtsmiddelen tegen de 
vonnissen gewijzigd wordt, de wet die 
van kracht is op de dag van het vonnis, 
behoudens strijdige bepaling, de rechts
middelen regelt die daartegen openstaan ; 

Dat de in artikel 3 van het Gerechtelijk 
W etboek vastgestelde regel geen hiermee 
strijdige bepaling is, daar de "hangende 
rechtsgedingen " die daar bedoeld zijn 
betrekking hebben op rechtsgedingen 

(1) Uit de uitleg van de verwerende par
tijen in hun memories van antwoord bleek 
dat zij in het oorspronkelijk appelgeding tegen 
de scheidsrechterlijke beslissing nog niet 
wisten dat hun rechten van verdediging 
werden geschonden ; dit hadden ze pas later 
ontdekt en die feiten hebben als grondslag 
gediend voor hun later ingestelde procedure 
tot nietigverklaring. Het arrest op dit hoger 
beroep was ook uitgesproken voordat zij die 
schending hadden ontdekt. 

Hadden de partijen dan geen beroep kunnen 
doen op herroeping van het gewijsde onder de 
gelding van het W etboek van burgerlijke 
rechtsvordering? Herroeping van het gewijsde 
was immers mogelijk in geval van schending 

waarover nog uitspraak moet gedaan 
worden bij de inwerkingtreding van de 
nieuwe bepalingen ; 

Overwegende dat, ook al kon in het 
onderhavig geval, zoals de verweerders 
betogen, krachtens de v66r de wet van 
4 juli 1972 geldende wetgeving, de 
vernietiging van de uitspraak door middel 
van hoger beroep worden gevorderd, 
de termijn en de voorwaarden van de 
vordering tot nietigverklaring echter 
door deze wet werden gewijzigd ; 

Overwegende dat het arrest de wet 
van 4 juli 1972 niet wettelijk kon toe
passen op een vordering tot nietig
verklaring van de scheidsrechterlijke 
uitspraak van 4 maart 1972, die, volgens 
de door het arrest niet tegengesproken 
conclusie van eiser, ten deze v66r de 
inwerkingtreding van deze wet uitge
sproken, uitvoerbaar verklaard en be
tekend was; 

Dat dit onderdeel van het middel 
gegrond is; 

II. Op de voorziening van de eisers 
Elyane de Moffarts, Germaine Regout, 
Henri Collinet, Marie-Madeleine Regout 
en Christian Lamarche tegen Georges 
Regout : 

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

doordat, na te hebben vastgesteld dat 
de partijen aan de scheidslieden opdracht 
gegeven hadden met name het juiste 
bedrag te bepalen van het door ver
weerder van zijn moeder ontvangen 
voorschot op zijn erfdeel, en, in hoofd
zaak, dat de scheidslieden, om over dit 
vraagstuk te beslissen, zich op stuk:ken 
hadden gesteund, waarvan niet bewezen 
was dat zij aan de partijen waren 
medegedeeld, het arrest beslist "dat de 

van een op straffe van nietigheid voorge
schreven rechtsvorm, voor zover deze nietig
heid eerst ontdekt werd nadat de beslissing 
in kracht van gewijsde was gegaan. W ellicht 
was dit de reden ter verantwoording van 
deze grond tot herroeping van het gewijsde 
onder het stelsel van het oude W etboek van 
Burgerlijke Rechtsvordering. Men kan zich 
afvragen of door die reden af te schaffen, 
omdat het ook gaat om een cassatierniddel, 
de wetgever van 1967 aan de partijen geen 
rechtsmiddel heeft ontnomen in een geval 
dat gewis uitzonderlijk is, zoals het onder
havige geval, waarin geen cassatieberoep 
mogelijk geweest was en waarin voortaan 
geen ander rechtsmiddel meer openstaat. 
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beslissing van 4 maart 1972 met mis
kenning van de rechten van de verdedi
ging werd gewezen », en dienvolgens, 
gezegde uitspraak vernietigt en verklaart 
dat de beslissing van 8 november 1973 
doelloos is, 

terwijl de eisers hun vorderingen tot 
nietigverklaring van de beslissing van 
4 maart 1972 beperkt hadden tot het 
beschikkende gedeelte ervan waarbij 
het door verweerder ontvangen voorschot 
op zijn erfdeel op 25.246.568 frank 
bepaald werd en hen, dienvolgens, veroor
deelde om aan laatstgenoemde het 
bedrag van 13.662.976 frank te betalen; 
nu het arrest genoemde uitspraak zonder 
verdere precisering nietig verklaart, het 
noodzakelijk al de beschikl{ingen ervan 
vernietigt, zowel de door eisers aange
vochten beschikking als die beschik
kingen die zij niet bestreden, en, derhalve, 
in strijd met artikel 1138, 2°, van het 
Gerechtelijk W etboek, meer heeft toe
gekend dan er gevraagd was : 

Overwegende dat ten gevolge van de 
vernietiging van het arrest op de voor
ziening van verweerder, de voorzieningen 
van de eisers alle belang hebben verloren; 

Om die redenen, voegt de zaken samen 
die onder nummers 5584 en 5694 op de 
algemene rol ingeschreven zijn ; zonder 
het tweede onderdeel van het eerste 
middel en de andere door de eiser 
Georges Regout ingeroepen middelen, 
noch het door de eisers Elyane de 
Moffarts, Germaine Regout, Henri Col
linet, Marie-Madeleine Regout en Chris
tian Lan1arche aangevoerde middel te 
moeten onderzoeken, die tot geen ruimere 
cassatie kunnen leiden, vernietigt het 
bestreden arrest, behalve in zoverre het 
de zaken samenvoegt en de hogere 
beroepen 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 
uitspraak wordt gedaan; verwijst de 
aldus beperkte zaak naar het Hof van 
Beroep te Brussel. 

(1) Cass., 21 februari 1967 (A1T. cass., 1967, 
blz. 793); 0LA:EJYS BoUUA:ElRT, De aanslag, 
blz. 286, nr. 450. De bevoegdheden van de 
directeur der belastingen zijn aanzienlijk 
gewijzigd bij de wet van 16 maart 1976. 
De regel zoals die in het geannoteerde arrest 
is vermeld kan voortaan geen toepassing meer 
vinden. 

27 oktober 1977.- 1e kamer.- Voor
zitter, de H. Trousse, raadsheer waar
nemend voorzitter. - Verslaggever, de 
H. Meeus. - Gelijkluidende conclusie, 
de H. Krings, advocaat-generaal. -
Pleiters, de HH. VanRyn en Kirkpatrick. 

1e KAJ\'IER.- 27 oktober 1977. 

1° INKOMSTENBELASTINGEN. 
BEZWAARSOHRIFT. - B:ElVO:ElGDHEDEN 
VAN DE DIREOTEUR D:ElR BELASTINGEN. 
- Ol\'IVANG VAN DEZE BEVO:ElGDHED:ElN. 

2° BEWIJS. - BEWIJS DOOR G:ElSOHRIFT. 
- BEWIJSKRAOHT VAN DE AKT:ElN. -
BURGERLIJK:El ZAKEN. - 0VER:El:ElN
KOl\'IST BIJ GESOHRIFTE VASTGESTELD. 
- UITLEGGING. - REOHTER DIE ZIOH 
ZOWEL OP UITWENDIG:El ALS OP INWEN
DIGE G:ElGEVENS VAN DE AKTE B:ElRO:ElPT 
Ol\'l DE WERKELIJKE BEDO:ElLING VAN D:El 
PARTIJEN TE BEPALEN. - UITLEGGING 
V:ElRENIGBAAR MET DE BEWOORDINGEN 
VAN HET GESOHRIFT.- GEEN BOHEN
DING VAN DE BEWIJSKRAOHT VAN DE 
AKTEN. 

3° VENNOOTSCHAPPEN.- AAND:El:ElL
HOUDER. - UITO:ElF:ElNING VAN DE AAN 
RET AAND:El:ElL V:ElRBONDEN R:ElOHTEN. 
- VooRWAARD:El. 

4° KOOP.- GEVOLGEN. 

5° KOOP.- V:ElRKOOP MET RECHT VAN 
WEDERINKOOP.- G:ElVOLGEN. 

1° De di?·ecteur der belastingen, bij wie 
een geschil inzake een aanslag aanhangig 
is gemaakt, is niet alleen bevoegd en 
heeft niet alleen tot plicht om ove1· de 
betwistingen uitspraak te doen die hem 
w01·den onde1·wo1•pen bij een ontvankelijk 
bezwaarschrijt, doch eveneens om van 
ambtswege elk onderdeel van de aanslag 
die bij hem aanhangig is gemaakt te 
wijzigen zowel in het voordeel van de 
belastingplichtige als van de Staat (1). 

2° De bewijskmcht van de akten wordt niet 
miskend doo1· de 1'echter die, zonder de 
betekenis of de dmagwijdte van een akte 
te misl~ennen, zich zowel op uitwendige 
als op inwendige gegevens van deze 
akte be1·oept om de werkelijke draag
wijdte te bepalen die de partijen aan 
hun ove?·eenlcomst hebben willen geven. 

3° De uitoefening van de aan het aandeel 
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verbonden rechten is inherent aan de 
hoedanigheid van aandeelhoude1·; het 
verlies van de eigendom van het aandeel 
sluit die uitoefening uit (1). 

4° Eigendomsove1·dracht behoort tot het 
wezen van het verkoopcontmct (2). 

5° In een verkoop met recht van weder
inkoop behom·t eigendomsoverdmcht tot 
het wezen van het contract. 

(NAAlVILOZE VENNOOTSOHAP « SOCIETE IM
MOBILIERE DE WILRIJK-AARTSELAAR )), 
T. BELGISOHE STAAT, MINISTER VAN 
FIN ANCIEN.) 

ARREST (vertaling). 

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

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 97 vau de 
Grondwet, 25, § 1, 1° en 3°, 27, 30, 55, 
56, 65, 66, 67 van de wetten op de in
komstenbelastingen, gecoordineerd bij 
besluit van de Regent van 15 januari 
1948, 1319 tot 1322 van het Burgerlijk 
Wetboek, 

doordat het arrest eigenmachtig en 
zonder zijn beslissing met redenen te 
omkleden beslist heeft dat de directeur 
van de belastingen bevoegd was om op 
grand van artikel 25, § 1, 3o, van de 
gecoordineerde wetten betreffende de 
inkomstenbelastingen, een nieuwe aan
slag te vestigen, zonder na te gaan of de 
oorspronkelijke op artikel 25, § 1, 1o, van 
dezelfde wetten gesteunde aanslag niet 
nietig ofwillekeurig was gevestigd (schen
ding van de artikelen 97 van de Grand
wet, 25, § 1, 1° en 3°, 27 en 30 van de 
gecoordineerde wetten), 

terwijl, enerzijds, de directeur niet 
bevoegd is om een nietige aanslag door 
een nieuwe op niets gesteunde aanslag te 
vervangen, omdat wat niet bestaat niet 
kan gewijzigd worden (schending van 
de artikelen 55, 56, 65, 66 en 67 van de 
samengeschakelde wetten); 

te1·wijl, anderzijds, de directeur moest 
nagaan of de oorspronkelijke aanslag 
niet willekeurig was gevestigd, omdat hij 
op volledig onjuiste grondslagen was 
gesteund, met name de winsten van een 
handelsbedrijf, die wat betreft een 

(1) VANRYN, d. I, biz. 344, nr. 507. 
(2) DE PAGE, d. IV, biz. 325. 

burgerlijke vennootschap voor on
roerende goederen niet bestaan (schen
ding van de artikelen 25, § 1, 1° en 3o, 
27, 30, 55, 56, 65, 66, 67 van de gecoordi
neerde wetten, 1319 tot 1322 van het 
Burgerlijk Wetboek) : 

Overwegende dat, in strijd met hetgeen 
het middel aanvoert, het bestreden arrest 
heeft nagegaan of de oorspronkelijke 
aanslag die steunt op artikel 25, § 1, 1°, 
van de gecoordineerde wetten op de 
inkomstenbelastingen niet nietig of wille
keurig gevestigd was ; 

Dat het oordeelt dat de bevoegdheid 
van de directeur om wijzigingen aan te 
brengen wordt begrensd door het aan de 
belastingplichtige toegekende recht om 
bezwaar in te dienen ; dat het de gevallen 
opsomt waarin de directeur een vergissing 
niet zou kunnen verbeteren en besluit 
dat « dit ten deze niet het geval is ; dat het 
hier eenzelfde belasting geldt, de bedrijfs
belasting, die de in artikel 25, § 1, 1°, 
bepaalde inkomsten treft, alsook de 
inkomsten van winstgevende betrek
kingen waarvan sprake in het 3° van 
hetzelfde artikel ; dat het hier eenzelfde 
belasting geldt die beide soorten inkom
sten treft doch volgens verschillende 
criteria " ; dat het besluit dat << de 
directeur bijgevolg terecht van ambts
wege de wettelijke grondslag van de 
belasting gewijzigd en verbeterd heeft"; 

Overwegende dat het arrest tevens 
erop wijst dat <<de directeur bij wie een 
geschil inzake een aanslag aanhangig is 
gemaakt, niet alleen bevoegd is en de 
plicht heeft om over de betwistingen 
uitspraak te doen die hem worden onder
worpen bij een ontvankelijk bezwaar
schrift, doch eveneens om, met het oog 
op een wettelijke belastingverdeling over 
hen die de Staatslasten moeten dragen, 
van ambtswege elk onderdeel van de 
aanslag die bij hem aanhangig is gemaakt 
te wijzigen zowel in het voordeel van de 
belastingplichtige als van de Staat ; dat 
hij aldus het recht en de plicht heeft 
om alle door het Bestuur begane vergis
singen zowel ten nadele van de Schatkist 
als ten nadele van de belastingplichtige 
te verbeteren"; 

Overwegende dat het arrest aldus zijn 
beslissing regelmatig met redenen om
kleed en wettelijk heeft verantwoord ; 

Dat het middel niet kan aangenomen 
worden; 

Over het tweede middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 97 vau de 
Grondwet, ll56 tot ll64, 1659 tot 1673, 
1319, 1320, 1321 van het Burgerlijk 
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Wetboek en 14, § 1, van de bij besluit 
van de Regent van 15 januari 1948 
gecoordineerde wetten betreffende de 
inkomstenbelastingen, 

doordat het arrest aan de verkoop
overeenkomst met recht van weder
inkoop, waarbij de eisende vennootschap 
van sommige van haar aandeelhouders 
een deel van hun effecten heeft terug
gekocht met beding van wederinkoop 
of van teruggave gedurende een termijn 
van vijf jaar, een draagwijdte geeft die 
onverenigbaar is met de bewoordingen 
van de overeenkomst waarvan sprake, 
daar het oordeelt dat deze operatie alle 
kenmerken vertoont van een lening 
tegen 5 pet. intrest voor een maximum
duur van vijf jaar waarbij de lener het 
recht heeft vroeger terug te betalen, 

te1·wijl uit niets kan worden afgeleid 
dat eiseres in werkelijkheid geen verkoop
overeenkomst met recht van weder
inkoop heeft willen sluiten, waarbij zij 
oprecht alle gevolgen van de voorge
nomen operatie op zich nam, en terwijl 
de gegevens die het arrest in aanmerking 
neemt om de realiteit van de tussen 
partijen gesloten overeenkomst te 
betwijfelen, geenszins een regelmatige 
verkoopovereenkomst met recht van 
wederinkoop uitsluiten (schending van 
alle in het middel aangeduide bepa
lingen) : 

In zoverre het middel het arrest verwijt 
de bewijskracht van de verkoopovereen
komst met recht van wederinkoop te 
hebben geschonden, door te beslissen 
dat die overeenkomst alle kenmerken 
vertoont van een lening tegen 5 pet. 
intrest, voor een maximumduur van 
vijf jaar, waarbij de lener het recht 
heeft vroeger terug te betalen : 

Overwegende dat het arrest, na een 
beschrijving te hebben gegeven van de 
verrichtingen tussen de partijen en 
zonder dat beweerd wordt dat het 
dienaangaande de bewijskracht van de 
akten heeft geschonden, beslist dat, in 
de eerste plaats, moet worden nagegaan 
welke de juiste aard van de verrichte 
operatie is, die omschreven wordt als een 
verkoopovereenkomst met recht van 
wederinkoop ; 

Dat het arrest dienaangaande oordeelt, 
enerzijds, op grond van de bepalingen 
van de akte die de overeenkomst tussen 
partijen inhoudt en zonder dat beweerd 
wordt dat het aldus de bewijskracht van 
die akte zou geschonden hebben, en, 
anderzijds, op grond van extrinsieke 
gegevens, dat de litigieuze verrichting 

geen verkoop met recht van wederinkoop 
van aandelen is, doch dat de handeling 
zoals zij werkelijk tussen de partijen tot 
stand is gekomen en die als een dergelijke 
verkoop werd voorgesteld, alle kenmerken 
vertoont van een lening tegen interest 
voor een maximumduur van vijf jaar, 
waarbij de lener het recht heeft vroeger 
terug te betalen, mits hij een maand v66r 
de einddatum van een boekjaar opzegt; 

Overwegende dat het arrest aldus, 
zonder de bewijskracht van de akten te 
miskennen, zich zowel op uitwendige als 
op inwendige gegevens beroept om de 
werkelijke draagwijdte te bepalen die 
de partijen aan hun overeenkomst hebben 
willen geven ; 

In zoverre het middel het arrest verwijt 
de wil van partijen verkeerd te hebben 
gei:nterpreteerd, nu uit niets kan worden 
afgeleid dat eiseres in werkelijkheid geen 
verkoopovereenkomst met recht van 
wederinkoop heeft willen sluiten, waarbij 
zij oprecht alle gevolgen van de voor
genomen operatie op zich nam : 

Overwegende dat de met redenen om
klede interpretatie van de overeenkomst, 
die door het arrest wordt gegeven en die 
de bewoordingen ervan niet miskent, 
in feite onaantastbaar is; 

In zoverre het middel aan het arrest 
de beslissing verwijt dat het geen 
verkoopovereenkomst met recht van 
wederinkoop betrof, door te steunen op 
feitelijke elementen die dergelijke 
verkoop niet uitsluiten : 

Overwegende dat het arrest vaststelt, 
zonder dienaangaande te worden bekriti
seerd, dat de aandeelhouder-verkoper in 
feite de uitoefening van alle aan het 
verkochte aandeel verbonden rechten 
bewaarde, met uitsluiting van de koper ; 
dat eiseres, gelet op haar balans, haar 
winst- en verliesrekening en op het 
verslag van de raad van beheer, haar 
aandeelhouder-verkoper nog steeds heeft 
beschouwd als een aandeelhouder met 
alle daaraan verbonden rechten (stem
recht op de algemene vergaderingen en 
recht op een volledig dividend doch 
verminderd met de intrest); dat de 
omschrijving zelf van het "verkoop ))
contract erop wijst dat in de bedoeling 
van de contracterende partijen de aan
deelhouder-verkoper aandeelhouder bleef, 
vermits artikel 4 bepaalt dat (de ver
koper) de dividenden zal ontvangen die 
aan de verkochte aandelen zijn toe
gewezen; 

Overwegende dat het arrest uit deze 
vaststellingen heeft afgeleid dat de 
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verkopers de eigendom van hun aandelen 
niet hadden overgedragen en dat het 
dienvolgens geen verkoopovereenkomst 
met recht van wederinkoop betrof; 

Overwegende dat, enerzijds, de uit
oefening van de rechten van aandeel
houder onafscheidelijk verbonden is met 
de hoedanigheid van aandeelhouder en 
dat het verlies van de eigendom van 
het aandeel die uitoefening uitsluit ; 

Dat, anderzijds, de eigendomsover
dracht tot het wezen van het verkoop
contract behoort ; 

Dat het arrest, derhalve, nu het had 
vastgesteld dat de verkopers hun hoe
danigheid van aandeelhouders bewaarden 
alsook de uitoefening van alle aan de 
aandelen verbonden rechten, hieruit 
wettelijk heeft afgeleid dat er geen 
verkoop met recht van wederinkoop was 
geweest; 

Dat het middel niet kan worden aan
genomen; 

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

27 oktober 1977.- 1e kamer.- Voor
zitter en VerslaggevM', de H. Trousse, 
raadsheer waarnemend voorzitter. -
Gelijkluidende concl·usie, de H. Krings, 
advocaat-generaal. - Pleiters, de HH. 
Gause Fromes, Mespreuve (beiden van 
de balie te Brussel) en Fally. 

1e KAMER.- 27 oktober 1977, 

1D BEVOEGDHEID EN AANLEG. 
EIS TOT EOHTSOHEIDING. - TERRI· 
TORIALE BEVOEGDHEID. - GEREOH· 
TELIJK WETBOEK, ARTIKEL 628, lD,
LAATSTE EOHTELIJKE VERBLIJFPLAATS. 
- BEGRIP. 

2D ECHTSCHEIDING EN SCHEIDING 
VAN TAFEL EN BED.- Eis TOT 
EOHTSOHEIDING. - TERRITORIALE BE· 
VOEGDHEID. - GEREOHTELIJK WET· 

(1) Voor de wijziging van deze bepalingen 
van het Burgerlijk W etboek bij de wet van 
14 juli 1976. 

(2) Vgl. cass., 22 december 1962 (Bull. en 
Pas., 1962, I, 497). 

Aangaande het begrip « echtelijke verblijf
piaats ,, zie DE PAGE, d. I, biz. 747, nr. 698; 
BAETEMAN en LAUWERS, nr. 83, biz. 83. 

Over de echtelijke verplichting samen te 

BOEK, ARTIKEL 628, 1D, - LAATSTE 
EOHTELIJKE VERBLIJFPLAATS. - BE
GRIP. 

3D HUWELIJK. - EOHTELIJKE VER· 
BLIJFPLAATS.- BEGRIP. 

1 D, 2D en 3D De 1·echter die, op grand van 
jeitelijke omstandigheden die hij ver
meldt, oordeelt dat de echtgenoten, ovm·
eenkomstig de bepalingen van artikel213 
van het Bu1·ge1'lijk Wetboek (1), hun 
echtelijke verblijjplaats met beide1• in
stemming hadden gevestigd, beslist wettig 
dat deze de laatste echtelijke ve1·blijjplaats 
is, in de zin van m·tikel 628, JD, van het 
GM·echtelijk Wetboek, zeljs indien de man 
niettegenstaande deze instemming, be
weM·t dat hij daar nooit heeft ve?'· 
bleven (2). 

(PH ... , T, M ... ) 

ARREST (vM·taling). 

HET HOF ; - Gelet op de bestreden 
arresten, op 8 juni en 14 december 1976 
door het Hof van Beroep te Luik ge
wezen; 

Over het middel afgeleid nit de scherr
ding van de artikelen 628, 1°, van het 
Gerechtelijk Wetboek, 213 (v66r de wet 
van 14 juli 1976), 214 (wet van 14 juli 
1976), 1319, 1320 en 1322 van het 
Burgerlijk W etboek, 

doordat het arrest van 8 juni 1976 de 
beslissing van de Rechtbank van Eerste 
Aanleg te Aarlen heeft bevestigd die zich 
bevoegd verklaarde om uitspraak te 
doen over de eis tot echtscheidi:ng van 
verweerster en, alvorens te beslissen 
over de grond van de zaak, de heropening 
van de debatten beval om eiser in de 
mogelijkheid te stellen zijn rechts
middelen ten grande voor te dragen, om 
de redenen dat « men voor bewezen kan 
aanzien dat appellant (thans eiser) ermee 
instemde dat na de terugkeer uit 
huwelijksreis van de partijen en tot hun 
voorgenomen vertrek naar de kolonie, 

wonen en de evoiutie ervan, zie DE PAGE, 
d. I, biz. 748-749, ms. 699 tot 701; BAETEMAN 
en LAUWERS, blz. 85 en 86 ; DE BUSSCHERE, 
Het echtscheidingsrecht in Belgie, Brussei, 
1977, nr. 179, blz. 119 en vlg. ; VIEUJEAN, in 
Gezins1•echt, Gent, 1975, nlz. 55 tot 57; DE 
GAVRE en LAMPE, La reforme des d1·oits et 
devoirs des epouro et regimes matrimoniauro, 
uitg. Jenne Barreau de Bruxelles, 1977, 
blz. 97. 
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de echtelijke verblijfplaats zou gevestigd 
worden te Aarlen in de woonplaats van 
de ouders van gei:ntimeerde (thans 
verweerster) ... ; dat appellant, door te 
beweren dat de echtgenoten nooit een 
gemeenschappelijke verblijfplaats hebben 
gehad, aldus noodzakelijk aanduidt ... 
dat de enige en laatste echtelijke verblijf
plaats te Aarlen gevestigd was ... ,, 

en doo1'dat het arrest van 14 december 
1976 de echtscheiding heeft toegestaan 
en eiser in de kosten heeft veroordeeld, 

te1·wijl, eeTste onde1'deel, de « laatste 
echtelijke verblijfplaats '' in de zin van 
artikel 628, 1°, van het Gerechtelijk 
W etboek niet noodzakelijk de laatste in 
onderlinge overeenstemming door de 
echtgenoten vastgestelde verblijfplaats 
is en evenmin de laatste verblijfplaats 
waar de echtgenote met haar echtgenoot 
wilde wonen, maar ook de plaats is die, 
bij ontstentenis van een overeenstemming 
tussen de echtgenoten, door de man wordt 
vastgesteld en waar de vrouw geweigerd 
heeft zich te begeven, zonder gebruik te 
maken van het recht dat zij krachtens 
het ten deze toepasselijke vroeger arti
kel 213 van het Burgerlijk Wetboek 
bezat; dat het arrest van 8 juni 1976, 
dat, zonder vast te stellen dat eiser 
verweerster zou hebben verlaten of dat 
zij een rechtsmiddel zou hebben aan
gewend tegen de door eiser gedane kens 
van de echtelijke verblijfplaats, beslist 
dat de laatste echtelijke verblijfplaats 
zich te Aarlen bevindt, omdat de partijen 
in deze stad voor het laatst hebben 
samengewoond, het wettelijk begrip 
« echtelijke verblijfplaats '' miskent en 
het vroegere artikel 213 van het Burger
lijk W etboek schendt dat bepaalde dat 
de echtelijke verblijfplaats, bij gebreke 
van overeenstemming tussen de echt
genoten, door de man wordt vastgesteld, 
behoudens het verhaal van de vrouw bij 
de rechtbank, alsook artikel 628, 1°, 
van het Gerechtelijk W etboek, dat bij 
de eis tot echtscheiding alleen de rechter 
van de laatste echtelijke verblijfplaats 
tot kennisneming van de vordering 
bevoegdheid geeft (schending van het 
vroegere artikel 213 en van de· arti
kelen 214 van het Burgerlijk Wetboek en 
628, 1°, van het Gereehtelijk Wetboek); 

tweede onde1·deel, door te zeggen dat de 
bewering van eisers conclusie in hoger 
beroep volgens welke de echtgenoten 
nooit een gemeenschappelijke verblijf
plaats hebben gehad, impliceert dat de 
laatste echtelijke verblijfplaats nood
zakelijk te Aarlen was gevestigd, vermits 
zij daar voor het laatst samen hebben 

gewoond, het arrest van 8 juni 1976 de 
bewijskracht van deze conclusie miskent 
nu het de wettelijk onderscheiden be
grippen « gemeenschappelijke verblijf
plaats '' en « echtelijke verblijfplaats '' 
verwart, daar de echtelijke verblijfplaats 
gevestigd kan zijn op een plaats waar de 
echtgenoten nooit samengewoond hebben 
(schending van het vroegere artikel 213 
en van de artikelen 214, 1319, 1320 en 
1322 van het Burgerlijk Wetboek) : 

Overwegende dat het arrest van 8 juni 
1976 de in het middel aangevoerde 
bepaling van artikel 214 van het Bur
gerlijk Wetboek, ontstaan uit de wet 
van 14 juli 1976, niet heeft kunnen 
schenden, vermits deze bepaling nog niet 
van kracht was toen het arrest werd 
gewezen; 

W at het eerste onderdeel betreft : 

Overwegende dat krachtens artikel 628, 
1°, van het Gerechtelijk Wetboek, de 
rechter van de plaats van de laatste 
echtelijke verblijfplaats of van de woon
plaats van de verweerder alleen bevoegd 
is tot kennisneming van de vordering tot 
echtscheiding op gTond van bepaalde 
feiten; dat volgens artikel 213 van het 
Burgerlijk Wetboek, zoals dit in de wet 
van 30 april 1958 voorkwam v66r de 
inwerkingtreding van de wet van 14 juli 
1976, de echtelijke verblijfplaats bij 
overeenstemming tussen de echtgenoten 
werd vastgesteld of, bij gebreke van 
overeenstemming, door de man, onder 
voorbehoud van toezicht door de recht
bank van eerste aanleg indien de vrouw 
zich tot de rechtbank wendde ; 

Overwegende dat uit de niet gekriti
seerde vaststellingen van het arrest blijkt 
dat eiser, die te Luxemburg woonachtig 
is, beweerde dat de Rechtbank van 
Eerste Aanleg te Aarlen territoriaal niet 
bevoegd was tot kennisneming van de 
door verweerster voor deze rechtbank 
ingestelde vordering tot echtscheiding 
op grond van bepaalde feiten en dat hij 
deze exceptie van onbevoegdheid steunde 
op het feit dat de partijen nooit in het 
gerechtelijk arrondissement Aarlen ver
bleven hadden en nooit een gemeen
schappelijke woonplaats of een gemeen
schappelijke verblijfplaats hadden ; 

Overwegende dat noch uit de bewoor
dingen van het arrest van 8 juni 1976, 
noch uit de stukken van de rechtspleging, 
blijkt dat eiser v66r dit arrest betoogd 
zou hebben dat hij een echtelijke verblijf
plaats had vastgesteld naar welke hij ver
weerster vruchteloos zou gevraagd 
hebben hem te volgen; 
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Dat het hof van beroep derhalve geen 
acht moest slaan op het recht, dat door 
de wet die toen van kracht was aan de 
man werd toegekend, de echtelijke 
verblijfplaats vast te stellen, bij gebreke 
van overeenstemming tussen de echt
genoten, doch waarvan hij niet beweerde 
gebruik te hebben gemaakt; 

Dat de rechters derhalve, nu zij, in 
strijd met hetgeen eiser beweerde, erop 
wezen dat hij '' ermee instemde dat na de 
terugkeer van partijen uit huwelijksreis 
en tob hun voorgenomen vertrek naar de 
kolonie, de echtelijke verblijfplaats zou 
gevestigd worden te Aarlen in de woon
plaats van de ouders van gei:ntimeerde 
en dat dit werkelijk aldus geschiedde >> 

en, nu zij daarna de aandacht vestigden 
op eisers verklaring volgens welke de 
echtgenoten nooit een gemeenschappe
lijke verblijfplaats hadden, hieruit wette
lijk hebben kunnen afleiden dat " de 
enige en laatste echtelijke verblijfplaats 
te Aarlen gevestigd was » ; 

W at het tweede onderdeel betreft : 

Overwegende dat, na te hebben vast
gesteld dat de echtelijke verblijfplaats 
bij het begin van het huwelijk met 
inste=ing van eiser te Aarlen gevestigd 
was, het arrest zegt " dat appellant 
(thans eiser), door te betogen dat de 
echtgenoten nooit een gemeenschappe
lijke verblijfplaats hadden, aldus nood
zakelijk hoewel tegen zijn wil, erop wijst 
dat de enige en laatste echtelijke verblijf
plaats te Aarlen gevestigd was » ; 

Overwegende dat het hof van beroep, 
door deze overweging, de bewering van 
eisers conclusie niet interpreteert, doch 
er zich toe beperkt deze bewering met de 
andere elementen van de zaak te verge
lijken, om daaruit een gevolg te treklmn; 

Dat het arrest aldus de bewijskracht 
van die conclusie niet schendt ; 

Dat uit het antwoord op het eerste 
onderdeel van het middel blijkt dat het 
arrest aldus ten deze evenmin het door 
artikel 213 van het Burgerlijk Wetboek, 
zoals dit in de wet van 30 april 1958 was 
uitgedrukt, bepaalde begrip van de 
echtelijke verblijfplaats miskent ; 

Dat geen onderdeel van het middel 
kan worden aangenomen ; 

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

27 oktober 1977. - 16 kamer. -
Voorzitte1·, de H. Trousse, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - Ve1•slaggever, 
Baron Vin9otte. - Gelijkluidende con-

clusie, de H. Krings, advocaat-generaal. 
- Pleiters, de HR. A. De Bruyn en 
Bayart. 

1e KAMER.- 28 oktober 1977. 

1° SOHENKINGEN EN TESTAMEN
TEN. - UITLEGGING VAN EEN TESTA
MENT. - UITLEGGING DOOR GEGEVENS 
VAN BUITEN DE AKTE. - VOOR· 
WAARDEN. 

2° BEWIJS. - BEWIJS DOOR GESCHRIFT. 
- BEWIJSKRACHT VAN DE AKTEN.
BURGERLIJKE ZAKEN. - TESTAMENT. 
- UITLEGGING DOOR DE RECHTER VAN 
EEN ZIN VAN HET TESTAMENT. -
UITLEGGING NIET VERENIGBAAR MET 
DE BEWOORDINGEN VAN DEZE ZIN. -
MISKENNING VAN DE BEWIJSKRACHT 
VAN HET TESTAMENT. 

I 0 De ?'echter die, om een testamentai1·e 
bepaling uit te leggen, een beroep doet 
op extrinsieke gegevens moet enkel 
vaststellen dat de erjlate?' zijn wil niet 
volkomen duidelijk te kennen heejt 
gegeven, zonder daarbij te moeten zeggen 
dat de bewoordingen van het testament 
dubbelzinnig of tegenst1·ijdig zijn; om 
de werkelijke bedoeling van de m'flater 
na te gaan, mag de ?'echter evenwel de 
tekst van het testament niet aanvullen (I). 

2° De bewijskracht van een testament wordt 
miskend doo?' de rechte?' die aan een zin 
van de akte een uitlegging geeft die niet 
verenigbaa1· is met de bewoordingen 
van deze zin (2). 

( COMMISSIE VAN OPENBARE ONDERSTAND 
TE MECHELEN, T. BOURGEOIS, 

ACKET EN DHONDT.) 

ARREST. 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 5 mei 1976 in hoger beroep 
gewezen door de Rechtbank van Eerste 
Aanleg te Brussel ; 

Over het middel afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 97 van de Grond-

(1) Raadpi. cass., 30 november 1972 (A1·r. 
eass., 1973, biz. 319). 

(2) Raadpl. cass., 22 september 1977, 
supra, biz. 104. 
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wet, 1319, 1320, 1341 en 1353 van het 
Burgerlijk W etboek, 

dom·dat, na te hebben geconstateerd 
dat eiseres, bij notarieel testament van 
4 februari 1971 verleden voor notaris 
De Backer te Mechelen, door wijlen dame 
Clementine Van Poppel als enige 
algemene legataris werd aangesteld, 
dat van de aldus aan eiseres over
gemaakte goederen deel uitmaakte onder 
meer het appartement gelegen op de 
derde verdieping van het gebouw te 
Schaarbeek Lambermontlaan, 314, dat 
echter de verweerders Acket en Dhondt 
door gezegd testament het vrucht
gebruik ontvingen van het bewuste 
appartement, dat gezegde verweerders 
weigeren aan de syndicus van het 
appartementsgebouw hun aandeel in de 
gemeenschappelijke kosten te betalen 
en stellen dat eiseres die kosten zou 
moeten dragen, het vonnis eiseres tot het 
betalen van die kosten veroordeelt, om 
de redenen dat zij daartoe gehouden zou 
zijn op grand van de bepalingen van 
voormeld testament, dat namelijk, ten 
eerste, de er:flaatster tijdens haar leven 
aan voormelde verweerders toeliet gratis 
het appartement te bewonen en zelf 
alle kosten ervan betaalde, dat, ten 
tweede, voormeld testament vermeldt 
« man Iegataire universe! administrera 
roes immeubles de maniere a en obtenir 
le meilleur revenu tout en assurant 
la conservation », dat deze laatste zin
snede duidelijk aantoont dat de de cuj~•s 
heeft willen afwijken van de normale 
verplichtingen van de vruchtgebruiker, 
die krachtens artikel 578 van het Burger
lijk Wetboek gehouden is de zaak in stand 
te houden, zodat het testament de ten 
deze gevorderde kosten, welke blijkbaar 
betrekking hebben op de zelfstandigheid 
van het onroerend goed, op de naakte 
eigenaar heeft gelegd, en dat, ten derde, 
in gezegd testament eveneens bedongen 
wordt dat het saldo van de nalatenschap 
slechts aan de algemene legataris zal 
toegekend worden '' apres paiement des 
legs particuliers ci-apres cites, de taus 
les frais concernant rna succession, sans 
aucune exception, ainsi que de taus les 
droits de succession et de toutes autres 
charges generalement quelconques de 
rna succession JJ, 

te1·wijl, eerste onderdeel, overeenkomstig 
de bepalingen van de artikelen 1319, 
1320, 1341 en 1353 van het Burgerlijk 
W etboek, en zoals eiseres in conclusie 
had gesteld, slechts dan tot een inter
pretatie van een testament door middel 
van extrinsieke elementen, zoals de 

gedraging van de de cujus v66r haar 
overlijden, kan worden overgegaan, wan
neer de bewoordingen van het testament 
duister, dubbelzinriig of tegenstrijdig 
zijn, zodat, nu het vonnis nergens 
constateert dat dergelijke duisterheid, 
dubbelzinnigheid of tegenstrijdigheid in 
het litigieuze testament aanwezig zou 
zijn, de beslissing van de rechters, het 
vermoeden in acht te nemen dat door de 
verweerders wordt afgeleid uit de gedra
ging van de er:flaatster, niet behoorlijk 
is gemotiveerd, zoals nochtans door 
artikel 97 van de Grondwet wordt 
vereist; 

tweede onde1·deel, eiseres terecht in 
conclusie stelde dat de zin « man Iegataire 
universe! administrera roes immeubles 
de maniere a en obtenir le meilleur 
revenu tout en assurant la conservation >> 

in zijn geheel diende te worden genomen, 
dat deze zin betrekking had op goederen 
waarvan eiseres de inkomsten genoot en 
derhalve niet op goederen waarvan, zoals 
ten deze. anderen het vruchtgebruik 
hadden, waaruit volgt dat het vonnis 
enerzijds de bewijskracht schendt welke 
door de artikelen 1319 en 1320 van het 
Burgerlijk Wetboek aan voormeld nota
rieel testament van 4 februari 1971 wordt 
gehecht, en anderzijds, bij gebrek aan 
antwoord op gezegde conclusie van 
eiseres, onvoldoende gemotiveerd is en 
derhalve artikel 97 van de Grondwet 
schendt; 

de1•de onderdeel, door de normals 
betekenis van de bewoordingen « les legs 
particuliers, taus les frais concernant rna 
succession, sans aucune exception, taus 
les droits de succession, toutes autres 
charges generalement quelconques de 
rna succession », worden bedoeld de 
particuliel'e legaten, het passief van de 
nalatenschap, alsook de belastingen en 
kosten gehecht aan het openvallen en 
aan de vereffening en verdeling van de 
nalatenschap, doch niet de kosten van 
onderhoud van de goederen welke deel 
uitmaken van de nalatenschap, doch 
waarvan een andere het vruchtgebruik 
heeft, zodat het vonnis, door zonder 
geldige reden af te wijken van de normale 
betekenis van de bewoordingen van 
voormeld notarieel testament van 4 fe
bruari 1971, de bewijskracht schendt 
welke door de artikelen 1319 en 1320 
van het Burgerlijk W etboek aan gezegd 
testament wordt gehecht : 

Overwegende dat ·wanneer de rechter, 
om een testamentaire beschikking uit te 
leggen, een beroep doet op extrinsieke 
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elementen, hij enkel moet vaststellen 
dat de testator zijn wil niet volkomen 
duidelijk te kennen heeft gegeven, zonder 
dat hij bovendien gehouden is te con
stateren dat de bewoordingen van het 
testament dubbelzinnig of tegenstrijdig 
zijn; 

Overwegende dat, nate hebben gecon
stateerd dat de erflaatster, bij testament 
van 4 februari 1971, eiseres als algemene 
legataris heeft aangesteld onder last van 
levering aan verweerster van het vrucht
gebruik van voren bepaald appartement, 
de rechtbank uit twee zinsneden van 
het testament en tevens uit extrinsieke 
elementen - met name de gedraging 
van erflaatster tijdens haar !even ten 
opzichte van gezegd appartement, het
welk zij door verweerster gratis en zonder 
tussenkomst in de jaarlijkse onkosten 
liet bewonen - afleidt dat de uiterste 
wil van de de cttjus was, verweerster vrij 
te stellen van de verplichting de jaarlijkse 
lasten van het erfte dragen die artikel 608 
van het Burgerlijk W etboek ten laste van 
de vruchtgebruiker legt; 

Overwegende dat, nu het vaststelt dat 
de testatrice haar wil aangaande voor
melde lasten niet duidelijk te kennen 
heeft gegeven, bet vonnis de werkelijke 
wil van de testatrice mocht navorsen, 
zonder evenwel het testament aan te 
vullen; 

Overwegende echter dat het vonnis, 
door de zin << mon Iegataire universe! 
administrera mes immeubles de maniere 
a obtenir le meilleur revenu, tout en 
assurant la conservation en bon etat », 
niettegenstaande de woorden << le meilleur 
revenu », aldus te interpreteren dat hij 
niet slechts betrekking heeft op de 
goederen waarvan eiseres, algemeen lega
taris, de inkomsten genoot, maar ook op 
de goederen waarvan anderen, ten deze 
verweerders Acket en Dhondt, het 
vruchtgebruik hadden (zodat de testa
trice, ten aanzien van het kwestieuze 
appartement, van de regel van artikel 578 
van het Burgerlijk Wetboek, luidens 
welke de verplichting de zaak in stand 
te houden op de vruchtgebruiker rust, 
zou hebben willen afwijken), van die 
bewoordingen een uitleg geeft die met de 
termen ervan onverenigbaar is ; 

Overwegende dat het arrest tevens 
vaststelt dat in gezegd testament 
eveneens wordt gestipuleerd dat het saldo 
slechts aan de algemene legataris zal 
worden toegekend << apres payement 
des legs particuliers ci-apres cites, de 
tous les frais concernant rna succession, 
sans aucune exception, et de toutes 

autres charges generalement quelconques 
de rna succession » ; 

Dat de rechters, door die zin aldus te 
interpreteren dat de erflaatster met die 
woorden ook bedoelde het door de 
verweerders Acket en Dhondt aan de 
syndicus van het appartement ver
schuldigde aandeel in de latere algemene 
kosten en lasten betreffende dat apparte
ment waarvan de erflaatster hun het 
vruchtgebruik vermaakte, van voormelde 
bewoordingen een uitleg geven die met 
de termen ervan onverenigbaar is ; 

Dat het middel in dit opzicht gegrond 
is; 

Om die redenen, vernietigt het bestre
den vonnis ; beveelt dat van dit arrest 
melding zal worden gemaakt op de kant 
van de vernietigde beslissing ; houdt de 
kosten aan opdat hierover door de feiten
rechter zou worden beslist ; verwijst 
de zaak naar de Rechtbank van Eerste 
Aanleg te Leuven, zitting houdend in 
hoger beroep. 

28 oktober 1977.- 1e kamer.- Voor
zitte?', de H. de Vreese, raadsheer waar
nemend voorzitter. - Verslaggevm·, de 
H. Van Leckwijck. - Gelijklttidende 
conclttsie, de H. Charles, advocaat
generaal. Pleiters, de HH. Bayart 
en Fally. 

3e KAMER.- 31 oktober 1977. 

RUST- EN OVERLEVINGSPEN-
SIOEN.- ZELFSTANDIGEN.- SAMEN
LOOP. - UITKERINGEN KRAOHTENS 
EEN BELGISOHE OF BUITENLANDSE 
PENSIOENREGELING. - BEGRIP. 

Het doo?' de Pensioenkas voo?' Volksver
tegenwoo?·digm·s betaalde overlevings
pensioen is een ttitkm·ing toegekend 
kmchtens een Belgische of buitenlandse 
pensioen1·egeling, in de zin van arti
kel 115 van het koninklijk besluit van 
22 december 1967 hmtdende algemeen 
1·eglement betre.f]ende het rust- en ove1'
levingspensioen de1· zelfstandigen. 

(RIJKSINSTITUUT VOOR DE SOOIALE 
VERZEKERINGEN DER ZELFSTANDIGEN, 

T. W ALLERAND.) 

ARREST (vertaling). 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
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arrest, op 14 januari 1976 gewezen door 
het Arbeidshof te Luik; 

Over het middel afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 52, 114 van de 
Grondwet en 115, § 1 (gewijzigd bij de 
koninldijke besluiten van 16 juli 1970, 
artikel 39, en 17 juli 1972, artikel 15, 
1o), van het koninklijk besluit van 
22 december 1967 houdende algemeen 
reglement betreffende het rust- en over
levingspensioen der zelfstandigen, 

doordat het arrest, met bevestiging 
van het beroepen vonnis, verweerster 
een overlevingspensioen van zelfstandige 
toekent, beslist dat het pensioen dat 
aan verweerster als weduwe van een 
volksvertegenwoordiger wordt uitgekeerd 
niet krachtens een Belgische of buiten
landse pensioenregeling werd toegekend 
en dat, dientengevolge, er geen grand 
bestaat voor toepassing van artikel 115, 
§ 1, van het koninklijk besluit van 
22 december 1967 waarbij de samenloop 
wordt beperkt van het rust- of over
levingspensioen met een of meer uitke
ringen krachtens een Belgische of buiten
landse pensioenregeling, op grand dat, 
om te beoordelen of het litigieuze 
pensioen als weduwe van een volks
vertegenwoordiger een Belgische pen
sioenregeling is, ermee rekening client te 
worden gehouden dat artikel 114 van 
de Grondwet bepaalt dat geen pensioen, 
geen gratificatie ten laste van de Staats
kas kan worden toegekend dan krachtens 
een wet ; dat artikel 52, vijfde lid, van 
de Grondwet niet kan worden beschouwd 
als een wet houdende toekenning van 
een pensioen ten laste van de Staatskas, 
daar het enkel spreekt van inhoudingen 
van de parlementaire vergoeding ; dat 
de volksvertegenwoordigers een vereni
ging zonder winstoogmerk hebben opge
richt; dat de bijdragen van de leden van 
die vereniging op basis van haar huis
houdelijk reglement werden vastgesteld ; 
dat zij enkel moeten betaald worden 
door de leden van de vereniging en dat 
artikel 7 van de statuten bepaalt dat de 
leden vrij zijn uit de vereniging te treden 
met inachtneming van artikel 12 van de 
wet van 27 juni 1921; dat het dus niet 
gaat om een verplichte regeling, doch 
wel om een pensioen dat aan gewezen 
volksvertegenwoordigers en aan hun 
weduwen en wezen wordt toegekend door 
een groep van personen die vrij bijdragen 
betalen op grand van statuten en van een 
huishoudelijk reglement waarmee ze vrij 
hebben ingestemd; dat het enkele feit 
dat die vereniging toelagen ontvangt ten 
laste van de begroting der dotatien van 

de Kamer eraan dit karakter niet kan 
doen verliezen, 

terwijl, volgens artikel115, § 1, van het 
koninklijk besluit van 22 december 1967, 
het bedrag van het rust- of overlevings
pensioen krachtens het koninklijk besluit 
nr. 72 niet mag worden gecumuleerd met 
een of meer uitkeringen krachtens een 
Belgische of buitenlandse pensioenrege
ling; volgens artikel 114 van de Grand
wet, geen pensioen, geen gratificatie kan 
worden toegekend dan krachtens een 
wet ; volgens artikel 52, vijfde lid, van 
de Grondwet, · de Kamer het bedrag 
bepaalt dat van de vergoeding mag 
worden ingehouden als bijdrage in de 
lijfrente- of pensioenkassen waarvan zij 
de oprichting wenselijk acht ; naar luid 
van artikel 2, c, van het huishoudelijk 
reglement van de Pensioenkas voor 
volksvertegenwoordigers, de Kas onder 
meer wordt gestijfd door toelagen waar
van het bedrag jaarlijks in de begroting 
der dotatien wordt bepaald ; daaruit 
volgt dat de statuten en het huishoudelijk 
reglement van de Pensioenkas voor 
volksvertegenwoordigers een Belgische 
pensioenregeling instellen in de zin van 
artikelll5, § 1, van het koninklijk besluit 
van 22 december 1967, welke regeling de 
uitvoering is van de artikelen 114 en 52, 
vijfde lid, van de Grondwet en voorziet 
in de betaling van een pensioen waardoor 
de samenloop wordt beperkt met andere 
uitkeringen krachtens een Belgische pen
sioenregeling : 

Overwegende dat het begrip pensioen
regeling niet wordt omschreven in de 
wetten en besluiten betreffende de rust
en overlevingspensioenen ; dat blijkens 
de bewoordingen van artikel 115 van het 
koninklijk besluit van 22 december 1967, 
waarin de regeling der vrijwillig ver
zekerden een pensioenregeling wordt 
genoemd, onder dit begTip niet aileen 
wordt verstaan verplichte pensioenstelsels 
voor diegenen die erop aanspraak kunnen 
maken; dat het woord " regeling )), in 
zijn gewone betekenis, kan worden toe
gepast op elk geheel van opgelegde of 
gevolgde regels of op elke organisatie 
waarvoor die regels gelden ; dat, gelet 
op de sociale zekerheid en solidariteit 
die de wetgever beoogde bij het instellen 
van pensioenstelsels en inzonderheid door 
de beperking van de samenloop van de 
rust- en overlevingspensioenen der zelf
standigen met sommige uitkeringen 
krachtens een Belgische of buitenlandse 
pensioenregeling, met name een pensioen
regeling is in de zin van voormeld 
artikel 115 elk pensioenstelsel waarbij 
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de Belgische overheid betrokken is met 
het oog op de reglementering of op de 
medefinanciering ervan ; 

Overwegende dat de rust- en over
levingspensioenen die worden toegekend 
aan de gewezen !eden van de Kamer van 
Volksvertegenwoordigers of aan hun 
weduwen en wezen verschuldigd zijn 
door de vereniging zonder winstoogmerk 
Pensioenkas voor volksvertegenwoordi
gers waarbij de leden van de Kamer niet 
moeten aansluiten en waar ze kunnen 
uittreden; 

Dat echter uit het huishoudelijk 
reglement van die vereniging, dat regel
matig aan het Hof is overgelegd en, 
volgens artikel 26, door de Kamer in 
besloten vergadering werd aangenomen, 
hoewel het steeds door de algemene 
vergadering van de vereniging kan 
worden herzien, blijkt dat de Pensioenkas 
voor volksvertegenwoordigers gedeelte
lijk gestijfd wordt door toelagen waarvan 
het jaarlijks bepaald bedrag ten laste 
komt van de begroting der dotatien ; dat 
in dit reglement worden bepaald de 
andere inkomsten van de kas, onder meer 
inhoudingen op de parlementaire vergoe
ding van de !eden van de vereniging, 
aJsmede de aanspraken van de pensioen
gerechtigden ; 

Dat, door te beslissen dat het door dit 
huishoudelijk reglement vastgestelde pen
sioenstelsel geen pensioenregeling is in de 
zin van artikel 115, § l, van het koninklijk 
besluit van 22 december 1967 en dat, 
bijgevolg, de cumulatieregel waarvan 
sprake in dit artikel ten deze niet moet 
worden toegepast, het arrest die wette
lijke bepaling schendt ; 

Dat het middel gegrond is; 
Overwegende dat, overeenkomstig de 

artikelen 581, 1°, 1017 en llll van het 
Gerechtelijk Wetboek, het Rijksinstituut 
voor de sociale verzekeringen der zelf
standigen in de kosten moet worden 
veroordeeld ; 

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

31 oktober 1977. - 3e kamer. -
Voorzitter, de H. Naulaerts, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - Verslaggevm·, 
Baron Vin9otte. - Gelijkluidende con
clusie, de H. Duchatelet, advocaat
generaal. Pleiters, de HH. Fally en 
Ansiaux. 

3e KAMER. - 31 oktober 1977. 

1 o GEMEENTE- EN PROVINCIEBE
LASTINGEN. - GEMEENTEBELAS
TING OP DE NIET BEBOUWDE PEROELEN 
IN EEN NIET VERVALLEN VERKAVELING. 
- RECHT VAN DE GEMEENTEN DEZE 
BELASTING TE HEFFEN.- 0li'I:VANG. 

2o GEMEENTE- EN PROVINCIEBE
LASTINGEN. - REOLAMATIE. 
BESTENDIGE DEPUTATIE VAN DE PRO· 
VINOIERAAD.- REOHTSOOLLEGE. 

3o GEMEENTE- EN PROVINCIEBE
LASTINGEN. - REOLAMATIE. -
BESTENDIGE DEPUTATIE VAN DE PRO
VINOIERAAD. - AANWEZIGHEID VAN 
DE PARTIJEN BIJ DE BEHANDELING 
VAN DE ZAAK.- MEDEDELING AAN DE 
PARTIJEN VAN DE TEKST VAN RET 
VERSLAG AAN DE BESTENDIGE DEPU • 
TATIE DOOR EEN VAN DE LEDEN ERVAN. 
- VORMEN NIET DOOR DE WET VOOR
GESOHREVEN. 

4o STEDEBOUW.- ARTIKEL 70bis VAN 
DE WET VAN 29 MAART 1962. -
GEMEENTEBELASTING OP DE NIET BE
BOUWDE PEROELEN IN EEN NIET VER· 
VALLEN VERKAVELING. - VRIJSTEL
LING. - 0MVANG. 

1 o Behalve de gevallen van ontheffing of 
van niet-heffing van de belasting waar
van spmke is in a1·tikel 70bis van de wet 
houdende o1·ganisatie van de ruimtelijke 
01·dening en van de stedebouw, houdt 
clit a1·tikel geen bepe1·king in van de 
« toelating >> aan de gemeenten om, b~titen 
opcentiemen op de onroerende voor
heffing, onder mem· een jaarlijkse belas
ting te heffen op de niet bebouwde per
celen begrepen in een niet vervallen 
ver kaveling. 

2o De bestendige deputatie van de p1'ovincie
mad waa1·bij aanhangig is een 1·eclamatie 
tegen di1·ecte gemeentebelastingen, t1'eedt 
op als rechtscollege ( 1) ; als dusdanig 
kan zij de opportuniteit va11 een belas
tingverordening niet beo01·delen. 

3o Generlei wettelijke bepaling ve1·eist dat de 
partijen wo1·den opgeroepen voo1' de 
behandeling van de aan de bestendige 
deputatie van de p1'ovincie1·aad voo1'ge
legde belastinggeschillen (2) of dat de 

(1) Cass., 24 maart 1977 (Arr. cass., 1977, 
biz. 799). 

(2) Cass., 26 januari 1977 (Arr. cass., 1977, 
biz. 590) en noot 2; raadpi. cass., 4 mei 1977 
(ibid., 1977, biz. 910). 
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tekst van het verslag van een lid van de 
bestendige deputatie aan de belasting
plichtige wo1·dt meegedeeld. 

4o In de wet houdende organisatie van de 
ruimtelijke ordening en van de stedebouw 
wo1·den niet van de jam·lijkse belasting 
op de niet bebouwde percelen beg1·epen 
in een niet vervallen ve1·kaveling, als 
bedoeld in artikel 70bis, § 1, 1, van 
deze wet, v1·ijgesteld de in een dergelijke 
verkaveling beg1·epen g1·onden wam·op 
thans niet kan worden gebouwd, behalve 
wanneer die onmogelijkheid volgt uit de 
bepalingen van de pachtwet (1). 

(DELEPIERRE, T. GEMElENTE 
EIGENBRAKEL.) 

ARREST (vertaling). 

RET HOF ; - Gelet op de bestreden 
beslissing, op 17 februari 1977 door de 
Bestendige Deputatie van de Provincie
raad van Brabant gewezen ; 

Over het eerste middel, afgeleid uit 
de schending van artikel 70bis van de 
wet van 29 maart 1962 houdende organi
satie van de ruimtelijke ordening en van 
de stedebouw, 

doordat de bestendige deputatie niet 
heeft onderzocht of het besluit van 
25 april 1974 van de gemeente Eigen
brakel tot heffing van een belasting op de 
niet bebouwde percelen in een niet 
vervallen verkaveling overeenstemt met 
het door de wetgever nagestreefde doel, 

terwijl blijkens de parlementaire voor
bereiding voornoemde wet in hoofdzaak 
tot doel heeft een meer rationele ver
werkelijking van de verkavelingsvergun
ningen te bereiken door de eigenaars 
van niet bebouwde percelen in een niet 
vervallen verkaveling aan te sporen, 
hetzij daarop te bouwen, hetzij ze te 
verkopen opdat erop zou worden ge
bouwd ; de eigenaars dus dienen aange
spoord te worden die gronden te verkopen 
daar waar de bouwgrondaanbiedingen 
niet voldoende zijn om in de behoeften 
te voorzien en de opportuniteit van de 
belasting kan worden gecontroleerd ; 
in elk geval moet worden onderzocht 
of het hoofddoel van de belasting
verordening er werkelijk in bestaat tot 
bouwen aan te sporen; op het grand-

(1) Raadpl. cass., 14 januari 1976 (A1•r. 
cass., 1976, blz. 568). 

gebied van de gemeente Eigenbrakel de 
bestaande verkavelingen de vraag over
treffen en gronden, waarvoor een ver
kavelingsvergunning bestaat, te koop 
worden aangeboden en ervoor reclame 
wordt gemaakt zonder een koper te 
vinden, zodat de belastingverordening 
op grand waarvan de aanslag werd 
gevestigd juridische grondslag mist : 

Overwegende dat de wet houdende 
organisatie van de ruimtelijke ordening 
en van de stedebouw, behalve de erin 
vermelde gevallen van ontheffing of van 
niet-heffing van de belasting die niets 
te maken hebben met het doel dat de 
gemeentelijke overheid nastreeft door 
de invoering van de belasting, geen beper
king inhoudt van haar toelating aan de 
gemeenten om, buiten opcentiemen op 
de onroerende voorheffing, onder meer 
een jaarlijkse belasting op de niet 
bebouwde percelen begrepen in een niet 
vervallen verkaveling te heffen ; 

Overwegende dat de meningen die 
werden geuit tijdens de in het middel 
genoemde parlementaire voorbereiding 
aan de tekst van de wet niet een meer 
beperkte draagwijdte toekennen en zou
den kunnen toekennen ; 

Overwegende dat het middel alleen de 
opportuniteit van de belastingverorde
ning van de gemeente Eigenbrakel 
bekritiseert ; 

Overwegende dat, wanneer de besten
dige deputatie van de provincieraad, bij 
het uitoefenen van een rechtsmacht in 
betwiste zaken, uitspraak doet over de 
reclamatie van een belastingplichtige 
tegen de te zijnen laste op het kohier 
gebrachte aanslag, ze niet, zonder haar 
bevoegdheden te overschrijden, de op
portuniteit van een belastingverordening 
kan beoordelen ; 

Dat het middel niet kan worden aan
genomen; 

Over het tweede en het derde middel 
samen, beide afgeleid uit de schending 
van artikel 70bis van de wet van 29 maart 
1962 houdende organisatie van de ruimte
lijke ordening en van de stedebouw, 

het tweede, doordat het besluit van 
25 april 1974 van de gemeente Eigen
brakel bepaalt dat de belasting ver
schuldigd is, hetzij door de eigenaar op 
de 1ste januari van het dienstjaar, hetzij 
door de erfpachter of de opstalhouder, 

te1·wijl volgens de wet de belasting enkel 
ten laste van de eigenaars mag worden 
geheven; 

het derde, doordat in de gemeenteveror-
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dening de eigenaars van een enkel 
onbebouwd perceel die in het buitenland 
een ander onroerend goed hebben niet 
van de belasting worden ontheven, zodat 
deze verordening de wet uitbreidt en het 
algemeen beginsel schendt volgens het
welk de belastingwetten een restrictieve 
draagwijdte hebben : 

Overwegende dat uit de stukken waar
op het Hof vermag acht te slaan niet 
blijkt dat eiser heeft betoogd geen 
eigenaar te zijn van de kavels waarop de 
Iitigieuze belasting is geheven of eigenaar 
te zijn van een enkele van die kavels ; dat 
hij, volgens de niet bekritiseerde vast
stellingen van de beslissing, eigenaar is 
van zeven percelen in een verkaveling 
in Eigenbrakel ; 

Dat, ook al waren de middelen gegrond, 
de opgeworpen onregelmatigheden der
halve niet zouden kunnen leiden tot 
nietigverklaring van de aanslag ; 

Dat de middelen bij gebrek aan belang 
niet ontvankelijk zijn ; 

Over het vierde middel, afgeleid uit de 
schending van de rechten van de verde
diging, 

doo1·dat de bestendige deputatie haar 
beslissing heeft gebaseerd op een verslag 
waarvan eiser geen inzage heeft kunnen 
nemen om zijn opmerkingen te ktmnen 
doen gelden : 

Overwegende dat de beslissing ver
meldt dat de bestendige deputatie uit
spraak heeft gedaan na het verslag van 
een van haar leden te hebben gehoord ; 

Overwegende dat in geen enkele 
wettelijke bepaling wordt vereist dat de 
partijen aanwezig zijn bij de behandeling 
van de aan de bestendige deputatie van 
de provincieraad voorgelegde geschillen 
inzake belastingen of dat het verslag van 
het lid van de deputatie aan de belasting
plichtige wordt meegedeeld ; 

Dat het middel niet kan worden aan
genomen; 

Over het vijfde middel, afgeleid uit 
de schending van artikel 70bis van de wet 
van 29 maart 1962 houdende organisatie 
van de ruimtelijke ordening en van de 
stedebouw, 

doo1•dat de belastingverordening van de 
gemeente Eigenbrakel slaat op de 
eigenaars van gronden waarop niet kan 
worden gebouwd, 

terwijl eiser de zeven aan elkaar 
grenzende litigieuze percelen heeft ge
kocht van de gemeente Eigenbrakel ; de 
verkavelingsvergunning voorziet in de 

aanleg langs die percelen van een weg 
van 25 meter breed, doch dat de gemeente 
dat werk niet heeft uitgevoerd, zodat 
de zeven percelen niet liggen langs een 
weg die voldoende is uitgerust in de zin 
van de wet op de ruimtelijke ordening, 
doch langs een rijbaan die gedeeltelijk 
uit kasseien bestaat, 3 meter 35 breed, 
met ernaast een sterk hellend talud dat 
uitloopt in de rivier La Haine ; eiser de 
gemeente heeft gedagvaard tot nakoming 
van haar verplichtingen doch dat het 
vonnis nog niet is gewezen : 

Overwegende dat in de wet houdende 
organisatie van de ruimtelijke ordening 
en van de stedebouw niet van de jaarlijkse 
belasting op de niet bebouwde percelen 
begrepen in een niet vervallen verkave
ling als bedoeld in artikel 70bis, § l, l, 
van deze wet, worden vrijgesteld de in 
een dergelijke verkaveling begrepen 
gronden waarop thans niet kan worden 
gebouwd, behalve wanneer die onmoge
lijkheid volgt uit de bepalingen van de 
wet op de landpacht ; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen ; 

En overwegende dat uit de regelmatig 
aan het Hof overgelegde stukken niet 
blijkt dat een middel van openbare orde 
ambtshalve moet worden opgeworpen ; 

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

31 oktober 1977. - 3e kamer. 
Voo1·zitter, de H. Naulaerts, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - Verslaggever, 
Baron Vin9otte. - Gelijkluidende con
clusie, de H. Duchatelet, advocaat
generaal.- Pleiters, de HH. Nemery de 
Bellevaux en J. de Suray (van de balie 
te Brussel). 

1 e KAMER. - 3 november 1977. 

l 0 BEWIJS. - BEWIJS DOOR GESOHRIFT. 
- BURGERLIJKE ZAKEN.- 0VEREEN
KOMST DIE UITLEGGING VEREIST, -
REOHTER DIE ZIOH OP EXTRINSIEKE 
GEGEVENS BEROEPT OM DE WERKELIJKE 
WIL VAN DE PARTIJEN TE BEPALEN.
UITLEGGING VERENIGBAAR MET DE 
BEWOORDINGEN VAN DE AKTE. 
GEEN MISKENNING VAN DE BEWIJS
KRAOHT VAN DE AKTEN. 

20 OVEREENKOMST. - BINDENDE 
KRACHT TUSSEN DE PARTIJEN. 
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RECHTER DIE AAN DE OVEREENKOMST 
DE UITWERKING TOEKENT DIE ZIJ, 
VOLGENS DE UITL!!lGGING DIE HIJ ERAAN 
GEEFT, WETTELIJK TUSS!!lN DE PAR· 
TIJEN H!!lEFT.- GE!!lN SCH!!lNDING VAN 
ARTIKEL 1134 VAN RET BURGERLIJK 
WETBOEK. 

1 o De bewijskmoht van de akten wm·dt 
niet miskend door de reohte1· die, zonde1· 
de bewoordingen te miskennen van een 
overeenkomst welke moet woTden uit
gelegd, zioh op extrinsieke gegevens 
be1·oe1Jt om de weTkelijke dmagwijdte 
te bepalen die de paTtijen aan de oveT
eenkomst hebben willen toekennen (1). 
(Artt. 1319, 1320 en 1322 B.W.) 

2° De bindende kTaoht van een oveTeen
komst wm·dt niet miskend doo1· de Teohte1' 
die aan de ove1•eenkomst het gevolg 
toekent dat zij, volgens de uitlegging die 
hij eman geeft, wettelijk tttssen de paT
tijen heejt (2). (Art. 1134 B.W.) 

(NAAMLOZE V!!lNNOOTSCHAP 
«DE BIJ-DE VR!!lDE n, 

T. NAAMLOZE VENNOOTSCHAP 
<< CARNATION n.) 

ARR!!lST (ve1·taling). 

HET HOF;- Gelet op het bestreden 
arrest, op 13 mei 1976 door het Hof van 
Beroep te Brussel gewezen ; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 1134, 1319, 
1320, 1322 van het Burgerlijk Wetboek 
en, voor zover als nodig, 97 van de 
Grondwet, 

dom·dat, na erop gewezen te hebben 
dat verweerster een contractuele fout 
zou begaan hebben zodat zij de sclmde 
zou moeten vergoeden die eiseres das,r
door zou geleden hebben, indien zij 
opnieuw motorrijtuigen in het verkeer 
zou gebracht hebben, en na te hebben 
vastgesteld dat verweerster een reeks 
motorrijtuigen in het verkeer heeft 
gebracht die zij gehuurd heeft bij de 
firma Locadif, zonder eiseres daarvan 
op de hoogte te hebben gebracht, het 
arrest beslist dat verweerster geen con
tractuele fout heeft begaan omdat de 
voertuigen die zij opnieuw in het verkeer 
heeft gebracht haar niet toebehoorden, 

(1) Oass., 22 oktober 1976 (-Arr. cass., 1917, 
biz. 229). 

(2) Oass., 28 juni 1917 (-Arr. cass., 1977, 
biz. 1120). 

terwijl de aanhangsels tot nietigver
klaring van de polissen civielrechte1ijke 
aansprakelijkheid volgende clausule be
vatten : << De verzekeringnemer verbindt 
zich ertoe mededeling te doen aan de 
maatschappij zodra hij een nieuw motor
rijtuig in het verkeer brengt ongeacht 
de aard en het gebruik ervan >> ; deze 
clausule duidelijk is en geenszins preci
seert aan wie de voertuigen moeten 
toebehoren ; daaruit volgt dat, 

em·ste onde1·deel, het arrest, door een 
duidelijke en precieze contractuele clau
sule te vervangen door een eigen uitleg
ging die daaraan een bijkomende toe
passingsvoorwaarde toevoegt, de bin
dende kracht heeft miskend van de 
overeenk:omsten tussen contracterende 
partijen en bijgevolg artikel 1134 van 
het Burgerlijk W etboek geschonden 
heeft; 

tweede onde1·deel, het arrest deze clau
sule ook heeft uitgelegd op een wijze die 
onverenigbaar is met de bewoordingen 
ervan en bijgevolg de artikelen 1319, 
1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek 
heeft geschonden : 

Overwegende dat, nate hebben vast
gesteld dat voor de verhuurde voertuigen 
een verzekering door de veru1.ootschap 
Locadif werd afgesloten en erop gewezen 
te hebben dat de tussen verweerster en 
deze vennootschap gesloten contracten 
louter huurcontracten waren, dat, hoewel 
de meeste gesloten werden voor twee 
of drie jaar, andere slechts gesloten 
werden voor minder dan een jaar, zelfs 
voor drie maanden, het arrest zegt dat, 
hoewel artikel 2, § 1, tweede lid, van de 
wet van 1 juli 1956 betreffende de 
verplichte aansprakelij kheidsverzekering· 
inzake motorrijtuigen bepaalt dat << de 
verplichting tot het sluiten van de 
verzekering op de eigenaar van het 
motorrijtuig rust >>, dezelfde wetsbepaling 
ook het geval beschouwt waarin een 
andere persoon de verzekering heeft 
gesloten en dat, in deze onderstelling, 
de verplichting van de eigenaar wordt 
geschorst voor de duur van het door die 
andere persoon gesloten contract ; 

Dat, hoewel het volgens het arrest dus 
juridisch mogelijk is dat de verzekering 
afgesloten zou worden door de huurder 
van het voertuig, zulks een uitzondering 
is, want het is logischer dat een persoon 
die voertuigen verhuurt deze zelf ver
zekert wanneer hij ze voor korte pe
riodes verhuurt ; 

Dat het arrest uit deze overwegingen 
afleidt dat de uitdrukking << het nieuwe 
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voertuig dat in het verkeer wordt 
gebracht '' door de vroegere eigenaar 
betekent dat het een voertuig betreft dat 
hij heeft gekocht ; 

Overwegende dat het arrest bovendien 
erop wijst dat eiseres niet poogt te 
bewijzen dat de partijen, bij de onder
tekening in 1969 en 1970 van de aan
hangsels tot nietigverklaring van de 
verzekeringspolissen, aan de getrouw
heidsclausule van deze aanhangsels de 
betekenis zouden hebben willen verlenen 
die zij daaraan wil geven; dat het in
tegendeel van oordeel is dat het " onwaar
schijnlijk is dat appellante (eiseres) op 
het ogenblik dat gei:ntimeerde (ver
weerster) haar gevraagd had op enkele 
maanden 52 polissen betrekkelijk haar 
26 voertuigen te beeindigen, geen uitleg 
zou gevraagd hebben, terwijl zij moest 
weten dat gei:ntimeerde (verweerster) om 
haar handelsactiviteit (in melkpro
dukten) voort te zetten noodzakelijk een 
hele reeks voertuigen moest blijven 
gebruiken; dat men evenmin kan aan
nemen dat laatstgenoemde (verweerster) 
haar niet op de hoogte zou gebracht 
hebben, terwijl zij natuurlijk wist dat het 
in de toekomst onmogelijk zou zijn het 
gebruik van nieuwe motorrijtuigen voor 
haar te verbergen " ; 

Dat het arrest uit deze overwegingen 
afleidt dat het vaststaat dat de partijen 
bij de beeindiging van de polissen en bij 
de ondertekening van de aanhangsels, 
de overtuiging waren toegedaan dat het 
opnieuw in het verkeer brengen van een 
voertuig noodzakelijk de aankoop van 
genoemd voertuig door verweerster ver
onderstelde en dat zulks des te meer 
het geval is nu de aanhangsels betrekke
.lijk de schorsing van de polissen " inzit
tenden " uitdrukkelijk bepaalden dat 
« de polis opnieuw van kracht zal worden 
wanneer voertuigen die aan de ver
zekeringsnemer toebehoren opnieuw in 
het verkeer worden gebracht " ; 

Overwegende dat uit al deze beschou
wingen zowel in feite als in rechte en uit 
de onaantastbare vaststellingen die in het 
arrest worden gepreciseerd volgt dat de 
partijen door het in het verkeer brengen 
bedoelden dat nieuwe voertuigen die aan 
verweerster toebehoren opnieuw in het 
verkeer worden gebracht; 

Dat het arrest, bijgevolg, door te 
steunen op omstandigheden buiten het 
contract, enerzijds, aan het beding van 
de aanhangsels geen voorwaarde toevoegt 
die het niet bevat, doch enkel de inl1.oud 
ervan vaststelt en dat beding niet uitlegt 
op een wijze die onverenigbaar is met de 
bewoordingen ervan ; dat het arrest, 

anderzijds, aan dit beding het gevolg 
toekent dat het, volgens zijn uitlegging, 
wettelijk tussen de partijen heeft; 

Dat het middel niet kan aangenomen 
worden; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen ll08, ll34, 
ll42, ll43, ll44, 1319, 1320, 1322, 1599 
van het Burgerlijk Wetboek, 12 tot 14 
van de verzekeringswet van II juni 1874 
en, voor zover als nodig, 97 van de 
Grondwet, 

doordat, bij de uitspraak over de 
bewering van eiseres dat de verzekerings
contracten op 10 december 1971 volledig 
zouden gerealiseerd zijn door haar aan
vaarding het risico te verzekeren waarvan 
sprake in de aanhangsels tot nietig
verklaring die door de partijen werden 
ondertekend en die als volgt luiden : 
'' 1° De polis heeft geen enkele uitwerking 
meer. 2° De verzekeringnemer verbindt 
zich ertoe mededeling te doen aan de 
maatschappij zodra hij opnieuw een 
motorrijtuig in het verkeer brengt onge
acht de aard en het gebruik ervan. 
3° Indien de maatschappij dit nieuwe 
risico aanvaardt, zal de nieuwe polis tot 
afsluiting waarvan de verzekeringnemer 
zich verbindt, betrekking hebben op 
dezelfde afdelingen en gesloten worden 
aan de voorwaarden en het tarief die 
van kracht zijn op de datum van haar 
inwerkingtreding ,, het arrest dit betoog 
als niet gegrond verwerpt om de redenen 
dat de hoofdvordering tot betaling van 
de vervallen premien slechts gegrond 
zou kunnen verklaard worden wanneer 
eiseres verweerster vooraf gedagvaard 
had om te horen zeggen dat het te wijzen 
vonnis als contract zou gelden en dat, 
zelfs als deze voorafgaande vordering 
zou zijn ingesteld, de rechtsvordering 
niet gegrond zou geweest zijn, omdat in 
deze hypothese de contracten die door 
tussenkomst van de rechtbank zouden 
kunnen ontstaan zijn geen gevolg zouden 
gehad hebben omdat de contracten 
betreffende dezelfde risico's tussen de 
naamloze vennootschap Locadif en de 
naamloze vennootschap Royale Beige 
daaraan voorafgingen, 

te1·wijl de genoemde aanhangsels tot 
nietigverklaring, waarvan de tekst in het 
arrest wordt aangehaald, zoals eiseres 
betoogde beloften tot contracteren zijn; 
de beloofde verzekeringscontracten, om
dat eiseres op 10 december 1971 de wil 
heeft uitgedrukt ervan te genieten, ont
staan zijn en in de plaats zijn getreden 
van de beloften van die datum ; de taak 
van de rechter zich enkel beperkt tot de 
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vaststelling van dit bestaan op deze 
datum, welke vaststelling zowel bij de 
vordering tot uitvoering van deze con
tracten kan geschieden als door een 
voorafgaande en afzonderlijke rechts
vordering ; daaruit volgt dat, 

ee1·ste onde1·deel, het arrest deze aan
hangsels tot nietigverklaring uitgelegd 
heeft op een wijze die onverenigbaar is 
met de bewoordingen ervan, en althans 
de rechtsgevolgen miskend heeft van de 
beloften tot contracteren die zij vormden, 
nu de vaststelling in rechte van de 
aanvaarding van de beloften declaratief 
is ten opzichte van vroeger gesloten 
contracten en niet constitutief is van 
deze contracten (schending van de in 
het middel bedoelde wettelijke bepa
lingen, inzonderheid van de arti
kelen ll08, ll34, 1319, 1320, 1322 en 
1589 van het Burgerlijk Wetboek); 

tweede onderdeel, de in het eerste 
onderdeel van het middel aangeklaagde 
onwettelijkheid, nu de vaststelling in 
rechte van de aanvaarding van de 
belofte tot contracteren declaratief en 
niet constitutief is voor het bestaan van 
deze contracten, ertoe leidt, in strijd met 
de beslissing van het arrest, dat de 
contracten die op 8 februari 1972 volgens 
de eigen vaststellingen van de rechters 
in hoger beroep met de naamloze ven
nootschap Royale Beige werden gesloten 
geenszins aan de contracten van eiseres 
voorafgaan aangezien deze op 10 de
cember 1971 zijn ontstaan; het arrest 
bijgevolg ten onre< hte beslist dat laatst
genoemde contracten geen uitwerking 
zouden kunnen hebben (schending van 
de in het middel aangehaalde wettelijke 
bepalingen, inzonderheid van de arti
kelen 12 tot 14 van de verzekeringswet 
van 11 juni 1874, en voor zover als nodig, 
97 van de Grondwet) : 

Overwegende dat uit het antwoord 
op het tweede middel volgt dat het 
arrest wettelijk beslist dat de uitdrukking 
<< het in het verkeer brengen van de 
voertuigen "• die voorkomt in de aan
hangsels van de verzekeringspolissen, 
gelet op de bedoeling van de partijen, 
begrepen moet worden in de zin dat dit 
in het verkeer brengen moet gebeuren 
door de eigenaar van de nieuwe voer
tuigen; 

Dat het middel bij gebrek aan belang 
niet ontvankelijk is nu het arrest zijn 
beslissing aldus wettelijk verantwoord 
heeft; 

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

3 november 1977. - 1e kamer. -
Voorzitter, de H. Trousse, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - Verslaggever, 
de H. Clason.- Gelijkluidende conclusie, 
de H. V elu, advocaat-generaal. 
Pleiters, de HH. Biitzler en L. Simont. 

1 e KAMER. - 3 november 1977. 

(TWEE ARRESTEN.) 

VOORZIENING IN CASSATIE. 
AFSTAND.- BURGERLIJKE ZAKEN.
AFSTAND NIET BETEKEND, DOOH AAN· 
GENOMEN DOOR D~ ~RWE~RDER. -
AKTEVERLENING. 

In bu1·gerlijke zaken VM'leent het Hof akte 
van de afstand van de voo1·ziening die 
niet is betekend aan de verwee1·der, doch 
doo1· deze is aangenomen (1). (Art. 824, 
1042 en 1112 G.W.) 

Ee1·ste ar1·est. 

(VENNOOTSOHAP NAAR ENGELS RECHT 
« PRIESTMAN BROTHERS LIMITED H, 

T. WALRAVENS EN NAAMLOZE VENNOOT
SOHAP « DEOAUVILm >>.) 

Met de notitie overeenstemmend 
arrest. 

3 november 1977. - 1e kamer. -
Voo1·zitte1·, de H. Trousse, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - V erslaggever, 
de H. Clason.- Gelijkluidende conclusie, 
de H. Velu, advocaat-generaal.- Pleiter, 
de H. Ansiaux. 

Tweede ar1·est. 

(ALEXANDER, T. MONSEUR.) 

3 november 1977. - 1e kamer. 
Voo1·zitter, de H. Trousse, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - V e1•slaggever, 
de H. Meeus. - Gelijkluidende conclusie, 
de H. V elu, advocaat-generaal. 
Pleiters, de HH. Dassesse en L. Simont. 

(1) Oass., 6 oktober 1917, supra, biz. 166, 
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1 e KAMER. - 4 november 1977. 

1° AFSTAND. - AFSTAND VAN EEN 
RECHT. - BEGRIP. 

2° CASSATIE. - BEVOEGDHEID. -
BURGERLIJKE ZAKEN. - AFSTAND VAN 
EEN RECHT. - V ASTSTELLINGEN EN 
GEVOLGTREKKINGEN VAN DE FElTEN· 
RECHTER.- TOEZIOHT VAN HEJT HoF. 

1° De a] stand van een Techt moet stTikt 
woTden ge~nteTpretee1·d en kan slechts 
wm·den ajgeleid uit jeiten welke vooT 
geen andeTe uitlegging vatbaa1· zijn (1). 

2° Hoewel het aan de Techte?' staat de jeiten 
waa1·op hij zijn beslissing g1·ondt op 
onaantastbaTe wijze vast te stellen, moet 
het Hoj van Oassatie nagaan of hij ·nit 
deze vaststellingen wettig een afstand 
van een 1·echt heeft kunnen afleiden (2), 
(Impliciete oplossing.) 

(HEYDE EN PERSONENVENNOOTSCHAP 
MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID 

« GARAGE GEKIERE », T. MR. AERTS, q.q.) 

ARREST. 

HET HOF;- Gelet op het bestreden 
vonnis, op 19 mei 1976 in hoger beroep 
gewezen dom1 de Rechtbank van Eerste 
Aanleg te Gent ; 

Over het middel afgeleid uit de scherr
ding van het algemeen rechtsbeginsel dat 
de verzaking van een recht strikt moet 
worden gei:nterpreteerd en slechts kan 
worden afgeleid uit feiten die voor geen 
andere uitlegging vatbaar zijn, van de 
artikelen 578, 579, 617, 621, 622, 1349, 
1353 van het Burgerlijk Wetboek en 97 
van de Grondwet, 

doo1·dat het vonnis de oorspronkelijke 
vorderingen, steunende op het vrucht
gebruik dat eerste eiseres bezat op de 
aan Andre Pattyn geschonken grond, 
als ongegrond afwijst omdat eerste 
eiseres haar vruchtgebruik zou hebben 
'' verzaakt » en het « vermoeden van 
verzaking » hieruit afleidt dat enerzijds 
het ondenkbaar is dat haar zoon " op 
zijn kosten gebouwen zou hebben opge-

(1) Gass., 15 februari 1974 (A1·r. cass., 
1974, blz. 658) en 8 december 1976 (ibid., 
1977, blz. 399); zie, wat inzonderheid de 
afstand van het recht van vruchtgebruik 
betreft : Les N ovelles, Droit civil, deel III, 
druk 1941, nr. 488; DE PAGE, deel VI, 

richt zonder de zekerheid dat hij ook van 
die gebouwen het genot zou hebben 
gehad » en dat anderzijds « blijkt vast te 
staan dat hij sinds de oprichting ervan 
en tot aan zijn faillissement ook daad
werkelijk het genot heeft gehad, dit wil 
zeggen gedurende ongeveer 13 jaar; 
dat blijkt dat eerste gei:ntimeerde noch 
haar echtgenote ooit enige vergoeding 
hebben ontvangen voor het beweerde 
vruchtgebruik, terwijl wei vaststaat dat 
hun zoon de grond en de door hem opge
richte gebouwen gebruikte ten behoeve 
van de personenvennootschap met be
perkte aansprakelijkheid, waarvan hij 
zaakvoerder was en die trouwens ( ... ) 
aan die zoon een jaarlijkse vergoeding 
blijkt te hebben betaald van 24.000 frank, 
minstens voor het jaar 1972 » en dat 
" eerste gei:ntimeerde eerst vanaf het 
faillissement een vergoeding vordert op 
basis van eveneens 24.000 frank per 
jaar », 

teTwijl, eeTste onde~·deel, de verzaking 
van een recht strikt moet worden 
gei:nterpreteerd en slechts kan worden 
afgeleid uit feiten die voor geen andere 
uitlegging vatbaar zijn ; enerzijds het feit 
dat de naakte eigenaar « op zijn kosten >> 

gebouwen" zou hebben opgericht » geens
zins noodzakelijkerwijs duidt op een 
verzaking van het vruchtgebruik door 
eerste eiseres of door haar overleden 
echtgenoot doch evengoed kan worden 
gei:nterpreteerd in de door de eiseressen 
in conclusie aangeduide zin dat de naakte 
eigenaar « zonder enig recht noch titel 
heeft gehandeld » in de hoop dat zijn 
moeder, eerste eiseres, geen vergoeding 
zou eisen of in de verwachting dat hij 
toch, na het overlijden van de vrucht
gebruikster, de volle eigendom van de 
gebouwen en de grond zou verkrijgen, 
anderzijds de overige tot staving van het 
" vermoeden van verzaking » ingeroepen 
onzekere feiten eveneens vatbaar zijn 
voor een andere door eerste eiseres 
aangeduide interpretatie, namelijk dat 
zij gedurende een hele periode geen 
vergoeding heeft willen eisen om haar 
zoon niet te belasten in de opbouw van 
zijn zaak met dien verstande dat later, 
om de gelijkheid tussen de kinderen te 
eerbiedigen, een passencle vergoeding 
zou worden gevraagcl, zodat het vonnis, 

druk 1942, nr. 444, en noot 2 op blz. 360 ; 
KLUYSKENS, deel 5, druk 1942, nr. 227; 
Rep. pmt. d1·. belge, deel XV, druk 1956, 
trefw. Usuf?·uit, nr. 836. 

(2) Oass., 15 februari 1974, vermeld in 
noot 1. 
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door het vermoeden van verzaking van 
het recht van vruchtgebruik te stoelen 
op elementen die voor een andere uit
legging vatbaar zijn en geenszins het 
besluit van verzaking opdringen, het in 
het middel aangeduide algemeen rechts
beginsel, alsook de aangeduide artikelen 
van het Burgerlijk vVetboek inzake het 
recht van vruchtgebruik en het teniet
gaan ervan, schendt (schending van de 
artikelen 578, 579, 617 en 622 van het 
Burgerlijk Wetboek); 

tweede onderdeel, de rechter de verza
king van een recht van vruchtgebruik 
niet mag laten steunen op feitelijke ver
moedens waarbij het bestaan van de 
feiten waaruit de verzaking wordt afge
leid niet met voldoende zekerheid wordt 
vastgesteld, zodat het vonnis, door het 
vermoeden van verzaking van vrucht
gebruik te stoelen op elementen die 
niet als << zeker " worden vastgesteld, 
de wettelijke bewijsregelen inzake het 
bewijs door vermoedens schendt (scherr
ding van de artikelen 1349 en 1353 van 
het Burgerlijk Wetboek), minstens, 
wegens het twijfelachtig karakter van de 
vaststellingen, aangetast is door dubbel
zinnigheid in de motivering (schending 
van artikel 97 van de Grondwet) : 

Overwegende dat de verzaking van een 
recht strikt moet worden ge'interpreteerd 
en slechts kan worden afgeleid uit feiten 
die voor geen andere uitlegging vatbaar 
zijn; 

Overwegende dat het vonnis de verza
king door eerste eiseres van haar recht 
van vruC'htgebruik afleidt uit die om
standigheden dat haar zoon als naakte 
eigenaar, op zijn kosten, op het 
kwestieuze perceel gebouwen heeft opge
richt, dat hij gedurende ongeveer 13 jaar 
daadwerkelijk het genot van die ge
bouwen heeft gehad zonder hiervoor 
enige vergoeding te betalen, ofschoon 
hij, minstens voor het jaar 1972, een 
vergoedi:ng van de personenvennootschap 
met beperkte aansprakelijkheid Andre 
Pattyn heeft ontvangen, en dat eerste 
eiseres eerst vanaf de faillissementen 
een vergoeding vordert ; 

Overwegende dat de eiseressen in 
conclusie hadden laten gelden : << de 
omstandigheid dat de grond door oprich
ting van het gebouwencomplex in waarde 
zou vermeerderd zijn, kan niet ver
hinderen dat Andre Pattyn zonder enig 
recht noch titel heeft gehandeld ; de 
echtelingen Pattyn hebben hun kinderen 
steeds geholpen doch qua devolutie van 
hun goederen nooit enig onderscheid 
willen maken ; het is niet omdat mevrouw 

Heyde tot nu aan haar zoon geen ver
goeding heeft gevraagd dat zij die later 
niet van hem zal eisen " ; 

Overwegende dat het vonnis niet 
aantoont dat de vastgestelde feiten 
slechts kunnen worden uitgelegd als een 
verzaking, door eerste eiseres, van haar 
recht van vruchtgebruik en niet vatbaar 
zijn voor de door de eiseresssen gegeven 
uitlegging ; 

Dat het middel gegrond is ; 

Om die redenen, vernietigt het bestre
den vonnis ; beveelt dat van dit arrest 
melding zal worden gemaakt op de kant 
van de vernietigde beslissing ; houdt de 
kosten aan opdat erover door de feiten
rechter zou worden beslist; verwijst de 
zaak naar de Rechtbank van Eerste 
Aanleg te Oudenaarde, zitting houdende 
in hoger beroep. 

4 november 1977. - 1° lmmer. -
Voorzitte-r, de H. Wauters, eerste voor
zitter.- Ve1·slaggeve1·, de H. Gerniers.
Gelijkluidende conclusie, de H. Tillekaerts, 
advocaat-generaal. - Pleite1·s, de HH. 
De Gryse en Biitzler. 

1° KAMER.- 4 november 1977. 

1° REDENEN VAN DE VONNISSEN 
EN ARRESTEN. - BDRGERLIJKE 
ZAKElN. - BIJ CONCLUSIE VOORG:El· 
DRAG EN BESCHOUWINGElN W AARUIT 
GEEN ENKEL R:ElCHTSGElVOLG WORDT 
AFGELEID. GElElN VElRPLIOHTING 
VOOR DE RECHTER EROP TE ANT· 
WOORDElN. 

2o REDENEN VAN DE VONNISSEN 
EN ARRESTEN. - BuRGERLIJKE 
ZAKEN.- 00NCLUSIE.- MIDDEL DAT 
TER ZAKE NIET MEER DIENEND IS 
W:ElGElNS DE VASTSTELLINGEN VAN DE 
RElCHTER. - GEElN VERPLIOHTING VOOR 
DE RECHTER OP DIT MIDDEL TE ANT· 
WOORD:ElN. 

3o HUUR VAN GOEDEREN.- HAN· 
D:ElLSHUUR. - HUURH:ElRNIEUWING. -
ARTIKEL 11, II, LID 2, VAN DE WET VAN 
30 APRIL 1951 OP DE HANDELSHUUR· 
OVER:ElENKOMSTEN MET RET OOG OP D:El 
BESOHElRMING VAN RET HANDELSFONDS, 
G:ElWIJZIGD BIJ ARTIKEL 1, 3°, VAN DE 
WET VAN 29 JUNI 1955. - WEIGERING 
VAN DE VERHUURD:ElR AAN DE HOOFD· 
HUURDER HUURH:ElRNIElUWING TOE T:El 
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STAAN OP GROND VAN ARTIKEL 16, I, 3°, 
VAN DE GENOEMDE WET. - NI:ElT· 
TOEPASSELIJKHEID VAN GENOEMD AR· 
TIKEL II, II, LID 2. 

1° De rechter is niet ve1·plicht te antwoorden 
op bij conclusie voorged1·agen beschou
wingen waarttit de conclusieneme?' geen 
enkel1·echtsgevolg afleidt en die bijgevolg 
geen vo1·dering, verweer of exceptie 
opleve1·en (1). (Art. 97 Grondwet.) 

2° De ?'echte?' is niet VM'Plicht te antwoo1•den 
op een bij conclttsie voorgedmgen middel 
dat te?' zake niet meer dienend is wegens 
een vaststelling van zijn beslissing (2). 
(Art. 97 Grondwet.) 

3° W annee?' de hoojdhuu1·de1' de huu?·her
niettwing heejt aangevmagd aan de 
verhutt?'der en zijn aanm·aag is ve?'· 
wo1'Pen, niet wegens redenen die hem 
alleen betreffen, maa1· op grond van 
artikel16, I, 3°, van de wet van 30 april 
1951, namelijk de wil van de ve1·huurder 
om het onroe1•end goed waarin de onde?'· 
huurde?' zijn bedrijj uitoejent weder op 
te bouwen, heejt de ondM·huu1·der geen 
rechtst1·eekse vo1·dering tot hutwher
nieuwing tegen de hoojdve?·huu1·de1· (3). 
(Art. II, II, lid 2, van de wet van 
30 april 1951, vervangen bij de arti
kel 1, 3°, van de wet van 29 juni 1955.) 

(DE KONINOK EN GEBOERS, 
T. NAAMLOZE VENNOOTSOHAP 

« BROUWERIJ OAMPINA , 

EN RAEYMAEOKERS.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 12 oktober 1976 in hoger 
beroep gewezen door de Rechtbank van 
Eerste Aanleg te Mechelen ; 

Overwegende dat het vonnis vaststelt 
dat : 1° op 29 maart 1960 een huur
contract, onderworpen aan de wet op de 
handelshuurovereenkomsten, werd ge
sloten tussen de eisers, als onderhuurders, 
en verweerster, als hoofdhuurder; 2° op 
12 maart 1963 een authentieke akte werd 
opgemaakt waarin, onder verwlJzmg 
naar het huurcontract van 29 maart 1960, 

(1) Cass., 13 oktober 1972 (.A?'!', cass., 1973, 
blz. 163) en 24 december 1976 (ibid., 1977, 
blz. 466). 

(2) Cass., 11 februari 1977 (A?'!'. cass., 1977, 
blz. 651). 

(3) Raadpl. cass., 3 januari 1964 (Bull. en 

volgende bepaling werd opgenomen : 
« De huurders hunnerzijds verklaren 
thans door ondertekening dezer akte, 
vrij en uitdrukkelijk te aanvaarden de 
voormelde huurceel te doen eindigen 
op 31 maart 1969 en dit ingevolge de 
bepaling van artikel 3, lid 4, van de wet 
van 30 april 1951. Alsdan verplichten 
de huurders zich ertoe de door hen 
gehuurde eigendom ter vrije en volledige 
beschikking te stellen van de naamloze 
ve1mootschap Brouwerij Campina, ; 3° op 
2 oktober 1967 de eisers huurhernieuwing 
hebben gevraagd aan verweerster, 
hoofdhuurder, en aan verweerder, eige
naar, en de huurhernieuwing geweigerd 
werd, met name door verweerster bij 
brief van 30 oktober 1967 en door 
verweerder bij brief van 28 december 
1967, op grond dat de eisers in de 
authentieke akte van 12 maart 1963 
aanvaard hebben een einde te maken 
aan de lopende huur en aldus het recht 
op huurhernieuwing hebben verzaakt ; 
4° verweerster bij brief van 30 oktober 
1967 huurhernieuwing had gevraagd aan 
verweerder die ze bij brief van 28 januari 
1968 geweigerd heeft omdat hij het 
gebouw wegens vetusteit wenste af te 
breken en dat de eisers van die brief in 
kennis werden gesteld door verweerster 
bij brief van I februari 1968; 

Overwegende dat het vonnis vervolgens 
beslist dat : l 0 ten deze geen voortijdige 
beeindiging van de huur heeft plaats
gevonden, de authentieke akte aileen 
als een bevestiging van de onderhandse 
akte kan worden beschouwd en de eisers 
hun recht om huurhernieuwing te vragen 
wel degelijk hebben behouden; 2° de 
weigering van verweerder om aan ver
weerster huurhernieuwing toe te staan, 
op grond van artikell6, I, 3°, van de wet 
op de handelshuur, en de berusting 
daarin door verweerster evenwel vreemd 
zijn aan de eisers en aan deze laatsten 
geen rechtstreekse vordering geven tegen 
verweerder, vermits geen bepaling van 
de wet aan de onderhuurder een recht
streekse vordering verleent tegen de 
verhuurder ten opzichte van wie de 
onderhuurder een derde is zodat de 
laattijdigheid van de mededeling aan de 
eisers dan ook irrelevant is ; 3° de door 
de eisers ingestelde vordering tot huur
hernieuwing wordt verworpen ; 

Pas., 1964, I, 456) en 25 maart 1966 (ibid., 
1966, I, 968), alsook A.P.R., PAUWELS, 

trefwoord Handelshuur, druk 1971, nr. 195, 
en Les Novelles, Droit civil, t. VI, vol. II, 
druk 1970, nr. 1726. 
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Over het middel afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 1, 11, II, 13, 14, 
lid 2, 16, I, 3°, 24, 25, 1°, van de wet van 
30 april 1951 op de handelshuurovereen
komsten met het oog op de bescherming 
van het handelsfonds, die afdeling IIbis 
van hoofdstuk II van titel VIII van 
boek III van het Burgerlijk Wetboek 
vormt, 6, 1108, 1109, 1116, 1117, 1131, 
1133, 1165, 1167, 1304, van het Burgerlijk 
W etboek en 97 van de Grondwet, en van 
het algemeen rechtsbeginsel fmus omnia 
corrumpit, 

doordat het vonnis de door de eisers als 
onderhuurders van de herberg ingestelde 
vordering tot huurhernieuwing verwerpt 
om de reden dat de weigering van 
verweerder, Raeymaeckers, om aan ver
weerster, de naamloze vennootschap 
Campina, huurhernieuwing toe te staan 
op grand van artikel 16, I, 3°, van de 
wet op de handelshuur en de berusting 
daarin door de naamloze vennootschap 
Campina, vreemd zijn aan de eisers en 
hem geen rechtstreekse vordering geven 
tegen Raeymaeckers, vermits geen bepa
ling van de wet aan de onderhuurder een 
rechtstreekse vordering ver1eent tegen 
de verhuurder, ten opzichte van wie de 
onderhuurder een derde blijft, en dat de 
laattijdigheid van de mededeling aan de 
eisers van de weigering van huurher
nieuwing op grond van artikel 16, I, 3°, 
dan ook irrelevant is, 

tm·wijl, eerste onde1·deel, de eisers in 
conclusie staande hie1den dat de vetusteit, 
waarop verweerder zich in zijn weigering 
van huurhernieuwing beriep om de 
afbraak met wederopbouw te recht
vaardigen, in werkelijkheid niet bestond 
en de reden van weigering, steunende 
op artike1 16, I, 3°, van de wet van 
30 april 1951, volledig :fictief was; 
het vonnis op dit middel niet antwoordt 
en ten onrechte het :fictief karakter van 
de door de verweerders ingeroepen 
weigering niet werd onderzocht (schen
ding van de artikelen 97 van de Grand
wet, 16, I, 3°, en 25, 1°, van de wet van 
30 april 1951); 

tweede onde1·deel, het onmogelijk is 
vast te stellen wat het vonnis ten 
opzichte van de ingeroepen reden van 
weigering beslist : ofwel dat de gebouwen 
niet door ouderdom waren aangetast, 
ofwel dat zulks wel het geval was maar 
dat dit zonder belang was, ofwel dat het 
:fictieve karakter van de weigering niet 
voor onderzoek vatbaar was ; in deze 
omstandigheden het toezicht op de 
motieven niet kan worden uitgeoefend 

(schending van artikel 97 van de 
Grondwet); 

derde onderdeel, de door de beide ver
weerders ingeroepen reden van weigering 
van de huurhernieuwing, steunende op 
artikel 16, I, 3°, van de wet van 30 april 
1951, en de berusting erin van de hoofd
huurder Brouwerij Campina, :fictief zijn, 
door bedrog aangetast zijn en derhalve 
niet geldig tegenover de eisers kmmen 
worden ingeroepen ; in aile geval de 
hoofdhuurder Campina de huurhernieu
wing niet heeft bekomen om redenen die 
haar zelf betreffen en de eisers dan wei 
gerechtigd zijn die van de eigenaar te 
vorderen (schending van de artikelen 1, 
11, II, 13, 14, lid 2, 16, I, 3°, 24, 25, 1°, 
van de wet van 30 april 1951, 6, 1108, 
1109, 1116, 1117' 1131, 1133, 1165, 1167 
en 1304 van het Burgerlijk Wetboek, en 
van voormeld rechtsbeginsel) : 

W at het eerste en het tweede onderdeel 
samen betreft : 

Overwegende dat de eisers in conclusie 
stelden : dat zij " bovendien op 2 februari 
1968 een aangetekende brief van 1 fe
bruari 1968 ontvingen vanwege de 
naamloze vennootschap Brouwerij 
Campina, waarin vermeld was dat deze 
vennootschap op 30 januari 1968 een 
aangetekende brief had ontvangen van
wege de eigenaar, Raeymaeckers, waarin 
de weigering tot huurhernieuwing steunde 
op het feit dat het gebouw zou moeten 
worden afgebroken ingevolge vetusteit 
en dit ingevolge artikel 16.3 van de 
handelshuishuurwet van 30 april 1951; 
het is hier duidelijk dat Raeymaeckers, 
die eigenaar is van het gebouw en die 
tevens handelsdirecteur is van de naam
loze vennootschap Brouwerij Campina, 
getracht heeft nog een andere reden van 
weigering te vinden ; vanzelfsprekend is 
de naamloze vennootschap Brouwerij 
Campina niet gaan betwisten dat de 
ingeroepen reden volledig :fictief was, 
omdat de belangen van de naamloze 
ve1mootschap Brouwerij Campina en van 
Raeymaeckers volledig gelijk lopen en 
hun enig doel was de eisers zo spoedig 
mogelijk nit het handelspand te zetten, 
om alsdan het handelsfonds aan derden 
te kmmen verkopen en een veel hogere 
huishuur te bekomen ; aldus werd eerst 
het spelletje in gang gezet met de 
bevestiging van de onderhandse akte 
door een notariiile akte, zogezegd in het 
voordeel van de eisers ; de kwestie van 
de vetusteit is eveneens duidelijk een 
doorgestoken kaart, omdat nu ongeveer 
acht jaar nadat de vetusteit werd 
ingeroepen, de Brouwerij Campina nog 
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steeds de hoofdhuurder is vanwege 
Raeymaeckers en dat er aan het gebouw 
zelf niet de minste herstellingswerken 
dienden te geschieden ; de ingeroepen 
reden van weiger.ing is dus ongegrond, 
maar bovendien is de weigering niet 
geschied binnen de door de wet gestelde 
termijnen; de eisers hebben zich recht
streeks gewend zowel tot de eigenaar 
als tot de hoofdhuurder bij aangetekende 
brief van 2 oktober I967 zodat de 
termijn om deze aangetekende brief 
regelmatig te beantwoorden op 2 januari 
1968 verstreek ; wanneer het duidelijk 
is dat de eigenaar en de hoofdhuurster 
samensparn1.en om met een fictieve reden 
van weigering van huurhernieuwing de 
onderhuurder te beletten een nieuwe 
huurceel te bekomen, moet deze fictieve 
weigering als ongegrond worden afge
wezen "; 

Overwegende dat in voormelde con
clusie de eisers niet preciseren dat de 
weigering van huurhernieuwing en de 
berusting van verweerster in die weige
ring door bedrog waren aangetast en 
derhalve niet geldig tegen hen konden 
worden ingeroepen ; dat zij enkel de 
gegrondheid van de door verweerder 
opgegeven reden van weigering van huur
hernieuwing, met name de afbraak van 
het gebouw wegens vetusteit, betwistten ; 
dat zij weliswaar stelden dat voormelde 
reden van weigering fictief was, zonder 
daaruit evenwel in rechte de gevolg
trekking te maken dat ze door bedrog 
was aangetast ; 

Overwegende dat de rechter terecht 
mocht oordelen dat deze aanvoering, 
zoals de overige, werd geformuleerd om 
aan te tonen dat de opgegeven reden 
van weigering ongegrond was, en dat 
deze aanvoering derhalve geen afzonder
lijke rechtsgrond uitmaakte ; 

Overwegende dat, na vastgesteld te 
hebben dat de weigering van verweerder, 
verhuurder, om aan verweerster, hoofd
huurder, huurhernieuwing toe te staan 
op grond van artikel I6, I, 3°, van de wet 
op de handelshuurovereenkomsten en de 
berusting in die weigering door ver
weerster vreemd zijn aan de eisers 
vermits, in dat geval, geen bepaling 
van de wet aan de onderhuurder een 
rechtstreekse vordering verleent tegen de 
verhuurder ten opzichte van wie de 
onderhuurder een derde blijft, de rechter 
niet meer gehouden was voormelde 
conclusie nader te beantwoorden ; dat 
deze conclusie immers, wegens voor
melde vaststelling, niet meer ter zake 
dienende was ; 

Dat de onderdelen niet kunnen worden 
aangenomen ; 

W at het derde onderdeel betreft : 

Overwegende dat het vonnis met 
betrekking tot het bedrog geen gegevens 
bevat, zodat het onderzoek van het 
middel het Hof zou noodzaken tot 
navorsingen van feitelijke aard over te 
gaan; 

Dat het onderdeel op dit punt feiten 
en recht vermengt en derhalve niet 
ontvankelijk is ; 

Overwegende dat het vonnis vaststelt 
dat, ten deze, de weigering van de ver
huurder aan de hoofdhuurder om huur
hernieuwing toe te staan op artikel I6, I, 
3°, van de wet op de handelshuurovereen
komsten steunt en dat deze grond geen 
reden is die de hoofdhuurder persoonlijk 
betreft; 

Dat in zulk geval de onderhuurder, 
overeenkomstig artikelll, II, tweede lid, 
van voormelde wet, geen rechtstreekse 
vordering tegen de hoofdverhuurder· 
heeft; 

Dat het onderdeel, in dit laatste 
opzicht, naar recht faalt ; 

Om die redenen, verwerpt de voorzie
ni:ng ; veroordeelt de eisers in de kosten. 

4 november I977. - Ie kamer. -
Vom·zitter, de H. Wauters, eerste voor
zitter.- Verslaggeve1·, de H. Gerniers.
Gelij kluidende conclusie, de H. Tillekaerts, 
advocaat-generaal. - Pleite1·s, de HH. 
Houtekier en Hutzler. 

3e KAMER. - 7 november 1977. 

I 0 OVEREENKO.l\'IST.- TOESTEMMING. 
-1\'IORELE DWANG DIE DE GELDIGHEID 
VANDE WILAANTAST.- VOORWAARDE. 

2° OVEREENKO.M:ST.- TOESTEMMING. 
- l\10RELE DWANG. - WERKNEMER 
DIE ONTSLAG NEEMT OJYIDAT DE WERK· 
GEVER DREIGT HEM ONTSLAG TE GEVEN 
EN EEN RECHTSVORDERING TEGEN HEM 
IN TE STELLEN.- 0MSTANDIGHEID DIE 
ALS ZODANIG GEEN GEWELD OPLEVERT. 

I 0 Mm·ele dwang tast de geldigheid van de 
wil slechts aan voor zover hij onrecht
matig of ongeoorloofd is (I). (B.W., 
artt. ll09 en lll2.) 

(1) Raaclpl. cass., 11 juli 1957 (.A1'1'. cass., 
1957, biz. 967), 21 januari 1960 (ibid., 1960, 
biz. 460), 2 mei 1969 (ibid., 1969, biz. 834) 
en 8 januari 1970 (ibid., 1970, biz. 417). 
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2° De enkele omstandigheid dat een we1·k
nemer ontslag neemt, omdat de werk
gever dreigt hem zoniet ontslag te geven 
wegens dringende 1·eden en te dien einde 
een 1·echtsvm·de~·ing tegen hem in te 
stellen, kan niet als zodanig geweld 
opleve~·en in de zin van de wrtikelen 11 09 
en volgende van het Burge1·lijk Wet
boek (1). 

(NAAMLOZEl VENNOOTSOHA:P 
« UNIPAK », T. VAN DIJK) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 15 maart 1976 door het Ar
beidshof te Antwerpen gewezen ; 

Over het middel afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 1107, 1108, 1109, 
1111, 1112, 1114, 1134, 1135, 1165, 1304 
van het Burgerlijk Wetboek, 1, 14, 18, 20 
van de bij koninldijk besluit van 20 juli 
1955 gecoordineerde wetten betref£ende 
het bediendencontract, zoals gewijzigd 
door de wetten van 10 december 1962 
en 21 november 1969, en 97 van de 
Grondwet, alsmede van het algemeen 
rechtsbeginsel inzake rechtsmisbruik, 

doordat het arrest eiseres veroordeelt 
om aan verweerder een opzeggings
vergoeding van 212.504 frank te betalen 
om de redenen dat in het strafdossier 
een verldaring van Van Langeveld 
voorkomt volgens welke verweerder zijn 
ontslag slechts ondertekende nadat Van 
Langeveld hem gezegd had dat hij 
anders zijn onmiddellijk ontslag wegens 
dringende redenen voor de rechtbank 
zou trekken; dat wanneer, zoals ten deze, 
een werknemer gevolg geeft aan een eis 
van de werkgever ontslag in te dienen, 
dit op grand van feiten die door de 
werkgever als dringende redenen worden 
aangezien, dit ontslag nietig is omdat het 
afgedwongen werd onder morele dwang ; 
dat, indien de werkgever de feiten als 
dringend beschouwde, het hem behoorde 
zelf de overeenkomst te verbreken, mits 
het in acht nemen van de daarvoor 
bepaalde wettelijke procedure, 

terwijl, eerste onde~·deel, 

tweede onde~·deel, het feit dat eiseres 
gedreigd heeft een rechtsvordering in te 

(1) Zie de noot onderaan bladzijde 288. 

CASSATIE, 1978. - 10 

stellen waarvan het doel gerechtvaardigd 
was, met name het horen zeggen dat er 
ten opzichte van verweerder een 
dringende reden bestond om zijn arbeids
overeenkomst voor bedienden te ver
breken, geen ongerechtvaardigd geweld 
is; er, ten aanzien van eiseres, in concreto 
geen misbruik van recht werd vast
gesteld, zodat de door de partijen 
overeengekomen beeindiging van de ar
beidsovereenkomst geldig is en de moti
vering het niet mogelijk maakt de 
regelmatigheid van de beslissing te 
onderzoeken (schending van de arti
kelen 1107, 1108, 1109, 1111, 1112, 1114, 
1134, 1135, 1165, 1304 van het Burgerlijk 
Wetboek en 97 van de Grondwet, alsmede 
van het algemeen rechtsbeginsel); 

dm·de onde1·deel, eiseres die de feiten 
als een dringende reden beschouwde, 
desondanks gerechtigd was met ver
weerder overeen te komen de arbeids
overeenkomst voor bedienden te be
eindigen (schending van de arti
kelen 1107, 1134, 1135, 1165 van het 
Burgerlijk Wetboek, l, 14, 18 en 20 van 
het koninklijk besluit van 20 juli 1955) 

W at het tweede onderdeel betreft : 

Overwegende dat het arrest eiseres 
veroordeelt tot de betaling, aan ver
weerder, van een opzeggingsvergoeding 
omdat het oordeelt dat zijn ontslag nietig 
is daar het afgedwongen werd (( onder 
morele dwang >> ; 

Overwegende dat uit de redengeving 
van het arrest blijkt dat het als morele 
dwang beschouwt het feit dat de beheer
der van eiseres, die van oordeel was dat 
er dringende redenen bestonden om aan 
de arbeidsovereenkomst voor bedienden 
een einde te maken, gedreigd zou hebben 
((de zaak voor de rechtbank te trekken >> 

zo verweerder niet onmiddellijk zijn 
ontslag wou geven ; 

Overwegende dat het arrest bovendien 
oordeelt (( wanneer een werknemer 
gevolg geeft aan een eis van de werk
gever ontslag in te dienen, dit op grand 
van feiten die door de werkgever als 
dringende redenen worden aangezien, 
is dit ontslag nietig omdat dit afge
dwongen werd onder morele dwang >> ; 

Overwegende dat morele dwang de 
geldigheid van de wil slechts aantast in 
zoverre hij onrechtvaardig of ongeoor
loofd is; 

Dat de enkele omstandigheid dat een 
werknemer ontslag neemt, omdat de 
werkgever dreigt hem zoniet ontslag te 
geven wegens een dringende reden en te 
dien einde een rechtsvordering tegen hem 
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in te stellen, niet als zodanig het geweld 
kan opleveren in de zin van de arti
kelen 1109 en volgende van het Burgerlijk 
Wetboek; 

Dat het onderdeel 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 
uitspraak gedaan; verwijst de zaak naar 
het Arbeidshof te Gent. 

7 november 1977. - 3e kamer. -
V oorzitter, de H. Gerniers, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggever, 
de H. Chatel.- Gelijkhtidende conclusie, 
de H. Lenaerts, advocaat-generaal. -
Pleiters, de HR. Houtekier en Bi:itzler. 

3e KAMER.- 7 november 1977. 

VONNISSEN EN ARRESTEN. 
STRAFZAKEN. - VRIJSPRAAK VAN DE 
BEKLAAGDE. - DRAAGWIJDTE. 

De vrijspraak van de beklaagde om de 
enkele reden dat het ten laste gelegde 
jeit niet bewezen is, sluit niet uit dat de 
reahte1· geoordeeld heejt dat er geen 
misdrijj was, omdat er een 1'eahtvaa1·di
gingsg1·ond bestond (1). (S.W., art. 71.) 

(MOESEN, T. HERMANS 
EN BELGISOHE STAAT, MINISTER VAN 

TEWERKSTELLING ElN ARBEliD.) 

ARREST. 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 19 november 1975 gewezen 
door het Arbeidshof te Antwerpen ; 

Over het middel afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 1319, 1320, 1322 
van het Burgerlijk W etboek, 71 van het 
Strafwetboek, 1 van het koninklijk 
besluit van 10 november 1970 waarbij 
algemeen verbindend wordt verklaard 

(1) Raadpl. cass., 15 maart 1976 (A1-r. cass., 
1976, blz. 823). 

de collectieve arbeidsovereenkomst van 
8 juli 1970 van het nationaal paritair 
comite voor de stoffering en de hout
bewerking tot vaststelling van de arbeids
voorwaarden van de werklieden en 
werksters tewerkgesteld in de onder
nemingen welke onder dit comite vallen, 
23, 24, 28 van het Gerechtelijk Wetboek, 
4 van de wet van 17 april 1878 houdende 
de voorafgaande titel van het W etboek 
van Strafvordering en 97 van de Grand
wet, 

doordat het arbeidshof de oorspronke
lijke vordering van eerste verweerder tot 
betaling, door eiser, van zogezegde 
achterstallige lonen krachtens de collec
tieve arbeidsovereenkomst van 8 juli 
1970 van het nationaal paritair comite 
voor de stoffering en de houtbewerking, 
gegrond verklaart, niettegenstaande 
eisers vrijspraak, door de correctionele 
rechtbank, van dezelfde niet-uitbetaling 
van de lonen overeenkomstig vermelde 
collectieve arbeidsovereenkomst verschul
digd, op grond van de volgende redenen : 
'' het gezag erga omnes van het gewijsde 
op strafgebied is slechts verbonden aan 
wat door de strafrechter noodzakelijker
wijs en met zekerheid is gevonnist. De 
burgerlijke rechter is derhalve aileen 
gebonden door hetgeen de strafrechter 
noodzakelijkerwijs moest zeggen en wat 
hij zeker heeft gezegd in het dispositief 
en in de redenen welke de noodzakelijke 
steun van het dispositief zijn en hiermede 
zijn beslissing vormen. De correctionele 
vrijspraak van 6 juni 1973 is door de 
strafrechter enkel gemotiveerd door de 
formule " overwegende dat het feit, ten 
laste van betichte gelegd, niet tot vol
doening van recht bewezen is>>. Deze 
motivering kan onder meer betekenen 
dat (eiser), ingevolge de opeenvolgende 
adviezen van de administratie, in een 
onoverwinnelijke dwaling verkeerde, zo
dat hem geen schuld trof. Uit de vrij
spraak kan derhalve niet worden afgeleid 
dat de strafrechter met zekerheid heeft 
gezegd dat het bedrijf van (eiser) niet 
ressorteert onder het nationaal paritair 
comite voor stoffering en houtbewerking ))' 

terwijl, eerste onrlerdeel, dwaling, als 
grond van verschoning, dergelijke voor
afbestaande onoverwinnelijke onwetend
heid noodzakelijk veronderstelt dat het 
aan de beklaagde ten laste gelegde feit 
wel degelijk door hem werd gepleegd ; 
immers verschoning eerst dan door de 
strafrechter kan overwogen worden, 
wanneer het materieel bestanddeel van 
een gegeven misdrijf, ten deze de niet
toekenning van lonen overeenkomstig 
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de collectieve arbeidsovereenkomst van 
8 juli 1970, soeverein is vastgesteld; de 
strafrechter eerst zou dienen vastgesteld 
te hebben dat eisers onderneming in het 
toepassingsdomein van de collectieve 
arbeidsovereenkomst van 8 juli 1970 
viel, door het eerste artikel van deze 
overeenkomst omschreven, en dat hij 
gedurende het j aar 19 71 de door artikel 20 
opgelegde wettelijke uurlonen niet had 
toegekend, vooraleer elke schuld van 
zijnentwege te kunnen ontkennen om
wille van een onoverkomelijke clwaling ; 

zoclat het arbeidshof, door te beslissen 
dat de klare en duidelijke termen van 
het vonnis van 6 juni 1973 van de Correc
tionele Rechtbank te Hasselt, volgens 
welke het " feit », dit wil zeggen het 
materieel bestanddeel, van het misdrijf 
ten laste van eiser gelegd, niet tot vol
doening van recht bewezen is, onder meer 
een onoverwinnelijke dwaling, verscho
ningsgrond betreffende het hem verweten 
strafbaar feit, kunnen beogen, zowel de 
bewijskracht van dit vonnis miskent 
(schending van de artikelen 1319, 1320 
en 1322 van het Burgerlijk Wetboek) als 
de artikelen 71 van het Strafwetboek en 
97 van de Grondwet schendt; 

tweede onderdeel, het materieel bestand
deel van het misdrijf ten deze enkel als 
afwezig kon worden beschouwd in het 
geval dat de lonen, door gezegde overeen
komst opgelegd, in werkelijkheid door 
eiser betaald werden, of dat deze 
minimumlonen integendeel door eiser 
niet verschuldigd waren omdat diens 
onderneming niet onder het nationaal 
paritair comite viel dat de overeenkomst 
van 8 juli 1970 heeft aangegaan; uit 
eisers stelling en bekentenis volgt dat de 
lonen, krachtens artikel 20 van de 
collectieve arbeidsovereenkomst van 8 juli 
1970 verschuldigd, inderdaad door hem 
niet werden uitgekeerd en, uit het vonnis 
van 6 juni 1973 van de Correctionele 
Rechtbank te Hasselt, dat eiser de hem 
ten laste gelegde inbreuk op gezegd 
artikel 20 desondanks niet gepleegd 
heeft ; bijgevolg, de correctionele recht
bank noodzakelijk en zeker heeft beslist 
dat de onderneming van eiser niet onder 
het nationaal paritair comite voor de 
stoffering en de houtbewerking valt, 
waaruit het te zijnen opzichte onver
schuldigd karakter van de minimum 
uurlonen, door de collectieve arbeids
overeenkomst van 8 juli 1970 opgelegd, 
volgt; 

zodat het arbeidshof, door zich te 
beschouwen als niet gebonden door de 
beslissing van de strafrechter dat eiser 

niet onder het nationaal paritair comite 
voor de stoffering en de houtbewerking 
valt, de bewijskracht van de reden van 
het vonnis van 6 juni 1973, volgens 
welke << het feit ten laste van betichte 
gelegd, niet tot voldoening van recht 
bewezen is », miskent, evenals het gezag 
van gewijsde eraan en aan het dis
positief van vrijspraak gehecht, wat de 
schending medebrengt van alle in het 
micldel ingeroepen wettelijke bepalingen ; 

de1·de onderdeel, uit de beschouwing 
van het arbeidshof dat het vonnis van 
6 juni 1973 van de Correctionele Recht
bank te Hasselt " onder meer » zou 
kunnen beduiden dat de strafrechter 
eiser omwille van diens onoverwinnelijke 
dwaling vrijgesproken had, niet kon 
worden afgeleid dat de rechters in hoger 
beroep zich terecht als niet gebonden 
door de vrijspraak door de strafrechter 
hebben beschouwd, om de reden dat de 
motivering van deze laatste, naar hun 
oordeel, eveneens op een loutere twijfel 
aangaande het bestaan van het aan eiser 
ten laste gelegde feit zou kunnen wijzen; 
immers, een beslissing van vrijspraak 
gezag van gewijsde vertoont en de 
burgerlijke rechter, voor wie een vorde
ring aanhangig is op hetzelfde feit 
gestoeld als de strafvordering, bindt 
zelfs indien de vrijspraak door het gebrek 
aan afdoende bewijzen is ingegeven ; 

zodat het arbeidshof, waarvoor een 
burgerrechtelijke vordering, die steunde 
op het feit van niet-toekenning, door 
eiser aan zijn werknemers, van de uur
lonen door de collectieve arbeidsovereen
komst van 8 juli 1970 opgelegd aan de 
ondernemingen van de sectoren der 
stoffering en houtbewerking, aanhangig 
was, door zich als niet gebonden te 
beschouwen door de beslissing van 
vrij spraak op de strafvordering steunende 
op hetzelfde feit, artikel 4 van de wet van 
17 april 1878 houdende de voorafgaande 
titel van het Wetboek van Strafvordering 
schendt: 

W at de eerste twee onderdelen betreft : 

Overwegende dat de eerste twee 
onderdelen ervan uitgaan dat de straf
rechter, met de consiclerans "dat het 
feit ten laste van betichte gelegd niet tot 
voldoening van recht bewezen is », 
noodzakelijk heeft bedoeld dat het 
materiele bestanddeel van het misdrijf 
niet bewezen was, hetzij omdat eiser 
wel de door de collectieve arbeidsovereen
komst van 8 juli 1970 voorgeschreven 
lonen en de daarmede gepaard gaande 
sociale bijdragen had betaald, hetzij 
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omdat zijn onderneming niet ressorteerde 
onder het nationaal paritair comite voor 
de stoffering en de houtbewerking; 

Overwegende dat wanneer de straf
rechter, zoals ten deze, zonder verdere 
precisering, oordeelt dat het feit, ten 
laste van de beklaagde gelegd, niet 
genoegzaam naar recht is bewezen, hij 
te kennen geeft dat het bestaan van het 
misdrijf, om welke reden ook die de 
schuld uitschakelt, niet is bewezen ; 
dat immers de rechter die een beklaagde 
vrijspreekt na vastgesteld te hebben 
dat het misdrijf niet bewezen is, bij 
ontstentenis van conclusie desaangaande, 
niet verplicht is de gegevens te preciseren 
waaruit hij deze vaststelling afieidt ; 

Overwegende dat, vermits de dwaling, 
wanneer zij onoverkomelijk is, krachtens 
een algemeen rechtsbeginsel waarvan 
artikel 71 van het Strafwetboek toepas
sing maakt, evenzeer als overmacht een 
grond van rechtvaardiging oplevert, zij 
tot gevolg heeft dat er geen misdrijf is ; 
dat derhalve de constatering dat het 
bestaan van het misdrijf niet is bewezen, 
evengoed kan beduiden, zoals het bestre
den arrest het voorhoudt, dat er ten deze 
onoverkomelijke dwaling bestond en er 
derhalve geen misdrijf was ; 

W at het derde onderdeel betreft : 

Overwegende dat, nu uit wat vooraf
gaat voortvloeit dat het arbeidshof heeft 
mogen oordelen dat uit de beslissing van 
de strafrechter niet zeker en noodzakelijk 
volgde dat eisers onderneming niet onder 
het hierboven vernoemde nationaal pari
tair comite ressorteerde noch door voor
melde collectieve arbeidsovereenkomst 
was gebonden, het, zonder schending 
van de in het onderdeel ingeroepen wets
bepaling, ook op de vorderingen mocht 
ingaan die niet op het destijds ten laste 
gelegde misdrijf, doch wel op die overeen
komst steunden ; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen ; 

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

7 november 1977. - ge kamer. 
Voorzitter, de H. Gerniers, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - Verslaggever, 
de H. Chatel.- Gelijkluidende conclusie, 
de H. Lenaerts, advocaat-generaal. 
Pleite1·s, de HH. Biitzler en Bayart. 

arrest gewezen inzake dezelfde eiser 
tegen Rijksdienst voor Maatschappelijke 
Zekerheid en Belgische Staat, op voor
ziening tegen een op dezelfde dag door 
hetzelfde arbeidshof gewezen arrest. 

ge KAMER. -7 november 1977. 

1° VOORZIENING IN CASSATIE. 
VORM. - DI:ElNSTPLIOHT. GEEN 
MIDDEL VOORGEDRAGEN. NIET-
ONTVANKELIJKHEID. 

2° VOORZIENING IN CASSATIE. -
VORM.- DIENSTPLIOHT.- VERZOEK
SOHRIFT WAARBIJ DE DIENSTPLIOHTIGE 
OM UITSTEL VRAAGT. - VERZOEK
SOHRIFT DAT GEEN VOORZIENING IN 

OASSATIE IS. 

1° Niet ontvankelijk is de vom·ziening 
tegen een beslissing van de herkeurings
raad, waarin geen middel wordt vom·
gedragen (1). (Dienstplichtwetten, ge
coordineerd op 30 april 1962, art. 51.) 

2° Geen voorziening in cassatie is het 
ve?·zoekschrijt, waarb~f een dienstplich
tige om ~titstel vmagt (2). 

(BEOK.) 

Met de notities overeenstemmend 
arrest. 

7 november 1977. - 3e kamer. -
VoorzittM' en Verslaggeve1·, de H. Gerniers, 
raadsheer waarnemend voorzitter. -
Gelijkluidende conclusie, de H. Lenaerts, 
advocaat-generaal. 

(1) Oass., 20 juli 1976 (A1'1'. cass., 1976, 
biz. 1234). 

(2) Oass., 10 april 1974 (A1'1'. cass., 1974, 
Op dezelfde dag werd een identiek biz. 880). 
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2e KAMER. - 8 november 1977. 

1o LOON. - B:mscHERMING VAN RET 
LOON. - WET VAN 12 APRIL 1965, 
ARTIKEL 4 EN 5. - B:ETALING IN 
WETTELIJK GANGBARE MUNT. 
BEGRIP. 

20 MISDRIJF. - RECHTVAARDIGINGS
GROND. - ZEDELIJKE DWANG. -
B:ESTANDDELEN. 

1° Het arrest dat in feite vaststelt dat de 
werkgeve1· het loon van zijn pe1·soneel 
liet betalen in circulaire cheques door 
een bank uitgesch1-even en op haa1· eigen 
kassen getrokken, doch tevens, ingevolge 
overeenkomst, door andere banken oak 
in specien aan de begunstigde betaal
baar, en oordeelt dat zulke cheques geen 
geld uitmaken dat wettelijlc gangbaa1' is, 
vermag daaruit wettelijk af te leiden 
dat deze werkgever het loon niet uitbe
taalde van hand tot hand, zoals voorge
schreven door de artikelen 4 en 5 van de 
wet van 12 ap1·il 1965 betreffende de 
bescherming van het loon van de 
we1·knemers. 

2° Zedelijke dwang is geen rechtvaardi
gingsgrond tenzij de v1·ije wil van de 
dader dam·do01· is uitgeschakeld of de 
dader, bij ernstig en dreigend gevaar, 
de belangen die hij verplicht was of het 
recht had boven alle andere te besche1·men, 
niet andm·s heeft kunnen vrijwa1·en (1). 

(FRANCKEN EN NAAMLOZE VENNOOTSCHAP 

« AGFA-GEVAERT "• T. CABUS.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 28 april 1977 door het Hof 
van Beroep te Antwerpen gewezen ; 

Over de strafrechtelijke en de civiel
rechtelijke vordering samen : 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 5, 42, 44 van 
de wet van 12 april 1965 betreffende de 
bescherming van het loon van de werk
nemers en 97 van de Grondwet, 

doo1·dat het arrest, na geconstateerd 
te hebben dat eiser, als verantwoordelijke 
voor het dagelijks beheer van eiseres, 

(1) Cass., 11 november 1975 (Ar1·. cass., 
1976, blz. 341); raadpl. cass., 10 mei 1917 
(ibid., 1977, blz. 925). 

zonder de schriftelijke instemming van 
verscheidene werknemers, hun loon liet 
uitbetalen in circulaire cheques door de 
Kredietbank uitgeschreven en op haar 
eigen kassen getrokken, doch tevens, 
ingevolge overeenkomst, door andere 
banken ook in specien aan de begunstigde 
betaalbaar, en dat een circulaire cheque 
een contant betaalmiddel is, gewaar
borgd door de uitschrijvende · bank, de 
eisers volgens de voormelde wettelijke 
bepalingen strafrechtelijk en civielrechte
lijk veroordeelt, op grond dat dit betaal
middel geen geld in gangbare munt is, 
betaalbaar van hand tot hand, zoals 
door gezegde wettelijke bepalingen is 
voorgeschreven, en dat overeenkomstig 
voormeld artikel 5 de betaling met een 
circulaire cheque, zijnde een betalings
wijze door toedoen van een bank, enkel 
met de toestemming van de betrokken 
werlmemer mag geschieden, 

te1•wijl uit de feitelijke vaststellingen 
van het arrest geenszins volgt dat de 
door de eisers aangewende betalingswijze 
de werlmemer verplichtte met de banken, 
waar de circulaire cheque in specien kon 
worden uitbetaald, een juridische verhou
ding aan te gaan, dat de tussenkomst van 
die banken meer zou bedragen dan een 
louter materiele tussenkomst, en dat het 
derhalve zou gaan om een andere vorm 
van betaling dan een betaling in specien 
van hand tot hand zoals bedoeld door 
voormelde bepalingen van de wet van 
12 april 1965; waaruit volgt dat het be
streden arrest een verkeerde toepassing 
maakt van die wettelijke bepalingen; 

en te1·wijl althans de feitelijke vast
stellingen van het arrest niet kunnen 
volstaan om het het Hof mogelijk te 
maken na te gaan of de rechters een juiste 
toepassing van die wettelijke bepalingen 
hebben gemaakt, zodat het arrest niet 
naar behoren gemotiveerd is, zoals 
vereist wordt door artikel 97 van de 
Grondwet: 

Overwegende dat artikel 5 van de wet 
van 12 april 1965 betreffende de bescher
ming van het loon van de werknemers de 
werkgever alsmede zijn aangestelde of 
lasthebber verbiedt, behoudens schrifte
lijke instemming van de werknemer, 
diens loon op een andere wijze te betalen 
dan door uitbetaling in geld van hand 
tot hand ; dat het loon, krachtens artikel 4 
van dezelfde wet, moet worden uitbetaald 
in munt die wettelijk gangbaar is ; 

Overwegende dat het arrest in feite 
vaststelt dat eiser het loon liet betalen in 
circulaire cheques, door een bank uit-
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geschreven en op haar eigen kassen 
getrokken, doch tevens, ingevolge over
eenkomst, door andere banken ook in 
specien aan de begunstigde betaalbaar, 
en oordeelt dat zulke cheques geen geld 
uitmaken ; dat het uit deze consideransen 
onmiddellijk vermocht te besluiten dat 
eiser het loon niet uitbetaalde in geld van 
hand tot hand, zoals voorgeschreven door 
de wetgeving op de bescherming van het 
loon, en, bij gebrek aan conclusie op dat 
punt, niet diende te onderzoeken of de 
afgifte van een cheque, giraal geld, een 
juridische betrekking tot stand brengt 
tussen de houder en de bank ; dat het 
aldus de beslissing wettelijk recht
vaardigt en regelmatig met redenen 
omkleedt; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen ; 

Over het tweede middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 7l van het Strafwetboek, 45 
van de wet van 12 april 1965 betreffende 
de bescherming van het loon van de 
werknemers, 154, 189 en 2ll van het 
Wetboek van Strafvordering, 

dom·dat het arrest, na geconstateerd 
te hebben dat de eisers als rechtvaardi
gingsgrond voor de door hen aangewende 
betalingswijze inriepen dat de toege
nomen criminele overvallen ten deze 
een noodtoestand en een enorm veilig
heidsrisico voor het betalend en het 
ontvangend personeel schiepen, dit 
middel verwerpt op grond dat a) de 
eisers dezelfde veiligheidsmaatregelen 
zouden kunnen nemen als vele banken, 
:financiele instellingen en postdiensten, 
dat namelijk kan gedacht worden aan 
spreiding van de betalingen naar afde
lingen en tijdstippen, bewakingsop
drachten, schemawijzigingen, alarm- en 
afsluitingsinstallaties, b) dat de stijging 
van de criminaliteit in het land nog geen 
algemene noodtoestand heeft geschapen, 
c) dat indien een dergelijke noodtoestand 
zou ontstaan, het aan de wetgever zou 
behoren de wet aan te passen, en d) dat 
ook in geval van bestaan van een werke
lijke noodtoestand de betaling door 
middel van circulaire cheques niet mocht 
opgedrongen worden aan de werknmners, 
aan wie in zodanig geval de keuze moest 
worden gelaten tussen de instellingen 
door toedoen waarvan volgens artikel 5 
van de wet van 12 april 1965, met hun 
instemming, de betaling mocht ge
schieden, 

terwijl, eerste onderdeel, nu het openbaar 
ministerie in zijn conclusie voor het hof 

van beroep had doen gelden dat het de 
bewijslast droeg van de ongegrondheid 
van de door de eisers ingeroepen recht
vaardigingsgrond en derhalve tot vrij
spraak concludeerde, en nu uit de 
beschouwing dat men aan zekere voor
zorgsmaatregelen kon denken, niet logisch 
af te leiden is dat het bewezen was dat de 
eisers, gezien de omvang en de organi
satie van hun bedrijf, die voorzorgs
maatregelen konden nemen op een wijze 
welke het risico voor het betalend en 
ontvangend personeel voldoende ver
minderde om de noodtoestand te doen 
verdwijnen, noch dat de door de eisers 
ingeroepen rechtvaardigingsgrond van 
ieder element was ontbloot dat het als 
geloofwaardig kon doen beschouwen, 
hieruit volgt dat het arrest op onwettige 
wijze en in strijd met de bewijsregelen in 
strafzaken, zoals bepaald door de voor
melde artikelen van het Wetboek van 
Strafvordering, de bewijslast op de eisers 
heeft verschoven aangaande de door hen 
ingeroepen noodtoestand, en tevens nage
laten heeft de conclusie van het openbaar 
ministerie passend te beantwoorden, 
hetgeen gelijkstaat met een gebrek aan 
de door artikel 97 van de Grondwet 
vereiste motivering ; 

tweede onde1·deel, uit het feit dat in het 
land nog geen algemene noodtoestand is 
ontstaan, niet af te leiden is dat de eisers 
zich niet in een noodtoestand bevonden 
en de artikelen 45 van de wet van 12 april 
1965 en 7l van het Strafwetboek niet 
konden inroepen, zodat het arrest een 
verkeerde toepassing heeft gemaakt van 
deze twee wettelijke bepalingen, of 
althans op een logisch niet steekhoudende 
wijze gemotiveerd is, hetgeen gelijkstaat 
met een gebrek aan de door artikel 97 
van de Grondwet vereiste motivering ; 

derde onderdeel, indien een algemene 
noodtoestand zou zijn ontstaan, al 
diegenen die door die noodtoestand 
zouden zijn getroffen, de artikelen 45 van 
de wet van 12 april 1965 en 7l van het 
Strafwetboek zouden mogen inroepen 
zonder te wachten op een aanpassing 
van de wet door de wetgever ; 

vim·de onderdeel, het tegenstrijdig is 
enerzijds de eisers te veroordelen om 
verzuimd te hebben aan verscheidene 
werlmemers het loon in geld van hand 
tot hand uit te betalen ofschoon de 
werknemer niet had ingestemd met een 
wijze van uitbetaling, beschreven in 
artikel 5 van de wet van 12 april 1965, 
en anderzijds te beschouwen dat de 
eisers, ook indien zij zich in een nood-
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toestand bevonden, niettemin geen circu
laire cheques mochten opdringen, maar 
aan de werknemer de keuze hadden 
moeten laten tussen de instellingen door 
toedoen waarvan volgens artikel 5 van 
de wet van 12 aprill965, met zijn instem
ming, de betaling mocht geschieden : 

W at het eerste en het tweede onderdeel 
betreft: 

Overwegende dat het arrest vaststelt 
dat de eisers de in het middel omschreven 
noodtoestand als zedelijke overmacht 
inroepen en dat de ingeroepen redenen 
ernstig zijn, maar oordeelt " dat er 
derhalve moet nagegaan worden of zij 
een werkelijke noodtoestand scheppen 
welke met overmacht gelijkstaat; dat 
vele belangrijke banken, financiiile instel
lingen en postdiensten dagelijks even 
belangrijke verhandelingen in gereed 
geld verrichten en aan gelijkaardige 
gevaren blootgesteld zijn, waarvoor zij 
bepaalde veiligheidsmaatregelen nemen, 
welke door de civielrechtelijk aansprake
lijke partij (thans eiseres) zouden kunnen 
getroffen worden ; ten slotte " dat de 
stijging van de in het land gepleegde 
overvallen nog niet zodanig is dat er 
sprake is van een algemene nood
toestand )) ; 

Overwegende dat het arrest aldus in 
feite en derhalve op onaantastbare wijze 
vaststelt dat er ten tijde van het ten 
laste gelegde feit nog geen algemene 
noodtoestand bestond en bovendien te 
kennen geeft dat de eisers niet in de 
onmogelijkheid verkeerden tegen de be
staande gevaren bepaalde maatregelen 
te nemen, welke andere bedrijven, die 
met gelijkaardige gevaren te kampen 
hadden, reeds hadden genomen, zodat 
zij even belangrijke bedragen dagelijks 
in geld konden uitbetalen ; 

Overwegende dat het arrest aldus 
impliciet beslist dat de gevaren niet van 
die aard waren dat de eisers de belangen 
die zij verplicht waren ofhet recht hadden 
hoven alle andere te behartigen, niet 
anders konden vrijwaren en zodoende de 
beslissing, dat de aangevoerde gevaren 
voor de eisers niet als overmacht konden 
worden beschouwd, wettelijk recht
vaardigt zonder de bewijslast op de 
eisers te laten rusten, antwoordt op de 
conclusie van het openbaar ministerie, 
dat het bestaan van een noodtoestand 
erkende, en de beslissing regelmatig met 
redenen omkleedt ; 

Dat de onderdelen niet kunnen worden 
aangenomen ; 

W at het derde en het vierde onderdeel 
betreft: 

Overwegende dat, nu de beslissing van 
het arrest wettelijk gerechtvaardigd is 
door de in het antwoord op de voorgaande 
onderdelen aangehaalde beweegredenen, 
het derde en het vierde onderdeel gericht 
zijn tegen ten overvloede gegeven redenen 
van het arrest en derhalve bij gebrek 
aan belang niet ontvankelijk zijn ; 

En overwegende, wat de beslissing op 
de strafvordering betreft, dat 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 de eisers in de kosten. 

8 november 1977. - 28 kamer. -
V oorzitter, Baron Richard, voorzitter. -
Ve1·slaggever, de H. Soetaert. - Gelijk
luidende conclusie, de H. Krings, advo
caat-generaal.- Pleiters, de HH. Bayart 
en Biitzler. 

28 KAMER. - 8 november 1977. 

1° BEWIJS. -BEWIJS DOOR GESCHRIFT. 
- BEWIJSKRACHT VAN DE AKTEN.
STRAFZAKEN. - VERZEKERINGSOVER
EENKOMST.- INTERPRETATIE DOOR DE 
RECHTER. INTERPRETATIE NIET 
VERENIGBAAR MET DE AKTE TOT VAST
STELLING VAN DE OVEREENKOMST. -
GEEN MISKENNING VAN DE BEWIJS
KRACHT VAN DEZE AKTE. 

2° OVEREENKOMST. - BINDENDE 
KRACHT TUSSEN PARTIJEN.- REOHTER 
DIE AAN DE OVEREENKOMST HET 
GEVOLG TOEKENT DAT ZIJ WETTELIJK 
TUSSEN PARTIJEN HEEFT. - GEEN 
SOHENDING VAN ARTIKEL 1134 VAN HET 
BURGERLIJK WETBOEK. 

3° VERZEKERINGEN.- VERPLIOHTE 
AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING IN
ZAKE MOTORRIJTUIGEN. - ALGEMENE 
VOORWAARDEN VAN DE MODELVER
ZEKERINGSPOLIS, ARTIKEL 35. - IN
TERPRETATIE. 

1 o, 2° en 3° H et a?'?' est dat beslist dat 
kmchtens m·tikel 35 van de algemene 
voo?·waa?·den van de modelve1·zeke?·ings-
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polis betreffende de bu1·gerrechtelijke 
aanspmkelijkheid inzake moto1'1'ijtuigen, 
een verzeke1·ingsove1'eenkomst niet ge
schorst is, bij gebrek aan wederzijdse 
instemming, door de eenzijdige medede
ling van het verdwijnen van het 1'isico 
doo1• de verzekerde aan de Ve?'Zekeram· 
en oak niet do01· een eenzijdig verzoek 
tot schorsing van de verzekerde, geeft aan 
dit beding een uitlegging die niet on
verenigbaa1' is met deze akte en ve1·bindt 
daa1·aan de gevolgen die er, in die inte1·
p1·etatie, wettelijk ttit voortvloeien ( 1). 

(NAAMLOZE VENNOOTSOHAP « LA ROYALE 
B:ElLGlli l>, T. NAAMLOZE VENNOOTSOHAP 
« BROUWERIJ TIELEMANS ll EN liTIS· 

OONSORTEJN.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 13 mei 1977 door het Hof van 
Beroep te Brussel gewezen ; 

I. In zoverre de voorziening gerioht is 
tegen de beslissing op de tegen Vandeplas 
Guido ingestelde strafvordering : 

Overwegende dat eiseres, rechtstreeks 
gedaagde partij, die niet in kosten van de 
rechtsvordering ingesteld door het open
baar ministerie tegen Vandeplas Guido 
is veroordeeld, niet bevoegd is om tegen 
die beslissing cassatieberoep in te stellen ; 

Dat de voorziening mitsdien niet 
ontvankelijk is ; 

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

a) eerste verweerster : 

Overwegende dat eiseres afstand doet 
van haar voorziening, onder voorbehoud 
van het recht deze opnieuw in te stellen 
na de te wijzen eindbeslissing; 

b) derde verweerder, Scheers Jean
Pierre, voor zichzelf : 

Overwegende dat het arrest het vonnis 
bevestigt in zoverre het deze vordering 
niet ontvankelijk verklaart; 

Dat de voorziening in zoverre niet 
ontvankelijk is bij gebrek aan belang ; 

c) Scheers Jean-Pierre, in zijn hoedanig-

(l) Raadpl. cass., 3 november 1977, sup1•a, 
blz. 280. 

heid van voogd, alsmede de overige 
verweerders 

Over het eerste middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 1134, 1135, 
1319, 1320, 1322, 1382 en 1383 van het 
Burgerlijk Wetboek en 2, 6, 9 en 11 van 
de wet van 1 juli 1956 betreffende de 
verplichte aansprakelijkheidsverzekering 
inzake motorrijtuigen, van de ver
bindende kracht van artikel 35 van de 
algemene voorwaarden van de tussen 
eiseres en de beklaagde V andeplas ge
sloten verzekeringspolis en van de bewijs
kracht van deze polis, 

doordat het arrest het beroepen vonnis 
bevestigt waar het, na de beklaagde 
Vandeplas te hebben vrijgesproken van 
de telastlegging II, namelijk als eigenaar 
en bestuurder van een motorrijtuig, dit 
rijtuig op de openbare weg in het verkeer 
te hebben gebracht wanneer de aan
sprakelijkheid waartoe het aanleiding 
kon geven niet gedekt was door een 
verzekering bij een tot dat doel door de 
Koning toegelaten verzekeraar, eiseres 
heeft veroordeeld om, in 8olidum met 
deze beklaagde, de schadelijdende burger
lijke partijen te vergoeden, op grond 
<< ... dat (uit de weergegeven objectieve 
gegevens) af te leiden is dat, aangenomen 
zijnde dat beklaagde in januari 1975 
om de schorsing van zijn verzekering door 
toedoen van zijn verzekeringsagent ver
zocht heeft, ... de verzekeringsmaat
schappij ogenschijnlijk het inzicht heeft 
gehad de verzekeringspolis van beklaagde 
op datum van 8 januari 1975 op te 
schorten ; ... dat nochtans van dit inzicht 
op generlei wijze aan beklaagde kennis 
werd gegeven, hetzij bij schrijven van 
welke aard ook, minder nog door het 
opsturen van een avenant; ... dat het 
stilzwijgen van de verzekeringsmaat
schappij terzake niet noodzakelijkerwijze 
als een berusting te interpreteren is ; 
.. . dat niet uit te sluiten is dat de ver
zekeringsmaatschappij, na eerst het 
intern akkoord te hebben geboekt van 
een zelfs bevoegde medewerker, nader
hand, om een niet bekende reden, haar 
uiteindelijk aklmord zou hebben gewei
gerd, zodat de uitwerking van de polis 
bleef voortbestaan ; .. . dat de eerste 
rechter dientengevolge en in de gegeven 
omstandigheden oordeelkundig besliste 
dat, waar elk wederkerig contract naar 
luid van artikel 1134 van het Burgerlijk 
Wetboek als wet geldt voor beide par
tijen, dit niet kan herroepen of gewijzigd 
worden dan met hun wederzijdse toestem
ming, het niet ten genoegen van rechte 
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vaststaat dat de personen die de be
kwaamh~id hebben (eiseres) bij wie de 
verzekermg was aangegaan rechtsgeldig 
te verbinden, de schorsing van de polis 
werkelijk aanvaardden ; ... dat het vonnis 
da~ oo~ terecht oordeelde dat de gesloten 
pohs m de gegeven omstandigheden 
moet beschouwd worden als nag bestaand 
en van kracht zijnde geweest op 27 juni 
1975, datum van het ongeval >>, 

terwijl artikel 35 van de algemene 
v?orwaarden -yan de verzekeringspolis, 
die tussen erseres en de beklaagde 
V andeplas gesloten werd en aldus als 
wet tussen de partijen geldt, bepaalt : 
« indien het risico ophoudt te bestaan 
wegens om het even welke oorzaak ... , is 
de verzekeringnemer verplicht daarvan 
onmiddellijk mededeling te doen aan de 
M~atschappij ; doet . hij dit niet, dan 
bhJft de vervallen pohs, p1·o 1·ata temporis, 
als boete, aan de Maatschappij verworven 
o~ verschuldi.gd, tot op het ogenblik dat 
die mededeh~g ;:verkelijk zal. zijn ge
daan » ; terwiJl tnt deze bepalmg blijkt 
dat een avenant, a jortio1·i een aan de 
verzekerde voorgelegd avenant of schrij
ven, niet noodzakelijk is om de polis te 
schorsen, daar de enkele eenzijdige 
mededeling van de verzekerde volstaat 
en de schorsing aanvangt vanaf het 
ogenblik waarop de verzekeraar deze 
mededeling ontvangt ; zodat, door te 
stellen dat de SC'horsing van de polis enkel 
verwezenlijkt wordt wanneer de ver
zekeraar, ingaand op de schorsings
a~nvraag van de verzekerde, zijn akkoord 
hieromtrent heeft gegeven en er kennis 
van heeft gegeven aan de verzekerde bij 
schrijven of avenant, het arrest de 
verbindende kracht miskent van de 
verzekeringspolis die tussen eiseres en de 
beklaagde gesloten werd en meer bepaald 
van artikel 35 van haar algemene voor
waarden (schending van de artikelen 1134 
en 1135 van het Burgerlijk Wetboek, 35 
van de verzek~~ingspolis in kwestie), 
alsmede de beWIJskracht van deze polis 
(schending van de artikelen 1319, 1320 
en 1322 van het Burgerlijk Wetboek), 
en derha1ve eiseres niet wettelijk kon 
v:~roordelen om de schadelijdende par
tiJen te vergoeden, daar het eigen recht 
tegen de verzekeraar waarover de bena
deelde ingevolge artike1 6 van de wet van 
1 juli 1956 beschikt, het bestaan ver
onderstelt op het ogenblik van het 
ongeval van een verzekering die niet 
volgens . de bedin.gen van de polis ge
schorst IS (schendmg van de artikelen 2, 
6, 9 en 11 van de wet van 1 juli 1956, 

1382 en 1383 van het Burgerlijk 
Wetboek): 

Overwegende dat artike1 35 van de 
tussen eiseres en V andeplas Guido afge
sloten polis deel uitmaakt van hoofd
stuk. VI .van de polis getiteld : Duur, 
hermeuwmg, overdracht en einde van 
het contract; dat de artikelen 29 tot 34 
betrekl~ing hebben op de duur, schorsing, 
opzeggmg en ontbinding van de overeen
komst, terwijl artikel 35 luidt als volgt : 
« Indien het risico ophoudt te bestaan 
wegens enige andere oorzaak dan die 
welke h~ervoren zijn opgesomd, is de 
verzekermgnemer verplicht daarvan on
middellijk mededeling te doen aan de 
Maatschappij ; doet hij het niet, dan blijft 
de vervallen prelllie, pro ?'ata temporis, 
als boete aan de Maatschappij verworven 
of verschuldigd, tot op het ogenblik dat 
die mededeling werkelijk zal zijn 
gedaan"; 

Overwegende dat eiseres haar verweer 
ertoe beperkte te stellen dat de schorsing 
van de verzekeringsovereenkomst voort
vloeide uit de eenzijdige mededeling, 
door d~ verzekerde, van zijn vervallen
verklarmg met het verzoek de polis te 
SC'horsen, en de ontvangst van die mede
deling door de verzekeraar ; 

o.verw.egende dat in het aangehaalde 
bedmg met nader wordt bepaald in welke 
gevallen het risico ophoudt te bestaan 
noch w.elke uitwerking de opgelegde 
n:-~dedelmg van het verdwijnen van het 
rrswo heeft op de gelding van de overeen
komst ; dat het arrest derhalve, door de 
beslissing hierop te steunen dat de 
verzekeringsovereenkomst niet geschorst 
werd door de enkele mededeling van het 
verdwijnen van het risico door de 
verzekerde aan de verzekeraar, noch door 
een eenzijdig verzoek van de verzekerde, 
a~n het aa~ge?-aalde beding een uitleg
gmg geeft die met onverenigbaar is met de 
bew~ordingen ervan, daaraan de gevolgen 
verbm.~t d~e er, in die interpretatie, 
wettehJk tnt voortvloeien en aldus de 
beslissing dat de verzekeringsovereen
komst, bij gebreke van bewezen weder
z~jdse instemming met de schorsing, 
met geschorst was wettelijk rechtvaar
digt; 

Dat het middel niet kan worden aan 
genomen; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 780 so, 
van het Gerechtelijk Wetboek en 97' van 
de Grondwet, 

doordat het arrest eiseres veroordeelt 
om, in solidum met de beklaagde Vande-
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plas, aan de burgerlijke partij Scheers 
.Tean-Pierre, als voogd over de kinderen 
Scheers Pascale en Scheers Saskia, de 
som te betalen van 1.148o652 frank, 
wegens materiiile schade, te vermeerderen 
met de vergoedende interesten vanaf 
27 juni 1975 tot 3 februari 1976, de 
gerechtelijke interesten vanaf deze laatste 
datum, de kosten op deze veroordeling 
en de helft van de kosten van de recht
streekse dagvaarding, op grond « dat 
het 000 de argumentatie en berekening 
van de eerste rechter dienaangaande 
bijtreedt, wat betreft de door beide 
kinderen door het overlijden van de 
moeder ondergane materiiile schade, 
tevens in aanmerking genomen de voor
gelegde inkooprekeningen van januari 
tot juli 1975, de vermoedelijke normale 
winst op de verkoop, de kosten en de 
eigen uitgaven van het slachtoffer, enzo; 
dat er geen reden is om de door de eerste 
rechter in aanmerking genomen achttien
jarige leeftijd van de kinderen te verhogen 
op grond van hypothetische vooruit
zichten met het oog op eventuele hogere 
studies 000 », zulks zonder de namens 
eiseres regelmatig neergelegde conclusie 
op voldoende wijze te beantwoorden, 
waar deze niet zozeer de hoegrootheid 
van deze schadepost betwistte doch wei 
het bestaan zelf ervan aanvocht met 
omstandige, onbeantwoord gebleven ver
weermiddelen, te weten : dat de herberg 
op naam stond van Scheers .Tean-Pierre; 
dat het slachtoffer zelf, dat hoogstens als 
dienster in de herberg werkte, geen 
vergoeding ontving, doch hoogstens 
onderhouden werd ; dat het niet bewezen 
is dat de moeder van de kinderen een deel 
van de winst van de herberg ontving en 
a fortiori dat de moeder er iets van over
hield en aan haar kinderen gaf ; subsidiair 
dat de materiele schade van de kinderen 
alleszins onbestaande is daar zij de 
inkomsten van de herberguitbating zullen 
blijven genieten, nu de heer Scheers .T ean
Pierre, de uitbater van de herberg, 
voortaan voor het onderhoud van de 
kinderen zorg zal dragen, zodat het 
arrest de veroordeling van eiseres om 
Scheers .Tean-Pierre, als voogd over de 
kinderen Pascale en Saskia, schadeloos 
te stellen voor de materiiile schade die 
deze kinderen ondergingen ten gevolge 
van het verlies van de voordelen welke 
zij genoten uit de inkomsten van de 
herberg, niet regelmatig met redenen 
heeft omkleed : 

Overwegende dat het arrest de verwer
ping van de in het middel aangehaalde 
conclusie van eiseres enkel motiveert 

met de considerans (( dat het de argumen
tatie en berekening van de eerste rechter 
dienaangaande bijtreedt, wat betreft 
de door beide kinderen door het over
lijden van de moeder ondergane scha.de, 
tevens in aanmerking genomen de inkoop
rekeningen 000, de vermoedelijke normale 
winst op de verkoop, de kosten en de eigen 
uitgaven van het slachtoffer, enzo »; 
dat de door het hof van beroep aldus 
overgenomen overweging van de eerste 
rechter luidt als volgt : (( dat beide 
kinderen door het overlijden van hun 
moeder een zekere materiiile schade 
ondergingen, gezien mag aangenomen 
worden dat de onderhoudskosten van de 
kinderen in hoofdorde door de inkomsten 
uit de herberguitbating van hun moeder 
worden gedekt en voor zoveel in billijk
heid op 120o000 frank moeten geraamd 
worden''; 

Overwegende dat het arrest aldus niet 
antwoordt op de door eiseres genomen 
omstandige conclusie, aangehaald in het 
middel; 

Dat het middel gegrond is ; 

III. In zoverre de voorziening strekt 
tot bindendverklaring : 

a) ten aanzien van het Gemeenschappe
lijk Motorwaarborgfonds : 

Overwegende dat de vordering, ten 
gevolge van de verwerping van het eerste 
middel, zonder belang wordt en derhalve 
niet ontvankelijk is ; 

b) ten aanzien van Vandeplas : 

Overwegende dat de vordering gegrond 
is voor zover zij steunt op het tweede 
middel; 

Om die redenen, decreteert de afstand 
van de voorziening voor zover zij gericht 
is tegen de Brouwerij Tielemans ; ver
nietigt het bestreden arrest in zoverre het 
uitspraak doet op de vordering tot vergoe
ding van materiiile schade, ingesteld tegen 
eiseres door de verweerder Scheers .Jean
Pierre als voogd over zijn minderjarige 
kinderen ; verldaart dit arrest in zoverre 
bindend ten aanzien van de verweerder 
V andeplas ; verwerpt de voorziening 
voor het overige ; beveelt dat van dit 
arrest melding zal worden gemaakt op de 
kant van de gedeeltelijk vernietigde 
beslissing ; veroordeelt de verweerder 
Scheers .T ean-Pierre in de genoemde 
hoedanigheid in een tiende van de 
kosten van de voorziening en laat de 
overige kosten van de voorziening ten 
laste van eiseres ; verwijst de aldus 
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beperkte zaak naar het Hof van Beroep 
te Antwerpen. 

8 november I977. - 2e kamer. -
Voo1·zitter, Baron Richard, voorzitter. -
Verslaggever, de H. Soetaert. - Gelijk
luidendc conclusie, de H. Krings, advo
caat-generaal. - Pleiter, de H. A. De 
Bruyn. 

2e KAMER. - 9 november 1977. 

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN. STRAFZAKElN. 
DOOR DEl BEKLAAGDE NEERGELEGDE 
NIET ONDERTEKENDEl NOTA, - REOH
TER NIET VERPLIOHT EROP TE ANT
WOORDEN. 

De rechte1· is niet verplicht te antwoorden 
op een door de beklaagde neergelegde 
niet onde1·tekende nota (I). (Art. 97 
Grondwet.) 

(AMIElVA ALLENDE, T. SNAUWAElRT 
EN NAAMLOZEl VENNOOTSOHAP " OElNTRALEl 

LElVElNSVElRZElKERINGSMAATSOHAPPIJ ».) 

Met de notitie overeenstemmend 
arrest. 

9 november I977. - 2e kamer. -
Voorzitte~·, de H. Legros, raadsheer waar
nemend voorzitter. - Ve~·slaggever, de 
H. Stranard. - Gelijkluidende conclttsie, 
de H. Declercq, advocaat-generaal. -
Pleiter, de H. Kaisin de Miomandre (van 
de balie te Brussel). 

2e KAMER.- 9 november 1977. 

VEROORDELING MET UITSTEL EN 
OPSCHORTING VAN DE VEROOR
DELING. - OPSOHORTING VAN DE 
UITSPRAAK VAN DE VElROORDELING, 
BEVOLEN DOOR DE EERSTE REOHTER 
EN BEVESTIGD IN HOGER BEROEP. 
lNSTEMMING VAN DE BEKLAAGDE IN 

(1) Oass., 10 juni 1974 (A1'1'. cass., 1974, 
blz. 1116). 

EERSTE AANLEG EN NIET UITDRUKKE
LIJK BEVESTIGD IN HOGER BEROEP. -
- WETTELIJKHEID. 

Het hoj van beroep bevestigt wettig de 
beslissing van de eerste 1·echte1·, die 
opschorting van de uitspmak van de 
veroo1·deling heeft bevolen, hoewel de 
daa1·toe do01· de beklaagde in eerste 
aanleg gegeven instemming doo1• hem 
in ho ge1· beroep niet uitdr~tlclcelijlc is 
bevestigd (I). (Art. 3 wet van 29 juni 
I964.) 

(FRAITURE, T. LARUElLLEl 
ElN LITISOONSORTEN.) 

ARREST (vertaling). 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op I6 juni I977 door het Hof van 
Beroep te Brussel gewezen ; 

Over het middel afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen I en 3 van de wet 
van 29 juni I964 betreffende de opschor
ting, het uitstel en de probatie, en 97 van 
de Grondwet, 

doordat het arrest, bij zijn uitspraak 
over eisers hoger beroep en met bevesti
ging van het vonnis van de eerste rechter 
over de strafvordering, de door die rechter 
gelaste opschorting van de uitspraak 
van de veroordeling heeft gehandhaafd 
op grond " dat om de in het beroepen 
vonnis vermelde redenen, de opschorting 
van de uitspraak van de veroordeling 
blijkbaar verantwoord en wettelijk met 
redenen omkleed is », waarna het eiser 
veroordeeld heeft tot de kosten van hoger 
beroep jegens de openbare partij en recht 
gedaan heeft over de tegen eiser inge
stelde civielrechtelijke vorderingen, 

te1·wijl door eisers onbeperkt hoger 
beroep tegen de strafvordering die vorde
ring in haar geheel aan het hof van beroep 
werd onderworpen en zowel de beslissing 
over de schuld als de beslissing tot 
opschorting van de uitspraak van de 
veroordeling voor dat hof werd be
handeld ; aangezien die maatregel door 
de vonnisgerechten niet wettelijk kan 
gelast worden dan << met instemming van 
de verdachte », het arrest waarbij gezegde 

(2) Raadpl. cass., 20 juli 1966 (Bull. en 
Pas., 1966, I, 1411) : de instemming van de 
beklaagde is essentieel opdat de rechter de 
uitspraak van de veroordeling wettig kan 
opschorten. 
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maatregel bevestigd wordt, verplicht was 
vast te stellen dat die instemming voor 
het hof van beroep betuigd of bevestigd 
werd, en bij gemis van zodanige vast
stelling, de bij het arrest uitgesproken 
bevestiging van de door de eerste rechter 
bevolen opschortiug van de uitspraak 
van de veroordeliug niet wettelijk is noch 
naar de eis van de wet met redenen 
omkleed: 

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

Overwegende dat ter motiveriug van de 
in het middel bedoelde opschorting van 
de uitspraak van de veroordeling, de 
eerste rechter bepaaldelijk heeft vast
gesteld dat eiser met die maatregel had 
ingestemd; 

Overwegende dat het arrest het vonnis 
van de correctionele rechtbank bevestigt 
met de overweging dat « om de in het 
vonnis vermelde redenen, de opschortiug 
van de uitspraak van de veroordeling 
blijkbaar verantwoord en wettelijk met 
redenen omkleed is " ; 

Overwegende dat het arrest aldus de 
gronden van de bevestigde beslissiug 
overneemt, met inbegrip van de vast
stelliug dat eiser met de gelaste op
schorting heeft ingestemd, en derhalve 
zijn beslissing wettelijk met redenen 
omkleedt; 

Dat het middel feitelijke grondslag 
mist; 

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

B. In zoverre de voorziening gericht is 
tegen de beslissiugen op de civielrechte
lijke vorderingen van de verweerders 
tegen eiser : 

Dat de voorzieniug te vroeg werd 
iugesteld en derhalve niet ontvankelijk 
is; 

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

9 november 1977. - 2e kamer. -
Voorzitter, de H. Legros, raadsheer waar
nemend voorzitter. - Verslaggever, de 
H. Stranard. - GeliJkluidende conclusie, 
de H. Declercq, advocaat-generaal. 
Pleite~·, de H. A. De Bruyn. 

2e KAMER.- 9 november 1977. 

1° BLOEDPROEF.- WEIGERING ZON· 
DER WETTIGE REDEN E:EN BLOEDPROEF 
TE LATEN NEMEN. - B:ESTANDDELEN 
VAN H:ElT MISDRIJF, 

2° REDENEN VAN DE VONNISSEN 
EN ARRESTEN.- STRAFZAKEN.
CONOLUSIE.- MID DEL ZONDER BELANG 
GEWORDEN WEGENS VASTSTELLINGEN 
VAN DE REOHTER.- GEEN VERPLIOH
TING VOOR DE REOHTER OP DIE CON· 
OLUSIE TE ANTWOORDEN. 

go REDENEN VAN DE VONNISSEN 
EN ARRESTEN.- STRAFZAKEN.
VEROORDELING OM EEN VOERTUIG TE 
HEBBEN BESTUURD ZONDER DAARTOE 
IN STAAT TE ZIJN.- VRIJSPRAAK VAN 
RET FElT DAT DIT VOERTUIG IN STAAT 
VAN DRONKENSOHAP IS BESTUURD. 
GEEN TEGENSTRIJDIGHEID. 

1° De 1•echter die de beklaagde veroordeelt 
omdat hiJ zonder wettige reden geweigerd 
heeft een bloedp1·oej te laten nemen, 
verantwom·dt wettig ziJn beslissing door 
vast te stellen dat de beklaagde de 
vermoedelijke dade1• van een verkeers
ongeval was en dat de ademtest deed 
vermoeden dat het alcoholgehalte van 
het bloed hager lag dan 0,8 gmm 
per liter. 

2° De 1•echter is niet ve1'Plicht te antwoorden 
op de conclusie van de beklaagde die 
zonder belang is gewo1·den wegens de 
vaststellingen van de rechter (1). (Art. 97 
Grondwet.) 

go De rechter kan zonde~· tegenst1·ijdigheid 
een beklaagde veroordelen we gens het jeit 
dat hij op een openban plaats een 
voe~·tuig heeft bestutwd zonde1· daartoe 
in staat te zijn en hem vrijspreken van 
het jeit dat hij dit voe1·tuig op een open
bare plaats heejt bestutwd te~·wijl hij in 
staat van dronkenschap verkeerde (2). 
(Art. 97 Grondwet ; art. g5 wet betref
fende de politie over het wegverkeer, 
art. 10, derde lid, Wegverkeersregle
ment van 14 maart 1968.) 

(MAROHOUL.) 

ARREST (ve?·taling). 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 

(1) Cass., 7 februari 1977 (A?'?', cass., 1977, 
biz. 608). 

(2) Raadpi. cass., 22 september 1975 
(Ar1·. cass., 1976, biz. 100). 


