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vonnis, op 27 mei 1977 in hager beroep 
gewezen door de Correctionele Recht bank 
te Hoei; 

In zoverre de voorziening gericht is 
tegen de beslissing waarbij eiser vrij
gesproken wordt van de telastlegging B : 

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

In zoverre . de voorziening gericht is 
tegen de beslissing waarbij eiser veroor
deeld wordt uit hoofde van de andere 
telastleggingen : 

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

doo1·dat het vonnis, om de telast
legging A tegen eiser bewezen te ver
klaren, erop wijst « dat het vaststaat 
dat de beklaagde zonder wettige reden 
geweigerd heeft een bloedmonster te 
laten nemen terwijl de adem test waaraan 
hij onderworpen werd, positief was 
gebleken; ... dat de verbalisanten aldus 
volkomen het recht hadden beklaagde 
te verplichten een bloedmonster te laten 
nemen en dat deze geen enkele geldige 
reden had om te weigeren n, 

zonder te antwoorden op het verweer 
waarbij eiser betoogde dat hij op het 
ogenblik van zijn ondervraging niet 
stuurde en dat het feit dat hij voordien 
10 uur gereden had de verbalisanten niet 
het recht gaf hem de bloedproef op te 
leggen ; de bepaling van artikel 63 van 
de wet betreffende de politie van het 
wegverkeer met verwijzing naar lid 1° en 
2° van artikel 59 van dezelfde wet, strikt 
dient uitgelegd te worden : 

Overwegende dat het vonnis zich ter 
motivering van zijn beslissing niet be
perkt tot de in het middel aangehaalde 
vermeldingen ; dat het er oak op wijst 
dat blijkens de gegevens van het straf
dossier de beklaagde bij het besturen van 
zijn wagen in een lichte bocht geslipt is 
en in de sloot is geland ; 

Dat het vonnis zijn beslissing wettelijk 
verantwoord heeft door het bestaan 
vast te stellen van een ongeval in de zin 
van artikel 59, § 1, lid 1, en dus niet 
meer gehouden was te antwoorden op 
het overige van het middel, dat door die 
vaststelling geen belang meer had ; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen ; 

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

doordat het vonnis, om de telastleg
gingen 0, D, E, F, G en H bewezen te 
verklaren, volstaat met de vermelding 
cc dat zij bewezen zijn gebleven n, 

terwifl eiser in zijn conclusie ver
scheidene feitelijke opmerkingen had 
voorgebracht waarop niet werd geant
woord ; de beslissing bovendien een 
tegenstrijdigheid inhoudt waar zij eiser 
vrijspreekt wegens dronkenschap achter 
het stuur en hem veroordeelt nit hoofde 
van de telastlegging van gestuurd te 
hebben terwijl hij daartoe niet in staat 
was: 

Overwegende dat de bestanddelen van 
de inbreuken op artikel 35 van de wet 
betreffende de politie over het wegverkeer 
en van de inbreuken op artikel 10, 
derde lid, van het W egverkeersreglement 
verschillend zijn en er dus geen tegen
strijdigheid kan zijn tussen de vrijspraak 
van beklaagde uit hoofde van de eerste 
en diens veroordeling wegens de tweede ; 

Dat het middtll te clien opzichte niet 
kan worden aangenomen ; 

Overwegende dat het middel voor het 
overige noch de eis, noch het verweer of 
de exceptie vermeldt waarop het vonnis 
niet zou geantwoord hebben; dat het 
middel derhalve niet ontvankelijk is 
wegens onduidelijkheid ; 

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. 

9 november 1977. - 2e kamer. -
Voorzitter, de H. Legros, raadsheer waar
nemend voorzitter.- Verslaggever, Mevr. 
Raymond-Decharneux.- Gelijkluidende 
conclusie, de H. Declercq, advocaat
generaal. - Pleiter, de H. Coster (van 
de balie te Hoei). 

28 KAMER. - 9 november 1977. 

WEGVERKEER.- WEGVERKElERSRE· 
GLEMENT VAN 14 MAART 1968, ART!· 
KEL 25-2, a. - VERPLIORTING VOOR DE 
BESTUURDER, DIE NAAR RECRTS OF 
NAAR LINKS WIL AFSLAAN OM DE RIJ · 
BAAN TE VERLATEN, ZIOR VOORAF 
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ERVAN TE VERGEWISSEN OF HIJ DIT 
KAN DOEN ZONDER GEVAAR VOOR «DE 
WEGGEBRUIKERS DIE HEllf VOLGEN l>, 

- BETEKENIS VAN DEZE LAATSTE 
WOORDEN. 

In artikel 25-2, a, van het Wegve?·keM's
reglement van 14 mam·t 1968 volgens 
hetwelk een bestuurdm·, die naar ?'eohts 
of naar links wil afslaan om de ?'ijbaan 
te ve?'laten, zioh vooraj ervan moet 
vergewissen, o.m. dat hij dit kan doen 
zonde?' gevaa?' voor « de weggeb?·uike~·s 
die hem volgen "• worden onder deze 
laatste woO?·den niet enkel ve?·staan 
zodanige weggeb?·uikers, die doD?' hem 
inderdaad wenlen opgemerkt, maa?' ook 
diegene die hij had kunnen opme?·ken (I). 
(Impliciete oplossing.) 

(MALPATS EN NAAMLOZE VENNOOTSCHAP 
«EAGLE STAR l>, T. TOMBAL.) 

ARREST (vert'aling). 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 6 januari I977 in hager beroep 
gewezen door de Correctionele Recht bank 
te Luik; 

I. In zoverre de voorzieningen van 
eiser als beklaagde en van eiseres als 
diens verzekeraar en burgerlijke partij 
gericht zijn tegen de beslissing op de 
strafvordering tegen verweerder : 

Overwegende dat eiser niet bevoegd is 
om zich in cassatie te voorzien tegen de 
beslissing ten aanzien van een mede
beklaagde; 

Overwegende dat eiseres in geen 
kosten jegens de openbare partij veroor
deeld werd ; dat haar vooniening dan ook 
niet ontvankelijk is; 

2. Op het overige van de voorzieningen : 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 25-2, a, van 
het koninklijk besluit van I4 maart I968 
houdende algemeen reglement op de 
politie van het wegverkeer, en 97 van de 
Grondwet, 

doordat de rechtbank, om eiser te 
veroordelen wegens de hem ten laste 
gelegde feiten, om hem overigens te 
veroordelen tot een provisionele vergoe-

(1} Oass., 4 februari 1966 (B1tll. en Pas., 
1966, I, 716). 

ding ten voordele van verweerder, burger
lijke partij, en om zich onbevoegd te 
verklaren ten aanzien van de civiel
rechtelijke vordering van eiseres, uit 
verweerders verklaring als zou hij achter
om gekeken en niets gezien hebben, 
aiieidt dat hij het bepaalde in artikel 25-2, 
a, van voormeld koninklijk besluit heeft 
nageleefd, 

te?·wijl eiseres in haar conclusie ver
weerder het verwijt maakte dat hij op 
geen ogenblik eiser heeft opgemerkt al 
was die op een rechtlijnige rijbaan 
volkomen zichtbaar, en er aan toevoegde 
dat als verweerder werkelijk in zijn 
achteruitkijkspiegel heeft gekeken zonder 
iets te zien, zulks te wijten was aan bet 
feit dat eiser reeds op de linker rijstrook 
bezig was hem in te halen maar in de 
dade hoek van de achteruitkijkspiegel 
zat; 

en terwijl bet voormeld artikel 25-2, a, 
degene die naar links wil afslaan verplicht 
de andere weggebruikers - dit wil zeggen 
zowel diegene die door de bestuurder 
inderdaad werden opgemerkt als degene 
die hij had kunnen opmerken - niet in 
gevaar te brengen, en bet vonnis niet 
vaststelt dat eiser door verweerder niet 
kon worden gezien : 

Overwegende dat naar luid van arti
kel 25-2, a, van het Wegverkeersregle
ment (koninklijk besluit van I4 maart 
I968) de bestuurder die naar links wil 
afslaan om de rij baan te verlaten of, in 
voorkomend geval, zijn voertuig aan de 
linkerzijde van de rijbaan tot stilstand 
te brengen, zich vooraf ervan moet verge
wissen dat hij dit kan doen zonder gevaar 
voor de andere weggebruikers, vooral 
rekening houdend met de vertragings
mogelijkheden van degenen die hem 
volgen; 

Overwegende dat het vonnis, ter 
beslissing dat verweerder die verplichting 
is nagekomen, vermeldt dat verweerder 
« verklaart dat hij in zijn linker achteruit
kijkspiegel heeft gekeken en niets gezien 
heeft ; dat Malpats op dat ogenblik zijn 
inhaalmaneuver namelijk nog niet ingezet 
had ; dat Tombal niet verplicht was 
achteraf opnieuw in zijn achteruitkijk
spiegel te kijken " ; 

Overwegende dat daarbij niet wordt 
vastgesteld dat eiser niet zichtbaar was 
voor verweerder noch dat deze laatste 
zijn maneuver kon uitvoeren zonder 
gevaar onder meer voor de weggebruikers 
die hem volgden, rekening houdend met 
hun vertragingsmogelijkheden ; 

Dat de rechter in boger beroep zijn 
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beslissing aldus niet wettelijk heeft 
verantwoord ; 

Dat het middel gegrond is ; 

Om die redenen, vernietigt het bestre
den vonnis, behalve in zoverre het uit
spraak doet over de strafvordering tegen 
de medebeklaagde verweerder; 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 Hoei, zitting houdend in 
hoger beroep. 

9 november 1977. - 2e kamer. -
Voorzitter, de H. Legros, raadsheer waar
nemend voorzitter. - Verslaggever, de 
H. Mahillon. - Gelijkluidende conclusie, 
de H. Declercq, advocaat-generaal. -
Pleiter, de H. J.-M. Delfosse (van de balie 
te Luik). 

1e KAMER.- 10 november 1977. 

AFSTAMMING. - NATUURLIJK:El AF
STAMMING. - MATERIEl DIEl DEl OPEN
BARE ORDE RAAKT. - AFSTAND VAN 
EEN RECHTSVORDERING TOT ONDElR
ZOEK NAAR HElT NATUURLIJK VADER· 
SCRAP.- NIElTIGHEID. 

Natuurlijke ajstamming heeft betrekking 
op de staat van de personen en raakt 
derhalve de openbare orde (1) ; niet geldig 
is de afstand van een 1·echtsvordering tot 
onderzoek naar het natuu1·lijk vader
schap (2). 

(D ... -M ... , T. B ... ElN T ... ) 

ARREST (ve1•taling). 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 

(1) Cass., 20 mei 1976 (An·. cass., 1976, 
blz. 1042); raadpl. DE PAGE, Tmite elemen
taire de d1·oit civil belge, d. I, nrs. 261 en 262 ; 
DE GAVRE, Le contrat de transaction en droit 
civil et en d1·oit judiciaire p1•ive, d. I, uitg. 1967, 
nr. 236. 

(2) Raadpl. DE PAGE, Tmite elementai?·e 
de d1·oit civil belge, d. I, nrs. 261 en 262 ; 
MARTY en RAYNAUD, Droit civil, « Les per
sonnes » (1976), nrs. 810 en 811 ; Dalloz, En
eye!. D1·oit civil, d. IV, v 0 Etat et capacite des 
personnes, nrs. 127 en vlg.; Juriscl. civil, 

arrest, op 9 juni 1976 door het Hof van 
Beroep te Brussel gewezen ; 

Over het middel afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 6, 1128, 1131, 330, 
334, 338, 339, 340a, 341b, 341c, eerste lid, 
756 tot 758 van het Burgerlijk Wetboek 
en 36 van de wet van 25 maart 1876 
houdende tite1 I van het voorafgaand 
boek van het W etboek van Burgerlijke 
Rechtsvordering, 

dom·dat het arrest het hoger beroep 
niet gegrond verldaart dat eiseres had 
ingesteld tegen het vonnis van de Recht
bank van Eerste Aanleg te Brussel van 
10 juli 1953 houdende de<'retering van de 
afstand door eiseres van haar tegen 
wijlen Henri Barzin ingeste1de rechts
vordering tot erkenning van vaderschap, 
op grond dat eiseres, door het instellen 
van die rechtsvordering, « uitsluitend 
een materieel belang beoogde », dat de 
transactie die zij in 1953 met wijlen 
Henri Barzin heeft gesloten, krachtens 
welke zij afstand deed van haar tegen 
hem ingestelde rechtsvordering tot erken
ning van vaderschap, derhalve « wettelijk 
werd aangegaan », en dat het beroepen 
vonnis niet in strijd is met de openbare 
orde, 

te~·wijl de natuurlijke afstamming be
trekking heeft op de staat van de per
sonen en, bijgevolg, op de openbare orde ; 
een persoon, derhalve, niet geldig afstand 
kan doen van de door hem ingestelde 
rechtsvordering tot inroeping van de 
staat van natuurlijk kind, welke beweeg
redenen hij ook mocht hebben bij het 
instellen van die rechtsvordering, en het 
vonnis dat een dergelijke afstand van 
rechtsvordering decreteert in strijd is 
met de openbare orde en, bijgevolg, 
vatbaar is voor hoger beroep, zelfs indien 
het werd gewezen v66r de inwerking
treding van het Gerechtelijk W etboek : 

Overwegende dat de rechtsvordering 
tot onderzoek naar het natuurlijk vader
schap die de wet aan het natuurlijk kind 

onder de artikelen 311-4 tot 311-13, nrs. 28 
en vlg.; GARSONNET en 0EZAR·BRU, Traite 
them·ique et p1•atique de p1'ocedu1·e civile et 
commerciale, eerste uitg., d. III, nrs. 846 
en vlg. ; GLASSON en TISSIER, Tmite tMm•ique 
et pmtique d'm•ganisation judiciai1·e, de com
petence et de p1•ocedu1'e civile, derde uitg., 
d. II, nrs. 565, 587 en 589. Zie ook cass., 
24 maart 1927 (Bull. en Pas., 1927, I, 186). 
V gl. conclusie van Procureur-Generaal 
Gesche, v66r cass., 7 november 1940 (ibid., 
1940, I, 283). 
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zelf toekent, betrekking heeft op de 
staat van de personen en, bijgevolg, op 
de openbare orde ; dat de rechtsvordering 
van het kind noodzakelijk een moreel 
belang inhoudt en niet aileen op materiele 
belangen slaat, welke ook de beweeg
redenen voor die rechtsvordering mogen 
zijn; 

Dat hieruit volgt dat het kind niet 
geldig afstand kan doen van zijn rechts
vordering; 

Overwegende dat tegen het vonnis dat 
de afstand van een dergelijke rechts
vordering decreteert, bijgevolg, hoger 
beroep kan worden ingesteld ; 

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 hierover door de 
feitenrechter wordt beslist ; verwijst 
de zaak naar het Hof van Beroep te Luik. 

10 november 1977. - }e kamer. -
Voo1·zitter, de H. Trousse, raadsheer waar
nemend voorzitter. - Ve1·slaggeve?', de 
H. Meeus. - Gelijkluidende conclusie, 
de H. Ballet, advocaat-generaal. 
Pleiter, de H. Kirkpatrick. 

1e KAMER. -10 november 1977. 

WEGVERKEER. - KONINKLIJK BE· 
SLUIT VAN 14 MAART 1968. - WEG· 
VERKE1ERSTEKEN la AANGEVULD DOOR 
RET TEKEN 83b.- BETEKENIS. 

W anneer een weg voo1·zien is van een 
teken 1 a, aangevuld door een teken 83b, 
duidt dit teken op het tmce van de weg 
waarop de bestutt?·ders voorrang hebben 
op het volgende kruispunt; de draag
wijdte wordt niet willekeurig bepe1·kt 
door en wettig verantwoord is het arrest 
dat beslist dat de bestuurdm· die het trace 
niet volgt ve1plicht is de bestuurde1· die op 
dat kruispunt rechts van hem lcomt aan
gereden te laten voorgaan. (Artt. 16-l, 
2-a en 2-1°bis, 91, 93, 94-3, 95, 98, 
103 en 103bis, bijvoegsel I, verkeers
teken nr. la, en bijvoegsel 4, verkeers
teken nr. 83b.) 

(NAAMLOZE VENNOOTSOHAP « VERZEKE· 
RINGSMAATSOHAPPIJ UNION ET PHENIX 
ESPAGNOL » EN OREEL, T. NAAMLOZE 

VENNOOTSOHAP « VERBURGT IMPORT " 
EN NAAMLOZE VENNOOTSOHAP « VERZE· 
KERINGSMAATSOHAPPIJ L'URBAINE >>.) 

ARREST (vertaling). 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 14 mei 1976 door het Hof van 
Beroep te Brussel gewezen ; 

Over het middel afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 2, 1°bis, 16-l en 
2-a, 91, 93, 94-3, 95, 98, 103, 103bis, 
bijlage I, teken la, en bijlage 4, teken 83b, 
van het koninklijk besluit van 14 maart 
1968 houdende algemeen reglement op 
de politie van het wegverkeer, 1319, 1320, 
1322 van het Burgerlijk Wetboek en 97 
van de Grondwet, 

dom·dat het arrest de eerste eiseres 
veroordeelt om aan de eerste ver
weerster 6.266 frank en aan de tweede 
verweerster 82.293 frank te betalen en 
de door de tweede eiseres tegen de tweede 
verweerster ingestelde rechtsvordering 
tot schadevergoeding afwijst, op grond 
dat op de door Zilverberg gevolgde weg 
de tekens la en 83b stonden ; dat dit 
laatste aanvullingsteken het trace aan
duidde van de weg waarop de bestuurders 
voorrang hadden op het volgende kruis
punt, namelijk de weg gevormd door de 
Emiel Bossaertlaan en de Jacques 
Sermonlaan ; dat wijlen Rancovic, die 
dat trace niet volgde doch op het 
Bastenakenplein in de richting van de 
Steengroefstraat reed, op het kruispunt 
waar de botsing heeft plaatsgehad, de 
doorgang moest vrijlaten voor de heer 
Zilverberg die van rechts kwam, 

te1·wijl, ee1·ste onderdeel, de Vredelaan 
waaruit Zilverberg, verzekerde van de 
tweede verweerster, kwam gereden voor
zien was van de tekens nrs. la en 83b 
samen ; wegens die tekens voorrang 
verschuldigd was ten opzichte van de 
Emiel Bossaertlaan waaruit wijlen 
Rancovic kwam om naar de Steengroef
straat te rijden ; wijlen Rancovic, toen 
hij voorbij de Vredelaan reed, dan ook 
voorrang had op Zilverberg (schending 
van de artikelen 16-l en 2-a, 91, 93, 94-3, 
95, 103 en 103bis, bijlage I, teken la, en 
bijlage 4, teken 83b, van het koninklijk 
besluit van 14 maart 1968); 

tweede onde1·deel, de tekens nrs. la en 
83b samen het trace aanduiden van de 
weg waarop de bestuurders voorrang 
hebben op het volgende kruispunt ; deze 
tekens dus van toepassing zijn op het 
kruispunt van de Emiel Bossaertlaan, 
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de Vredelaan, de Steengroefstraat en 
de Jacques Sermonlaan ; het arrest de 
bindende kracht ervan willekeurig heeft 
beperkt (schending van de artikelen 2-
1 °bis, 91, 93, 94-3, 95, 98, 103, 103bis, 
bijlage 1, teken nr. 1a, en bijlage 4, 
teken nr. 83b, van het koninklijk besluit 
van 14 maart 1968 en 97 van de Grand
wet); 

derde onderdeel, wijlen Rancovic niet 
enkel op het Bastenakenplein reed, doch 
uit de Emiel Bossaertlaan kwam gereden ; 
het arrest de feiten onvolledig heeft 
weergegeven en de bewijskracht van het 
strafdossier heeft miskend ; het Hof de 
regelmatigheid van de bestreden beslis
sing niet kan onderzoeken (schending 
van de artikelen 1319, 1320, 1322 van het 
Burgerlijk Wetboek en 97 van de Grand
wet): 

W at het eerste onderdeel betreft : 

Overwegende dat het arrest erop wijst 
dat het teken 1a dat staat op de door 
Zilverberg gevolgde Vredelaan wordt 
aangevuld door het teken 83b dat het 
trace aanduidt van de weg waarop de 
bestuurders voorrang hadden op het 
kruispunt; 

Dat het vaststelt dat Rancovic dit 
trace niet volgde ; 

Dat het derhalve wettelijk beslist dat 
Rancovic, op het kruispunt waarop de 
botsing heeft plaatsgehad, de doorgang 
moest vrijlaten voor Zilverberg die van 
rechts kwam ; 

W at het tweede onderdeel betreft : 

Overwegende dat het arrest vaststelt 
dat het aanvullingsteken 83b, samen 
met het teken 1a, het trace aanduidde 
van de weg waarop de bestuurders voor
rang hadden op het volgende kruispunt ; 

Dat het hieruit terecht afleidt dat 
alleen de bestuurders die de weg volgen 
waarvan het trace op het teken 83b is 
weergegeven, voorrang genieten ; 

Dat het aldus niet willekeurig de 
draagwijdte van die tekens beperkt; 

W at het derde onderdeel betreft : 

Overwegende dat er voor het rechts
college dat uitspraak doet over de 
gevolgen van een botsing geen enkele 
verplichting bestaat alle vaststellingen 
van het strafdossier weer te geven ; 

Dat het hof van beroep, dat zijn 
beslissing baseerde op de vaststelling dat 
Rancovic op het Bastenakenplein in de 
richting van de Steengroefstraat reed, 

niet meer verplicht was te zeggen dat hij, 
alvorens het Bastenakenplein op te 
rijden, in de Emiel Bossaertlaan had 
gereden, welke omstandigheid ten deze 
niet ter zake doet ; 

Dat geen enkel onderdeel van het 
middel kan worden aangenomen ; 

Om die redenen, verleent akte aan de 
eisers van hun vaststelling dat de naam
loze vennootschap « Verburgt Import » 
door omzetting in de plaats is gekomen 
van de personenvennootschap met be
perkte aansprakelijkheid « V erburgt Im
port >> ; verwerpt de voorziening ; veroor
deelt de eisers in de kosten. 

10 november 1977. - 1e kamer. -
Voo1·zitter en Ve1·slaggever, de H. Trousse, 
raadsheer waarnemend voorzitter. -
Gelijkluidende conclusie, de H. Ballet, 
advocaat-generaal. - Pleite1·, de H. 
Houtekier. 

18 KAMER.- 10 november 1977. 

1 o REDENEN VAN DE VONNISSEN 
EN ARRESTEN. - BuRGERLIJKE 
ZAKEN. - CONCLUSIE. - IMPLICIET 
ANTWOORD.- MET REDENEN OMKLEDE 
BESLISSING. 

2o CASSATIEMIDDELEN.- BuRGER
LIJKE ZAKEN.- MIDDEL WAARBIJ AAN 
DE RECHTER WORDT VERWETEN EEN 
BESLISSING TE HEBBEN GEWEZEN DIE 
OP TEGENSTRIJDIGE REDENEN IS GE
GROND.- GEEN TEGENSTRIJDIGE BE
SLISSING. - MIDDEL DAT FEITELIJKE 
GRONDSLAG MIST. 

3° MANDELIGHEID. - TITELS VAN 
MANDELIGHEID. - TITELS UITGAANDE 
VAN DE PARTIJEN.- BEGRIP. 

40 OVEREENKOMST. - BURGERLIJK 
WETBOEK, ARTIKEL 1134.-BINDENDE 
KRACHT VAN DE OVEREENKOMSTEN. -
BEGRIP, 

5° MANDELIGHEID. - VERMOEDEN 
VAN MANDELIGHEID INGESTELD BIJ 
ARTIKEL 32VANHETVELDWETBOEK.
ToEPASSINGSVEREISTEN. 

1° Regelmatig met redenen omkleed is de 
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beslissing die een conclusie beantwoo1·dt, 
al was het impliciet (I). (Art. 97 
Grondwet.) 

2o Feitelijke grondslag mist het middel 
dat aan de rechte?' verwijt een op tegen
strijdige redenen geg1•onde beslissing 
te hebben gewezen, als deze beslissing 
niet tegenstrijdig is (2). 

3° Om tegengeworpen te kunnen worden 
moeten de titels van mandeligheid niet 
noodzakelijk uitgaan van de twee na
buren ; het volstaat dat ze uitgaan van 
hun ?'echtsvoorgangers of van een gemeen
schappelijke rechtsvoo?'gange?' (3). 

4o De bindende kmcht van een overeenlcomst 
wam·bij wonlt bepaald, dat een eigendom 
moet wonlen omheind met een " haag 
met drie rijen prilclceldmad en bovendien 
tot op een hoogte van een mete?' met 
ijzm·d1·aad Ursus », wordt niet ge
schonden dam· de ?'echter die van oonleel 
is dat het plaatsen van een levende haag 
met het doel van deze overeenkomst 
strookt en dat zodoende dit doel Ve?'-

wezenlij kt is. · 

5o Het vonnis dat vaststelt dat een haag 
op de scheidingslijn van twee erven is 
geplant, stelt de wettelijke voo1·waarde 
vast waa1·doo?' de haag als afsluiting als 
een gemene haag kan wo1·den aange
me?·kt; wanneer niet is betoogd dat een 
enkel e1j afgesloten was, is de rechter 
niet ve?'Plicht te onderzoeken of de aan 
elkaar grenzende erven afgesloten zijn ( 4). 
(Art. 32 Veldwetboek.) 

(HARDY EN DUCHATEAU, 
T. JORISSEN EN FAUST.) 

ARREST (vertaling). 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 30 september 1976 in hoger 
beroep gewezen door de Rechtbank van 
Eerste Aanleg te Luik; 

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

doordat het bestreden vonnis de be
roepen beslissing bevestigt en aldus het 

(1) Oass., 21 januari 1976, twee arresten 
(Arr. cass., 1976, blz. 596 en 597). 

(2) CasE., 23 april 1976 (A1·1·. cass., 1976, 
blz. 957); raadpl. cass., 26 januari 1977 
(ibid., 1977, blz. 592). 

hoger beroep van de eisers verwerpt op 
basis van het deskundigenrapport van 
de heer Renier met name voor zover erin 
wordt gezegd dat de litigieuze haag in 
overeenstem:rning is met de eigendoms
akten van de verweerders, zonder te 
antwoorden op de conclusie waarin de 
eisers aanvoerden dat " de interpretaties 
van de deskundige van de zin en de 
draagwijdte van de aankoopakte van het 
eigendom van de geintimeerden strijdig 
zijn in (men leze « met het ") recht en, 
in elk geval, buiten zijn bevoegdheid 
vallen en om die twee redenen buiten 
de debatten moeten worden gehouden "• 
waaruit volgt dat het vonnis dat het 
deskundigenrapport op dit punt alleen 
maar bekrachtigt niet regelmatig met 
redenen is omkleed : 

Overwegende dat het vonnis steunt op 
het deskundigenrapport voor zover daarin 
wordt gezegd dat de levende haag, die 
gedeeltelijk tot afsluiting dient, op de 
scheidingslijn van de twee eigendommen 
staat en dat deze toestand in overeen
stemming is met de eigendomsakten 
waarin wordt bepaald dat de kopers (het 
echtpaar J orissen) « binnen een termijn 
van drie maanden de thans gekochte 
grond moeten afsluiten door, op de 
scheidingslijn, een haag te plaatsen met 
drie rijen prikkeldraad en bovendien, tot 
op een hoogte van een meter, ijzerdraad 
Ursus ''; 

Overwegende dat de appelrechters geen 
rekening houden met de interpretaties 
van de deskundige, doch er zelf op wijzen 
dat de litigieuze clausule hierdoor kan 
worden verklaard dat de beide eigen
dommen oorspronkelijk aan dezelfde 
persoon toebehoorden en dat, hoewel 
de litigieuze haag niet is uitgevoerd 
zoals werd bepaald, men evenwel kan 
verstaan dat de geintimeerden (thans de 
verweerders) van oordeel waren hun 
verplichting tot afsluiting van hun goed 
na te komen door een levende haag in 
plaats van een afsluiting met prikkel
draad te plaatsen ; 

Overwegende dat ook de rechtbank, 
en niet de deskundige, concludeert dat, 
vanaf het moment dat de haag op de 
scheidingslijn is geplaatst, het bij arti
kel 32 van het Veldwetboek ingesteld 
wettelijk vermoeden van mandeligheid, 

(3) Raadpl. DE PAGE, T1•aite elementai1•e 
de droit civil belge, d. V, uitg. 1975, nr. 1211 
en de verwijzingen in noot 2, blz. 1088. 

(4) Raadpl. cass., 8 juni 1911 (Bull. en 
Pas., 1911, I, 330). 
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dat niet door de aankoopakte wordt 
weerlegd, effect moet sorteren ; 

Overwegende dat het vonnis, dat enkel 
rekening houdt met de feitelijke vast
stellingen van de deskundige, steunt op 
een eigen uitlegging van de aankoop
akten van de partijen en uitspraak doet 
over de rechtskwestie, aldus impliciet de 
interpretaties van de deskundige buiten 
beschouwing heeft gelaten, zoals de 
partijen Hardy-Duchateau zulks in hun 
conclusie vroegen ; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen ; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 1165 en 1134 van het Burger
lijk W etboek, 

doordat het bestreden vonnis het 
beroepen vonnis bevestigt, op grond « dat 
de deslnmdige heeft vastgesteld dat de 
levende haag, die gedeeltelijk tot afslui
ting dient, op de scheidingslijn van de 
twee eigendommen staat ; dat de des
kundige eraan toevoegt dat deze toestand 
in overeenstemming is met de eigendoms
akten waarin wordt bepaald dat de kopers 
(het echtpaar Jorissen) « binnen een 
termijn van drie maanden de thans 
gekochte grond moeten afsluiten door, 
op de scheidingslijn, een haag te plaatsen 
met drie rijen prikkeldraad en bovendien, 
tot op een hoogte van een meter, ijzer
draad Ursus,; ( ... ) dat die clausule hier
door kan worden verklaard clat de beicle 
eigendommen oorspronkelijk aan dezelfde 
persoon toebehoorclen ; clat de litigieuze 
haag weliswaar niet is uitgevoercl zoals 
wercl bepaalcl, doch men kan verstaan 
dat de gei'ntimeerden er geen enkel 
bezwaar in zagen hun verplichting tot 
afsluiting van hun goed na te komen door 
een levencle haag in plaats van een 
afsluiting met prikkeldraad te plaatsen ,, 

terwijl, eerste onde1·deel, het tegen
strijdig of althans dubbelzinnig is er, 
enerzijds, op te wijzen dat « de litigieuze 
haag niet is uitgevoerd zoals werd 
bepaald" (in de eigendomsakten van 
het echtpaar J orissen, thans verweerders) 
en, anderzijds, te beslissen dat (( deze 
toestand (niettemin) in overeenstennning 
is (met die) akten (omdat) men kan 
verstaan dat de gei:ntimeerden er geen 
enkel bezwaar in zagen hun verplichting 
tot afsluiting van hun goed na te komen 
door een levende haag in plaats van een 
afsluiting met prikkeldraad te plaatsen ,, 
waaruit volgt dat het vonnis niet regel
matig met redenen is omkleed (schending 
van artikel 97 van de Grondwet) ; 

tweede ondm·deel, het vonnis, door de 
wettigheid van de litigieuze haag te doen 
afhangen van de eigendomsakten van de 
verweerders, ten aanzien van de eisers 
de interne gevolgen doet gelden van 
overeenkomsten waarbij ze geen partij 
zijn, waaruit volgt dat het vonnis arti
kel 1165 van het Burgerlijk Wetboek 
schendt; 

derde onderdeel, zelfs in de onderstelling, 
quod non, dat het bestreden vonnis die 
overeenkomsten tegen de eisers kon 
aanvoeren, het niettemin de bindende 
kracht van die overeenkomst heeft 
miskend, aangezien het bestreden vonnis 
niet kon beslissen dat de verweerders hun 
contractuele verplichting waren nage
komen door een leve:nde haag te planten, 
terwijl het voorts vaststelt dat die haag 
niet is uitgevoerd zoals werd bepaald 
in de akten waarin sprake is van een 
afsluiting met prikkeldraad (schending 
van artikel 1134 van het Burgerlijk 
W etboek en van de andere in het middel 
vermelde bepalingen) : 

W at het eerste onderdeel betreft : 

Overwegende dat het niet tegenstrijdig 
is er, enerzijds, op te wijzen dat de haag 
niet is uitgevoerd zoals in de akten werd 
bepaald en, anderzijds, te beslissen dat 
die uitvoering in feite in overeenstemming 
blijft met het nagestreefde doel en dit 
heeft verwezenlijkt ; dat het vonnis aldus 
regelmatig met redenen is omkleed ; 

Dat het eerste onderdeel van het 
middel feitelijke grondslag mist ; 

W at het tweede onderdeel betreft : 

Overwegende dat de titels van man
deligheid, om tege:ngeworpen te kmmen 
worden, niet noodzakelijk moeten uitgaan 
van de twee naburen, dat het volstaat 
dat ze uitgaan van hun rechtsvoorgangers 
of van een gemeenschappelijke rechts
voorganger ; 

Dat het vonnis derhalve kon verwijzen 
naar een titel die uitging van de gemeen
schappelijke rechtsvoorganger van de 
partijen; 

Dat het tweede onderdeel van het 
middel naar recht faalt ; 

W at het derde onderdeel betreft : 

Overwegende dat het vonnis, bij de 
toepassing van de overeenkomst tot 
aa:nkoop van het eigendom door de 
verweerders, zegt dat, hoewel ze :niet is 
uitgevoerd zoals in de overeenkomst werd 
bepaald, de levende haag die in plaats 
van de afsluiting met prikkeldraad werd 
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aangebracht door de verweerders kon 
worden beschouwd aJs een haag die 
overeenstemde met de oogmerken van 
de overeenkomst ; dat het vonnis, zo
doende, artikel 1134 van het Burgerlijk 
Wetboek niet heeft geschonden; 

Dat het derde onderdeel van het 
middel feitelijke grondslag mist ; 

Over het derde middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 30, 32 van 
het Veldwetboek en 97 van de Grondwet, 

doordat het vonnis, dat vaststelt dat 
cc de levende haag, die gedeeltelijk tot 
afsluiting dient, op de scheidingslijn van 
de twee eigendommen staat », beslist dat 
de eerste rechter terecht heeft geoordeeld 
cc dat de kosten voor het wegnemen van 
de haag ten laste van de appellanten 
moeten blijven », op grond dat cc vanaf 
het moment dat de haag op de scheidings
lijn is geplaatst, het bij artikel 32 van het 
Veldwetboek ingesteld wettelijk ver
moeden van mandeligheid, dat niet door 
voornoemde alde wordt weerlegd, effect 
moet sorteren ; dat het door de appel
lanten aangevoerde artikel 30 in casu 
niet moet worden toegepast, daar de erin 
voorgeschreven verplichting om de hagen 
op ten minste 0,50 meter van de schei
dingslijn te plaatsen enkel betrekking 
heeft op de niet gemene afsluiting », 

te1·wijl voor het bij artikel 32 van het 
Veldwetboek ingestelde vermoeden van 
mandeligheid de dubbele voorwaarde 
geldt dat de haag op de scheidingslijn 
van de erven staat en dat de haag tussen 
twee afgesloten of twee niet afgesloten 
erven bestaat, zodat, door aileen maar 
vast te stellen dat de haag als scheiding 
diende zonder bovendien te onderzoeken 
of, dan wel te releveren dat die haag 
tussen twee al dan niet afgesloten erven 
bestond, het vonnis, dat niettemin het 
vermoeden van mandeligheid van arti
kel 32 van het Veldwetboek heeft toege
past, niet wettelijk is verantwoord 
(schending van artikel 32 van het Veld
wetboek en van de andere in het middel 
vermelde bepalingen) of althans niet 
regelmatig met redenen is omkleed 
(schending van artikel 97 van de Grand
wet), daar we gens de ongenoegzaamheid 
van zijn feitelijke gronden de wettelijk
heid van zijn beslissing niet kan worden 
getoetst: 

Overwegende dat het vonnis vaststelt 
dat de haag op de scheidingslijn van de 
twee erven is geplaatst, dat het aldus 
de wettelijke voorwaarde vaststelt waar
door de haag als afsluiting als een gemene 
haag kan worden aangemerkt ; 

Overwegende dat de eisers niet hebben 
betoogd dat slechts een van de erven 
afgesloten was, zodat de rechter niet 
moest onderzoeken of de aan elkaar 
grenzende erven afgesloten waren ; 

Dat het middel niet kan worden aan
genomen; 

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

10 november 1977. - 1e kamer. -
Voo1·zitte1' en Ve1·slaggever, de H. Trousse, 
raadsheer waarnemend voorzitter. -
Gelijkluidende conclusie, de H. Ballet, 
advocaat-generaal. - Pleitm·, de H. 
L. Simont. 

3e KAMER.- 14 november 1977. 

BEVOEGDHEID EN AANLEG. 
BEvOEGDHEID.- ARBEIDSHOF WAAR
BIJ AANHANGIG IS DE VORDERING VAN 
EEN BEDIENDE TOT BETALING VAN EEN 
OPZEC+GINGSVERGOEDING DOOR DE 
WERKGEVER, OMDAT DIE C+EWEIGERD 
HEEFT DE BEDIENDE OPIDEUW IN 
DIENST TE NEMEN, NIETTEGENSTAANDE 
DE VERBINTEIDS DIE DE LASTHEBBER 
VAN DE WERKGEVER HAD AANGEGAAN. 
- ARBEIDSHOF BEVOEGD OM KENNIS 
ERVAN TE NEMEN. 

Het arbeidshof is bevoegd om kennis te 
nemen van een vm·de1·ing van een 
bediende tot betaling van een opzeggings
Ve1·goeding doo1• de werkgever, omdat die 
geweigerd heeft de bediende opnieuw 
in dienst te nemen niettegenstaande de 
ve1·bintenis die de lasthebber van de 
we1·kgevm· had aangegaan. (Artt. 15 
en 564 G.W.) 

(LEOOQ, T. HEUSOHEN, IN TEGENWOORDIG
HEID VAN NAAMLOZE VENNOOTSOHAP 
cc OOMPTOIR DES MATERIAUX >>.) 

ARREST (vertaling). 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 13 januari 1977 door het 
Arbeidshof te Luik gewezen ; 

Over het middel afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 15, 16, 30, 564, 
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565, 566, 568 van het Gerechtelijk 
Wetboek en 97 van de Grondwet, 

doordat het arrest zegt dat het arbeids
hof bevoegd is om kennis te nemen van 
verweerders vordering tot schadevergoe
ding tegen eiser ingeval men zou oordelen 
dat de vennootschap (verweerders werk
gever), thans tot tussenkomst en bindend
verldaring· van het arrest opgeroepen 
partij, niet gebonden is door de ver
bintenis tot schorsing van verweerders 
arbeidsovereenkomst die door eiser werd 
ondertekend, en bijgevolg niet verplicht 
zou zijn tot betaling van een compen
serende opzeggingsvergoeding omdat zij 
geweigerd had verweerder opnieuw in 
dienst te nemen nadat hij naar een derde 
vennootschap was overgestapt, om de 
reden dat « het arbeidshof krachtens 
artikel 564 van het Gerechtelijk W etboek 
bevoegd was om kennis te nemen van deze 
vordering », zodat deze vordering aldus 
als vordering tot tussenkomst werd 
beschouwd, 

te?·wijl deze vordering wettelijk geen 
vordering tot tussenkomst was, omdat 
ze niet strekte tot verdecliging van 
verweerders rechten in het geding tussen 
hem en de tot tussenkomst en bindend
verklaring van het arrest opgeroepen 
partij ; deze vordering overigens evenmin 
gegrond was op de arbeidsovereenkomst 
tussen verweerder en laatstgenoemde ; 
zij in werkelijkheid een subsidiaire 
rechtsvordering is die samenhangt met 
verweerders oorspronkelijke rechtsvor
dering tegen de tot tussenkomst en 
bindendverldaring van het arrest opge
roepen partij en die behoort tot de 
volstrekte bevoegdheid van de rechtbank 
van eerste aanleg ; waaruit volgt dat het 
arrest, nu het ten deze zegt dat het 
arbeidshofbevoegd is om kennis te nemen 
van deze rechtsvordering samen met de 
oorspronkelijke rechtsvordering, de regel 
van artikel 566 van het Gerechtelijk 
Wetboek schendt, dat met verwijzing 
naar artikel 565 bepaalt dat twee vorde
ringen waarvan een tot de bevoegdheid 
van de arbeidsrechtbank en de andere 
tot de bevoegdheid van de rechtbank van 
eerste aanleg behoort, door laatstge
noemde rechtbank kunnen samengevoegd 
worden indien zij samenhangend zijn 
(schending van de artikelen 565, 566 en 
568 van het Gerechtelijk W etboek), en de 
wettelijke begrippen vordering tot tus
senkomst en samenhangende vordering 
verwart (schending van de artikelen 15, 
16, 30 en 564 van het Gerechtelijk 
Wetboek); 

en terwijl het bestreden arrest ook, door 

enkel te zeggen dat het arbeidshof 
krachtens artikel 564 van het Gerechtelijk 
W etboek bevoegd is om kennis te nemen 
van verweersters rechtsvordering tegen 
eiser, zonder vast te stellen of de toepas
singsvoorwaarden van deze wettelijke 
bepaling ten deze aanwezig waren, deze 
beslissing niet wettelijk met redenen 
omkleedt (schending van artikel 97 van 
de Grondwet) : 

W at de twee onderdelen samen betreft : 

Overwegende dat het arrest vaststelt 
dat verweerder, die tewerkgesteld was 
geweest bij de vennootschap « Comptoir 
des materiaux » (thans tot tussenkomst 
en bindendverklaring van het arrest 
opgeroepen partij) en die steunde op een 
overeenkomst waarbij zijn arbeidsover
eenkomst werd geschorst, gevraagd had 
om opnieuw bij deze vennootschap 
tewerkgesteld te worden; dat verweerder, 
nu laatstgenoemde vennootschap 
weigerde aan dit verzoek te voldoen, 
een opzeggingsvergoeding eiste ; dat ver
weerder, aangezien de vennootschap de 
overeenkomst tot schorsing van het 
contract betwistte, «de heer Lecoq 
(thans eiser), die dit stuk ondertekend 
heeft in naam van de beheerders van de 
vennootschap, in tussenkomst heeft op
geroepen »; 

Overwegende dat uit de stukken van 
de rechtspleging volgt dat verweerder, 
in zijn oorspronkelijke dag-vaarding tegen 
de vennootschap, betoogde dat laatst
genoemde verbonden was door de over
eenkomst die Lecoq had ondertekend 
en dat, in zijn dagvaarding tot tussen
komst tegen laatstgenoemde, verweerder 
deze stelling staande hield door te betogen 
dat Lecoq was opgetreden als lasthebber 
of althans dat hij zich sterk gemaakt had 
voor de !eden van de raad van beheer 
van de vennootschap, en dat hij in 
bijkomende orde vroeg, als geoordeeld 
werd dat genoemde overeenkomst niet 
bindend was voor de vennootschap, dat 
Lecoq op grond van zijn persoonlijke 
aansprakelijkheid tot schadevergoeding 
zou veroordeeld worden ; 

Overwegende dat het arrest uit al deze 
gegevens wettelijk heeft kunnen afleiden 
da.t verweerders vordering tegen eiser 
een vordering tot tussenkomst was in de 
zin van artikel 564 van het Gerechtelijk 
Wetboek; 

Overwegende dat artikel 15 van het 
Gerechtelijk W etboek inderdaad uitdruk
kelijk bepaalt dat de tussenkomst ook 
ertoe kan strekken een veroordeling te 
doen uitspreken ; 
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Overwegende dat de wet van 15 mei 
1932, tot wijziging van artikel 37, § 2, 
van de wet van 25 maart 1876 houdende 
titel 1 van het inleidend boek van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvorde
ring, reeds bepaald had dat elke recht
bank bij welke een vordering aanhangig 
was gemaakt, bevoegd was om kennis 
te nemen van de eis in vrijwaring ; dat 
artikel 564 van het Gerechtelijk W etboek 
deze bevoegdheid uitbreidt tot elke 
vordering tot tussenkomst ; 

Overwegende dat het arbeidshof bij 
ontstentenis van een desbetreffende con
clusie zijn beslissing waarbij het zich 
bevoegd verklaarde om kennis te nemen 
van de vordering tot tussenkomst niet 
anders met redenen moest omkleden ; 

Dat het middel niet kan aangenomen 
worden; 

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

14 november 1977. - ae kamer. -
Voorzitter, de H. Naulaerts, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - Verslaggever, 
de H. Janssens. - Gelijkluidende con
clusie, de H. Charles, advocaat-generaal. 
- PleitM·s, de HH. A. De Bruyn en 
Dassesse. 

2e KAMER. - 16 november 1977. 

1° VOORZIENING IN CASSATIE. -
VORM. - STRAFZAKEN. - BURGER
RECHTELIJK AANSPRAKELIJKE PARTIJ 
EISERES. - VooRZIENING TEGEN DE 
BESLISSING OP DE STRAFVORDERING. -
NIET BETEKEND AAN HET OPENBAAR 
MINISTERIE. - NIET·ONTVANKELIJK
HEID. 

2° AANSPRAKELIJKHEID (BUITEN 
OVEREENKOMST). WEGVER· 
KEERSONGEVAL.- BESLISSING WAAR· 
BIJ EEN BESTUURDER ALLEEN AAN
SPRAKELIJK WORDT VERKLAARD VOOR 
DE SCHADE. - GEEN VASTSTELLING 
WAARUIT KAN WORDEN AFGELEID DAT 
DE SCHADE ZICH OOK ZOU HEBBEN 

3° CASSATIE. - OMVANG. - STRAF
ZAKEN. - BURGERLIJKE RECHTSVOR· 
DERING. - BESLISSING WAARBIJ ALLE 
AANSPRAKELIJKHEID VOOR EEN ONGE
VAL TEN LASTE VAN DE BEKLAAGDE 
WORDT GELEGD. - GEEN ANTWOORD 
OP DE CONCLUSIE WAARIN AAN HET 
SLACHTOFFER EEN FOUT WORDT TOE· 
GESCHREVEN WAARDOOR HET ONGEVAL 
WERD VEROORZAAKT.- VERNIETIGING 
DIE ZICH NIET UITSTREKT TOT DE BE
SLISSING DAT DE BEKLAAGDE EEN FOUT 
HEEFT BEGAAN W AARVOOR HIJ AAN
SPRAKELIJK IS. 

4° CASSATIE. - OMVANG. - STRAF
ZAKEN. - BURGERLIJKE RECHTSVOR· 
DERINGEN. - EINDBESLISSING OP EEN 
VAN DE RECHTSVORDERINGEN EN GEEN 
EINDBESLISSING OP DE ANDERE. -
VEROORDELINGEN DOOR DEZELFDE ON
WETTIGHEID AANGETAST. - VOORZIE· 
NING VAN DE BEKLAAGDE EN DE VOOR 
DE BEKLAAGDE BURGERRECHTELIJK 
AANSPRAKELIJKE PARTIJ. - AFSTAND 
VAN DE VOORZIENING TEGEN DE NIET 
DEFINITIEVE BESLISSING, ZONDER BE· 
RUSTING. - VERNIETIGING VAN DE 
EINDBESLISSING. VERNIETIGING 
BRENGT VERNIETIGING VAN DE TWEEDE 
BESLISSING MEE. 

1 o Niet ontvankelijk, wegens niet-beteke
ning aan het openbaar ministe1·ie, is 
de voorziening van een bu1·gerrechtelijk 
aansprakelijke partij tegen de beslissing 
op de stmfvordering (1). (Art. 418 Sv.) 

2° Niet wettig verantwoo1•d is de beslissing, 
waarbij een bestuu1·der alleen aan
spmkeliJk wordt verklaa1·d voor de 
gevolgen van een wegverkeersongeval, 
als zij niet vaststelt dat de schade, zoals 
zij zich heeft voorgedaan, oak zou 
veroorzaakt zijn zonder de fout die 
ten laste van het slachtof/M' van het on
geval werd vastgesteld (2). (Artt. 1382 
en 1383 B.W.) 

3° Wannee1· een beslissing, waarbij alle 
aansprakelijkheid voor een ongeval ten 
laste van de beklaagde wordt gelegd, 
vernietigd wordt op g1·ond dat de 1·echte1" 
niet geantwoo1•d heeft op de conclusie 
waarin aan het slachtoffer een fout wordt 

VOORGEDAAN ZONDER DE FOUT DIE (1) Cass., 21 februari 1977 (A1"1·. cass., 
TEN LASTE VAN HET SLACHTOFFER VAN 1977, blz. 676). 
HET ONGEVAL WERD VASTGESTELD. - (2) Cass., 13 september 1976 (A1•r. cass., 
GEEN WETTIG VERANTWOORDE BE· 1977, blz. 42); raadpl. cass., 6 juni 1977 
SLISSING. (ibid., 1977, blz. 1029). 
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toegeschreven waa1·door het ongeval ook 
we1·d veroorzaakt, strekt de vernietiging 
zich niet uit tot de beslissing dat de 
beklaagde een fout heeft begaan waar
voor hij aansprakelijk is (1). 

4° W anneer de 1•echte1', bij wie twee burgM'· 
lijke rechtsvorderingen tegen de beklaagde 
en de voor de beklaagde bu1·ge1·rechtelijk 
aanspmkelijke partij aanhangig zijn, 
beslissingen heejt gewezen welke door 
dezeljde onwettigheid zijn aangetast, een 
van deze beslissingen een eindbeslissing 
is en de andere niet, b1·engt de inwilliging 
van de voorziening van de beklaagde en 
de voor de beklaagde burge1-rechtelijk 
aansprakelij ke pa1·tij tegen de eerste 
beslissing vernietiging van de tweede 
mee, zeljs indien de beklaagde en de 
bu1·gerrechtelijk aanspmkelijke partij, 
zonder erin te berusten, ajstand gedaan 
hebben van hun voo1·zieningen tegen deze 
laatste beslissing (2). 

(BIAGINI EN NITELET, 
T. EOHTG:ENOTEN FROISSARD.) 

ARREST (vertaling). 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 7 juni 1977 in hoger beroep 
gewezen door de Correctionele Recht bank 
te Charleroi ; 

I. Op de voorziening van beklaagde 
Miranda Biagini tegen de beslissing op 
de strafvordering : 

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

II. Op de voorziening van de civiel
rechtelijk aansprakelijke Michel Nitelet 
tegen de beslissing op de rechtsvordering 
van het openbaar ministerie te zijnen 
laste: 

Overwegende dat uit de stukken 
waarop het Hof vermag acht te slaan, 
niet blijkt dat eiser zijn voorziening aan 
het openbaar ministerie heeft betekend ; 

11) Oass., 14 september 1976 (Ar1•. cass., 
1977, biz. 49); raadpi. cass., 21 juni 1977 
(ibid., 1977, biz. 1091). 

(2) Raadpi. cass., 14 oktober 1974 (A1·r. 
cass., 1975, biz. 201) en 9 maart 1976 (ibid., 
1976, biz. 788). 

Dat de voorziening niet ontvankelijk 
is; 

III. Op het overige van de voorzie
ningen van Miranda Biagini en van 
Michel Nitelet : 

A. In zoverre de voorzieningen gericht 
zijn tegen de beslissing op de civiel
rechtelijke vordering die tegen de eisers 
werd ingesteld door de verweerders 
Gerard Froissart en Therese Gavois als 
wettelijke beheerders van de goederen 
van hun dochter Karine : 

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

doordat het vonnis, op civielrechtelijk 
gebied, de beslissing bevestigt waarbij de 
eerste rechter de aansprakelijkheid voor 
het ongeval volledig ten laste legt van de 
eiseres en eisers veroordeelt om de schade 
van de burgerlijke partijen te vergoeden 
en bepaaldelijk aan de verweerders, als 
vertegenwoordigers van hun dochter 
Karine, een vergoeding te betalen van 
5.000 frank plus de vergoedingsinteresten, 
de gerechtelijke interesten en de kosten, 
op de van het beroepen vonnis over
genomen gronden volgens welke " de 
kinderen ... voor beklaagde (thans eiseres) 
in zicht waren op een afstand van ten 
minste 80 meter vermits de bocht 
waaruit zij kwam gereden, gelegen is ter 
hoogte van de fontein die zelf gelegen 
is op 81 meter van de plaats waar de 
kinderen aan het spelen waren ; beklaagde 
dus elke onvoorzichtigheid vanwege die 
kinderen moest voorzien en mitsdien 
haar snelheid derwijze diende te ver
minderen dat zij niet op 12 meter van de 
plaats van de botsing maar eventueel 
ter plaatse kon stoppen ; ... de door 
beklaagde gepleegde inbreuken de 
oorzaak zijn van de door de burgerlijke 
partijen geleden schade "• 

te1·wijl, eerste onde1·deel, de omstandig
heid dat de kinderen bij het oversteken 
van de rijbaan voor eiseres een te voor
ziene hindernis vormden, een mogelijke 
onvoorzichtigheid vanwege de kinderen 
niet uitsluit; het vonnis die mogelijkheid 
trouwens in aanmerking neemt of althans 
niet ter zijde stelt vermits het eiseres 
verwijt niet « elke onvoorzichtigheid " 
van de kinderen te hebben voorzien; 
waaruit volgt dat de beslissing die de 
aansprakelijkheid voor de schadelijke 
gevolgen van het ongeval volledig ten 
laste legt van eiseres, in zoverre niet 
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wettelijk verantwoord noch regehnatig 
met redenen omkleed is dat zij op gronden 
steunt die weliswaar het bestaan aan
tonen van een fout vanwege eiseres 
maar daarom nog niet uitsluiten dat ook 
vanwege de kinderen van verweerders 
een samenlopende fout bestaat die 
oorzaak is geweest van het ongeval 
(schending van de artikelen 1382 en 1383 
van het Burgerlijk vVetboek en 97 van 
de Grondwet); 

tweede onde?·deel, de hierboven aange
haalde gronden niet antwoorden op het 
middel van de conclusie in hoger beroep 
waarbij eisers betoogden dat de eerste 
rechter uit de << ailerfoutiefste gedraging 
van de kinderen " ten onrechte niet de 
« wezenlijke aansprakelijkheid " heeft af
geleid, dat « volgens de rechtspraak, zo'n 
plotse en foutieve irruptie voor de 
bestuurder een niet te voorziene noch te 
ontwijken hindernis oplevert en de 
slachtoffers niet aileen in de hoogste mate 
maar zelfs uitsluitend aansprakelijk 
maakt '' ; het vonnis, zonder te ontkennen 
dat de kinderen plots op de rijbaan zijn 
gekomen, daartegen namelijk slechts 
aanvoert dat « beklaagde elke onvoor
zichtigheid van de kinderen moest voor
zien " en zich niet uitspreekt over de fout 
die de bewuste conclusie uitdrukkelijk 
aan de kinderen aanwrijft, zodat de 
beslissing die de aansprakelijkheid voor 
de schadelijke gevolgen van het ongeval 
voiledig ten laste legt van eiseres en 
eisers veroordeelt tot vergoeding van de 
burgerlijke partijen, niet regelmatig met 
redenen omkleed is (schending van 
artikel 97 van de Grondwet) : 

Overwegende dat het vonnis zowel in 
zijn eigen motivering als in de van de 
eerste rechter overgenomen gronden erop 
wijst dat de kinderen, die niet uit het 
struikgewas kwamen, zichtbaar waren 
op een afstand van 81 meter en dat 
eiseres hun onvoorzichtigheid kon voor
zien en « niet op 12 meter van de plaats 
van het ongeval maar eventueel ter 
plaatse " diende te stoppen ; 

Dat het vonnis op grond van die 
overwegingen beslist dat «de door be
klaagde gepleegde inbreuken de oorzaak 
zijn van de door de burgerlijke partijen 
geleden schade " ; 

Overwegende dat, enerzijds, het vonnis 
met die overwegingen aileen niet ant
woordt op de conclusie waarbij eisers 
betoogden dat het plots op de rijbaan 
komen van de kinderen een foutieve 
gedraging was; dat anderzijds, door het 
gebrek aan oorzakelijk verband tussen 

de gebeurlijke onvoorzichtigheid van de 
kinderen en de'door hen geleden schade 
af te leiden uit het enkele feit dat eiseres 
die onvoorzichtigheid moest voorzien 
en haar snelheid derwijze diende te 
verminderen dat zij eventueel ter plaatse 
kon stoppen, het vonnis zijn beslissing 
waarbij het de slachtoffers van aile 
aansprakelijkheid ontslaat niet wettelijk 
verantwoordt ; 

Dat het vonnis immers niet vaststelt 
dat ook zonder enige onvoorzichtigheid 
vanwege de kinderen het ongeval zich 
net eender zou hebben voorgedaan; 

Dat het middel gegrond is ; 

B. In zoverre de voorzieningen gericht 
zijn tegen de beslissingen op de civiel
rechtelijke vorderingen die tegen eisers 
werden ingesteld door de verweerders 
Gerard Froissart en Therese Gavois, in 
hun eigen naam en als wettelijke be
heerders van hun dochter Ohristelle, en 
door Gerard Froissart als beheerder van 
de gemeenschap : 

Overwegende dat eisers afstand hebben 
gedaan van hun voorzieningen ; 

En overwegende dat de vernietiging 
ten gevolge van de voorziening tegen de 
beslissing op de civielrechtelijke vordering 
die de verweerders hebben ingesteld als 
wettelijke beheerders van de goederen 
van hun dochter Karine, mede geldt ten 
aanzien van aile andere op dezelfde 
onwettelijkheid gegronde civielrechte
lijke beslissingen van het vonnis, met 
inbegrip van degene waartegen eisers 
geen ontvankelijke voorziening konden 
insteilen, en zulks niettegenstaande de 
afstand, welke niet gelijkstaat met 
berusting; 

Om die redenen, decreteert de afstand 
van de voorzieningen in zoverre die 
gericht zijn tegen de beslissingen op de 
civielrechtelijke vorderingen die tegen 
eisers werden ingesteld door de ver
weerders Gerard Froissart en Therese 
Gavois in hun eigen naam en als wette
lijke beheerders van de goederen van hun 
dochter Ohristelle, en door Gerard 
Froissart als beheerder van de gemeen · 
schap ; vernietigt het bestreden vonnis in 
zoverre het uitspraak doet over de 
civielrechtelijke vorderingen van ver
weerders tegen beide eisers, met uit
zondering van de beslissing dat de 
eiseres Miranda Biagini een aansprakelijk 
makende fout heeft begaan en Michel 
Nitelet voor haar civielrechtelijk aan
sprakelijk is ; verwerpt de voorzieningen 
voor het overige ; beveelt dat van dit 
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arrest melding zal worden gemaakt op de 
kant van de gedeeltelijk vernietigde 
beslissing ; veroordeelt · verweerders in 
twee derde van de kosten van de voor
ziening en eisers in het overige derde 
alsook in de kosten van hun afstand ; 
verwijst de aldus beperkte zaak naar de 
Correctionele Rechtbank te Bergen, zit
ting houdend in hoger beroep. 

16 november 1977. - 2e kamer. 
Voo1•zitter, de H. Legros, raadsheer waar
nemend voorzitter.- Verslaggever, Mevr. 
Raymond-Decharneux.- Gelijkluidende 
conclusie, de H. Colard, advocaat-gene
raal.- Pleiter, de H. A. DeBruyn. 

2e KAMER.- 16 november 1977. 

1° WEGVERKEER. - RIOHTINGSVER
ANDERING. - WEGVERKEERSREGLE
MENT VAN 14 MAART 1968, ARTIKEL 25. 
- BESTUURDER DIE RECHTS WIL AF
SLAAN.- BEWEGING GEREGELD DOOR 
ARTIKEL 25, EN NIET DOOR ARTIKEL 17 
VAN RET WEGVERKEERSREGLEMENT. 

2° HOGER BEROEP.- STRAFZAKEN. 
- DEVOLUTIEVE KRACHT. - BURGER
LIJKE REOHTSVORDERING. - HOGER 
BEROEP VAN RET OPENBAAR MINISTERIE 
EN VAN DE VERZEKERAAR VAN DE 
BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJK
HEID VAN DE BEKLAAGDE, VRIJWILLIG 
TUSSENGEKOMEN PARTIJ. - HOGERE 
BEROEPEN DIE DOOR DE REOHTSVORDE
RING VAN DE BURGERLIJKE P ARTIJ 
TEGEN DE BEKLAAGDE NIET VOOR DE 
APPELRECHTER WORDEN GEBRAOHT. 

3° VERWIJZING NA CASSATIE. -
STRAFZAKEN. - BURGERLIJKE REOHTS
VORDERING. - IN HOGER BEROEP 
GEWEZEN BESLISSING VERNIETIGD OM
DAT DE APPELRECHTER BESLIST HEEFT 
OP EEN BURGERLIJKE REOHTSVORDE
RING DIE NIET VOOR HEM WAS GE-

(1) Raadpi. cass., 8 september 1975 (Ar1•. 
cass., 1976, biz. 41) en 10 december 1976 
(ibid., 1977, biz. 406). 

(2) Raadpl. cass., 10 november 1975 (A1•1•. 
cass., 1976, biz. 319), 15 maart 1976 (ibid., 
1976, biz. 822) en 4 januari 1977 (ibid., 1977, 
biz. 475). Ingevoige het hoger beroep van de 

BRACHT. 
VERWIJZING. 

VERNIETIGING ZONDER 

1° De beweging om rechts af te slaan 
teneinde de rijbaan te ve1'laten wordt 
geregeld door a1·tikel 25 van het W egvM'
keers1·eglement van 14 maa1·t 1968 en 
niet door artikel17 van dit reglement ( 1). 
(Impliciete oplossing.) 

2° Op de enkele hogM·e beroepen van het 
openbam- ministerie en van de ve1·
zekemar van de burgM'1'echtelijke aan
sprakelijkheid van de beklaagde die 
voor het stmfgerecht v1·ijwillig is tussen
gekomen, kan de appel1·echter de beslis
sing op de rechtsvordering van de bu1·ger
lijke partij tegen de beklaagde niet 
wijzigen (2). (Art. 202 Sv., art. 1138, 
2° G.W. en art. 9 wet van 1 juli 1956.) 

3° Vernietiging van een beslissing in hager 
beroep omdat de appelrechter beslist 
heeft op een bu1•gerlijke rechtsvordering 
die niet voo1· hem was gebracht, geschiedt 
zonde1· verwijzing (3). 

(ESPESO BARREIRO G. EN S., T, FASOLO 
EN NAAMLOZE VENNOOTSOHAP 

<<SOCIETE D'ASSURANCE INDUSTRIELLE >>.) 

ARREST (VM'taling). 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 8 april 1977 in hoger beroep 
gewezen door de Correctionele Recht bank 
te Luik; 

III. Op het overige van de voorzie
ningen van de eisers : 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 1382 en 1383 van het Burger
lijk Wetboek, 418 en 420 van het Straf
wetboek, 17, 25-2° en 3°, en 44 van het 
koninldijk besluit van 14 maart 1968 
houdende algemeen reglement op de 
politie van het wegverkeer zoals dat 
gewijzigd werd bij de koninklijke be-

verzekeraar kan de appelrechter, in een 
dergelijk gevai, in de regei besiissen over de 
uitspraak over de burgerlijke rechtsvordering 
van de eerste rechter, doch enkei wat be
treft de tegensteibaarheid aandie verzekeraar. 

(3) Cass., 15 maart 1976 en 4 januari 1977, 
waarvan sprake is in de vorige noot. 
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sluiten van I3 oktober 1971 en 1 december 
I972,,en 38, §I, van de bij het koninklijk 
beslmt van I6 maart I968 gecoiirdineerde 
wetten betreffende de politie over het 
wegverkeer, 

dom·dat het bestreden wijzigingsvonnis 
de eerste eiser als beklaagde wegens de 
hem ten laste gelegde feiten veroordeelt, 
de verweerder Fasolo vrijspreekt en de 
r~chtbank onbevoegd verklaart om ken
ms te nemen van de civielrechtelijke 
vorderingen van beide eisers, op grond dat 
Espeso Barrei~o Gerardo de koplampen 
van een tegenhggende wagen heeft gezien 
en daaruit heeft afgeleid dat het die 
wagen was die hem de pas heeft afgesne
den ; dat Fasolo verklaart dat hij van 
Luik kwam. en rechts afsloeg ; dat de 
sporen van de botsing zich bevinden in de 
rechter rijstrook komende van Luik · 
dat die sporen te veel naar Luik to~ 
gelegen zijn om afkomstig te zijn van 
een voertuig dat uit de richting Brussel 
kwam en zich klaarmaakte om op het 
kruispunt links af te slaan ; dat het 
voorwiel van Espeso's motorfiets naar 
re~hts. verwrongen is; dat hij dus 
emgszms hoeks maar niet haaks met 
Fasolo's w:agen in botsing is gekomen ; 
dat daarmt af te leiden valt dat hij 
koplampen van een tegenliggende wagen 
heeft gezien en daaraan zijn aandacht 
heeft besteed zonder beter te letten op 
de v66r hem strekkende rijbaan waar 
Fasolo zich bevond en rechts van de 
rechter rijstrook aan het zwenken was, 
daar waar de benaderende botsingszone 
gelegen is die op de situatieschets is 
w:eergegeven ; dat de botsingszone 
d1e slechts benaderend is, niet aantoont 
dat Fasolo uit de rechter rijstrook zou 
gereden zijn en aldus een maneuver zou 
uitgevoerd hebben; dat Espeso Barreiro 
Gerardo volledig aansprakelijk is voor 
het ongeval, 

terwijl, eerste onderdeel, 

tweede onderdeel, het bestreden vonnis 
vaststelt dat Fasolo rechts afsloeg, wat 
een maneuver uitmaakte ook al was hij 
niet uit zijn rijstrook gereden; het dus 
niet bewezen is dat Fasolo geen fout 
heeft begaan in verband met het ongeval 
(schending van de artikelen I5, 25-2o 
en 3°, en 44 van het koninklijk besluit van 
I4 maart I968, I382 en I383 van het 
Burgerlijk Wetboek, 4I8 en 420 van het 
Strafwetboek, 38, § I, van het koninklijk 
besluit van I6 maart 1968) : 

W at het eerste onderdeel betreft : 

Dat dit onderdeel van het middel 
feitelijke grondslag mist ; 

Wat het tweede onderdeel betreft : 

Overwegende dat het feit van rechts 
af te slaan enerzijds geen maneuver 
uitmaakt; 

Dat uit de vermeldingen van het vonnis 
anderzijds niet blijkt dat de rechtbank 
de beweging die verweerder heeft uitge
voerd door naar rechts te zwenken, als 
een maneuver zou beschouwd hebben : 
dat, tot vrijspraak van verweerder, het 
v.onnis er namelijk op wijst dat « Fasolo 
zwh rechts op de rechterrijstrook bevond 
~n zwenkte waar d~ botsingszone gelegen 
lS ; dat deze botsmgszone, die slechts 
benaderend is, niet aantoont dat Fasolo 
uit de rijstrook zou zijn gereden en aldus 
een maneuver zou uitgevoerd hebben " ; 

Overwegende dat door die op een feite
lijke beoordeling van de gegevens van de 
zaak berustende overwegingen het vonnis 
impliciet maar zeker oordeelt dat ver
weerder zijn zwenking naar rechts regel
matig heeft uitgevoerd, en zijn beslissing 
wettelijk verantwoordt ; 

Dat dit onderdeel van het middel niet 
kan worden aangenomen ; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen I45, I46, 
I50, I5I, I6I, 172, I74, I99, 202, 203, 
203bis en 205 van het Wetboek van 
Strafvordering, I, 3, 4 en 5 van de wet 
van 17 april I878 houdende de vooraf
gaande titel van het Wetboek van Straf
vordering, 23, 24, 25 en 28 van het 
Gerechtelijk W etboek en 9 van de wet 
van 1 juli I956 betreffende de verplichte 
aansprakelijkheidsverzekering inzake mo
torrijtuigen, 

doordat het bestreden vonnis, met 
wijziging van het beroepen vonnis, eerste 
eiser veroordeelt wegens de hem ten 
laste gelegde feiten, de verweerder Fasolo 
vrijspreekt en de rechtbank onbevoegd 
verklaart mn kennis te nemen van de 
civielrechtelijke vorderingen van beide 
eisers tegen Fasolo, 

terwijl, ee1•ste onderdeel, het beroepen 
vonnis dat Fasolo bij verstek veroordeeld 
had, hem betekend werd op 23 maart 
I977; Fasolo afgezien heeft van zijn 
~echt op verzet en niet in hoger beroep 
IS gekomen, zodat het vonnis niet aan 
de hogere rechter werd onderworpen in 
zoverre het uitspraak deed over de civiel
rechtelijke vorderingen (schending van de 
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artikelen 150, 151, 161, 172, 174, 199, 
202, 203, 203bis en 205 van het Wetboek 
van Strafvordering, 23, 24, 25 en 28 van 
het Gerechtelijk W etboek) ; 

tweede onderdeel, Fasolo in het geding 
werd geroepen voor de politierechtbank, 
zodat het beroepen vonnis op de civiel
rechtelijke vordering van de eisers hem 
eveneens kan worden tegengeworpen 
(schending van de artikelen 145 en 146 
van het Wetboek van Strafvordering, 
9 van de wet van 1 juli 1956); 

derde onderdeel, noch het hoger beroep 
van het openbaar ministerie, noch dat 
van de tussenkomende partij tot voordeel 
strekken van de verweerder Fasolo die 
tegen het vonnis over de civielrechtelijke 
vorderingen van de eisers niet in hoger 
beroep is gekomen en derhalve niet kan 
ontslagen worden van de schadever
goeding waartoe hij ten aanzien van de 
eisers veroordeeld werd (schending van de 
artikelen 1, 3, 4 en 5 van de wet van 
17 april 1878, 161 van het Wetboek van 
Strafvordering, 9 van de wet van 
1 juli 1956) : 

W at de drie onderdelen samen betreft : 

Overwegende dat de verweerder Fasolo 
voor de rechtbank in hoger beroep 
verschenen is en zodoende afgezien heeft 
van zijn recht op verzet tegen het be
roepen vonnis dat te zijnen aanzien 
bij verstek werd gewezen ; 

Dat hij tegen die beslissing die hem 
veroordeelde tot schadevergoeding jegens 
de burgerlijke partijen niet in hoger 
beroep gekomen is ; 

Overwegende dat, enkel rechtdoend 
op het hoger beroep van het openbaar 
ministerie en van de vrijwillig tussen
gekomen verweerster, de rechtbank in 
hoger beroep geen uitspraak mocht doen 
over de civielrechtelijke vorderingen 
van de eisers tegen verweerder, be
klaagde, noch in het voordeel van deze 
laatste de beslissing van de eerste rechter 
mocht wijzigen ; 

Dat het middel, dat beperkt is tot de 
beslissing op de rechtsvorderingen tegen 
de verweerder Fasolo, gegrond is; 

En overwegende dat, wat de beslissing 
op de strafvordering betreft, de sub
stantiele 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 voor zover het in aanwezigheid 

van verweerster uitspraak doet over de 
civielrechtelijke vorderingen van de eisers 
tegen de verweerder Fasolo en de kosten 
ten laste van de eisers ; verwerpt de 
voorzieningen voor het overige ; beveelt 
dat van dit arrest melding zal worden 
gemaakt op de kant van de gedeeltelijk 
vernietigde beslissing ; laat de kosten ten 
laste van de Staat ; zegt dat er geen 
grond bestaat tot verwijzing. 

16 november 1977. - 2e kamer. 
Voorzitte?', de H. Legros, raadsheer waar
nemend voorzitter.- Verslaggeve1·, Mevr. 
Raymond-Decharneux.- Gelijkluidende 
conclusie, de H. Oolard, advocaat-gene
raal. - Pleiters, de HR. Houtekier en 
Dassesse. 

26 KAMER.- 16 november 1977. 

1° REOHTBANKEN. - STRAFZAKEN. 
- BEVOEGDHEID VAN HET APPEL
GEREOHT. - VERANDERING VAN KWA
LIFIOATIE. - VERPLIOHTE VASTSTEL
LING DAT DE FEITEN DEZELFDE ZIJN. 

20 OASSATIE. - OMVANG. - STRAF
ZAKEN. - NIET BEPERKTE VOORZIE
NING VAN DE BEKLAAGDE. - VER
NIETIGING VAN DE BESLISSING OP DE 
STRAFVORDERING. VERNIETIGING 
DIENTENGEVOLGE VAN DE EINDBESLIS
SING OP DE BURGERLIJKE REOHTS
VORDERING TEGEN DE BEKLAAGDE. -
ZELFS INDIEN DE VERNIETIGING VAN 
DE BESLISSING OP DE STRAFVORDERING 
AMBTSHALVE IS ffiTGESPROKEN. 

1° Onwettig is de beslissing van de appel
rechter die de beklaagde ve1·oordeelt 
wegens een ander misd1·ijj dan hetgeen 
in de dagvaarding is omschreven, zonder 
vast te stellen dat het jeit dat dit misdriff 
vormt hetzelfde is als datgene dat ten 
g1·ondslag lag aan de ve1·volging, of dat 
het in ditjeit beg1·epen was (1). 

2° Ve1·nietiging, op de niet bepe1·kte 
voorziening van de beklaagde, van de 
veroo1•delende beslissing op de straf
vm·de?·ing brengt vernietiging mee van 

(1) Cass., 15 december 1975 (A1'1'. cass., 
1976, biz .. 469) en de noot. 
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de eindbeslissing op de tegen hem 
ingestelde burge?·lijke rechtsvordering, 
die het gevolg is van de eerste beslissing, 
zelfs indien de vernietiging van de 
beslissing op de strafvm·dering ambts
halve is uitgesproken (1). 

(VANDER MOTTEN, T. VENDREDI.) 

ARREST (Ve?'taling). 

HET HOF;- Gelet op het bestreden 
vonnis, op 9 mei 1977 in hoger beroep 
gewezen door de Correctionele Recht bank 
te Charleroi ; 

Over het middel ambtshalve afgeleid 
uit de schending van de artikelen 145, 
176 en 182 van het Wetboek van Straf
vordering: 

Overwegende dat eiser, die vervolgd 
werd wegens inbreuk op artikel 16-1 
van het Wegverkeersreglement (konink
lijk besluit van 14 maart 1968), voor de 
eerste rechter verzocht werd zich even
eens te verdedigen ter zake van inbreuk 
op artikel 12-1 van dat reglement; 

Dat bij vonnis van 4 oktober 1976, 
de rechters in hoger beroep eiser verzocht 
hebben zich overigens te verdedigen 
tegen de telastlegging van overtreding 
van artikel25-3 van datzelfde reglement; 
dat het bestreden vonnis die telastlegging 
bewezen verklaart, eiser vrijspreekt van 
de oorspronkelijke telastleggingen en 
hem dienaangaande van rechtsvervolging 
ontslaat; 

Overwegende dat het bestreden vonnis 
niet wettelijk kon beslissen dat eiser 
zich schuldig gemaakt had aan inbreuk 
op artikel 25-3 van het Wegverkeers
reglement, dan nate hebben vastgesteld 
dat het feitelijk bestanddeel van dat 
misdrijf hetzelfde was als datgene waarop 
de vervolgingen gegrond waren, of 
daarin begrepen was, aangezien het 
eerste bestanddeel niet noodzakelijk 
hetzelfde is als het tweede ; 

Overwegende dat het vonnis die vast
stelling niet bevat en derhalve client 
vernietigd te worden ; 

Overwegende dat cassatie van de 
beslissing op de strafvordering mede 
leidt tot vernietig'ing van de beslissing 

(1) Cass., 27 september 1977, supm, biz. 127. 
(2) Cass., 18 januari 1965 (Bull. en Pas., 

op verweerders civielrechtelijke vordering 
tegen eiser, die zich daartegen regelmatig 
in cassatie heeft voorzien ; 

Om die redenen, en zonder dat er 
grond bestaat tot toetsing van de door 
eiser aangevoerde middelen, die niet 
zouden kunnen leiden tot cassatie zonder 
verwijzing, vernietigt het bestreden von
nis ; beveelt dat van dit arrest melding 
zal worden gemaakt op de kant van de 
vernietigde beslissing ; laat de kosten 
ten laste van de Staat ; verwijst de zaak 
naar de Correctionele Rechtbank te 
Bergen, zitting houdend in hoger beroep. 

16 november 1977. - 2e kamer. -
Vom·zitter, de H. Legros, raadsheer waar
nemend voorzitter. - Ve1·slaggever, de 
H. Mahillon. - Gelijkluidende conclusie, 
de H. Colard, advocaat-generaal. -
Pleite1·, de H. Viseur (van de balie te 
Charleroi). 

2e KAMER.- 16 november 1977. 

10 HOGER BEROEP.- STRAFZAKEN. 
- VRIJSPREKEND VONNIS. - HOGER 
BEROEP VAN DE BURGERLIJKE PARTIJ 
ALLEEN. - VEROORDELING OP DE 
STRAFVORDERING DOOR DE REOHTER 
IN HOGER BEROEP. - 0NWETTIGHEID. 

2° VERWIJZING NA CASSATIE. -
STRAFZAKEN. - STRAFVORDERING. -
VERNIETIGING OMDAT DE REOHTER IN 
HOGER BEROEP BESLIST HEEFT OP DE 
STRAFVORDERING DIE NIET VOOR HEM 
WAS GEBRAOHT EN DEFINITIEF WAS 
BESLEOHT. - VERNIETIGING ZONDER 
VERWIJZING. 

1° Op het enkel hoge?' beroep van de 
bu1·gerlijke pa1·tij tegen een vonnis tot 
vrijspmak van de beklaagde, kan de 
rechte?' in hager be1·oep tegen deze 
beklaagde geen verom·deling op de stmf
vm·dering uitspreken (2). (Art. 202 Sv.) 

2° Vernietiging van een beslissing, in 
zoverre de ?'echte?' in hager beroep beslist 
heejt op de stmjvorde1·ing die niet voor 

1965, I, 481) en 28 maart 1977 (ibid., 1977, 
biz. 813). 
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hem was gebmcht en definitiej was 
beslecht, geschiedt zonde1· verwijzing ( 1). 

(GAROT, T. VAN ROUGARDINE 
EN LITISOONSORTEN.) 

ARREST (vertaling). 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 22 juni 1977 door het Hof van 
Beroep te Luik gewezen ; 

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

Over het middel ambtshalve afgeleid 
uit de schending van artikel 202 van het 
W etboek van Strafvordering : 

Overwegende dat eiser ten verzoeke 
van de drie verweerders, burgerlijke 
partijen, rechtstreeks gedagvaard werd 
voor de Correctionele Rechtbank te 
N amen en er van het hem ten laste 
gelegde vrijgesproken werd; 

Overwegende dat bij zijn uitspraak 
over het hager beroep, dat aileen door de 
verweerders werd ingesteld, het hof van 
beroep eiser veroordeeld heeft tot een 
gevangenisstraf van een maand en tot 
een geldboete van 26 frank die kan 
vervangen worden door een gevangenis
straf van acht dagen ; 

Overwegende dat naar luid van arti
kel 202 van het W etboek van Straf
vordering het recht om hager beroep in 
te steilen tegen de vonnissen gewezen 
door de politierechtbanken en de cor
rectionele rechtbanken aan de burger
lijke partij behoort, echter aileen wat 
haar civielrechtelijke belangen betreft ; 
dat bij gebrek van hager beroep vanwege 
het openbaar ministerie, de strafvorde
ring tegen eiser niet aan de jurisdictie 
in hager beroep was onderworpen ; 

Dat door een strafrechtelijke veroor
deling ten laste van eiser uit te spreken, 
het arrest aldus de in het middel vermelde 
wetsbepaling schendt; 

In zoverre de voorziening gericht is 
tegen de beslissingen op de civielrechte
lijke vorderingen van verweerders tegen 
eiser : 

Overwegende dat eiser geen enkel 
middel aanvoert ; 

(1) Zie noot 2 van biz. 316. 

Om die redenen, vernietigt het bestre
den arrest in zoverre het uitspraak doet 
over de strafvordering ; verwerpt de 
voorziening voor het overige ; beveelt 
dat van dit arrest melding zal worden 
gemaakt op de kant van de gedeeltelijk 
vernietigde beslissing ; laat de helft van 
de kosten ten laste van de Staat ; veroor
deelt eiser in de andere helft van de 
kosten ; zegt dat er geen grand bestaat 
tot verwijzing. 

16 november 1977. 2e kamer. -
Voo1·zitter, de H. Legros, raadsheer waar
nemend voorzitter.- Verslaggever, Mevr. 
Raymond-Decharneux.- Gelijkluidende 
conclusie, de H. Colard, advocaat-gene
raal. 

2e KAMER.- 16 november 1977. 

VONNISSEN EN ARRESTEN. 
STRAFZAKEN. - 0PENBAARREID VAN 
DE TEREORTZITTING. - ZULKS KAN 
BLIJKEN UIT DE VERMELDINGEN OP DE 
AAN RET PROOES·VERBAAL VAN DE 
TEREORTZITTING GEREORTE OONOLUSIE. 

Openbaarheid van de te1·echtzitting lean 
blijken uit de door de voorzitter en de 
griffier getekende vermeldingen op de 
aan het proces-verbaal van de terecht
zitting gehechte conclusie. (Artt. 153, 
155 en 190 Sv.; art. 10 wet van 
1 mei 1849.) 

(OARLIER, LAILLE 
EN NAAMLOZE VENNOOTSORAP 

<< LES ENTREPRISES QUILLERY ,,) 

ARREST (vertaling). 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 29 juni 1977 door het Hof van 
Beroep te Bergen gewezen ; 

Op de voorzieningen van de eisers en 
van eiseres tegen de beslissingen op de 
rechtsvordering van het openbaar minis
terie uit hoofde van de telastleggingen 1, 
2, 3, 4, 6 en 7 : 

Over het middel afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 96 en 97 van de 
Grondwet, 153, 155 en 190 van het 
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Wetboek van Strafvordering en 10 van 
de wet van 1 mei 1849, 

doordat noch het arrest noch het proces
verbaal van de terechtzitting van 11 mei 
1977, tijdens welke de debatten werden 
gehouden, vaststelt dat de behandeling 
van de zaak en de debatten plaatsvonden 
in openbare terechtzitting of dat het 
sluiten van de deuren regelmatig uitge
sproken werd, 

terwijl de terechtzittingen van de recht
banken openbaar zijn tenzij het sluiten 
van de deuren wordt uitgesproken over
eenkomstig artikel 96 van de Grondwet ; 
bij gebreke van vaststelling ervan in het 
arrest of in het bij artikel 155 van het 
W etboek van Strafvordering voorge
schreven proces-verbaal van terecht
zitting, die rechtsvorm als niet in acht 
genomen moet worden beschouwd ; waar
uit volgt dat het arrest dat zijn beschik
kingen doet steunen op de tijdens de 
terechtzitting van 1 mei 1977 gehouden 
behandeling en debatten, aangetast is 
door nietigheid ; 

Overwegende dat het proces-verbaal 
van de terechtzitting van 11 mei 1977 
van het Hof van Beroep te Bergen ver
meldt dat de drie eisers in hun middelen 
gehoord werden en hun middelen uiteen
gezet hebben bij monde van hun raads
man, die twee verweerschriften heeft 
ingediend; 

Dat op die twee geschriften, die in het 
dossier gerangschikt en geinventariseerd 
zijn onder de nummers 131 en 132, de 
door de voorzitter en de griffier onder
tekende vermelding voorkomt dat « deze 
conclusie voorgelezen en ingediend werd 
ter openbare terechtzitting van de 
4e kamer van het Hof van Beroep te 
Bergen de dato 11 mei 1977 >>; 

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 voorzie
ning ; veroordeelt eisers in de kosten. 

16 november 1977. - 2e kamer. -
Voo1·zitter, de H. Legros, raadsheer waar
nemend voorzitter. - Verslaggevet•, de 
H. Stranard. - Gelijkluidende conclusie, 
de H. Colard, advocaat-generaal. 
Pleiter, de H. L. Sir11ont. 

2e RAMER. - 16 november 1977. 

VOORZIENING IN CASSATIE. 
VoRM. - STRAFZAKEN. - VooRZIE
NING TEGEN DE EINDBESCHIKKINGEN 
VAN EEN ARREST. - NIET-ONTVAN
RELIJKHEID. 

Niet ontvankelijk is de vom·ziening die de 
eise1·, zondet· ve1·de1·e precisering, ver
klaa?·d heejt in te stellen tegen de eind
beschikkingen van een a1'1'est ( 1). 
(Art. 417 Sv.) 

(FRANQUE, T. LANDSBOND VAN 
DE SOCIALISTISOHE MUTUALITEITEN 

EN LITISOONSORTEN.) 

Met de notitie overeenstemmend 
arrest. 

16 november 1977. - 2e kamer. -
Voorzitter, de H. Legros, raadsheer waar
nemend voorzitter. - Verslaggever, de 
H. Screvens. - Gelijkluidende conclusie, 
de H. Colard, advocaat-generaal. 

Op dezelfde dag is een soortgelijk arrest 
gewezen in zake Lachapelle tegen 
Lognard en litisconsorten. 

1 e RAMER. - 17 november 1977. 

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN. - BURGERLIJKE ZAKEN. 

VERPLIOHTE MOTIVERING. 
GRONDWET, ARTIKEL 97. - VORl\1-
REGEL. 

De verplichting van artikel 97 van de 
G?·ondwet vonnissen en a1·resten met 
redenen te omkleden is een vormregel; 
dat een vaststelling in jeite van de 
rechtet· onjuist zott zijn, is geen schending 
van a1·tikel 97 van de G?·ondwet (2). 

(1) Oass., 12 oktober 1970 (A?'J', cass., 1971, 
biz. 137). 

(2) Raadpl. cass., 7 februari, 15 maart en 
30 juni 1977 (Ar1·. cass., 1977, biz. 632, 
766 en 1126). 
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(STEENO, T. LEGRAND A., TOURNAI, 
BRISBOIS EN LEGRAND S.) 

Met de notitie overeenstemmend 
arrest. 

I7 november I977. - Ie kamer. -
Voorzitter, de H. Wauters, eerste voor
zitter.- Verslaggever, de H. Mahillon.
Gelijkluidende conclusie, de H. Duman, 
eerste advocaat-generaal. Pleiters, 
de HH. L. Simont en A. De Bruyn. 

I e KAMER. - 17 november 1977. 

I 0 BERUSTING. -BURGERLIJKE ZAKEN. 
- 8TILZWIJGENDE BERUSTING IN EEN 
REOHTERLIJKE BESLISSING. - BEGRIP 

2°BERUSTING. -BURGERLIJKE ZAKEN 
- VRIJWILLIGE BETALING VAN DE 
KOSTEN. - DIT VOLSTAAT NIET OM 
BERUSTING TE BEWIJZEN. - BEGRIP. 

I 0 Stilzwij gende ber~tsting in een ?'echte?'
lijke beslissing kan alleen wo?·den 
ajgeleid uit bepaalde en met elkaar 
overeenstemmende handelingen of jeiten 
waaruit blijkt dat de partij het vaste en 
ondubbelzinnige voornemen heejt haar 
instemming te betuigen met de be
slissing (I). 

(1) Cass., 18 april 1974 (A1'1', cass., 1974, 
blz. 884). 

(2) De verweerster had betoogd dat de 
kosten waren voldaan, hoewel het bestreden 
arrest ze niet had vereffend. Zij had eruit 
afgeleid dat, vermits het arrest aldus hierover 
niets had beslist, de eiser de mogelijkheid had 
ze niet te betalen, zodat zijn vrijwillige 
betaling betekende dat hij berustte in de 
beslissing waartegen cassatieberoep was inge
steld. Maar, enerzijds, hield men dan geen 
rekening met de bepaling van artikel 1021 
van het Gerechtelijk Wetboek, luidens welke, 
als de kosten in het vonnis niet of slechts 
gedeeltelijk werden vereffend, de vereffening 
geschiedt op de vordering van de meest 
gerede partij door de rechter die de uitspraak 
heeft gedaan. De eiser had zich dus i.e. niet 
kunnen onttrekken aan betaling van de kosten. 
Anderzijds, heeft het Hof o.m. op 20 juni 1974 
(A1'1'. cass., 1974, blz. 1162) beslist dat «in 
burgerlijke zaken, vrijwillige tenuitvoerleg-

2° Aangezien voorziening in cassatie in 
burgerlijke zaken niet schorsend is, 
behoudens andersluidende bepaling, vol
staat betaling van de kosten niet, zeljs 
van die welke door het bestreden m·rest 
niet werden vereffend, doch die nadien 
hadden kunnen vereffend woTden (2), 
en waa?"aan de eiser zich niet had kunnen 
onttrekken, oak al was die betaling vTij
willig geschied, om aan te tonen dat de 
eise?' ajstand heeft gedaan van een 
?"echtsmiddel dat hij nog kon aan
wenden (3). 

(NUY, T. BELGISOHE STAAT, 
MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, 

EN NAAMLOZE VENNOOTSOHAP 
«RENE BOUOHAT >>.) 

ARREST (ve?"taling). 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 5 mei I976 door het Hof van 
Beroep te Luik gewezen ; 

Over het middel van niet-ontvanke
lijkheid dat door de verweerster, de 
naamloze vennootschap Rene Bouchat, 
tegen de voorziening werd opgeworpen 
en hieruit afgeleid dat het zonder enig 
voorbehoud betalen van de kosten, die 
door het hof van beroep niet werden 
bepaald, betekent dat eiser in het bestre
den arrest berust : 

Overwegende dat de stilzwijgende 
berusting in een rechterlijke beslissing 
alleen kan worden afgeleid uit bepaalde 

ging door de veroordeelde partij van een 
rechterlijke beslissing niet noodzakelijk insluit 
dat hierin wordt berust, als niet blijkt dat de 
partij stellig met deze beslissing ingestemd 
heeft "· 

De verweerster had ook erop gewezen dat 
eisers advocaat de kosten had betaald op 
verzoek van de raadsman van de eiser. 
Ret Hof heeft dienaangaande op 5 september 
1974 (A1·r. cass., 1975, blz. 19) beslist dat de 
advocaat « namens zijn client niet geldig kan 
berusten in een rechterlijke beslissing, indien 
hij door hem daartoe niet bijzonder is ge
machtigd "· 

Raadpl. ook cass. fr., ch. civ., 2de afd., 
20 januari 1977 (Rec. Dalloz-Sirey, 6 april 
1977, blz. 157). 

(3) Raadpl. cass., 14 november 1958 
(Bttll. en Pas., 1959, I, 211), 6 april 1962 
(ibid., 1962, I, 880) en 20 juni 1974 (A1·r. 
cass., 1974, blz. 1162). 
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en met elkaar overeenstemmende akten 
of feiten waaruit blijkt dat de partij het 
vaste voornemen heeft haar instemming 
te betuigen met de beslissing ; 

Overwegende dat aangezien de voor
ziening in cassatie in burgerlijke zaken 
niet schorsend is, behoudens anders
luidende bepaling welke ten deze niet 
bestaat, de zelfs vrijwillige betaling van 
kosten die door het bestreden arrest niet 
werden bepaald doch die nadien hadden 
kunnen bepaald worden, en waaraan 
eiser zich niet had kunnen onttrekken, 
niet volstaat om aan te tonen dat eiser 
afstand heeft gedaan van een rechts
middel dat hij nog kon aanwenden ; 

Dat het middel van niet-ontvanke
lijkheid niet kan aangenomen worden; 

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

Dat het arrest aldus artikel 97 van de 
Grondwet niet heeft kunnen schenden 
en dat het middel feitelijke grondslag 
mist; 

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

17 november 1977. - 1e kamer. -
Voorzitter, de H. Wauters, eerste voor
zitter. - Verslaggever, de H. Oloson. -
Gelijkluidende conclusie, de H. Duman, 
eerste advocaat-generaal. - Pleite1·s, de 
HH. Van Ryn en Dassesse. 

16 KAMER.- 18 november 1977. 

1° BEZIT. - BEZITSVORDERING. -
REOHTSVORDERING OM IN RET BEZIT 
TEl BLIJVEN VAN EEN DOOR EEN TITEL 
GEVESTIGDE ERFDIENSTBAARHEID VAN 
OVERGANG OVER EEN BEPAALD DEEL 
VAN EEN ERF. - REOHTER DIE DE 
TITEL ONDERZOEKT OM NA TE GAAN 
OF HIJ TOT GRONDSLAG KAN DIENEN 
VOOR BEZIT OVEREENKOMSTIG DE WET· 
TELIJKE VEREISTEN. - GEEN MIS· 
KENNING VAN DE REGEL DAT DE 
BEZITSVORDERING EN DE EIGENDOMS· 
VORDERING NIET SAMEN MOGEN 
WORDEN INGESTELD. 

2° BEZIT.- DooR's MENSEN TOEDOEN 
GEVESTIGDE ERFDIENSTBAARHEID VAN 

OVERGANG.- RECHTER DIE VASTSTELT 
DAT ER GEEN FEITELIJKREDEN ZIJN 
GEPLEEGD WAARDOOR DE UITOEFENING 
VAN DE ERFDIENSTBAARHEID IS GE
STOORD.- GEEN BESLISSING OVER DE 
EIGENDOMSVORDERING. 

S0 OASSATIEMIDDELEN. - BURGER
LIJKE ZAKEN. - MIDDEL WAARIN 
SORENDING VAN EEN WETTELIJKE BE
PALING WORDT AANGEVOERD ZONDER 
TE PREOISEREN WAARIN DEZE SOHEN
DING BESTAAT. - NIET-ONTVANKE
LIJKHEID. 

4° ERFDIENSTBAARHEID. - NrET 
VOORTDURENDE ERFDIENSTBAARHEID 
DOOR 's MENSEN TOEDOEN GEVESTIGD. 
- WIJZE WAAROP ZIJ WORDT VER
KREGEN. 

5° ERFDIENSTBAARHEID. - GE
BRUIK. - PERREN. 

6° ERFDIENSTBAARHEID. - ERF
DIENSTBAARHEID VAN OVERGANG. -
ERFDIENSTBAARREID DOOR 's MENSEN 
TOEDOEN GEVESTIGD.- DOOR VERJA
RING KAN GEEN RUIMER RECHT VAN 
OVERGANG WORDEN BEKO:MEN DAN 
DATGENE DAT VERLEEND IS DOOR DE 
TITEL VAN VESTIGING VAN DE ERF· 
DIENSTBAARHEID. 

1° De rechtm· ovm· de bezitsv01•dm·ing, bij 
wie een v01·dering aanhangig is om in 
het bezit te blijven van een door een titel 
gevestigde e1jdienstbaarheid van over
gang, miskent niet de regel dat de bezits
vorde1·ing en de eigendomsvorde1·ing niet 
samen mogen worden ingesteld, als hij 
de door de eiser aangevoe1•de titel 
onderzoekt om na te gaan of deze tot 
grondslag kan dienen voor bezit ove1·een
komstig de wettelijke ve1•eisten (1). 
(Art. 1S71 G.W.) 

2° Geen beslissing over de eigendoms
vordering is de vaststelling van de 
rechter dat er geen jeitelijkheden zijn 
gepleegd wam·door de uitoefening van 
een do01· 's mensen toedoen gevestigde 
mjdienstbaa1·heid van overgang is ge
sto01·d (2). (Art. 688 B.W. ; art. 1S71 
G.W.) 

S0 Niet ontvankelijk is het middel waarin 

(1) Oass., 1 maart 1962 (Bull. en Pas., 
1962, I, 737) en de conclusie van Procureur
Generaal Hayoit de Termicourt. 

(2) Raadpl. cass., 11 februari 1977 (Arr. 
cass., 1977, biz. 654). 
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schending van een wettelijke bepaling 
woTdt aangevoeTd zonde1· te p1·eciseTen 
waaTin deze schending bestaat (l). 
(Art. 1080 G.W.) 

4° Een niet vooTtduTende eTjdienstbaaTheid, 
zoals een e?jdienstbaaTheid van oveTgang, 
die doo1• 's mensen toedoen is gevestigd, 
kan enkel woTden ve1·k1·egen do01· een 
titel en niet doo1· veTjaTing (2). (Artt. 688 
en 691 B.W.) 

5° Hij die een Techt van eTjdienstbaaTheid 
bezit mag daaTvan slechts gebTuik maken 
overeenkornstig zijn titel, zonde1· de 
toestand van het dienstbaTe e1j te mogen 
veTzwaTen (3). (Art. 702 B.W.) 

(1) Cass., 4 mei 1977 (Arr. cass., 1977, 
blz. 908). 

(2) (3) en (4) Er dient een onderscheid te 
worden gemaakt tussen het 1·echt van uitweg 
(in het Frans : d1·oit de passage), een erfdienst
baarheid waarvan sprake is in artikel 682 
van het Burgerlijk W etboek en die uit de wet 
is ontstaan ten behoeve van het ingesloten 
erf, en het 1•echt van overgang (in het Frans 
oak d1·oit de passage), een niet voortdurende 
erfdienstbaarheid, die door 's mensen toedoen 
is gevestigd en waarvan sprake is in artikel 688 
van hetzelfde wetboek. Geen van beide erf
dienstbaarheden wordt, als zodanig, door 
verjaring verkregen. Men kan zich echter 
afvragen of, eens dat de erfdienstbaarheid 
bestaat, voor de vaststelling van de ligging 
van de erfdienstbaarheid of de wijze waarop 
zij wordt uitgeoefend, verjaring kan in aan
merking komen. Voor de wettelijke erfdienst
baarheid is dit het geval (cass., 12 januari 
1962, Bull. en Pas., 1962, I, 559) ; de uitweg 
kan dan ook ruimer zijn dan bij plaatselijk 
gebruik is vastgesteld (cass., 23 november 
1950, Arr. cass., 1951, blz. 134). 

Geldt hetzelfde voor de erfdienstbaarheid 
die uit een overeenkomst is ontstaan? Ret 
Rof heeft in een arrest op 1 maart 1962 (Bull. 
en Pas., 1962, I, 737) beslist dat « l'assiette ou 
le mode d'exercice d'une servitude de passage 
peuvent s'acquerir par prescription ». Uit de 
conclusie van de Procureur-Generaal Rayoit 
de Termicourt blijkt dat het ging om een 
erfdienstbaarheid die door 's mensen toedoen 
werd gevestigd, overeenkomstig de arti
kelen 688 en 691 van het Burgerlijk Wetboek. 
De bedoeling van dit arrest of van de con
clusie v66r dit arrest was zeker niet te beslissen 
dat het inzake het bij overeenkomst ontstane 
recht van overgang mogelijk zou zijn de 
plaats van overgang door verjaring ruimer 
te maken dan die welke door de titel is ge
vestigd; een dergelijke oplossing zou in strijd 
zijn geweest met de bepaJing van artikel 702. 

CASSATIE, 1978. - 11 

6° H ij die een doo1· 's mens en toedoen 
gevestigde eTjdienstbaa;rheid van oveT
gang bezit, kan geen 1·uime1' 1·echt van 
oveTgang bekornen dan datgene dat hem 
veTleend is doo1· de titel van vestiging 
van de e1jdienstbaa1·heid; een deTgelijke 
ve1'1·uirning voTmt hetzij een nieuwe 
e1jdienstbaarheid, hetzif een bijkornende 
eTjdienstbaaTheid ( 4). 

(VAN BUGGENHOUT, T. DE BUYS:ER.) 

ARREST. 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 25 februari 1976 in hoger 

De juiste draagwijdte van het arrest kan 
niet verschillen van wat gezegd wordt in een 
noot get. R.R. onder het arrest van 13 de
cember 1957 (Bull. en Pas., 1958, I, 401) : 
« La possession peut toutefois etre prise en 
consideration non pa& comme mode d'acqui
sition d'un supplement de servitude mais 
pour determiner, en cas de silence ou d'ambi
guYte du titre sur ce point, 1' assiette ou le 
mode d'exercice de la servitude etablie par 
le titre »; en verder : «!'article 691 du Code 
civil, qui interdit pareille acquisition (par 
prescription), n'est pas applicable a la servi
tude legale ». 

Een arrest van 11 juli 1929 (Bull. en Pas., 
1929, I, 300) heeft over de uit een overeen
komst ontstane erfdienstbaarheid in dezelfde 
zin beslist : « ... que l'on ne peut, sous pretexte 
d'interpretation, vouloir aggraver le mode 
d'exercice d'une servitude et la charge 
imposee au fonds servant ; •.• que pareille 
aggravation ne peut, comma la servitude 
elle-meme, resulter que d'un titre conforme
ment a·n principe consacre par !'article 691 
du Code civil ». Ret zoeven vermelde arrest 
van 13 december 1957 heeft met toepassing 
van deze beginselen, overeenkomstig de 
bepalingen van de artikelen 691 en 702 van het 
Burgerlijk W etboek, gepreciseerd dat het 
ging om een erfdienstbaarheid van overgang 
die door 's mensen toedoen werd gevestigd. 

Bij het onderzoek van de verschillende 
arresten, waarvan zopas sprake was, stelt 
men vast dat er niets veranderd is in de 
rechtspraak over de beginselen inzake die 
materie waarvan het geannoteerd arrest 
toepassing maakt. 

Tenslotte zij erop gewezen dat de arti
kelen 682 tot 685 van het Burgerlijk W etboek, 
betreffende de wettelijke erfdienstbaarheid 
van uitweg ten behoeve van ingesloten erven, 
zijn gewijzigd bij de wet van 1 maart 1978 
(Belgisch Btaatsblad van 15 maart 1978.) 

R.-A. D. 
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beroep gewezen door de Rechtbank van 
Eerste Aanleg te Brussel ; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 1317, 1319, 
1320, 1322 van het Burgerlijk Wetboek, 
1370, 1371 van het Gerechtelijk Wetboek 
en 97 van de Grondwet, 

dom·dat, na erop te hebben gewezen dat 
de eerste rechter het voorwerp van het 
geschil op juiste wijze heeft omschreven 
en de rechtbank hiernaar uitdrukkelijk 
verwijst, dat te meer de eerste rechter 
vaststelt : " vooreerst dat beide partijen 
het geschil moeilijk maken, verder dat 
het geen zin heeft op grond van arti
kel 1371 van het Gerechtelijk Wetboek 
de niet-ontvankelijkheid van de oor
spronkelijke eis op te werpen vermits eiser 
tot staving van zijn bezitsvordering 
enkele beschouwingen " ten gronde '' 
inroept; dat zulk argument des te 
minder draagkracht heeft nu ge'inti
meerde zich ertoe beperkt de bevestiging 
te vragen van het beroepen vonnis ; dat 
partijen het verder eens zijn dat de 
erfdienstbaarheid van doorgang op het 
lijdend erf van de voorganger van 
gei:ntimeerde (Mertens) gevestigd werd 
ten voordele van het heersende erf van 
de voorganger van appellant (Van 
Ruyskensveld) (akte op 9 april 1868 
verleden voor notaris Kips te Wolvertem) 
met de bewoording " een altijddurende 
uitweg van een meter tachtig in 
breedte " ,, het vonnis eisers vordering 
afwijst op grond dat deze de verbreding 
impliceert van de baan waarin de 
overeenkomst van vestiging van de 
erfdienstbaarheid voorzag, "dat appel
lant zich daartoe beroept op de dertig
jarige verjaring; dat wanneer een erf
dienstbaarheid van uitweg, die een niet
voortdurende erfdienstbaarheid is, zoals 
ten deze gevestigd werd door een overeen
komst, de titularis ervan door verjaring 
geen uitgebreider recht van uitweg kan 
bekomen dan datgene dat hem bij de 
vestigende titel werd toegekend, daar die 
uitbreiding hetzij een nieuwe, hetzij een 
bijkomende erfdienstbaarheid uitmaakt ,, 

terwijl, eerste onderdeel, het vonnis dat 
kennis moest nemen van twee onder
scheiden vorderingen van eiser, met name 
een bezits- en een eigendomsvordering, 
aldus zijn onderzoek enkel op de grond
slag van het litigieuze recht van uitweg 
richt, zodanig dat niet kan worden 
vastgesteld of het vonnis ten aanzien 
van het bezit of van de eigendom uit
spraak heeft willen doen, dan wel of het 
de vordering uitsluitend als provisorisch 

heeft ge'interpreteerd, waaruit volgt dat 
het Hof in de onmogelijkheid verkeert 
de wettigheid van de beslissing na te gaan 
en het vonnis bijgevolg niet regelmatig 
met redenen is omkleed (schending van 
alle in het middel aangeduide bepalingen, 
inzonderheid van artikel 97 van de 
Grondwet); 

tweede onde1·deel, door aldus over de 
" grondslag " van het recht van uitweg 
uitspraak te doen, de rechtbank bij wie 
door eiser in hoofdorde een bezitsvorde
ring en subsidiair een eigendomsvordering 
aanhangig was gemaakt, in het vonnis 
van meet af aan over de eigendoms
vordering uitspraak doet zonder het 
geschil met betrekking tot de bezits
vorderi:ng te beslechten ; het vonnis aldus 
de regel van artikel 1371 van het Gerech
telijk Wetboek schendt, die de rechter, 
bij wie tegelijkertijd een bezitsvordering 
en een eigendomsvordering aanhangig 
is, oplegt ze niet samen te behandelen 
maar ze van elkaar te splitsen en eerst 
over de bezitsvordering uitspraak te doen 
(schending van alle in het middel aan
geduide bepalingen, inzonderheid arti
kel 1371 van het Gerechtelijk Wetboek, 
voornamelijk van de leden I en 3) ; 

derde onderdeel, het vonnis, dat uit
spraak diende te doen over de bezits
vordering, de bezitsvordering en de 
eigendomsvordering niet samen mocht 
behandelen en, derhalve, geen acht mocht 
slaan - zoals het doet - op de titels 
van vestiging en op de " grondslag " van 
het recht van eiser, zodat, door de titels 
van vestiging en de " grondslag " van 
eisers recht in aanmerking te nemen om 
zijn vordering af te wijzen, het vonnis 
alle in het middel aangeduide wets
bepalingen schendt, inzonderheid arti
kel l37l van het Gerechtelijk Wetboek; 

vierde onderdeel, door de vordering 
enkel uit te leggen als een eigendoms
vordering, hoewel het inleidencl exploot 
en de conclusie van eiser duidelijk lieten 
blijken clat het enerzijds om een "bezits
vorclering " en anclerzijds om een vorcle
ring " ten gronde " ging, met name een 
eigendomsvordering, het vonnis aan be
doeld exploot en conclusies een draag
wijclte toeschrijft die met hem bewoor
dingen onverenigbaar is en bijgevolg 
hun bewijskracht miskent (schending 
van alle in het middel aangeduide 
bepalingen, inzonderheid de arti
kelen 1317, 1319, 1320 en 1322 van het 
Burgerlijk Wetboek) : 

Overwegencle dat eiser, luidens de 
dagvaarding, beweerde dat hij, blijkens 
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titel, over een erfdienstbaarheid van 
overgang, breed 1,80 meter, over het erf 
van verweerder beschikte, dat sinds meer 
dan dertig jaar de werkelijke breedte 
van de doorgang 2,20 meter bedroeg, 
dat verweerder de doorgang had versmald 
door het aanbrengen van een vogelkooi 
en van een mazoutketel, dat deze 
handelingen feitelijkheden uitmaken 
waaraan een einde moet worden gesteld ; 

Dat zijn rechtsvordering die eiser als 
« bezitsvordering " kwalificeert, strekt 
tot afbraak van die versperringen ; 

Dat hij « ten grande " vorderde dat 
verweerder zou worden veroordeeld die 
versperringen te verwijderen, de vloer
bedekking van de uitweg te herstellen 
en de goot van het gebouw te ver
wijderen; 

Dat eiser voor de vrederechter in 
conclusie voorhield dat de vordering 
alleen een bezitsvordering is en dat 
verweerder ten onrechte staande hield 
dat eiser << tegelijkertijd een bezits- en 
petitoire vordering " had ingesteld ; 

Overwegende dat de vrederechter vast
stelt dat de doorgang, door de titel van 
vestiging bepaald, nog steeds de breedte 
heeft die in die akte was vastgesteld, en 
dienvolgens de vordering afwijst; 

Overwegende dat eiser in zijn akte van 
hoger beroep als grief liet gelden dat, 
wanneer een titel van vestiging van een 
recht van overgang bestaat, << het moge
lijk is de grondligging en de breedte 
van de uitweg bij verjaring te ver
werven"; 

Overwegende dat, door aan te stippen 
dat eiser <<tot staving van zijn bezits
vordering, enkele beschouwingen << ten 
grande >> aanvoert », de rechtbank eisers 
rechtsvordering tot het wegnemen van 
de bouwwerken die de doorgang ver
smallen als een bezitsvordering kwali
ficeert (waarvan de ontvankelijkheid niet 
werd betwist) en het Hof geenszins in de 
onmogelijkheid stelt de wettigheid van 
haar beslissing na te gaan ; 

Overwegende dat de rechtbank, om 
de gegrondheid van een bezitsvordering 
te onderzoeken, de uitgestrektheid van 
het onderwerpelijk recht van overgang 
mag nagaan en hiertoe de titels waarbij 
het gevestigd werd in ogenschouw mag 
nemen ; dat de rechtbank zodoende geen 
uitspraak doet over een eigendoms
vordering; 

Dat het vonnis niet tegelijk een 
bezitsvordering en een eigendomsvorde
ring heeft beslecht doch enkel heeft 
vastgesteld dat verweerder geen feitelijk
heden heeft gesteld die een bezitsstoornis 

uitmaken van de ten behoeve van eisers 
erf door 's mensen toedoen gevestigde 
erfdienstbaarheid; 

Overwegende dat, hoewel hij in zijn 
akte van rechtsingang enerzijds een 
bezitsvordering instelt en anderzijds 
onder een tweede afdeling getiteld << ten 
grande " eisen instelt aangaande zowel 
voornoemde bezitsvordering als andere 
gedingspunten, eiser noch in zijn dag
vaarding noch in zijn conclusies een 
eigendomsvordering heeft ingesteld ; 

Dat het middel niet aanduidt waardoor 
artikel 1317 van het Burgerlijk Wetboek 
zou zijn geschonden ; 

Dat het middel in geen van zijn 
onderdelen kan worden aangenomen ; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 686, 690, 
691, 702, 2219, 2228, 2229, 2262 van het 
Burgerlijk Wetboek en 97 van de 
Grondwet, 

doordat het vonnis eisers vordering, die 
de verkrijging van vrije uitoefening van 
zijn erfdienstbaarheid van uitweg over 
geheel de breedte van de poort van zijn 
gebouw beoogde, afwijst op grand << dat 
eiser zich daartoe beroept op de dertig
jarige verjaring; dat wanneer een erf
dienstbaarheid van uitweg, die een niet
voortdurende erfdienstbaarheid is, zoals 
ten deze gevestigd werd door overeen
komst, de titularis ervan door verjaring 
geen uitgebreider recht van uitweg kan 
bekomen dan datgene dat hem bij de 
vestigende titel werd toegekend, daar die 
uitbreiding hetzij een nieuwe hetzij een 
bijkomende erfdienstbaarheid uitmaakt, 
dat de conventionele losweg een niet
voortdurende erfdienstbaarheid is, die 
enkel door titel kan worden verworven, 
dat het conventioneel verworven recht 
van erfdienstbaarheid niet mag ver
zwaard worden ten nadele van het 
lijdende erf, dat de door eiser voorge
brachte rechtspraak, voor zover zij niet 
de verjaring betreft doch een wettelijke 
erfdienstbaarheid voor het ingesloten 
erf indien dit wegens de exploitatie
behoeften verantwoord is, terzake niet 
dienend is daar appellant verzuimd heeft 
zijn vordering uit te breiden tot het doen 
vaststellen van het bestaan van deze 
wettelijke erfdienstbaarheid "• 

terwijl, zo de erfdienstbaarheid van 
uitweg zelf, die een niet-voortdurende 
erfdienstbaarheid is, niet bij wege van 
verjaring kan verkregen worden, de baan 
of de wijze van uitoefening van een 
erfdienstbaarheid die berust op een bij 
overeenkomst vastgelegde titel wel dege-
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lijk door verjaring kan verworven 
worden ; zodat het vonnis, door zijn 
beslissing te laten stennen op de tegen
gestelde regel, de in het middel. aange
duide bepalingen schendt (schendmg van 
aile in het middel aangeduide wets
bepalingen, en inzonderheid van de 
artikelen 2219, 2228, 2229 en 2262 van 
het Burgerlijk Wetboek) : 

Overwegende dat het vonnis vaststelt, 
enerzijds, dat de kwestieuze niet-voort
durende erfdienstbaarheid ten voordele 
van het heersende erf, thans eigendom 
van verweerder, werd gevestigd bij een 
notariele akte die geen tekort aan 
duidelijkheid vertoont vermits zij de 
breedte van de doorgang op 1,80 meter 
bepaalt en, anderzijds, dat deze breedte 
door de aangeklaagde bouwwerken van 
verweerder geenszins werd aangetast ; 

Overwegende dat, naar artikel 691 
van het Burgerlijk W etboek, een door 
's mensen toedoen gevestigde niet voort
durende erfdienstbaarheid enkel door 
een titel en niet door verjaring kan 
worden verkregen ; 

Overwegende dat artikel 702 van het 
Burgerlijk W etboek nader bepaalt dat 
hij die een recht van erfdienstbaarheid 
heeft daarvan slechts gebruik mag maken 
overeenkomstig zijn titel, zonder dat hij 
de toestand van het dienend erf mag 
verzwaren; 

Overwegende dat uit deze artikelen 
blijkt dat de houder van een erf
dienstbaarheid van overgang, een door 
's mensen toedoen gevestigde niet voort
durende erfdienstbaarheid, door de ver
krijgende verjaring geen ruimer recht 
van overgang kan bekomen dan datgene 
dat hem verleend is door de titel waardoor 
de erfdienstbaarheid is gevestigd, daar 
dergelijke uitbreiding hetzij een nieuwe 
erfdienstbaarheid, hetzij een bijkomende 
erfdienstbaarheid vormt ; 

Dat het vonnis hetwelk van deze 
princiepen toepassing maakt, zijn beslis
sing wettelijk rechtvaardigt; 

Dat het middel naar recht faalt ; 

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

18 november 1977. - 16 kamer. -
Voorzitter, de H. de Vreese, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - Verslaggever, 
de H. Van Leckwijck. - Gelijklttidende 
conclusie, de H. Declercq, advocaat
generaal. - Pleiter, de H. L. Simont. 

1e KAMER.- 18 november 1977. 

1o BETEKENING VAN EXPLOTEN. 
- VERMELDING IN HET EXPLOOT VAN 
DE NAAll!I, DE VOORNAll!IEN EN IN VOOR
KOMEND GEVAL DE HOEDANIGHEID VAN 
DE PERSOON AAN WIE AFSOHRIFT IS TER 
HAND GESTELD. - VERMELDING OP 
STRAFFE VAN NIETIGHEID VOORGE
SOHREVEN. 

2o BETEKENING VAN EXPLOTEN. 
- GEEN VERMELDING VAN DE PERSOON 
AAN WIE AFSOHRIFT VAN HET EXPLOOT 
IS TER HAND GESTELD. - 0NREGEL
ll!IATIGHEID DIE NIETIGHEID VAN HET 
EXPLOOT TEN GEVOLGE HEEFT. -
NIETIGHEID HOEWEL OP HET EXPLOOT 
WERD VERll!IELD cc KOPIJ ONTVANGEN », 
ll!IET ERONDER EEN HANDTEKENING. 

3o VOORZIENING IN CASSATIE. -
TERll!IIJN.- BURGERLIJKE ZAKEN. -
IN BELG:diJ WONENDE ElSER.- EIND
BESLISSING OP TEGENSPRAAK.- VOOR
ZIENING INGESTELD ll!IEER DAN DRIE 
MAANDEN NA DE BETEKENING VAN DE 
BESLISSING. - NIET-ONTVANKELIJK
HEID. 

40 VERDELING. - HUWELIJKSGE
ll!IEENSOHAP EN NALATENSOHAP. 
VEREFFENING. - VEILING VAN EEN 
NIET GEVOEGLIJK TE VERDELEN ON
ROEREND GOED. - TOEWIJZING AAN 
EEN VAN DE ll!IEDEVEILERS. - GE
VOLGEN. 

50 VERDELING. - HUWELIJKSGE
ll!IEENSOHAP EN NALATENSOHAP. 
VEREFFENING. - VEILING VAN EEN 
NIET GEVOEGLIJK TE VERDELEN ON
ROEREND GOED. - TOEWIJZING AAN 
EEN VAN DE MEDEVEILERS. - NIET
BETALING VAN DE PRIJS. - GEEN 
TOEPASSING VAN DE REGELS BETREF
FENDE DE ONTBINDING VAN DE TOE
WIJZINB EN DE HERVEILING WEGENS 
WANBETALING. 

I o Krachtens a1·tikel 43-4° van het Ge?·ech
telijk W etboek moet het exploot van 
betekening, op stmffe van nietigheid, 
de naam, de voornamen en in voor
komend geval de hoedanigheid vermelden 
van de persoon aan wie afschrijt is ter 
hand gesteld ( 1). 

2o Niet-vm·melding van de pe1·soon aan wie 

(1) Cass., 21 oktober 1976 (A1'1', cass., 1977, 
biz. 227) en 27 mei 1977 (ibid., 1977, biz. 996). 
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ajscMift van het exploot is ter hand 
gestelcl, heeft nietigheicl van clit exploot 
ten gevolge; deze nietigheid moet wm·clen 
uitgesproken zelfs inclien op dit exploot 
staat << kopij ontvangen "• met eronder 
een hancltekening. (Art. 43, 4° G.W.) 

3° In bwrgerlijke zaken is, behottdens 
afwijkende wettelijke bepaling of ove1'
macht, te laat ingestelcl cle voorziening 
van een in Belgie wonencle eiser tegen een 
einclbeslissing op tegenspraak, die ter 
g1·ijfie van het Hof is ingecliencl mee1· clan 
clrie maanden na de betekening van de 
beslissing (1). (Artt. 1073, 1078 en 
1079 G.W.). (Impliciete oplossing.) 

4° Veiling, tijdens de vm·effening van een 
huwelijksgemeenschap en van een na
latenschap, van een niet gevoeglijk te 
vm·clelen on1'0erend goed is een verrichting 
die aan de verdeling voorafgaat; in geval 
van toewijzing van het goecl aan een van 
de mecleveile1•s geschiedt de verkoop voor 
rekening van de boedel en valt de 
schulclvorde1·ing van cle p1·ijs in het te 
verclelen actief en is zij oncle1·wo1·pen 
aan de gewone 1'egels van cle vm·deling (2). 

5° In geval van toewijzing van het goed 
aan een van de medeveilers bij veiling, 
tijclens de vereffening van een httwelijks
gemeenschap en van een nalatenschap, 
van een niet gevoeglijk te ve1·clelen 
om·oerencl goecl, wo1·dt geen toepassing 
gemaakt van de 1·egels bet1·ejjende de 
ontbincling van de toewijzing en de 
he1·veiling wegens wanbetaling, als de 
p1·ijs niet wm·dt betaald (3). (Artt. 840, 
883 en 1654 B.W. ; artt. 1186 tot 
1193 en 1211 G.W.) 

(DEl TROOH A., T. DEl TROOH C. 
ElN LITISOONSORTElN.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 23 mei 1975 door het Hof van 
Beroep te Gent gewezen ; 

(1) Cass., 27 mei 1977 (An·. cass., 1977, 
blz. 993). 

(2) Cass., 19 februari 1953 (Bull. en Pas., 
1953, I, 473). 

(3) Raadpl. het arrest waarvan sprake is 
in de vorige noot en de noot van J. VAN DE 
VELDE-WINANT bij dat arrest verschenen in 
Jou1•nal des T1ibunaux, 1954, blz. 260-262; 
R. SOETAERT, "Ret rechtsstatuut van de 

Over het middel van niet-toelaatbaar
heid van de voorziening door de eerste 
acht verweerders opgeworpen en hieruit 
afgeleid dat de voorziening te laat werd 
ingesteld, namelijk meer dan drie 
maanden na de dag waarop de bestreden 
beslissing aan eiser werd betekend : 

Overwegende dat de eerste acht ver
weerders aanvoeren dat het bestreden 
arrest op 30 april 1976 ten verzoeke van 
eerste verweerder aan eiser werd be
tekend; 

Overwegende dat luidens artikel 43, 4o, 
van het Gerechtelijk Wetboek, het 
exploot van betekening, behalve afgifte 
op de post in de gevallen bedoeld in 
artikel 40 (qttocl non), de naam, de 
voornaam en in voorkomend geval de 
hoedanigheid van de persoon aan wie 
afschrift is ter hand gesteld, op stra:ffe 
van nietigheid moet vermelden ; 

Dat, anders dan wat door artikel 40 
voor de afgifte van de akte aan de 
postdienst wordt bepaald, de bedoelde 
vermeldingen op het origineel zelf van 
het deurwaardersexploot van betekening 
moeten voorkomen; 

Overwegende dat uit het origineel van 
het kwestieuze deurwaardersexploot van 
betekening blijkt dat dit exploot de naam, 
de voornaam en de hoedanigheid van de 
persoon aan wie het afschrift werd afge
geven, niet vermeldt ; 

Dat de omstandigheid dat op het 
politiecommissariaat te Denderleeuw, 
waar het origineel werd afgegeven, 
iemand het exploot, onder de getypte 
woorden << kopij ontvangen "• van een 
(onleesbare) handtekening heeft voorzien 
hieraan niets wijzigt ; 

Dat, nu de enige aangevoerde beteke
ning van het bestreden arrest bij toe
passing van artikel 43, 4°, van het 
Gerechtelijk Wetboek nietig is, het 
middel van niet-toelaatbaarheid niet kan 
worden aangenomen ; 

Over het middel afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 815, 829, 830, 883, 
1134, 1156, 1184, 1234, 1235, 1239, 
1317' 1319, 1320, 1322, 1582, 1650, 
1654, 1656, 1686 van het Burgerlijk 
Wetboek en 97 van de Grondwet, 

« prijs " na toewijzing bij veiling aan een 
deelgenoot. Prijstheorie en oplegtheorie ten 
overstaan van de verrekening der schulden >>, 
in Rechtsk. Weekbl., 1955-1956, kol. 1505 tot 
1516; R. DEKKERS, Handboek van B~wgerlijk 
Recht, III, 1971, nr. 743; vgl. evenwel H. DE 
PAGE - DEKKERS, Tmite elhnentai1•e de d'l'oit 
civil belge, d. IX, 19742, nr. 1411. 
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doordat het arrest de vordering tot 
ontbinding van de veiling wegens wan
betaling en tot rouwverkoop afwijst op 
de motieven " dat, wanneer geveilde 
onroerende goederen worden ingekocht 
door medegerechtigden, de verkoop de
zelfde gevolgen heeft als een verdeling 
wat de goederen betreft ; dat de prijs 
de goederen vervangt in de boedel en 
daarin onderworpen is aan de gewone 
regels van de verdeling ; dat zulks 
insluit dat de schuldvordering van de 
prijs moet en mag worden ingebracht, 
hetgeen betekent : verrekend met het 
aandeel van de verkrijger ; dat van de 
verrekening van de schulden kan worden 
afgeweken bij overeenkomst; dat evenwel 
de veilcondities waarop de goederen 
verkocht zijn, geen enkel beding 
bevatten, waarin ten aanzien van colici
tanten afgeweken wordt van de regels 
van de " inbreng " van de schulden ; 
dat de clausule betreffende de betaling 
van de prijs luidt als volgt : « Bij gebreke 
van op het bedongen tijdstip te voldoen, 
zullen de kopers tot de wettelijke 
interest gehouden zijn, en zullen zij 
bovendien tot betaling kunnen worden 
gedwongen door alle rechtsmiddelen of 
zullen de verzoekers het recht hebben 
te doen overgaan tot de herverkoping 
bij rouwkoop zoals bij de wet is bepaald. 
De kopers zullen het recht niet hebben 
de schuldvergelijking in te roepen om 
de betaling te weigeren >>; dat in deze 
bepaling slechts sprake is van dwang
middelen tegen kopers, niet tegen colici
tanten, en van " herverkoping zoals bij de 
wet is bepaald ll, terwijl de wet juist, 
behoudens andersluidend beding, in geval 
van licitatie geen herveiling toestaat 
omdat zulks ontbinding insluit, terwijl 
een verdeling niet kan worden ont
bonden ll, 

terwijl de veiling van een niet behoor
lijk te verkavelen onroerend goed een 
verrichting is die, uitgevoerd voor 
rekening van de « boedel "• aan de deling 
voorafgaat en dus, voor wat betreft de 
schuldvordering die er uit ontstaat, niet 
onderhevig is aan de regelen van de 
verdeling maar enkel en alleen aan de 
regelen van de koop-verkoop, zodat de 
eigenaar in het onverdeelde, die een 
onverdeeld goed aankoopt, zoals de 
gewone koper integraal de betaling van 
de koopprijs aan de boedel verschuldigd 
is en deze prijs effectief moet betalen, 

terwijl aldus, ee1·ste onderdeel, het arrest 
de vordering tot ontbinding van de 
veiling en tot herveiling bij rouwkoop 
niet vermocht af te wijzen op het motief 

dat de schuldvordering van de prijs 
moet en mag worden ingebracht, nu de 
veiling, wat de schuldvordering betreft, 
een koop-verkoop is, zodat 1° de regelen 
eigen aan de inbreng rechtens worden 
uitgesloten ten behoeve van de regelen 
van de koop-verkoop die een effectieve 
betaling opleggen en 2° de schuldvorde
ring die uit deze koop-verkoop ontstaat 
niet voortspruit uit de onverdeeldheid 
als dusdanig maar wel uit een persoon
lijke daad van aankoop waaruit alleen 
een persoonlijke schuld kan ontstaan, 
niet onderhevig aan de inbreng doch 
alleen aan de regelen van de koop
verkoop (schending van de artikelen 815, 
829, 830, 883, 1184, 1234, 1235, 1239, 
1582, 1650, 1654, 1656 en 1686 van het 
Burgerlijk Wetboek); 

tweede onde1•deel, in ieder geval, voor 
zover zij van toepassing kunnen zijn, 
de regelen van de inbreng niet dwingend 
zijn en de deelgenoten, elk individueel, 
de inbreng kunnen en mogen verzaken 
om de gewone verhaals- en uitvoerings
midde1en te hanteren, zodat het arrest, 
door de inbreng aan eiser op te dringen 
en te beslissen dat alleen hiervan kan 
worden afgeweken door een overeen
komst, de regelen eigen aan de koop
verkoop en aan de inbreng schendt 
(schending van de artikelen 829, 830, 
883, 1650, 1654, 1656 en 1686 van het 
Burgerlijk Wetboek); 

de1·de onderdeel, door te beslissen dat de 
clausule betreffende de betaling van de 
prijs in de veilcondities ingelast en die 
luidt : « bij gebreke van op het bedongen 
tijdstip te voldoen, zullen de kopers tot 
de wettelijke interest gehouden zijn, 
en zullen zij bovendien tot de betaling 
kunnen worden gedwongen door alle 
rechtsmiddelen of zullen de verzoekers 
het recht hebben te doen overgaan tot de 
herverkoping bij rouwkoop zoals bij de 
wet is bepaald "• niet van toepassing is 
op een colicitant-koper omdat 1° deze 
geen koper is en 2° de herverkoping bij 
de wet niet bepaald is voor het geval 
van licitatie omdat rouwkoop ontbinding 
insluit terwijl de verdeling niet kan 
worden ontbonden, het arrest de wette
lijke aard van de veiling miskent, nu de 
eigenaar in het onverdee1de, die een 
onverdeeld goed aankoopt, wat de be
taling van de prijs betreft, het enige 
waarvan in deze clausule sprake is, een 
koper is zodat krachtens de wet alle 
regelen van de koop-verkoop en niet die 
van de verdeling van toepassing zijn 
(schending van de artikelen 815, 883, 
1184, 1234, 1235, 1239, 1582, 1650, 1654, 
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1656 en 1686 van het Burgerlijk Wet
hoek), niet naar behoren is gemotiveerd 
(schending van artikel 97 van de Grand
wet}, aan deze clausule een uitleg geeft 
die met haar duidelijke bewoordingen 
strijdig is, er dus de bewijskracht van 
miskent (schending van de artikelen 1156, 
1317, 1319, 1320 en 1322 van het Burger
lijk Wetboek) en de bindende kracht 
van de overeenkomsten miskent (schen
ding van artikel 1134 van het Burgerlijk 
Wetboek): 

W at het eerste onderdeel betreft : 

Overwegende dat wanneer, in geval 
van veiling van niet gevoeglijk te 
verdelen goederen, een onroerend goed 
door medegerechtigden wordt ingekocht, 
de veiling weliswaar, wat de betaling 
van de prijs betreft, een verkoop ten 
bate van de boedel is die aan de eigen
lijke verdeling voorafgaat en de koopprijs 
integraal door de medeveiler-koper aan 
de boedel verschuldigd is ; 

Overwegende dat die omstandigheid 
en ook het feit dat de schuldvordering 
voortspruit uit een persoonlijke daad 
van de koper echter niet betekenen dat 
al de op de koop-verkoop toepasselijke 
regelen en namelijk artikel 1654 van het 
Burgerlijk vVetboek op zulke veiling 
toepasselijk zijn of dat de regelen van de 
verdeling, met inbreng en verrekening 
van de schulden, zouden zijn uitge
schakeld; 

Overwegende dat het arrest, door 'te 
oordelen dat, ten aanzien van de goederen, 
de veiling aan een deelgenoot gelijkstaat 
met en dezelfde gevolgen heeft als een 
verdeling, dat de sclmldvordering die 
uit de veiling ontstaat aan de boedel 
toekomt en dat de schuld wordt inge
bracht in de massa, alwaar de prijs de 
goederen vervangt en er onderworpen 
is aan de gewone regelen van de verdeling 
en dienvolgens van de verrekening van 
de schulden, van de in het onderdeel 
aangehaalde wetsbepalingen een juiste 
toepassing maakt en zijn beslissing, 
waarbij de vordering tot ontbinding van 
de veiling wegens wanbetaling en tot 
rouwverkoop wordt afgewezen, wettelijk 
rechtvaardigt ; 

W at het tweede onderdeel betreft : 

Overwegende dat, nu ook in geval van 
inkoop door een medeveiler de veiling, 
wat de goederen betreft, gelijkstaat met 
een verdeling, in principe en met het oog 
op de gelijke behandeling van de deel
genoten, de regelen van de inbreng en 
van de verrekening van de schulden 

moeten worden toegepast ; dat de vorde
ring tot ontbinding van de veiling wegens 
niet-betaling van de prijs door de mede
veiler-koper met de regelen van de 
inbreng en de verrekening van de 
schulden onverenigbaar is ; 

Dat dienvolgens, behalve uitdrukkelijk 
beding waaruit afstand blijkt van het 
recht op verrekening van de schulden, 
de vordering tot ontbinding de andere 
deelgenoten niet ter beschikking staat ; 

W at het derde onderdeel betreft : 

Overwegende dat, nu medeveilers niet 
in alles met andere kopers kunnen 
worden gelijkgesteld, het arrest, zonder 
van de in het onderdeel aangehaalde 
clausule een interpretatie te geven die 
met de termen ervan onverenigbaar is, 
heeft kunnen oordelen dat in die clausule 
aileen sprake is van dwangmiddelen tegen 
kopers en niet tegen medeveilers en dat 
daarin niets voorkomt waardoor, ten 
aanzien van medeveilers, van de regels 
van inbreng en verrekening der schulden 
wordt afgeweken ; 

Overwegende dat de omstandigheid 
dat de inkopende deelgenoot de prijs van 
de veiling aan de inboedel verschuldigd 
is, geenszins inhoudt dat de andere deel
genoten, bij niet-betaling van de prijs, 
de ontbinding van de veiling op grond 
van artikel 1654 van het Burgerlijk 
W etboek zouden kunnen vorderen en tot 
rouwverkoop zouden kunnen overgaan ; 

Dat immers uit het antwoord op het 
tweede onderdeel blijkt dat zulke ant
binding van de veiling onverenigbaar is 
met de inbreng van de schulden en hun 
betaling door verrekening, welke eigen 
zijn aan de verdeling waarmede, ten 
aanzien van de goederen, de veiling aan 
een deelgenoot moet worden gelijk
gesteld; 

Overwegende dat het arrest dien
volgens, zonder de juridische aard van de 
veiling te miskennen en zonder de in het 
onderdeel aangehaalde wetsbepalingen 
te schenden, heeft kunnen oordelen dat 
de regelen betreffende de ontbinding 
van de toewijzing wegens niet-betaling 
van de prijs en de herveiling wegens 
rouwkoop ten deze moesten wijken voor 
de regelen betreffende de verrekening 
van de schulden ; 

Overwegende dat het arrest, door te 
weigeren van de verrekening van de 
schulden af te wijken en door de vorde
ring streldmnd tot ontbinding van de 
veiling wegens wanbetaling af te wi.jzen, 
aan de overeenkomst de gevolgen toekent 
die ze wettelijk tussen partijen heeft; 
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Dat het arrest, door te oordelen zoals 
hierboven gezegd, meteen zijn beslissing 
regelmatig motiveert ; 

Dat geen van de onderdelen kan 
worden aangenomen ; 

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

18 november 1977. - 1e kamer. 
Vom·zitte1· en VeTslaggeveT, de H. de 
Vreese, raadsheer waarnemend voorzitter. 
- Gelijkluidende conclusie, de H. De
clercq, advocaat-generaal.- PleiteTs, de 
HH. Ansiaux en Hutzler. 

3e KAMER.- 21 november 1977. 

1 o ARBEIDSOVEREENKOMST. -BE
DIENDEN.- LID VAN HET VRIJ ONDER
WIJS. - KLOOSTERLINGE. - ARBEIDS
OVEREENKOMST OF NIET ? - REOHTER 
DIE ONDER MEER STEUNT OP DE 
VERPLIOHTINGEN DIE VOOR DEZE 
KLOOSTERLINGE VOORTVLOEIEN UIT 
HAAR « RELIGIEUZE TOETREDINGSVER
BINTENIS >>. - GEEN SOHENDING VAN 
HET GRONDWETSBEGINSEL VAN WEDER
ZIJDSE ONAFHANKELIJKHEID TUSSEN 
STAAT EN KERK EN EVENMIN VAN 
ARTIKEL 1165 VAN HET BURGERLIJK 
WETBOEK. 

20 GRONDWET. - ARTIKEL 14 TOT 16 
VAN DE GRONDWET.- WEDERZIJDSE 
ONAFHANKELIJKHEID TUSSEN STAAT 
EN KERK. - KLOOSTERLINGE DIE LES 
GEEFT IN EEN VRIJE ONDERWIJSINSTEL
LING. - ARBEIDSOVEREENKOMST OF 
NIET ? - HEOHTER DIE ONDER MEER 
STEUNT OP DE VERPLIOHTINGEN VOORT
VLOEIENDE UIT DE « RELIGIEUZE TOE
TREDINGSVERBINTENIS >>. GEEN 
SOHENDING VAN DEZE GRONDWETSBE
PALINGEN. 

go ARBEIDSOVEREENKOMST. -BE
DIENDEN. - KLOOSTERLINGE DIE LES 
GEEFT IN EEN VRIJE ONDERWIJS
INSTELLING. - 0MSTANDIGHEDEN DIE 
HET GEVOLG ZIJN VAN VERPLIOHTINGEN 
VOORTVLOEIENDE UIT DE << RELIGIEUZE 
TOETREDINGSVERBINTENIS >> ALLEEN.-
0MSTANDIGHEDEN DIE OP ZIOHZELF 
GEEN VERANTWOORDING ZIJN VOOR DE 

1° en 2° W annee1· de TechteT moet beslissen 
of iemand die deel t~itmaakt van een 
klooste1•gemeenschap of -o1·de en die les 
geeft in een v1•ije ondeTwijsinstelling, 
m.b.t. deze wm·kzaamheid, al dan niet 
gebonden is doo1' een m·beidsove1'een
komst ondeT andeTe jegens de inTichtende 
macht van deze instelling, kan hij, zonder 
schending van enige wettelijke bepaling 
en onder mee1· van het gmndwetsbeginsel 
van wedeTzijdse onafhankelijkheid tussen 
Staat en KeTk en evenmin van het 
beginsel van a1·tikel 1165 van het 
BurgeTlijk Wetboek, nagaan of de 
ve1'Plichtingen die voo1· deze peTsoon 
vooTtvloeien uit zijn 1·eligieuze « toetre
dingsveTbintenis >> jegens de gemeenschap 
of de oTde een deTgelijke oveTeenkomst 
niet uitsluiten. 

go Uit de enkele omstandigheid dat iemand, 
die deel uitmaakt van een kloosteT
gemeenschap of -m·de en les geeft aan 
een m·ije onde1·wijsinstelling, van de 
geestelijke ove1·heid van wie hij afhangt, 
kmchtens zijn « religieuze toet?·edings
veTbintenis n Tichtlijnen kTijgt om de hem 
aldus toeve1't1·ouwde taak te ve1·vullen, 
dat hij ondeT de leiding en het toezicht 
van die oveTheid staat en zelfs dat de 
als dusdanig uitgeoefende we1·kzaam
heid aanleiding heeft gegeven tot betaling 
doo1· de Staat van een wedde-loon, valt 
niet af te leiden dat deze pe1·soon ge
bonden is dom· een aTbeidsove1·eenkomst, 
nu deze omstandigheden ook het gevolg 
zijn van de « 1·eligieuze toetTedings
verbintenis >>van de betmkkene (1). 

(RIJKSDIENST VOOR WERKNEMERS
PENSIOENEN, T. VAN PARIJS.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 15 oktober 1976 door het 
Arbeidshof te Gent gewezen ; 

Over het eerste en het tweede middel 
samen, 

het eeTste, afgeleid uit de schending van 
de artikelen 1 van het besluit van de 
Voorlopige Regering van 16 oktober 18go 
op de vrijheid van pers, van uitdrukking 
en van onderwijs, 8, 488, 1101, 1102, 
1106, 1107, 1108, 1126, 11g4, 1165, 1708, 
1710, 1779, 1780 van het Burgerlijk 

BESLISSING DAT EEN ARBEIDSOVEREEN- (1) Raadpl. cass., 11 september 1974 
KOMST IS GESLOTEN.- BEGRIP. (Arr. cass., 1975, blz. 38). 
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Wetboek, 1, 5 van de wetten betreffende 
het bediendencontract, gecotirdineerd bij 
koninklijk besluit van 20 juli 1955, zoals 
gewijzigd door de wetten van 5 december 
1968 en 21 november 1969, 1 van het 
koninklijk besluit nr. 50 van 24 oktober 
1967 betreffende het rust- en overlevings
pensioen voor werlrnemers, l, 2 van de 
wet van 24 mei 1921 tot waarborging 
der vrijheid van vereniging, 14, 15, 16, 
20 en 97 van de Grondwet, 

do01·dat, om het hager beroep van 
verweerster gegrond te verklaren en aan 
verweerster een rustpensioen als werk
nemer toe te kennen met ingang van 
l november 1971 en te berekenen op een 
loopbaanbreuk van twintig drieen
twintigsten, het arrest, na te hebben 
toegegeven dat « uit de vrije toetredings
verbintenis tot een kloostergemeenschap 
niet ipso .facto volgt dat later de functie 
van lerares ter uitvoering van een 
arbeidsovereenkomst werd verrieht en 
dat de toetredingsverbintenis als dus
danig niet kan vereenzelvigd worden met 
een arbeidsovereenkomst », beslist dat, 
« nu de scheiding van Kerk en Staat al 
lang een werkelijkheid is, ... het derhalve 
irrelevant is de inhoud- de gebods- en 
verbodsbepalingen - te willen nagaan 
van de religieuze toetredingsverbintenis 
van (verweerster), daar deze op civiel
rechtelijk gebied, het enige dat ten deze 
van belang is, geen rechtsgevolgen heeft 
en als een res inter alios acta client 
aangezien », 

terwijl het beginsel van de scheiding 
van Kerk en Staat niet belet dat de 
geloften van gehoorzaamheid en van 
armoede die uit het << kloostercontract » 
voortvloeien, feiten zijn waarmee de 
derden rekening moeten houden en 
waarop dezen zich kunnen beroepen ; 
de religieuze regel en staat juridische 
gevolgen kunnen hebben die de rechter 
in acht client te nemen, zodat het arrest 
alle in het middel aangeduide artikelen 
schendt; 

het tweede, afgeleid uit de schending 
van de artikelen 1 van het besluit van 
de Voorlopige Regering van 16 oktober 
1830 op de vrijheid van pers, van 
uitdrukldng en van onderwijs, 8, 488, 
1101, 1102, 1106, 1107, 1108, 1126, 
1134, 1165, 1708, 1710, 1779, 1780 van 
het Burgerlijk Wetboek, 1, 5 van de wet
ten betreffende het bediendencontract, 
gecotirdineerd bij koninklijk besluit van 
20 juli 1955 .. zoals gewijzigd door de 
wetten van 5 december 1968 en 21 no
vember 1969, 1 van het koninklijk 
besluit nr. 50 van 24 oktober 1967 

betreffende het rust- en overlevings
pensioen voor werknemers, 1, 2 van de 
wet van 24 mei 1921 tot waarborging der 
vrijheid van vereniging, 20 en 97 van 
de Grondwet, 

doo1'dat, om het hoger beroep van 
verweerster gegrond te verklaren, na te 
hebben toegegeven « dat uit de vrije 
toetredingsverbintenis tot een klooster
gemeenschap niet ipso facto volgt dat 
later de functie van lerares ter uitvoering 
van een arbeidsovereenkomst werd ver
richt en dat de toetredingsverbintenis 
als dusdanig niet kan vereenzelvigd 
worden met een arbeidsovereenkomst », 
het arrest beslist dat « ten deze tussen 
(verweerster) en de inrichtende macht 
van de school bij haar indiensttreding 
dan ook een bediendencontract ontstond 
met burgerlijke gevolgen » op grond van 
het motief dat het bewijs van het recht
streeks afsluiten van een arbeidsovereen
komst tussen verweerster en de in
richtende macht in rechte voldoende 
geleverd wordt door de feitelijke om
standigheden waarin de tewerkstelling 
als lerares plaatshad, met name de 
inrichtende macht de onderrichtingen 
inzake lesgeven gaf, verweerster « der
halve in haar hoedanigheid van onder
wijzeres voor rekening van de inrichtende 
macht werkzaam (was) onder het gezag, 
de leiding en het toezicht van de school
overheid », verweerster nopens het onder
wijs rekenschap diende te geven aan 
de inrichtende macht en verweerster 
« zich speciaal op deze functie (van 
lerares) voorbereidde en namelijk op 
31 juli 1920 daartoe het diploma van 
onderwijzeres verwierf, zodat het uit
oefenen van deze functie als een bekro
ning van haar persoonlijk streven moet 
worden aangezien », 

te1·wijl, eerste ondet·deel, de klooster
linge die een functie van onderwijzeres 
in een gesubsidieerde lagere school waar
neemt slechts een bevel van haar overste 
uitvoert tengevolge van de gelofte van 
gehoorzaamheid die zij bij haar toe
treding tot de congregatie heeft aange
gaan ; deze gelofte van gehoorzaamheid, 
die uit het « kloostercontract » voort
vloeit, een feit is waarmee de derden 
rekening moeten houden en waarop 
dezen zich kunnen beroepen ; de religieuze 
staat een levenswijze in gemeenschap 
is, gemeenschap waarvan de leden zich 
ertoe verbinden de evangelische raad
gevingen na te leven, namelijk door de 
gelofte van gehoorzaamheid ; de gelofte 
van gehoorzaamheid de overheersende 
macht van de overste van de klooster-
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gemeenschap insluit, met het oog op het 
welzijn van de gemeenschap en van haar 
leden ; zij die, in de volledige uitoefening 
van haar burgerlijke rechten en van 
haar burgerlijke bekwaamheid, gebruik 
maakt van de vrijheid van vereniging 
met een religieus doel (artikelen 1 van 
het besluit van de Voorlopige Regering 
van 16 oktober 1830, 20 van de Grond
wet, 1 en 2 van de wet van 24 mei 1921 
tot waarborging der vrijheid van vereni
ging) en de religieuze staat kiest, later, 
door de eenvoudige uitvoering van een 
bevel van haar oversten en door de uit
voering van een functie van onder
wijzeres in een school, geen persoonlijke 
toestemming verleent tot een arbeids
prestatie, met andere woorden het geven 
van onderwijs, niet de toestemming 
beduidt die een burgerlijke verbintenis 
zou scheppen die een arbeidsovereen
komst zou uitmaken ; dienvolgens, bij 
gebrek aan het bestaan van het essentieel 
element dat de persoonlijke toestemming 
is, het arrest het bestaan van een burger
lijke verbintenis van verweerster tegen
over de inrichtende macht niet heeft 
kunnen aanhouden, noch deze ver
bintenis als een arbeidsovereenkomst 
beschouwen ; het arrest bijgevolg alle 
in het middel aangeduide artikelen 
schendt met uitzondering van artikel 97 
van de Grondwet ; 

tweede onderdeel, indien de feitelijke 
omstandigheden, door het arrest aange
houden, wel aantonen dat verweerster 
haar onderwijs gaf onder de leiding, 
gezag en toezicht van de inrichtende 
macht, deze nochtans niet aantonen dat 
een arbeidsovereenkomst tussen haar en 
de inrichtende macht gesloten werd ten 
gevolge van een persoonlijke toestemming 
om een dergelijk contract te sluiten, zodat 
het arrest te dien opzichte niet wettelijk 
gemotiveerd is en alle in het middel 
aangeduide wetsbepalingen schendt ; 

derde onderdeel, het motief, waaruit 
het arrest het bewijs van de toestemming 
van verweerster tot een arbeidsovereen
komst afleidt en volgens hetwelk het 
feit dat verweerster « uit vrije wil en met 
volledige wilsovereenstemming de functie 
van lerares voor de inrichtende macht 
van de school aanvaardde voldoende 
bewezen is door het feit dat zij zich 
speciaal op deze functie voorbereidde 
en namelijk op 31 juli 1920 daartoe het 
diploma van onderwijzeres verwierf zodat 
het uitoefenen van deze functie als een 
bekroning van haar persoonlijk streven 
moet worden aangezien », door een gebrek 
aan logica is aangetast daar het ver-

werven van een diploma van onder
wijzeres niet het geven van vrije toe
stemming aantoont tot het sluiten van 
een arbeidsovereenkomst om te onder
wijzen (schending van artikel 97 van de 
Grondwet en voor zover als nodig van 
alle andere in het middel aangeduide 
artikelen) : 

Overwegende dat een kloosterorde of 
-gemeenschap zich kan inzetten voor 
onderwijs, leden hloosterlingen kan laten 
deel uitmaken van een inrichtende macht 
van een onderwijsinstelling en voor dat 
onderwijs leden kloosterlingen kan ter 
beschikking stellen van deze inrichtende 
macht; 

Overwegende dat het niet uitgesloten 
is dat de ingezette hloosterlinge op het 
ogenblik van de opdracht geen overeen
komst sluit, ook niet met de inrichtende 
macht, maar eenvoudig, trouwens over
eenkomstig haar plicht tot gehoorzaam
heid, die voortspruit uit haar klooster
geloften, de onderwijstaak vervult die 
haar kloosteroverheid haar opdraagt ; 

Overwegende dat de scheiding tussen 
Kerk en Staat niet tot gevolg kan hebben 
dat een rechter, die moet onderzoeken 
en beslissen of een ldoosterlinge al dan 
niet gebonden is door een arbeids
overeenkomst, niet vermag en zelfs 
eventueel niet hoeft na te gaan of de 
" religieuze toetredingsverbintenis » van 
deze kloosterlinge, in feite, het bestaan 
van een dergelijke overeenkomst onder 
meer met de hloostergemeenschap of 
haar oversten of met de « inrichtende 
maeht >>van een vrije onderwijsinstelling 
uitsluit of althans het ontbreken van een 
arbeidsovereenlmmst verldaart ; 

Dat zo, vanzelfsprekend, bedoelde 
"religieuze toetredingsverbintenis >> als 
dusdanig noch rechten noch verplich
tingen voor derden kan in het leven 
roepen en in dit opzicht een res inter 
alios acta is, het bestaan van de "reli
gieuze toetredingsverbintenis >> niettemin 
een feit uitmaakt dat tegen derden kan 
aangevoerd worden en waarop deze 
derden zich ook kunnen beroepen ; 

Overwegende dat het arrest niet 
aantoont dat de hloosterlinge, ver
weerster, zelf een overeenkomst had 
gesloten met de inrichtende macht ; dat 
het bestaan van onderrichtingen, van 
gezag, leiding en toezicht, van een taak 
en van subsidie-loon evengoed verenig
baar is met de hoger bedoelde ver
houding tussen de hloostergemeenschap 
en de inrichtende macht, zonder dat 
enige arbeidsovereenkomst tussen ener
zijds de kloostergemeenschap of haar 
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oversten of nog haar inrichtende macht 
en anderzijds de kloosterlinge zelf zou 
tot stand zijn gekomen ; 

Overwegende overigens dat de konink
lijke besluiten van 22 december 1938 
houdende uitbreiding van de kinder
toeslagen tot de werkgevers en tot de 
niet-loontrekkende arbeiders, van 27 juli 
1967 houdende inrichting van het sociaal 
statuut der zelfstandigen, en van 28 no
vember 1969 tot uitvoering van de wet 
van 24 juni 1969 tot herziening van de 
besluitwet van 28 december 1944 betref
fende de maatschappelijke zekerheid der 
arbeiders, respectievelijk in hun arti
kel 30, 4, § 2, en 7, § 2, ook uitgaan van 
de mogelijkheid dat geen arbeidsovereen
komst bestond ; 

Dat de middelen gegrond zijn ; 

Om die redenen, vernietigt het bestre
den arrest ; beveelt dat van het thans 
gewezen cassatiearrest melding zal 
worden gemaakt op de kant van de 
vernietigde beslissing; gelet op arti
kel 1017, lid 2, van het Gerechtelijk 
W etboek, veroordeelt eiser in de kosten ; 
verwijst de zaak naar het Arbeidshof te 
Antwerp en. 

21 november 1977. - 3e kamer. -
Voorzitte?', de H. Gerniers, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - V e1·slaggever, 
de H. Janssens. - Gelijkluidende con
clusie, de H. Dumon, eerste advocaat
generaal.- Pleiter, de H. Dassesse. 

3e KAMER. - 21 november 1977. 

1 o ARBEIDSOVEREENKOMST. -BE: 
DIENDEN.- LID VAN HET VRIJ ONDER
WIJS. - KLOOSTERLINGE. - BEGRIP. 

2° OASSATIE. - OMVANG. -BURGER
LUKE ZAKEN. - VERNIETIGING VAN 
EEN BESLISSING.- BRENGT VERNIETI
GING MEE VAN DE BESLISSING DIE HET 
GEVOLG IS VAN DE EERSTE. 

1° N iet wettelijk vemntwoo1•d is het beschilc
kende gedeelte van het a1·rest van een 
arbeidshoj, wam·bij beslist w01·dt dat een 
klooste1'linge, die les geeft, doo1· een 
a1·beidsove1·eenlwmst gebonden is op 
grond alleen van omstandigheden die 
enkel het gevolg kunnen zijn van de 

« 1·eligieuze toet1·edingsverbintenis » van 
deze kloosterlinge toen zij in de klooster
orde of in de cong1•egatie trad waarvan 
zij deel uitmaakt, om haar volle activiteit 
te wijden aan de verwezenlijking van 
het doel van de orde onder obediiintie 
van haar geestelijke oversten (1). 
(Artt. ll08 en ll26 B.W.; art. 5 
gecoord. wetten betre:ffende het be
diendencontract van 20 juli 1955.) 

2° Vernietiging wegens inwilliging van 
een middel brengt vernietiging mee van 
de beslissingen die het gevolg zijn van 
het vemietigde beschikkende gedeelte (2), 

(RIJKSDIENST VOOR WERKNEMERS
PENSIOENEN, T. VAN WIENAARDEN.) 

ARREST. 

RET HOF ; - Gelet op de bestreden 
arresten, op 16 januari en 7 mei 1976 
gewezen door het Arbeidshof te Gent, 
uitspraak doende als gerecht waarnaar 
de zaak werd verwezen ; 

Gelet op het arrest door het Hof tussen 
dezelfde partijen op ll september 1974 
gewezen (3) ; 

Over het middel afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 1 van het besluit 
van de Voorlopige Regering van 16 ok
tober 1830 op de vrijheid van pers, van 
uitdrukking en van onderwijs, 8, 488, 
ll01, ll02, ll06, 1107, 1108, ll26, 
ll34, 1165, 1708, 1710, 1779, 1780 van 
het Burgerlijk Wetboek, 1, 5 van de bij 
het koninklijk besluit van 20 j1.ui 1955, 
zoals gewijzigd door de wetten van 
5 december 1968 en 21 november 1969, 
gecoordineerde wetten betre:ffende het 
bediendencontract, 1 van het koninklijk 
besluit nr. 50 van 24 oktober 1967 betref
fende het rust- en overlevingspensioen 
voor werlrnemers, 6 van het Gerechtelijk 
Wetboek, 1, 2 van de wet van 24 mei 
1921 tot waarborging der vrijheid van 
vereniging, 20 en 97 van de Grondwet, 

doordat, na de stelling van eiser te 
hebben bijgetreden volgens welke « uit 
de toetredingsverbintenis tot een klooster
gemeenschap, zelfs al is zij de inrichtende 

(1) Cass., 11 september 1974 (A?'?'. cass., 
1975, blz. 38), en het voorgaand arrest, 
supm, blz. 328. 

(2) Cass., 15 september 1977, supm, blz. 65. 
(3) A1'1', cass., 1975, blz. 38. 
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macht van de school waar later de 
functie van lerares wordt uitgeoefend, 
niet ipso facto het bestaan van een 
arbeidsovereenkomst voortspruit », het 
arrest van 16 januari 1976 beslist << dat 
echter een kloosterlinge welke een functie 
van onderwijzeres waarneemt, in een 
lagere gesubsidieerde school, door de 
Staat ge'inspecteerd en gecontroleerd en 
uitgeoefend voor rekening van een 
inrichtende macht, welke hetzij een 
parochiale vereniging zonder winstoog
merk, hetzij een schoolcomite onder de 
vorm van een feitelijke vereniging is, 
zich niet verbindt als religieuze doch als 
onderwijzeres en als dusdanig haar taak 
uitoefent » en << dat alsdan een burger
lijke verbintenis tot stand komt tegenover 
de inrichtende macht », 

terwijl, ee1·ste onderdeel, de rechters 
niet mogen uitspraak doen bij wege van 
algemene en als regel geldende beschik
king ; dienvolgens door te beslissen zonder 
enige referte naar de elementen van het 
geval van verweerster, << dat een ldooster
linge welke een functie van onder
wijzeres waarneemt in een lagere ge
subsidieerde school, door de Staat gei:n
specteerd en gecontroleerd, en uitge
oefend voor rekening van een inrichtende 
macht, welke hetzij een parochiale 
vereniging zonder winstoogmerk, hetzij 
een schoolcomite onder de vorm van een 
feitelijke vereniging is, zich niet verbindt 
als religieuze doch als onderwijzeres en 
als dusdanig haar taak uitoefent » en 
<< dat alsdan een burgerlijke verbintenis 
tot stan.d komt tegenover de inrichtende 
macht », het arrest van 16 januari 1976 
dit verbod miskent; bijgevolg, door niet 
vast te stellen dat ten deze verweerster, 
door een persoonlijke wilsopenbaring, 
verschillend van haar toetredingsver
bintenis tot de kloostergemeenschap, 
een burgerlijke verbintenis had gecon
tracteerd tegenover de inrichtende macht 
van de school waarin zij de functie van 
lerares en schoolhoofd uitoefende, het 
arrest van 16 januari 1976 is aangetast 
door een niet juist omschreven en 
inadequate motivering (schending van de 
artikelen 6 van het Gerechtelijk W etboek 
en 97 van de Grondwet); 

tweede onderdeel, de kloosterlinge die 
een functie van onderwijzeres in een 
lagere gesubsidieerde school waarneemt 
slechts een bevel van haar overste 
uitvoert tengevolge van de gelofte van 
gehoorzaamheid die zij bij haar toetreding 
tot de congregatie heeft aangegaan ; deze 
gelofte van gehoorzaamheid, die uit het 
kloostercontract voortvloeit, een feit is 

waarmee de derden rekening moeten 
houden en waarop dezen zich kunnen 
beroepen ; de religieuze staat een levens
wij;.;.e in gemeenschap is, gemeenschap 
waarvan de leden zich ertoe verbinden 
de evangelische raadgevingen na te leven, 
namelijk door de gelofte van gehoor
zaamheid ; de gelofte van gehoorzaamheid 
de overheersende macht van de overste 
van de kloostergemeenschap insluit, met 
het oog op het welzijn van de gemeen
schap en van haar leden ; zij die, in de 
volledige uitoefening van haar burgerlijke 
rechten en van haar burgerlijke be
kwaamheid, gebruik maakt van de vrij
heid van vereniging met een religieus 
doel (artikelen 1 van het besluit van de 
Voorlopige Regering van 16 oktober 1830, 
20 van de Grondwet, 1 en 2 van de wet 
van 24 mei 1921 tot waarborging der 
vrijheid van vereniging) en de religieuze 
staat kiest, later, door de eenvoudige 
uitvoering van een bevel van haar 
oversten dat haar ter beschikking van 
een school stelt en door de uitvoering 
van een functie van onderwijzeres in deze 
school, geen persoonlijke toestemming 
verleent tot een arbeidsprestatie, zoals 
het geven van onderwijs, toestemming 
die een burgerlijke verbintenis zou 
scheppen die een arbeidsovereenkomst 
zou zijn ; dienvolgens, bij gebreke van 
het bestaan van het essentieel element 
dat de persoonlijke toestemming is, het 
arrest van 16 januari 1976 het bestaan 
van een burgerlijke verbintenis van 
verweerster tegenover de inrichtende 
macht niet heeft kunnen aanhouden, en 
het arrest van 7 mei 1976 deze ver
bintenis niet als een arbeidsovereenkomst 
heeft kunnen beschouwen ; dat de 
arresten bijgevolg alle in het middel 
aangeduide artikelen schenden met uit
zondering van artikel 6 van het Gerech
telijk Wetboek en artikel 97 van de 
Grondwet ; tenminste, de bovenaange
haalde motieven zonder antwoord laten 
het precieze middel van eisers conclusie 
volgens hetwelk << het de kloostergemeen
schap is die besliste of zij (verweerster) 
al of niet als onderwijzeres zou tewerk
gesteld worden >> (schending bovendien 
van artikel 97 van de Grondwet) : 

W at het tweede onderdeel betreft : 

Overwegende dat het arrest e_rvan 
uitgaat dat, hoewel een kloosterlinge 
zich in een bepaalde verhouding tegen
over de kloostergemeenschap bevindt, 
welke verhouding uitsluitend behoort 
tot en beheerst wordt door het kerkelijk 
recht, zij niettemin, wanneer zij een 
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functie van onderwijzeres waarneemt 
in een lagere gesubsidieerde school door 
de Staat geinspecteerd en gecontroleerd, 
en deze functie uitoefent voor rekening 
van een inrichtende macht, zij zich niet 
verbindt als kloosterlinge doch als onder
wijzeres en als dusdanig haar taak 
uitoefent; 

Overwegende dat het arrest verder 
preciseert, enerzijds, dat de taak van 
onderwijzeres van verweerster onder 
t0ezicht stond van de Staat en dat zij 
zich ertoe verbond les te geven overeen
komstig de normen die door wettelijke 
bepalingen inzake lager onderwijs vast
gelegd en voorgeschreven zijn, en, ander
zijds, dat de dienstprestaties als onder
wijzeres geschieden onder het gezag, 
de leiding en het toezicht van de school
overheid welke het lessenrooster en het 
leerprogramma oplegde, de lokalen aan
duidde waar de prestaties dienden ge
leverd te worden en alle gebruikelijke 
na te leven administratieve richtlijnen 
voorschreef ; 

Overwegende dat het arrest daaruit 
a:fleidt dat verweerster door een arbeids
overeenkomst gebonden was ; 

Overwegende dat het arbeidshof noch
tans niet bepaalt hoe, wanneer, onder 
welke voorwaarden en met wie als 
tegenpartij, verweerster een arbeids
contract heeft aangegaan ; dat het ook 
nalaat acht te slaan op de gevolgen van 
<< de toetredingsverbintenis " van ver
weerster tot de ldoostergemeenschap 
waarvan zij, zoals het arrest vaststelt, 
als kloosterlinge deel uitmaakte; dat het 
niet onderzoekt of het aangaan van een 
arbeidsovereenkomst niet uitgesloten was 
of althans het ontbreken van een arbeids
overeenkomst niet verklaarbaar was 
door de verbintenissen welke verweerster 
had aangegaan toen zij in de kloosterorde 
of congregatie getreden was, en waardoor 
zij zich ertoe verbonden had haar volle 
activiteit te wijden aan de verwezen
lijking van het doel van de orde onder 
obedientie van haar religieuze oversten; 

Overwegende dat het arrest evenmin 
de conclusie van eiser beantwoordt 
volgens welke « het de kloostergemeen
schap is die besliste of verweerster al 
dan niet als onderwijzeres zou tewerk
gesteld worden >> ; 

Overwegende dat het arrest aldus 
noch regelmatig noch wettelijk met 
redenen is omkleed ; 

Overwegende dat de cassatie van het 
arrest van 16 januari 1976 de vernieti
ging meebrengt van de verdere rechts
pleging die het gevolg is van de ver
nietigde beslissing ; 

Om die redenen, vernietigt de bestre
den arresten ; beveelt dat melding van 
dit arrest zal worden gemaakt op de 
kant van de vernietigde beslissingen ; 
gelet op artikel 1017, tweede lid, van het 
Gerechtelijk Wetboek, veroordeelt eiser 
in de kosten ; verwijst de zaak naar het 
Arbeidshof te Antwerpen. 

21 november 1977. - ge kamer. -
Voorzitter, de H. Gerniers, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - VM·slaggevm·, 
de H. Janssens. - GeliJkluidende con
clusie, de H. Dumon, eerste advocaat
generaal. - Pleite1·s, de HH. Dassesse 
en De Baeck. 

2e KAMER. - 22 november 1977. 

1° GEREOHTSKOSTEN. - STRAFZA
KEN. - TWEE BEKLAAGDEN VERVOLGD 
WEGENS VERSCHEIDENE FEITEN EN 
VOOR DE TWEEDE BEKLAAGDE BURGER
RECHTELIJK AANSPRAKELIJKE P ARTIJ 
GEDAGVAARD. - VEROORDELING VAN 
DE EERSTE BEKLAAGDE, VRIJSPRAAK 
VAN DE TWEEDE BEKLAAGDE EN 
BUITENZAKESTELLING VAN DE VOOR 
LAATSTGENOEMDE BURGERRECHTELIJK 
AANSPRAKELIJKE PARTIJ. - VEROOR
DELING VAN DE EERSTE BEKLAAGDE 
IN ALLE KOSTEN VAN DE STRAFVOR
DERING.- VoORWAARDE. 

2° GEREOHTSKOSTEN. - STRAFZA
KEN. - HOGER BEROEP VAN DE VER
OORDEELDE. - HOGER BEROEP VAN 
RET OPENBAAR MHTISTERIE TEGEN HEM, 
DE VRIJGESPROKEN MEDEBEKLAAGDE 
EN DE VOOR LAATSTGENOEMDE BURGER
RECHTELIJK AANSPRAKELIJKE P ARTIJ, 
BUITEN ZAAK GESTELD. - BEVESTI
GING DOOR DE RECHTER IN HOGER 
BEROEP. - VEROORDELING IN HOGER 
BEROEP IN ALLE KOSTEN VAN RET 
HOGER BEROEP.- 0NWETTELIJKHEID. 

1° W annee1· twee beklaagden wegens ver
scheidene jeiten worden vervolgd, de voor 
de tweede beklaagde burgerrechteliJk 
aanspmkeliJke partiJ is gedagvaard, de 
eerste beklaagde wo1·dt vm·oo1·deeld, de 
tweede beklaagde wordt vriJgesproken 
en de voor laatstgenoemde bu1·gerrech
teliJk aansprakeliJke pMtij buiten zake 
wordt gesteld, kan de 1·echter de ge
zamenliJke kosten van de stmjv01·dering 
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sleohts ten laste van de veroordeelde 
beklaagde leggen, mits hij vaststelt dat 
ze alle ve?'Oo1'Zaakt zijn door het misdrijj 
dat de veroo1·deelde heeft gepleegd (1). 
(Artt. 162 en 176 Sv.) 

2° W anneer een vet·oordeelde hoge1· beroep 
instelt en het openbaar ministerie in 
hoge1· beroep komt tegen hem, de v1·ijge
sproken medebeklaagde en de voor 
laatstgenoemde burgerreohtelijk aan
sprakelijke partij, buiten zake gesteld, 
moeten de kosten van het hager beroep 
van het openbaar ministerie tegen de 
laatstgenoemde twee partijen, in geval 
van bevestiging van het beroepen vonnis, 
ten laste van de Staat blijven (2). 
(Art. 3 wet van 1 juni 1849.) 

(ALLAERT, T. OLARYSSE MARTIN 
EN OLARYSSE MARCEL.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 24 juni 1977 in hoger beroep 
gewezen door de Correctionele Recht bank 
te Kortrijk ; 

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

Over het middel ambtshalve afgeleid 
uit de schending van de artikelen 50 van 
het Strafwetboek, 162, 176 en 194 van 
het Wetboek van Strafvordering en 3 
van de wet van 1 juni 1849 betreffende 
de herziening van de tarieven in straf
zaken: 

Overwegende dat het vonnis enerzijds 
aile kosten van beide instanties ten laste 
van de veroordeelde eiser brengt, met 
inbegrip van die door het openbaar 
ministerie gemaakt om een voor andere 
feiten vervolgde en vrijgesproken mede
beklaagde, zijnde eerste verweerder, en 
de voor hem civielrechtelijk aanspra
kelijk gestelde, thans tweede verweerder, 
in het geding te betrekken en zulks zonder 
vast te stellen dat aile kosten veroor
zaakt werden door het ten laste van eiser 
bewezen verklaard misdrijf ; 

Overwegende dat het vonnis ander
zijds, op het hoger beroep van eiser en 
van het openbaar ministerie, de vrij
spraak van de medebeklaagde en de 

(1) en (2) Raadpl. cass., 18 oktober 1977, 
supm, blz. 221. 

buitenzakestelling van de voor hem 
civielrechte1ijk aansprakelijk gestelde be
vestigt en niettemin de kosten betref
fende het hoger beroep van het openbaar 
ministerie tegen de laatstgenoemde twee 
partijen ten 1aste brengt van eiser, terwijl 
zij ten laste van de Staat dienden te 
blijven; 

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 door eiser 
tegen de verweerders en door tweede 
verweerder tegen eiser ingestelde civiel
rechtelijke vorderingen : 

Overwegende dat eiser geen middel 
aanvoert; 

Om die redenen, vernietigt het bestre
den vonnis in zoverre het eiser, met 
betrekking tot de strafvordering, in aile 
kosten van beide instanties veroordeelt ; 
verwerpt de voorziening voor het overige ; 
beveelt dat van dit arrest melding zal 
worden gemaakt op de kant van de 
gedeeltelijk vernietigde beslissing ; ver
oordeelt eiser in de helft van de kosten ; 
laat de overige kosten ten laste van 
de Staat ; verwijst de aldus beperkte 
zaak naar de Correctionele Rechtbank 
te Ieper, zitting houdende in hoger 
beroep. 

22 november 1977. - 2e kamer. -
V oorzitter, Ridder de Schaetzen, raads
heer waarnemend voorzitter.- Verslag
gever, de H. Soetaert. - Gelijkluidende 
conolusie, de H. Tillekaerts, advocaat
generaal. 

2e KAMER. - 22 november 1977. 

VOORZIENING IN CASSATIE. 
STRAFZAKEN. - VEROORDELEND AR· 
REST.- VERWERPING VAN RET VER
ZOEK TOT VOORLOPIGE INVRIJREID
STELLING.- VOORZIENING TEGEN RET 
VEROORDELENDE ARREST VERWORPEN. 
- VOORZIENING TEGEN DE BESLISSING 
TOT VERWERPING VAN RET VERZOEK 
TOT VOORLOPIGE INVRIJREIDSTELLING 
ZONDER BELANG. 
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W annem· de vm·oordeelde zich in cassatie 
heeft voo1·zien tegen een ar1·est van de 
k.ame1· van inbeschuldigingstelling waar
bij zijn verzoeksch1·ijt tot voorlopige 
invrijheidstelling wordt verworpen, en, 
ten gevolge van de ve1·we1·ping van het 
cassatieberoep tegen de veroordelende 
beschikking, deze in kracht van gewijsde 
is gegaan, wordt het cassatiebe1•oep tegen 
de beslissing waa1·bij het ve1'Zoekschrijt 
tot voorlopige invrijheidstelling wordt 
ve1•worpen, zondm· be lang (I). 

(VANDEN OSTENDE.) 

Met de notitie overeenstemmend 
arrest. 

22 november I977. - 2e kamer. -
Voorzitte1·, Ridder de Schaetzen, raads
heer, waarnemend voorzitter.- Ve1·slag
gever, de H. Soetaert. - Gelijkluidende 
conclusie, de H. Tillekaerts, advocaat
generaal. 

2e KAMER. - 22 november 1977. 

1° WETTEN EN BESLUITEN.- ToE
PASSING IN DE TIJD.- WET TOT BE
SCHERMING VAN DE MAATSCHAPPIJ.
WET VAN I JULI I964 TOT OPHEFFING 
VAN DE WET VAN 9 APRIL I930. -
GEVOLG VAN DE NIEUWE WET OP DE 
INTERNERINGEN DIE VOOR EEN BE
PAALDE TERMIJN ZIJN GELAST ONDER 
DE WERKING VAN DE WET VAN I930. 

2° BESOHERMING VAN DE MAAT
SOHAPPIJ (WET TOT). - lNTER
NERINGEN VOOR EEN BEP AALDE TIJD 
GELAST ONDER DE WERKING VAN DE 
WET VAN 9 APRIL I930. - INTERNE· 
RINGEN NOG AAN GANG BIJ DE IN
WERKINGTREDING VAN DE WET VAN 
I JULI I964.- VASTSTELLING VAN DE 
WERKELIJKE DUUR ERVAN BEHOORT 
TOT DE BEVOEGDHE'ID VAN DE COM
MISSIES TOT BESCHERMING VAN DE 
MAATSCHAPPIJ, DIE KRACHTENS DEZE 
WET ZIJN INGESTELD. 

l 0 Dam· de rechtspleging tot vm·lenging 

(1) Cass., 23 november 1976 (A!"?". cass., 
1977, blz. 328). 

van de voo1· een bepaalde termijn gelaste 
interneringen, zoals die waren geregeld 
bij a1·tikel 22 van de wet van 9 april1930 
tot bescherming van de maatschappij, 
op te heffen heeft de wetgever de inte1·ne-
1"ingen die nog aan de gang wm·en op het 
ogenblik van de inwe1·kingt1"eding van 
de wet van 1 juli 1964, aan de 1"egeling 
van de laatstgenoemde wet willen onde1"
we1"pen (2). 

2° De vaststelling van de We1"kelijke duwr 
van de inte1·ne1"ingen, die voo1" een 
bepaalde te1"mijn gelast we1"den onde1· 
de we1"king van de wet van 9 ap1"il 1930 
en die nog aan de gang zijn op het ogen
blik van de inwe1"kingt1·eding van de wet 
van 1 juli 1964 houdende het stelsel van 
de inte1•ne1·ing voo1" een onbepaalde du~t1", 
behoo1·t uitsluitend tot de bevoegdheid 
van de commissies tot bescherming van 
de maatschappij, die kmchtens de 
laatstgenoemde wet zijn ingesteld ( 3). 

(BONTINOK.) 

Met de notities overeenstemmende 
arrest. 

22 november I977. - 2e kamer. -
V oorzitte1", Ridder de Schaetzen, raads
heer waarnemend voorzitter.- Ve1"slag
gever, de H. Lebbe. - Gelijkluidende 
conclusie, de H. Tillekaerts, advocaat
generaal. 

2e KAMER. - 22 november 1977. 

I 0 VOORLOPIGE HEOHTENIS. 
0NDERZOEKSGERECHT DAT BESLIST 
OVER DE HANDHAVING VAN DE VOOR
LOPIGE HECHTENIS. - lNVRIJHE'ID
STELLING MITS ZEKERHEID TE STELLEN. 
- DRAAGWIJDTE. 

2° VOORLOPIGE HEOHTENIS. 
0NDERZOEKSGERECHT DAT BESLIST 
OVER DE HANDHAVING VAN DE VOOR
LOPIGE HEOHTENIS. - lNVRIJHEID
STELLING IIHTS ZEKERHEID TE STELLEN. 
- BESLISSING DIE DE HANDHAVING 
VAN DE VOORLOPIGE HECHTENIS IN
HOUDT VOOR HET GEV AL DE VERDACHTE 

(2) en (3) Cass., 25 september 1973 (Ar1·. 
cass., 1974, blz. 90) en de noten 1 en 2. 
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DE DOOR DE BESLISSING BEPAALDE 
ZEKERHEID NIET STELT.- GEVOLG. 

3° VOORLOPIGE HECHTENIS. 
0NDERZOEKSGEREOHT DAT BESLIST 
OVER DE HANDHAVING VAN DE VOOR
LOPIGR HEOHTENIS. - 0NDERZOEKS
GEREOHT DAT, NA TE HRBBEN GEOOR
DEELD DAT DE OPENBARE VEILIGHEID 
DE HANDHAVING VAN DE VOORLOPIGE 
HEOHTENIS NIET MEER EIST, BESLIST 
DAT DE INVRIJHEIDSTELLING VAN DE 
VERDAOHTE ZAL ONDERWORPEN ZIJN 
AAN DE VERPLIOHTING EEN BEPAALDE 
BORGSOJ\'I TE STORTEN.- NIET WETTE
LIJK VERANTWOORDE BESLISSING. 

1° W annem· het onderzoekBge?·echt, dat 
beBliBt ave?' de handhaving van de voor
lopige hechteniB, de invrijheidBtelling 
van de verdachte beveelt mitB zekerheid 
te Btellen, maakt het enerzijdB een einde 
aan het bevel tot aanhouding ondm· 
de voorwaanle dat de ve1·dachte indenlaad 
de door de beBliBBing bepaalde zeke1·heid 
Btelt, doch houdt die beBliBBing anderzijd8 
oak het behottd in van de voo1'lopige 
hechteniB voo?' het geval de verdachte de 
zekerheid niet Btelt (l). (Artt. 1, 5 en 10 
wet van 20 april 1874 op de voorlopige 
hechtenis, gewijzigd bij de wet van 
13 maart 1973.) 

2° VermitB de beBliBBing waarbij het 

(1) (2) en (3) Raadpl. cass., 10 juni 1942 
(A1'1". cass., 1942, biz. 72). 

De artikeien 113 tot 126 van het Wetboek 
van Strafvordering zijn vervangen door de 
wet van 20 april1874 behaive met betrekking 
tot de wetten betreffende de bestraffing van 
bedrog inzake douane (artikei 22 van de wet 
van 20 april 1874). 

Onder de werking van de v66r de wet van 
20 april 1874 -Goepasselijke artikelen 113 en 
114 van het Wetboek van Strafvordering 
kon de voorlopige invrijheidstelling slechts 
geschieden tegen borg en was zij slechts 
mogelijk in correctionele zaken (Pasinomie, 
1852, nr. 64, blz. 77, noot 1 onder artikei 9 
van de wet van 18 februari 1852 op de voor
lopige hechtenis). Lnidens artikei 121 van 
genoemd wetboek was de zekerheidstelling 
bij voorrecht bestemd voor de betaling van : 
1 ° de burgerlijke vergoedingen en de door de 
burgerlijke partij voorgeschoten kosten; 2° de 
geidboeten ; een en ander onverminderd het 
voorrecht van de Schatkist met betrekking 
tot de door het openbaar ministerie gemaakte 
kosten. De wet van 18 februari 1852 bracht 
hierin wijziging : de vooriopige invrijheid
stelling kon geschieden tegen borg, doch de 

onderzoekBgerecht, dat oordeelt over de 
handhaving van de voorlopige hechteniB, 
de invrijheidstelling van de verdaohte 
beveelt mitB zekm·heid te Btellen, oak het 
behoud inhoudt van de voorlopi.ge hech
teniB voor het geval dat de Ve?'dachte de 
door de beBlisBing bepaalde zeke1·heid niet 
Btelt, iB zij BlechtB wettelij k verantwom·d 
indien zij beveBtigt dat de voorlopige 
hechteniB moet worden gehandhaajd 
wegenB ernBtige en uitzonderlijke om
Btandigheden die de openbare veiligheid 
?'aken en die nauwkeu1·ig worden om
Bchreven onder vermelding van de ge
gevenB eigen aan de zaak of de pe1'8oon
lijkheid van de verdachte (2). (Artt. 1, 5 
en 10 wet van 20 april 1874 op de 
voorlopige hechtenis, gewijzigd bij de 
wet van 13 maart 1973.) 

3° Niet wettelijk verantwoo1·d iB de beBliB
Bing waa1·bij, inzake handhaving van 
de voo1·lopige hechteniB, het onde?·zoek8-
gerecht, na te hebben geoordeeld dat de 
openbare veiligheid de handhaving van 
de voo?'lopige hechteniB van de verdachte 
niet meer eiBt, beBliBt dat de invrijheid
Btelling zal afhangen van het Btorten 
van een bepaalde bo?·gBom (3). (Artt. l, 
5 en 10 wet van 20 april 1874 op de 
voorlopige hechtenis, gewijzigd bij de 
wet van 13 maart 1973.) 

borgstelling was niet meer verplicht (art. 9). 
Krachtens artikei 13 van de wet waarborgde 
de zekerheid : 1° de verschijning van de 
verdachte bij aile proceshandelingen en voor 
de uitvoering van de straf, zodra hij daartoe 
gevorderd was; 2° de betaling van de kosten, 
van de geldboeten en, zo er aanleiding toe 
was, van de aan de bm·gerlijke partij ver
schuidigde vergoedingen tot beloop van het 
door de rechters overeenkomstig artikel 12 
van de wet bepaalde bedrag. 

Naar luid van artikel 10 van de wet van 
20 april 1874 waarborgt de zekerheidstelling 
nog slechts de verschijning van de verdachte, 
wanneer zulks van hem gevorderd wordt, 
bij aile proceshandelingen, alsook ter uit
voering van de vrijheidsstraf (zie : 

- Pasinomie, 1874, nr. 92, wet van 20 april 
1874 : blz. 109, nr. 7 van de memorie van 
toelichting; blz. 115-116, nrs. 15 en 16 van 
het verslag uit naam van de commissie van 
de justitie van de Kamer uitgebracht door de 
heer Thonissen ; biz. 134, nr. 9, van het verslag 
uit naam van de commissie van de justitie 
van de Senaat uitgebracht door baron 
d'Anethan; blz. 163, uittreksel uit het 
verslag over het wetsontwerp van de her
zieningscommissie, nrs. 85 en 86 ; 
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( VITERISI.) 

ARREST. 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 18 oktober 1977 gewezen door 
het Hof van Beroep te Antwerpen, 
kamer van inbeschuldigingstelling ; 

Over het middel, ambtshalve afgeleid 
uit de schending van de artikelen 1, 5 
en 10 van de wet van 20 april 1874 op 
de yoorlopige hechtenis : 

Overwegende dat het arrest, na te 
hebben geoordeeld « dat de openbare 
veiligheid de handhaving van de voor
lopige hechtenis niet meer eist, maar 
dat er toepassing dient gemaakt te 
worden van de artikelen 10 en ll van 
de wet van 20 april 1874 )), beslist « Doet 
de beschikking waartegen hager beroep 
teniet en zegt dat verdachte wegens de 
afwezigheid van ernstige en uitzonder
lijke omstandigheden die de openbare 
veiligheid raken, onmiddellijk in vrijheid 
zal worden gesteld, indien hij om geen 
andere reden aangehouden is ; zegt dat de 
invrijheidstelling van verdachte alleszins 
zal onderworpen zijn aan de verplichting 
een borgsom van vijf miljoen frank te 
leveren, overeenkomstig de artikelen 10 
en ll van de wet van 20 april 1874 ''; 

Overwegende dat volgens a.rtikel 5 van 
de wet van 20 april 1874, zoals gewijzigd 
bij artikel 3 van de wet van 13 maart 
1973, de verdachte in vrijheid wordt 
gesteld indien, na bevestiging van het 
bevel tot aanhouding binnen vijf dagen 
na de ondervraging van de verdacht.e, 
de raadkamer of, in geval van hager 
beroep de kamer van inbeschuldiging
stelling, binnen een maand na die onder
vraging, of later van maand tot maand, 
niet in een met redenen omklede beschik
king verklaart dat de hechtenis moet 
worden gehandhaafd wegens ernstige en 
uitzonderlijke omstandigheden die de 
open bare veiligheid raken en die nauw
keurig worden omschreven onder ver
melding van de gegevens eigen aan de 

- Pasinornie, 1895, nr. 241, blz. 230 en 231, 
parlementaire voorbereiding van de wet van 
23 juli 1895 ; 

- HAYOIT DE TERMICOURT, « De la loi 
sur la detention preventive », in Rev. d1·. pen., 
1924, blz. 400, nr. 36; 

- TIMMERMANB, Etude SWI' la detention 
preventive, druk 1878, nrs. 336 tot 345). 

zaak of de persoonlijkheid van de 
verdachte; 

Overwegende dat artikel 10 van de
zelfde wet bepaalt dat, in het geval van 
artikel 5, de invrijheidstelling afhanl{elijk 
kan worden gemaakt van de verplichting 
om zekerheid te stellen ; 

Overwegende dat, bij toepassing van 
artikel 10, de beslissing, zoals die welke 
ten deze werd genomen, neerkomt op de 
opheffing van het bevel tot aanhouding, 
doch onder de voorwaarde dat de ver
dachte inderdaad de door de beslissing 
bepaalde zekerheid stelt; dat zij echter 
aldus ook het behoud van de voorlopige 
hechtenis inhoudt indien de verdachte 
die zekerheid niet stelt ; 

Overwegende dat, gelet op de evolutie 
die het stelsel van de voorlopige hechtenis 
heeft ondergaan sinds de invoering van 
het W etboek van Strafvordering, onder 
meer door de wetten van 18 februari 1852, 
20 april 1874 en 13 maart 1973, de beslis
sing tot invrijheidstelling onder verplich
ting zekerheid. te stellen, die het behoud 
van de voorlopige hechtenis kan tot 
gevolg hebben, aileen dan gerecht
vaardigd is indien zij eerst de bevestiging 
inhoudt dat de oml'\tandigheden waar
onder het bevel tot aanhouding kan 
gehandhaafd worden en die ze omschrijft, 
nog steeds bestaan ; 

Overwegende dat, nu het arrest vast
stelt dat de openbare veiligheid de 
handhaving van de voorlopige hechtenis 
van eiser niet meer eist, het zijn beslis
sing niet wettelijk rechtvaardigt ; 

Om die redenen, en zonder dat er 
aanleiding toe bestaat de door eiser 
aangevoerde middelen te onderzoeken, 
die geen cassatie zonder verwijzing 
kunnen meebrengen, vernietigt de be
streden beslissing ; beveelt dat van dit 
arrest melding zal worden gemaakt op de 
kant van de vernietigde beslissing; laat 
de kosten ten laste van de Staat ; ver
wijst de zaak naar het Hof van Beroep 
te Brussel, kamer van inbeschuldiging
stelling. 

22 november 1977. - 28 kamer. -
Voorzitter, Ridder de Schaetzen, raads
heer waarnemend voorzitter.- Verslag
gever, de H. Versee. - Gelijkluidende 
conclusie, de H. Tillekaerts, advocaat
generaal. - Pleiter, de H. Speyer (van 
de balie te Antwerpen). 
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2° KAMER.- 22 november 1977. 

WEGVERKEER. - WEGVERKEERSRE
GLEJMElNT.- KONINKLIJK BEJSLUIT VAN 
14 MAART 1968. - VE1RANDERING VAN 
RIOHTING. - BESTUURDER DIEJ OP EJEJN 
KRUISPUNT VERDEJR RIJDT OM EEN 
WEG OP TE RIJDEJN IN HEJT VERLENGDE 
VAN DE DOOR HEJM INGEJSLAGEJN WEG. 
- GEEJN VERANDERING VAN RIOHTING. 

De bestuurdet· die op een kruispunt verder 
rijdt om een weg op te rijden in het ver
lengde van de door hem ingeslagen weg 
vemnde1·t zodoende niet van richting, 
zeljs inclien in cle weg die hij oprijclt 
een scherpe bocht is (1). (Artt. 25 
en 26-6 Wegverkeersreglement van 
14 maart 1968.) 

{VAN STAEYEJN, T. HAETS 
EN NAAMLOZEJ VENNOOTSOHAP 

"DIJLEMOLEJNS ».) 

ARREST. 

HET HOF;- Gelet op het bestreden 
arrest, op 20 mei 1977 door het Hof van 
Beroep te Antwerpen gewezen ; 

I. In zoverre de voorziening gericht is 
tegen de beslissing op de rechtsvordering 
van het openbaar ministerie tegen de 
verweerders : 

Overwegende dat nu eiser, burgerlijke 
partij, niet in de kosten van de vordering 
van het openbaar ministerie tegen de 
verweerders werd veroordeeld, hij geen 
hoedanigheid heeft om tegen zodanige 
beslissing cassatieberoep in te stellen; 

Dat de voorziening derhalve niet 
ontvankelijk is ; 

II. In zoverre de voorziening gericht 
is tegen de beslissing op de door eiser 
tegen de verweerders ingestelde civiel
rechtelijke vordering : 

Over het middel afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 97 van de Grand
wet, 418, 420 van het Strafwetboek, 1382, 
1383 van het Burgerlijk Wetboek en 
26-6 van het Wegverkeersreglement van 
14 maart 1968, 

doordat het arrest het middel verwerpt, 
waardoor eiser deed gelden dat beklaagde, 

(1) Cass., 27 mei 1975 (A1'1', cass., 1975, 
biz. 1019), 

thans verweerder, op 22 oktober 1975 
te Borgerhout met zijn wagen aan
vankelijk de Buurtspoorweglei volgde, 
ter hoogte van het kruispunt met de 
" Donkere Poort » links afsloeg om zich 
onder deze " Donkere Poort » te begeven, 
en aldus eiser heeft aangereden, die te 
voet, na het voetpad van de Buurt
spoorweglei te hebben gevolgd, de rijbaan 
van de spoorwegbrug overstak, en dat 
beklaagde aldus inbreuk heeft gepleegd 
op voormeld artikel 26-6 van het 
verkeersreglement, dat voorschrijft dat 
de bestuurder, die van richting ver
andert, de voetgangers, die de rijbaan 
oversteken welke hij gaat oprijden, niet 
in gevaar mag brengen, en doordat het 
arrest dienvolgens verweerder niet schul
dig verklaart aan het hem ten laste 
gelegde feit, bij gebrek aan voorzichtig
heid of voorzorg onopzettelijke slagen 
of verwondingen aan eiser te hebben 
toegebracht, en de strafrechter onbevoegd 
verklaart om kennis te nemen van de 
vordering van eiser, zulks op grond 
van de beschouwing dat verweerder 
geen inbreuk had gepleegd op voormeld 
artikel 26-6 van het verkeersreglement, 
dat uit de ter plaatse aangebrachte 
verkeerssignalisatie, namelijk een langs 
de rijbaan doorlopende witte lijn en een 
verkeersbord, aanduidende plaatselijk 
verkeer, aangebracht op de Buurtspoor
weglei aan het kruispunt, afgeleid moest 
worden dat verweerder geenszins van 
richting veranderde doch gewoon zijn 
weg vervolgde, dat geen gebrek aan 
aandacht te zijnen laste gebleken was, 
dat eiser voor verweerder een onvoor
zienbare hindernis was, en dat het 
ongeval enkel te wijten was aan de 
onvoorzichtigheid van eiser, 

te1·wijl, ee1·ste onclerdeel, indien de 
rechters de uitdrukking " geenszins van 
richting veranderen '' begrepen hebben 
in haar louter materiele betekenis, nit de 
aanwezigheid van een doorlopende witte 
lijn en van een verkeersbord aanduidende 
plaatselijk verkeer niet logisch afgeleid 
kan worden dat beklaagde geenszins 
van richting veranderde, welk gebrek 
aan logisch verband gelijkstaat met een 
gebrek aan de door artikel 97 van de 
Grondwet vereiste motivering ; 

tweecle ondercleel, indien de rechters 
hebben willen beslissen dat beklaagde 
geenszins van richting had veranderd in 
de zin waarin zulks wordt bedoeld door 
voormeld artikel 26-6 van het verkeers
reglement, noch de omstandigheid dat 
een doorlopende witte lijn aanwezig was 
op de door beklaagde gevolgde baan 
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en verder liep op de links gelegen door 
beklaagde ingeslagen baan, noch de 
omstandigheid dat op de ingang van de 
verlenging van de door beklaagde 
gevolgde baan een verkeersbord plaatse
lijk verkeer aanduidde, als gevolg heeft 
dat beklaagde niet van richting had 
veranderd in de zin bedoeld door arti
kel 26-6 van het verkeersreglement ; 

derde onde1·deel, uit de bewoordingen 
van het arrest niet uit te maken is of de 
rechters hebben willen beslissen dat, 
ook indien artikel 26-6 van het verkeers
reglement ten deze van toepassing was, 
verweerder niettemin geen onvoorzichtig
heid had begaan doch eiser wei onvoor
zichtig was geweest, zodat de beschou
wingen dienaangaande van het bestreden 
arrest het Hof niet in staat stellen na te 
gaan of de rechters een juiste toepassing 
hebben gemaakt van het begrip « onvoor
zichtigheid " zoals bedoeld door de 
artikelen 418, 420 van het Strafwetboek, 
1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek, 
en dienvolgens geen afdoende motivering 
uitmaken zoals vereist door artikel 97 
van de Grondwet : 

W at het eerste en het tweede onderdeel 
betreft: 

Overwegende dat het arrest, in ant
woord op de conclusie van eiser ten 
betoge dat verweerder van richting was 
veranderd in strijd met het bepaalde 
in artikel 26-6 van het genoemde Weg
verkeersreglement, oordeelt dat ver
weerder « geen inbreuk pleegde op arti
kel 26-6 van het Wegverkeersreglement; 
dat uit de plaatselijke omstandigheden, 
namelijk de aangebrachte verkeerssigna
lisatie op en langs de rijbaan, met name 
de doorlopende witte lijn en het verkeers
bord aanduidende plaatselijk verkeer, 
aangebracht op de Buurtspoorweglei aan 
het kruispunt, afgeleid wordt dat be
klaagde (thans verweerder) geenszins 
van richting veranderde doch gewoon 
zijn weg vervolgde " ; dat het arrest 
verder nog vaststelt dat de door ver
weerder gevolgde weg in een scherpe 
bocht verliep ; 

Overwegende dat het arrest aldus te 
kennen geeft dat verweerder, hoewel hij 
in de « materiiile " zin een scherpe bocht 
maakte, nochtans niet van richting 
veranderde in de wettelijke zin van 
artikel 26-6 van het Wegverkeersregle
ment, dit wil zeggen, in dit geval, niet 
links afsloeg om een andere weg op te 
rijden; dat het deze beslissing wettelijk 
heeft kunnen afieiden uit de plaats
gesteldheid, zoals die blijkt uit de enkele 

aanwezigheid van de beide verkeers
tekens die het vermeldt en waaruit volgt 
dat de in twee rijstroken verdeelde 
rijbaan doorliep van de Buurtspoorweglei 
onder de « Donkere Poort >> ; 

Wat het derde onderdeel betreft : 

Overwegende dat het arrest door de 
in het middel aangehaalde beschouwing 
dat verweerder geen blijk gafvan « gebrek 
aan aandacht " en op grond van de 
vaststellingen betreffende de plaats van 
de aanrijding op het wegdek, het raak
punt met het voertuig, waaruit het 
afieidt dat eiser de rijbaan begon over te 
steken toen het voertuig van verweerder 
in de onmiddellijke nabijheid was, de 
geringe zichtbaarheid wegens ontoe
reikende verlichting op de plaats waar 
eiser overstak en de scherpe bocht die 
hem aan het zicht van verweerder 
onttrok, zonder dubbelzinnigheid beslist 
dat geen rijfout noch andere onvoor
zichtigheid bij verweerder aanwijsbaar 
is en dat het ongeval enkel te wijten is 
aan de onvoorzichtigheid van het slacht
offer; 

Dat het hof van beroep aldus zijn 
beslissing regelmatig met redenen om
kleedt en wettelijk rechtvaardigt ; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen ; 

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

22 november 1977. - 2e kamer. -
Voo1·zitter, Ridder de Schaetzen, raads
heer waarnemend voorzitter.- Verslag
gever, de H. Delva. - Gelijklnidende 
conclnsie, de H. Velu, advocaat-generaal. 
- Pleite1·, de H. Bayart. 

2e KAMER. - 23 november 1977. 

VOORZIENING IN CASSATIE. 
BESLISSINGEN WAARTEGEN EEN OAS
SATIEBEROEP KAN WORDEN INGESTELD. 
- STRAFZAKEN.- BESLISSING WAAR
BIJ DE COMMISSIE TOT BESOHERMING 
VAN DE MAATSOHAPPIJ DE INRIOHTING 
AANWIJST WAARIN DE INTERNERING 
ZAL PLAATSVINDEN. - NIET-ONTVAN
KELIJKHEID. 

Geen cassatieberoep kan w01·den ingesteld 
tegen de beslissing waarbij de commissie 
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tot besche1·ming van de maatschappij, 
te1· uitvoering van een rechterlijke beslis
sing, de im·ichting aanwijst waarin de 
internering zal plaatsvinden (1). 
(Artt. 608 G.W. ; art. 14 wet tot 
bescherming van de maatschappij.) 

(RADIOEV.) 

Met de notitie overeenstemmend 
arrest. 

23 november 1977. - 28 kamer. -
V oorzitter, Baron Richard, voorzitter. -
Vm·slaggevm·, de H. Stranard. - Gelijk
luidende conclusie, de H. Charles, advo
caat-generaal. - Pleitm·, de H. de 
Kerchove d'Exaerde (van de balie te 
Brussel). 

2e KAMER.- 23 november 1977. 

1° CASSATIEMIDDELEN. - STRAF
ZAKEN. - CASSATIEBEROEP VAN DE 
BEKLAAGDE. - MIDDEL WAARIN AAN 
HET ARREST WORDT VERWETEN ElSER 
NIET TE HEBBEN VRIJGESPROKEN VAN 
EEN TELASTLEGGING EN ZIJN VRIJ
SPRAAK VAN EEN ANDERE TELAST
LEGGING NIET TE HEBBEN BEVESTIGD. 
- ARREST WAARIN WORDT VASTGE
STELD DAT DIE TELASTLEGGINGEN NIET 
BEWEZEN ZIJN EN UIT HOOFDE VAN 
DEZE TELASTLEGGINGEN GEEN VEROOR
DELING WORDT OPGELEGD.- MIDDEL 
NIET ONTV ANKELIJK BIJ GEBREK AAN 
BELANG. 

2° GERECHTSKOSTEN. - STRAF
ZAKEN.- STRAFVORDERING.- VER
OORDEELDE, ElSER IN HOGER BEROEP, 
EN HOGER BEROEP VAN HET OPENBAAR 
MINISTERIE TEGEN HEM. - VERZWA
RING VAN DE STRAF DIE DE EERSTE 
REOHTER HEEFT UITGESPROKEN WE
GENS EEN BEWEZEN VERKLAARD MIS
DRIJF EN WIJZIGING TEN GUNSTE VAN 
DE BEKLAAGDE, OP BEPAALDE PUNTEN, 
VAN DE VEROORDELING DOOR DE 
EERSTE REOHTER. - VEROORDELING 
IN ALLE KOSTEN VAN DE STRAFVORDE
RING.- WETTIGHEID. 

(1) Cass., 20 september 1976 (A1•r. cass., 
1977, biz. 78). 

1° Niet ontvankelijk, bij gebrek aan 
belang, is het middel hieruit afgeleid 
dat het arrest de beklaagde niet vrij
spreekt van een der telastleggingen en 
zijn vrijspraak door de eerste rechter 
van een andere telastlegging niet be
vestigt, wanneer het arrest vaststelt dat 
deze telastleggingen niet bewezen zijn en 
uit hoofcle van cleze telastleggingen geen 
ve1·oorcleling uitsp1·eekt. 

2° Door op het hager beroep van het open
bam· ministm·ie alleen, de straf die de 
eerste 1·echter wegens een bewezen ve1·
klaa1·cl misclrijj heejt ttitgespmken te 
ve1·zwm·en, lean het hof van beroep cle 
beklaagcle, eise1' in hoge1· bm·oep, in alle 
kosten van cle strafvorclering ve1·oordelen, 
zelfs inclien het de veToordeling cloo1· de 
ee1·ste 1'echter op bepaalde pttnten ten 
gunste van de belclaagde wijzigt (2). 
(Art. 3, tweede lid, wet van 1 juni 
1849; artt. 194 en 211 Sv.) 

(BOEOKMANS, T. ROSSEEL.) 

ARREST (veTtaling). 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 20 september 1977 door het 
Hof van Beroep te Brussel gewezen ; 

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

Over het derde middel, hie1·uit afgeleid 
dat het arrest eiser niet vrijspreekt van 
de hem onder A -1 ten laste gelegde feiten 
noch de beslissing bevestigt waarbij de 
eerste rechter eiser vrijgesproken heeft 
van de telastlegging B, 

terwijl het hof van beroep vaststelt dat 
die telastleggingen niet bewezen zijn : 

Overwegende dat het arrest voor de 
misdrijven A-1 en B tegen eiser geen 
enkele veroordeling uitspreekt ; 

Dat het middel niet ontvankelijk is bij 
gebrek aan belang; 

Over het vierde middel, him•ttit afgeleid 
dat het arrest eiser van een telastlegging 
vrijspreekt maar niet een deel van de 
kosten ten laste laat van de Staat : 

Overwegende dat het hof van beroep 
dat, op hoger beroep van het openbaar 
ministerie, de straf verzwaart die door de 

(2) Raadpi. cass., 19 april 1977 (A1-r. cass., 
1977, biz. 859). 
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eerste rechter werd uitgesproken wegens 
een bewezen verklaard misdrijf, de 
beklaagde beroeper, thans eiser, mag 
veroordelen in alle kosten, zelfs al 
wijzigt het op sommige punten en ten 
gunste van laatstgenoemde de door de 
eerste rechter uitgesproken veroordeling ; 

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 ; 

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

Overwegende dat eiser geen enkel 
middel aanvoert ; 

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

23 november 1977. - 2e kamer. 
V oorzitter, Baron Richard, voorzitter. -
Verslaggever, de H. Stranard. - Gelijk
luidende conclusie, de H. Charles, advo
caat-generaal.- Pleite1·s, de H. Lancaster 
en Mevr. Frere (van de balie te Brussel). 

1e KAMER.- 24 november 1977. 

1° ARBEIDSOVEREENKOMST. -
HANDELSVERTEGENWOORDIGERS. -
ARREST DAT VASTSTELT DAT EEN HAN
DELSAGENT NIET ONDER HET GEZAG 
VAN EEN OPDRAOHTGEVER STAAT. -
ARREST WAARIN WETTIG WORDT BE
SLIST DAT DEZE AGENT GEEN HANDELS
VERTEGENWOORDIGER IS IN DE ZIN 
VAN ARTIKEL 2 VAN DE WET VAN 
30 JULI 1963. 

2° BEVOEGDHEID EN AANLEG. -
BURGllfRLIJKllf ZAKEN. -ARREST W AAR
IN WORDT VASTGESTELD DAT EllfN 
HANDELSAGllfNT NIET ONDER HET GEZAG 
VAN EEN OPDRAOHTGllfVER STAAT. -
ARREST WAARIN WETTIG BESLIST 
WORDT DAT DEZE AGllfNT GEEN HAN
DllfLSVERTllfGENWOORDIGllfR IS EN DAT 
HET GESOHIL TUSSEN Dllf PARTIJEN TOT 
DE BEVOllfGDHEID VAN DE RllfOHTBANK 
VAN KOOPHANDEL BEHOORT. 

1° en 2° Het arrest dat op grand van 
feitelijke gegevens, die het preciseert, 
vaststelt dat een handelsagent niet onder 
het gezag van een opdrachtgever staat, 

beslist wettig dat deze agent geen 
handelsvertegenwoordiger is in de z1:n 
van artikel2 van de wet van 30 juli 1963 
en dat het geschil tussen de pm·tijen 
onde1· de bevoegdheid van de rechtbank 
van koophandel valt ( 1). 

(LOIOQ, T. NAAMLOZE VENNOOTSOHAP 
« METALLURGIQUllf DU OUIVRE ».) 

ARREST (vertaling). 

HET HOF ; - Gelet op de bestreden 
arresten, op 30 juni 1976 en 25 november 
1976 gewezen door het Hof van beroep 
te Brussel; 

Over het middel afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 97 van de Grand
wet, 1 en 2 van de wet van 30 juli 1963 
houdende het statuut der handels
vertegenwoordigers, 573, 574 en 578 van 
het Gerechtelijk Wetboek (genoemd ar
tikel 573 als gewijzigd bij de wet van 
24 juni 1970), 1832, 1833, 1862 tot 1864, 
1984 van het Burgerlijk Wetboek, 1 en 
176 van titel IX van boek I van het 
Wetboek van Koophandel, 

dooTdat het bestreden arrest van 
30 juni 1976, zonder te betwisten dat de 
activiteit waarvoor eiser door verweerster 
werd vergoed erin bestond « een clienteel 
op te sporen en te bezoeken met het oog 
op het onderhandelen over of het 
afsluiten van zaken », beslist dat « gei'nti
meerde (thans eiser) in zijn betrekldngen 
met appellante (thans verweerster) geen 
handelsvertegenwoordiger was >> en « dat 
deze betrekkingen bijgevolg niet geregeld 
worden door de wetten betreffende de 
arbeidsovereenkomst voor bedienden », 
het bestreden arrest bijgevolg het be
roepen vonnis van de Rechtbank van 
Koophandel te Brussel vernietigt, in 
zoverre dit de door eiser opgeworpen 
exceptie van onbevoegdheid Tatione 
mate1·iae had aangenomen, en het bestre
den arrest deze beslissing op de volgende 
motieven steunt : 1° er bestond binnen 
de verwerende vennootschap een afdeling 
« Skinplate » die geleid werd door eiser 
samen met de directie-generaal van 
deze vennootschap ; eiser besliste samen 
met laatstgenoemde over elk belangrijk 
probleem; de zaken gebeurden alsof 
hijzelf deel uitmaakte van de directie; 
hij ondertekende samen met de directie 
(Mevr. Bachman of Mevr. Cypres) prak-

(1) Raadpl. cass., 15 oktober 1075 (A1'1·. 
cass., 1976, biz. 207) en 11 mei 1077 (ibid., 
1977, biz. 932). 
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tisch aile briefwisseling en behandelde 
de briefwisseling die betrekking had 
op zijn afdeling ; 2° eiser werd sinds 
1 januari 1966 voor zijn prestaties 
bezoldigd door connnissielonen die hele
maal niet vast waren en waarbij geen 
minimum gewaarborgd werd en ontving 
een forfaitair bedrag van 1.000 frank per 
maand voor zijn verplaatsingskosten; 
3° hij had zelf gevraagd om normalerwijze 
geen geschreven verslagen aan ver
weersters directie over te leggen, maar hij 
bracht haar elke dag op de hoogte van 
zijn activiteiten; hij moest dus geenszins 
op vaste uren aanwezig zijn op de maat
schappelijke zetel doch kwam er elke 
dag minstens eenmaal, soms zelfs twee
maal ; 4° eiser schreef in een brief, met 
zijn hoofding, aan verweerster betrekke
lijk een derde : « ik meen dat we hen 
moeten opbellen om te zeggen dat we te 
hunner beschikking staan " ; 5° ver
weerster gebruikte in een brief aan een 
derde aangaande eiser de term << partner
ship "• « waarin de idee vereniging van 
vennootschap besloten ligt >> ; de ver
schillende bovenvermelde gegevens 
(sub 2, 3 en 4) « stennnen overeen met 
het systeem van medebeheer van een 
sector, volgens wellr (eiser) een handels
agent was die niet onder Ieiding van een 
opdrachtgever handelde "• << medebeheer 
van eenzelfde handelszaak impliceert 
noodzakelijk een wederzijdse controle 
van de betrokken partijen en hun 
instemming, welke begrippen onverenig
baar zijn met Ieiding van de ene over de 
andere '' ; 6° de bewoording « afgevaar
digde '' die verweerster in haar brieven 
aan derden meermaals gebruikt om eiser 
aan te duiden « ligt eveneens in de lijn 
van hetgeen voorafgaat "• want eiser 
« stelde zich aan zijn correspondenten 
juridisch voor als lasthebber van de 
verwerende vennootschap "• 

terwijl, ee1·ste onderdeel, uit de in het 
bestreden arrest aangehaalde feitelijke 
gegevens niet volgt dat eiser « een 
handelsagent zou geweest zijn die niet 
handelde onder Ieiding van een opdracht
gever >> ; inzonderheid het feit dat eiser 
directeur was van een afdeling van 
verweerster, samen met haar directeurs, 
alsof hij tot de directie behoorde, en dat 
hij samen met de directie de brief
wisseling ondertekende en de brief
wisseling betrekkelijk zijn afdeling 
(supra, 1 °) zelf afhandelde, geenszins 
uitsluit dat eiser, zoals elke directeur 
van verweerster, onderworpen was aan 
haar gezag, dat wil zeggen aan het gezag 
van haar raad van beheer ; daaruit volgt 

dat het bestreden arrest zijn beslissing 
niet wettelijk verantwoord heeft volgens 
welke eiser, in zijn betrekkingen met 
verweerster, geen handelsvertegenwoor
diger was en het geschil tot de bevoegd
heid van de rechtbank van koophandel 
behoorde (schending van al de in het 
middel bedoelde bepalingen, met uit
zondering van de artikelen van het 
Burgerlijk Wetboek en van het Wetboek 
van Koophandel); 

W at betreft het eerste onderdeel : 

Overwegende dat het arrest, om te 
beslissen dat uit de betrekkingen tussen 
eiser en de verwerende vennootschap 
bleek dat hij in werkelijkheid een 
handelsagent was die niet onder Ieiding 
van een opdrachtgever handelde, zich 
niet beperkt tot de overwegingen die in 
dit onderdeel van het middel worden 
aangehaald ; 

Dat het bovendien ook erop wijst, met 
name, op grond van feitelijke gegevens 
die het preciseert, dat eiser de directie 
van een afdeling van verweerster waar
nam samen 1net de personen die tot haar 
« directie-generaal " behoorden, en dat 
hij samen met hen « over elk belangrijk 
probleem besliste " ; dat deze situatie 
overeenstemt met de uitdrukking « part
nership " die verweerster met betrekking 
tot eiser gebruikt ; dat het ging om een 
systeem waarbij eiser met verweerster 
het << medebeheer " uitoefende « over 
een afdeling van laatstgenoemdes acti
viteit" 

Dat het, zonder een van de in het 
middel vermelde wettelijke bepalingen 
te schenden, tenslotte zegt dat het 
medebeheer van eenzelfde handelsonder
ne~ing noodzakelijk vanwege de betrok
ken partijen een wederzijdse controle 
impliceert welke niet mag verward 
worden met het begrip Ieiding van de 
enen over de anderen ; 

Overwegende dat het arrest, nu het 
aldus heeft vastgesteld dat eiser een 
zelfstandig handelsagent was, wettelijk 
beslist dat laatstgenoemde in zijn betrek
kingen met verweerster geen handels
vertegenwoordiger was in de zin van 
de wet van 30 juli 1963 houdende het 
statuut der handelsvertegenwoordigers, 
en dat het geschil tussen de partijen tot 
de bevoegclheid van de rechtbank van 
koophandel behoorde ; 

Dat het eerste onderdeel van het 
middel niet kan aangenomen worden ; 
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Om die redenen, verwerpt de voor
ziening ; veroordeelt eiser in de kosten, 

24 november 1977. - 1 e kamer. -
V oo1·zitter en V erslaggever, Baron Richard, 
voorzitter. - Gelijkluidende conclusie, 
de H. Colard, advocaat-generaal. -
Pleiters, de HH. Kirkpatrick en Dassesse. 

1 e KAMER. - 25 november 1977. 

OVEREENKOMST.- ONGElOORLOOFDEl 
OORZAAK. - BEGRIP. 

Het jeit dat tussen de p1·estaties van de 
partijen in een overeenkomst een wan
verhouding bestaat sluit niet in dat de 
oorzaak van die overeenkomst aan de 
zijde van een of van beide partijen 
ongeoorloofd is. (Artt. 6 en 1131 B.W.) 

(PERSONENVElNNOOTSOHAP MElT BEPElRKTE 
AANSPRAKELIJKHEID «DE DIJLE », T, 
LElDERHANDLER-LOPElS-CARDOSO.) 

ARREST. 

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

Over het middel afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 6, 1108, 1109, 1110, 
1116, 1118, 1131, 1133, 1156, 1382, 1383 
van het Burgerlijk W etboek en 97 van 
de Grondwet, 

doo1·dat het arrest voor recht zegt dat 
eiseres is gehouden, in uitvoering van de 
overeenkomst van 7 april 1970, aan ver
weerster een commissie van 50.000 frank 
te betalen op iedere verkoop van een 
magazijn in het winkelcentrum « Euro
shopping >> vanaf 7 april 1970 tot en met 
7 april 1973, wanneer de koper op de 
lijst bij die overeenkomst gevoegd voor
komt, om de redenen dat door deze 
overeenkomst eiseres zich ertoe verbond 
een commissie van 50.000 frank te 
storten « sur chaque vente et ce par 
parcelle de magasin s'effectuant avec 
les amateurs indiques par nous par ecrit 
sur feuilles annexes>>; dat deze overeen
komst vergezeld is van een lijst met 
namen en adressen die tegengetekend 

werd door de zaakvoerder van eiseres ; 
dat de aangehaalde tekst, hoewel enigs
zins gebrekkig opgesteld, niettemin vol
doende duidelijk en ondubbelzinnig is 
om het besluit te wettigen dat eiseres 
zich verbonden heeft tot betaling van een 
commissie van 50.000 frank voor iedere 
verkoop van een winkelruimte aan een 
van de liefhebbers vermeld op de aan de 
overeenkomst gehechte lijst, en zonder 
dat, met betrekking tot deze liefhebbers, 
vanwege verweerster enige andere pres
tatie dan hun vermelding op deze lijst 
moest worden bewezen ; dat eiseres zich 
tevergeefs beroept op een wanverhouding 
tussen de respectievelijk door beide 
partijen aangegane verbintenissen; dat 
zulke wanverhouding, zelfs indien ze 
bewezen is, op zichzelf geen reden kan 
zijn tot uitlegging van een beding dat 
volkomen duidelijk is en dienvolgens 
geen verdere uitlegging vereist; dat 
daarbij de wilsvrijheid van eiseres door 
geen gebrek was aangetast, 

terwijl, em·ste onderdeel, het arrest 
enerzijds vaststelt dat de kwestieuze 
overeenkomst gebrekkig is opgesteld en 
anderzijds de door eiseres voorgestelde 
interpretatie verwerpt omdat de overeen
komst duidelijk is ; deze motieven dubbel
zinnig en tegenstrijdig zijn en ten 
onrechte haar interpretatie van de 
overeenkomst verwerpen (schending van 
de artikelen 97 van de Grondwet en 1156 
van het Burgerlijk Wetboek); 

tweede onderdeel, het feit dat eiseres 
zich ertoe zou hebben verbonden een 
commissie van 50.000 frank te betalen 
bij elke verkoop aan een liefhebber, 
wiens naam door verweerster !outer op 
een door haar opgestelde lijst was 
vermeld, door het arrest als ernstige 
wanverhouding tussen de respectieve 
contractuele prestaties wordt aanvaard, 
zodat de overeenkomst tengevolge van 
haar ongeoorloofde oorzaak tegen de 
goede zeden en de openbare orde indruist 
en nietig is ; dat in alle geval de beslissing 
onvoldoende gerechtvaardigd is, nu ze 
deze grond van nietigheid verwerpt 
omdat hij geen 'l:vi.lsgebrek zou uitmaken 
(schending van de artikelen 6, 1108, 1109, 
1110, 1116, 1118, 1131, 1133, 1382, 1383 
van het Burgerlijk W etboek en 97 van 
de Grondwet) : 

W at het eerste onderdeel betreft : 

Overwegende dat het dubbelzinnig 
noch tegenstrijdig is eensdeels vast te 
stellen dat de overeenkomst « enigszins 
gebrekkig >> is opgesteld en anderdeels 
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te beschouwen dat haar tekst « voldoende 
duidelijk en ondubbelzinnig " is om de 
interpretatie van verweerster aan te 
nemen en die van eiseres te verwerpen ; 

Overwegende dat de rechter op onaan
tastbare wijze een overeenkomst inter
preteert op voorwaarde dat hij de bewijs
kracht ervan niet miskent ; dat, nu dit 
niet wordt aangevoerd, het onderdeel, 
in zoverre het de schending van arti
kel ll56 van het Burgerlijk Wetboek 
inroept, niet ontvankelijk is ; 

Dat het onderdeel niet kan worden 
aangenomen ; 

W at het tweede onderdeel betreft : 

Overwegende dat het arrest, in strijd 
met de aanvoering van eiseres, geenszins 
vaststelt dat er tussen de respectieve 
contractuele prestaties van de partijen 
een « ernstige " wanverhouding bestaat ; 
dat het zich ertoe beperkt van een 
wanverhouding te gewagen ; 

Overwegende dat het louter bestaan 
van een wanverhouding tussen de pres
taties van de in een overeenkomst 
betrokken partijen in se niet impliceert 
dat de oorzaak van die overeenkomst 
bij een of beide partijen ongeoorloofd is; 

Overwegende dat, nu deze door eiseres 
thans aangevoerde grond van nietigheid 
van de overeenkomst aan de rechter niet 
werd onderworpen, het arrest deze grond 
van nietigheid, wegens welke reden ook, 
niet heeft verworpen en niet hoefde te 
verwerpen; 

Dat het onderdeel niet kan worden 
aangenomen ; 

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

25 november 1977. - 18 kamer. -
Voorzitte1·, de H. de Vreese, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - Verslaggever, 
de H. Sury. - Gelijkluidende conclusie, 
de H. Krings, advocaat-generaal. 
Pleiter, de H. Houtekier. 

18 KAMER.- 25 november 1977. 

VONNISSEN EN ARRESTEN. -BUR
GERLIJKE ZAKEN. - 0VERLEGGING 
VAN DE STUKKEN. - BESLISSING TOT 
VASTSTELLING DAT EEN P ARTIJ EEN 
STUK HEEFT OVERGELEGD 'rOT STAVING 

VAN HAAR STELLING.- VASTSTELLING 
IMPLIOEERT DAT DE RECHTER NAGE
GAAN HEEFT OF DIT STUK REGELMATIG 
IS OVERGELEGD. 

W anneer de beslissing vaststelt dat een 
partij tot staving van haar stelling 
een stuk heeft overgelegd, impliceert 
deze vaststelling dat de rechter nagegaan 
heejt of dit stuk was overgelegd ove?·een
komstig de artikelen 736, 737 en 740 
van het Gerechtelijk Wetboek (1). 

(SCHOEFS, T. CLAUW EN ANTHIERENS.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 16 juni 1976 door het Hof van 
Beroep te Antwerpen gewezen ; 

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

Dat het middel feitelijke grondslag 
mist; 

Over het tweede middel, afgeleid uit de 
schending van artikel 97 van de Grand
wet en van de rechten van de verdediging 
zoals ze worden beschermd door arti
kel 736 van het Gerechtelijk Wetboek, 

doordat het arrest zijn beslissing laat 
steunen op een stuk, getiteld « Overdracht 
van handelszaak "' gedagtekend 1 de
cember 1971, 

te1·wijl, nu uit geen enkel stuk van de 
procedure blijkt dat tijdens de debatten 
dit stuk aan eiser zou zijn medegedeeld, 
de vermeldingen van het arrest niet 
volstaan om na te gaan of de rechten 
van de verdediging van eiser, zoals die 
door artikel 736 van het Gerechtelijk 
Wetboek worden beschermd, werden 
geeerbiedigd, waaruit volgt dat de ver
meldingen van het arrest niet volstaan 
om aan het Hof de mogelijkheid te geven 
de wettelijkheid van de beslissing te 
controleren, hetgeen gelijkstaat met een 
gebrek aan de door artikel 97 van de 
Grondwet vereiste motivering : 

Overwegende dat het arrest vaststelt 
dat een stuk, getiteld « overdracht van 

(1) Cass., 21 maart 1975 (A?·r. cass., 1975, 
blz. 821); raadpl. cass., 28 februari 1975 
(ibid., 1975, biz. 742). 
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handelszaak », gedagtekend 1 december 
1971, ondertekend door verweerder en 
eiser, wordt overgelegd ; 

Dat deze vaststelling impliceert dat 
het hof van beroep de regelmatige 
overlegging van het kwestieuze stuk 
overeenkomstig de artikelen 736, 737 
en 740 van het Gerechtelijk Wetboek 
heeft nagegaan ; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen ; 

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

25 november 1977. - 18 kamer. -
V oorzitter, de H. de V reese, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - V1Yrslaggever, 
de H. Gerniers. - Gelijkluidende con
clusie, de H. Krings, advocaat-generaal. 
- PleitM', de H. Bayart. 

1 e KAMER. - 25 november 1977. 

RECHTBANKEN. - VERZOEKSOHRIFT 
TOT ONTTREKKING VAN DE ZAAK AAN 
DE REOHTER OVEREENKOMSTIG DE 
ARTIKELEN 648, 652 TOT 657 VAN RET 
GEREOHTELIJK WETBOEK. - ARREST 
VAN RET HoF VAN CASSATIE W AARBIJ 
WORDT BEVOLEN DAT VAN RET VER
ZOEKSOHRIFT MEDEDELING WORDT GE
DAAN AAN DE BETROKKEN REOHTERS. 
-ARREST TOT VASTSTELLING VAN DE 
TERMIJN WAARBINNEN DE REOHTERS 
HUN VERKLARING MOETEN AFLEGGEN. 

Alvorens uitspraak te doen over het verzoe~: 
sch?-ijt van de p1•ocureur-genemal. b~J 
het hof van beroep, dat gegrond is 
hie1·op dat de rechters gedu1·ende mee1' 
dan zes maanden verzuimd hebben de 
zaak te berechten die zij in beraad 
hadden genomen, beveelt het Hoj, als het 
dit geraden acht, dat van het verzoek
schrijt mededeling wordt gedaan aan de 
betrokken 1•echters, ten einde binnen 
een bepaalde te1·mijn, hun verkla1·ing 
ondeman op de uitgijte van 's Hojs 
arrest te stellen en ook dat van dit arrest 
mededeling wordt gedaan aan de procu
reur-generaal bij het hof van beroep van 
wie het verzoeksch1·ijt uitgaat. 

(PROOUREUR-GENERAAL BIJ RET HOF 
VAN BEROEP TE BRUSSEL, IN ZAKE 

PERSONENVENNOOTSOHAP MET BE
PERKTE AANSPRAKELIJKHEID « FA VEL », 
T. LAFERE.) 

ARREST, 

HET HOF ; - Gelet op het verzoek
schrift uitgaande van de Procureur
generaal bij het Hof van Beroep te 
Brussel, op 20 oktober 1977 ter griffie van 
het Hof neergelegd en ertoe strekkende 
de zaak ingeschreven op de algemene rol 
van de Rechtbank van Koophandel te 
Brussel onder nr. 1213/77 aan de heren 
Grootaert, rechter-kamervoorzitter, Ver
moesen en Gillis, rechters in handels
zaken, te onttrekken ; 

Overwegende dat het verzoekschrift 
aanvoert dat voornoemde rechters ge
durende meer dan zes maanden verzuimd 
hebben de zaak die zij in beraad hadden 
genomen, te berechten ; 

Gelet op de artikelen 648, 652 tot en 
met 657 van het Gerechtelijk W etboek ; 

Overwegende dat het Hof van oordeel 
is dat van alles mededeling moet worden 
gedaan; 

Om die redenen, en zonder acht te 
slaan op de door de betrokken rechters 
op 24 november 1977 neergelegde brief, 
nu hun optreden, buiten het in artikel 656 
van het Gerechtelijk W etboek bepaald 
geval, niet ontvankelijk is, beveelt : 
1 o dat mededeling zal worden gedaan 
aan voornoemde rechters ten einde binnen 
een termijn eindigende op 7 december 
1977, hun verklaring onderaan op de 
uitgifte van dit arrest te stollen; 2° dat 
mededeling zal worden gedaan aan de 
Procureur-generaal bij het Hof van 
Beroep te Brussel; 3° dat raadsheer 
Chatel op 9 december 1977 verslag zal 
uitbrengen ; houdt de kosten aan. 

25 november 1977. - 18 kamer. 
Voorzitter, de H. de Vreese, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - VM·slaggever, 
de H. Chatel.- Gelijkluidende conclusie, 
de H. Krings, advocaat-generaal. 

3e KAMER.- 28 november 1977. 

EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. 
VERDRAG TOT OPRIOHTING VAN EEN 
EUROPESE EOONOMISOHE GEMEEN
SCRAP. - PREJUDIOIELE VRAAG. -
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VRAAG OVER DE UITLEGGING VAN 
EEN BEPALING VAN HET VERDRAG. 
- VRAAG OPGEWORPEN IN EEN ZAAK 
AANHANGIG BIJ HET HoF VAN CAS
BATIE. - HOF VAN 0ASSATIE IN DE 
REGEL ERTOE GEHOUDEN DE ZAAK BIJ" 
HET HOF VAN .JUSTITIE VAN DE EURO· 
PESE GEMEENSOHAPPEN AANHANGIG 
TEMAKEN. 

W anneer een vraag ovet• de uitlegging 
van een bepaling van het V e~·drag tot 
op1•ichting van de Europese Economische 
Gemeenschap aan het Hof van Oassatie 
wordt voorgelegd, moet het, in de 1'egel, 
de zaak aanhangig maken bij het H of 
van J ustitie van de Eu1·opese Gemeen
schappen (I). (Art. 177 Verdrag tot 
oprichting van de Europese Econo
mische Gemeenschappen, goedgekeurd 
bij handeling van de wetgevende 
macht van 2 december 1957.) 

(DEFRENNE, T. NAAMLOZE VENNOOTSOHAP 
"LUOHTVAARTMAATSOHAPPIJ SABENA ,,) 

ARREST (ve1·taling). 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 23 april 197 5 door het Arbeids
hof te Brussel gewezen ; 

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

van artikel 119 van het V erdrag van 
25 maart 1957 tot oprichting van de 
Europese Economische Gemeenschap, 
l van de wet van 2 december 1957 
houdende onder meer goedkeuring van 
het V erdrag tot oprichting van de 
Europese Economische Gemeenschap, 
1315 van het Burgerlijk Wetboek, 870 
van het Gerechtelijk Wetboek, 47bis 
van de wet van 12 april 1965, ingevoerd 
bij artikel 61 van de arbeidswet van 
16 maart 1971, 14 van het koninklijk 
besluit nr. 40 op de vrouwenarbeid, 
vervangen door genoemd artikel 47bis 
van de wet van 12 april 1965, en 97 van 
de Grondwet, 

doo1·dat het arrest, bij de uitspraak 
over het tweede punt van de vordering, 
met name de eis van eiseres tot betaling 
van een bedrag van 166.138 frank als 
vermeerdering van de vergoeding bij 
het einde van de beroepsloopbaan, bij 

(1) Oass., 16 juni 1976 (A1'1', cass., 1976, 
blz. 1153); raadpl. cass., 7 januari en 23 juni 
1977 (ibid., 1977, blz. 493 en 1095). 

bevestiging van het beroepen vonnis 
beslist dat de vordering niet gegrond is, 
onder meer op grond dat " de vaststelling 
van een leeftijdsgrens die verschilt voor 
mannelijke en vrouwelijke werknemers 
die geacht worden dezelfde arbeid te 
verrichten niet behoort tot de belonings
voorwaarden die krachtens artikel 119 
van het Verdrag van Rome beschermd 
worden "• dat " het probleem van de 
termijn die de partijen aan een overeen
komst met onbeperkte duur hadden 
gesteld niet tot de toepassingssfeer van 
artikel 119 van het V erdrag van Rome 
behoort "• dat de " leeftijdsgrens voor 
hofmeesteressen in het vliegwezen, welke 
ten deze op veertig jaar werd vastgesteld, 
geen schending is van het beginsel van 
gelijke beloning als gewaarborgd bij 
artikelll9 van het Verdrag van Rome "• 
dat << appellante "• thans eiseres, << twee 
essentieel verschillende toestanden ten 
onrechte gelijkstelt : deze van de aange
stelde die de:finitief ongeschikt wordt 
verklaard en deze van de aangestelde die 
een leeftijdsgrens heeft bereikt die ten 
deze bij overeenkomst op veertig jaar 
werd vastgesteld ,, dat " appellante zou 
moeten aantonen, wat ze niet doet, dat 
een hofmeester aan wiens contract voor 
onbepaalde tijd een termijn wordt ge
steld, met name de leeftijdsgrens van 
veertig jaar, een vergoeding bij het einde 
van de beroepsloopbaan zou ontvangen 
die meer zou bedragen dan de vergoeding 
die onder dezelfde voorwaarden aan de 
hofmeesteressen in de luchtvaart wordt 
toegekend "• 

terwijl, eerste onderdeel, het beginsel 
van gelijk loon voor mannelijke en 
vrouwelijke werknemers voor gelijke 
arbeid, als vastgelegd in artikel 119 van 
het Verdrag van Rome, zich verzet tegen 
elke ongelijkheid of discriminatie, onder 
meer in verband met alle " voordelen 
in geld of in natura die de werkgever 
direct of indirect aan de werknemer uit 
hoofde van zijn dienstbetrekking be
taalt >> ; het opleggen aan de vrouwelijke 
werknemers van een op veertig jaar 
vastgestelde leeftijdsgrens, dus een grens 
die lager ligt dan deze welke aan de 
mannelijke werknemers wordt opgelegd 
die dezelfde arbeid verrichten, en de 
daaruitvoortvloeiende toekenning aan 
de eerstgenoemden van een " vergoeding >> 

bij het einde van hun beroepsloopbaan, 
die, wat niet werd betwist, lager ligt dan 
de vergoeding waarop een mannelijke 
werknemer zou kunnen aanspraak maken 
wanneer op dezelfde leeftijd, met de
zelfde ancienniteit en zonder aan hem te 
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verwijten dringende reden een einde zou 
worden gemaakt aan zijn arbeidsovereen
komst, in strijd zijn met dez<_J gelijkheid 
van cc indirecte » voordelen dw opgelegd 
wordt door de genoemde bepaling van 
het Verdrag van Rome, 

zodat het arrest met schending van de 
artikelen 119 van het V erdrag van 
25 maart 1957 tot oprichting van de 
Europese Economische Gemee~schap, 
1 van de wet houdende goedkeurmg van 
2 december 1957, 47bis van de wet van 
12 april 1965, ingevoerd bij artikel 61 
van de arbeidswet van 16 maart 1971, 
14 van het koninklijk besluit nr. 40 van 
24 oktober 1967 op de vrouwenarbeid 
waarin ook het beginsel van de gelijke 
beloning wordt vastgelegd, vervangen 
bij genoemd artikel 4 7 bis van de wet 
van 12 april 1965, gezegd heeft dat 
artikel 119 van het V erdrag van Rome 
niet toepasselijk is op een discriminatie 
welke stoelt op de vaststelling van een 
verschillende leeftijdsgrens voor manne
lijke en vrouwe~ijke werkne~ers en de 
daaruitvoortvloe1ende toekennmg aan de 
vrouwelijke werknemers, die .. de op 
veertig jaar vastgestelde leeftiJ~sgre~~ 
hebben bereikt, van een vergoedmg biJ 
het einde van de beroepsloopbaan die 
lager ligt dan de vergoeding die wordt 
toegekend aan de mannelijke wer~emers 
die verplicht worden hun betrekkmg te 
verlaten op dezelfde leeftijd, ~et de
zelfde ancienniteit en zonder drmgende 
reden; 

tweede onderdeel, om te beslissen dat 
c< de leeftijdsgrens voor hofmeesteressen 
in de luchtvaart die ten deze op veertig 
jaar is vastgesteld geen schending vormt 
van het beginsel van het gelijk loon als 
gewaarborgd bij artikel 119 van het 
Verdrag van Rome », het arrest enkel 
vaststelt dat " de bepaling van een 
verschillende leeftijdsgrens voor manne
lijke en vrouwelijke werknemers die 
geacht worden dezelfde arbeid te ver
richten niet behoort tot de loonvoor
waarden die krachtens voornoemd arti
kel 119 beschermd worden>> en dat cc het 
probleem van de termijn die door de 
partijen aan een overeenkomst met 
onbeperkte duur wordt gesteld niet 
behoort tot de toepassingssfeer van 
artikel 119 », zonder te antwoorden op 
de conclusie waarin eiseres aantoonde 
dat het vaststellen van een leeftijdsgrens 
een " beloningsvoorwaarde >> was in de 
zin van artikel 119 van het V erdrag van 
Rome nu ze onder meer de daaruitvoort
vloeie~de ongelijkheid benadrukte in de 
cc indirecte voordelen >> die toegekend 

worden bij het vertrek van een werk
nemer op veertig jaar, welk verschil 
volgens eiseres een discriminatie vormde 
zelfs wanneer men zulks ten onrechte 
een " arbeidsvoorwaarde >> noe1nt, zodat 
het arrest dat dit middel niet beantwoord 
heeft, niet regelmatig met redenen is 
omkleed (schending van artikel 97 van 
de Grondwet); 

de1•de ondedeel, in dergelijke omstan
digheden het aantonen van de discrimi
natie, behoudens schending van de 
regels inzake de bewijslast, niet kon 
onderworpen worden aan het bijkomend 
bewijs dat een hofmeester wiens overeen
komst voor onbepaalde duur een termijn 
bevatte, met name de leeftijdsgrens van 
veertig jaar, een vergoeding bij het einde 
van de beroepsloopbaan zou ontvangen 
die meer zou bedragen dan de vergoeding 
van de hofmeesteressen in de luchtvaart 
onder dezelfde omstandigheden, nu een 
dergelijk bewijs onmogelijk kon worden 
geleverd aangezien in de overeenkomsten 
van de mannelijke werknemers een 
dergelijke leeftijdsgrens van veertig jaar 
niet voorkomt, en dit feit, samen met 
een vergoeding cc bij het einde van de 
beroepsloopbaan >> welke in die omstan
digheden aan de vrouwelijke werknemers 
wordt toegekend, precies de aangeklaagde 
discriminatie vormde en bijgevolg het 
enige feit was dat door eiseres moest 
aangetoond worden (schending van de 
artikelen 1315 van het Burgerlijk Wet
hoek en 870 van het Gerechtelijk 
Wetboek); 

het tweede, afgeleid uit de schending 
van de artikelen 2, 3, 117, 119 van het 
Verdrag van 25 maart 1957 tot oprich
ting van de Europese Economische 
Gemeenschap, l van de wet van 2 de
cember 1957, houdende met name goed
keuring van het verdrag tot oprichting 
van de Europese Economische Gemeen
schap, 6 en 6bis van de Grondwet, en 
van het algemeen beginsel van het 
Belgisch en gemeenschapsrecht, dat .~e 
gelijkheid van de geslachten betrekkehJk 
de arbeidsvoorwaarden oplegt, 

doo1·dat, om met bevestiging van het 
beroepen vonnis de vorderingen onge
grond te verklaren die eiseres had inge
steld tot betaling van een bedrag van 
166.138 frank, als vermeerdering van de 
vergoeding bij het einde van de beroeps
loopbaan, en van een ander bedrag van 
334.000 frank als schadevergoeding voor 
de schade die aan haar pensioen werd 
toegebracht, welke vorderingen met name 
steunen op het middel, dat het opleggen 
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aan vrouwelijke werknemers van een 
leeftijdsgrens van veertig jaar die lager 
ligt dan de aan mannelijke werknemers 
opgelegde grens, een discriminatoire in
vloed heeft op de bezoldiging van 
mannelijke en vrouwelijke werknemers, 
die strijdig is met artikel 119 van het 
Verdrag van Rome, het arrest vaststelt 
dat « artikel 119 van het Verdrag van 
Rome uitsluitend de gelijke beloning 
voor mannelijke en vrouwelijke werk
nemers bedoelt ,, dat « het dus geen 
betrekking heeft op de overige arbeids
voorwaarden " en dat « de vaststelling 
van een leeftijdsgrens die verschilt voor 
mannelijke en vrouwelijke werknemers 
die geacht worden dezelfde arbeid te 
verrichten niet behoort tot de belonings
voorwaarden die krachtens artikel 119 
beschermd worden " en besluit dat << de 
ten deze op veertig jaar vastgestelde 
leeftijdsgrens voor hofmeesteressen in de 
luchtvaart geen schending vormt van 
het beginsel van gelijke beloning als 
gewaarborgd door artikel 119 van het 
Verdrag van Rome "• 

te1·wijl, eerste onclercleel, artikel 119, 
gelet op de sociale en economische 
finaliteit van het verdrag, uitgelegd 
moet worden als een bepaling die voor
ziet in gelijke arbeidsvoorwaarden voor 
de werknemers van de Gemeenschap in 
het algemeen en voor de mannelijke 
en vrouwelijke werknemers in het bij
zonder, en het arrest, door deze nit
legging te weigeren, niet enkel artikel 119 
geschonden heeft doch eveneens de 
bepalingen van het Verdrag van Rome 
waarin deze finaliteit wordt vastgesteld, 
en inzonderheid de artikelen 2, 3 en 117 
van het Verdrag ; 

tweecle onclercleel, het vaststellen van 
een leeftijdsgrens in de arbeidsovereen
komsten van de vrouwelijke werknemers 
die lager ligt dan deze van de arbeids
overeenkomsten voor mannelijke werk
nemers waardoor de hofmeesteres in de 
luchtvaart die haar werk op veertigjarige 
leeftijd moet verlaten, een vergoeding 
wegens het einde van haar beroeps
loopbaan en een pensioen ontvangt die 
minder bedragen dan hetgeen de hof
meester ontvangt die met dezelfde 
ancienniteit zijn werk stopzet omdat hij 
definitief arbeidsongeschikt wordt ver
klaard, een willekeurig onderscheid impli
ceert dat enkel op een criterium van 
geslacht steunt en bijgevolg een discri
minatie vormt die wordt verboden door 
de artikelen 6 en 6bis van de Grondwet 
waarin de gelijkheid van de Belgen voor 
de wet wordt vastgelegd en waarin elke 

discriminatie in verband met het genot 
van rechten en vrijheden wordt verboden 
(schending van de artikelen 6 en 6bis 
van de Grondwet); 

clercle onclercleel, de door eiseres aange
klaagde discriminatie verboden wordt 
door het algemeen beginsel van Europees 
recht waarin de gelijke beloning voor de 
mannelijke en vrouwelijke werknemers 
wordt voorgeschreven, evenals door het 
algemeen beginsel van binnenlands recht 
dat dezelfde inhoud heeft, twee beginselen 
die van openbare orde zijn (schending 
van het algemeen beginsel van Europees 
recht en van het algemeen beginsel van 
Belgisch recht die een gelijke beloning 
voor mannelijke en vrouwelijke werk
nemers voorschrijven) : 

Overwegende dat, om aan eiseres een 
verhoging te ontzeggen van de vergoeding 
bij het einde van de beroepsloopbaan 
en van de schadevergoeding wegens de 
schade die, volgens haar zeggen, aan 
haar pensioen werd toegebracht, omdat 
in haar overeenkomst met verweerster 
een beding voorkomt dat bepaalt dat 
genoemde overeenkomst een einde zou 
nemen wanneer de leeftijd van veertig 
jaar is bereikt, welk beding niet voorkomt 
in het contract van de mannelijke werk
nemers die geacht worden dezelfde arbeid 
te verrichten als een << hofmeesteres in 
de luchtvaart "• het arrest beslist dat 
artikel 119 van het V erdrag van Rome 
enkel betrekking heeft op de gelijke 
beloning voor mannelijke en vrouwelijke 
werknemers, dat het dus geen betrekking 
heeft op de overige arbeidsvoorwaarden 
en dat de vaststelling van een ver
schillende leeftijdsgrens voor mannelijke 
en vrouwelijke werknemers die geacht 
worden dezelfde arbeid te verrichten, 
niet behoort tot de beloningsvoorwaarden 
die krachtens artikel 119 beschermd 
worden, en beslist dat de ten deze op 
veertig jaar vastgestelde leeftijdsgrens 
voor de << hofmeesteressen in de lucht
vaart " geen schending vormt van het 
beginsel van de gelijke beloning zoals 
het wordt gewaarborgd door artikel 119 
van het Verdrag van Rome ; 

Overwegende dat eiseres betoogt, ener
zijds, dat genoemd artikel 119, overeen
komstig de sociale en economische finali
teit van het Verdrag, in die zin moet 
worden uitgelegd dat het voorziet in 
gelijke arbeidsvoorwaarden voor de werk
nemers van de Gemeenschap in het 
algemeen en voor de mannelijke en 
vrouwelijke werknemers in het bijzonder, 
anderzijds, dat de door haar aangevoerde 
discriminatie door een algemeen beginsel 
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van gemeenschapsrecht zou verboden 
zijn; 

Overwegende dat het midde1 een vraag 
nopens de uit1egging van het gemeen
schapsrecht opwerpt ; 

Overwegende dat in de huidige stand 
van de rechtsp1eging het Hof van 
J ustitie van de Europese Gemeen
schappen krachtens artike1 117 van het 
Verdrag uits1uitend bevoegd is om bij 
wijze van prejudiciiile beslissing over 
deze vraag uitspraak te doen ; 

Om die redenen, ste1t de uitspraak uit 
tot het Hof van Justitie van de Europese 
Gemeenschappen bij wijze van prejudi
ciii1e beslissing over de volgende vraag 
uitspraak heeft gedaan: moet artikel 119 
van het Verdrag van Rome waarin het 
beginsel van «de gelijke beloning voor 
mannelijke en vrouwelijke werknemers 
voor gelijke arbeid » wordt vastgelegd, 
wegens de dubbele economische en 
sociale flnaliteit van het V erdrag uitge
legd worden in die zin dat het niet enkel 
voorziet in gelijke beloningen maar ook 
in gelijke arbeidsvoorwaarden voor 
mannelijke en vrouwelijke werknemers, 
en, meer bepaald, vormt het beding in de 
arbeidsovereenkomst van een « hofmees
teres in de luchtvaart » waarbij aan 
genoemde overeenkomst een einde wordt 
gemaakt wanneer deze bediende de 
leeftijd van veertig jaar heeft bereikt, 
terwijl het vaststaat dat in de overeen
komst van de mannelijke hofmeesters 
die geacht worden dezelfde arbeid te 
verrichten een dergelijke leeftijdsgrens 
niet voorkomt, een discriminatie die 
verboden wordt door genoemd artikelll9 
van het Verdrag van Rome of door een 
beginsel van het gemeenschapsrecht, 
indien dit beding pecuniaire gevolgen 
kan hebben, met name betrekkelijk 
de vergoeding wegens het einde van de 
beroepsloopbaan en het pensioen? ; houdt 
de kosten aan. 

28 november 1977. - se kamer. -
Voorzitter, de H. N aulaerts, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggever, 
de H. Janssens. - Gelijkluidende con
clusie, de H. Duchatelet, advocaat
generaal. - Pleite~·s, de HH. De Gryse 
en Dassesse. 

38 KAMER. - 28 november 1977. 

1° ARBEIDSOVEREENKOMST. -
0NTSLAG W:ElG:ElNS DRING:ElND:El R:EDI!lN. 
- FElT SED:ERT TEN MINSTE DRIE 
DAG:EN B:ElK:ElND.- B:mGRIP. 

2° ARBEIDSOVEREENKOMST. -
0NTSLAG W:ElG:ElNS DRING:END:El R:ED:EN, 
- SOHORSING VAN D:El UITVO:ERING VAN 
D:E OV:EREENKOMST TIJD:ENS D:El JAAR· 
LIJKSE VAKANTIE. - D:m W:ERKG:EV:ER 
IS V:ERPLIOHT OPZEGGING T:El DO:EN 
BINNEN DRIE DAG:EN NADAT HIJ K:ENNIS 
HEEFT VAN DE FElTEN TOT R:EOHTVAAR· 
DIGING VAN DE B:EEINDIGING EN MOET 
VAN DE DRING:ENDE RED:EN:EN BINNEN 
DRIE DAG:EN NA HET ONTSLAG K:ENNIS 
GEVEN. 

1° Onder hetfeit dat, inzake arbeidsovereen
komsten, ontslag zonder opzegging recht
vaa?·digt, maar dat, om te kunnen wm·den 
aangevoerd, niet sede1·t ten minste d1·ie 
dagen mag belcend zijn aan de pa1·tij, die 
ontslag geejt, wo1·dt verstaan het feit 
met alle omstandigheden die daarvan 
een dringende reden kunnen maken ( 1). 
(Art. 18 gecoi:ird. wetten betreffende het 
bediendencontract van 20 juli 1955.) 

2° Niettegenstaande schorsing van de 
uitvoe1•ing van de overeenkomst tijdens 
de jaarlijkse vakantie moet de we1·kgever 
opzegging doen binnen drie dagen 
nadat de feiten tot rechtvaardiging van 
de dringende redenen hem bekend zijn 
en van deze 1·edenen kennis geven 
binnen d1·ie dagen na het ontslag (2). 
(Artt. 12quinquies en 18 gecoi:ird. 
wetten betreffende het bedienden
contract.) 

(NAAMLOZ:El VENNOOTSOHAP 
« OHARBONNAG:ES DU P:ETIT-TRY >>, 

IN V:ElR:ElFF:ElNING, T. SOH:EliN.) 

ARREST (VM'taling). 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 26 januari 1976 door het 
Arbeidshof te Bergen gewezen ; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 18 van de 

(1) Cass., 16 juni 1971 (A?'?', cass., 1971, 
biz. 1045). 

Inzake arbeidsovereenkomst voor werk
lieden, artikel 20. 

(2) Inzake arbeidsovereenkomst voor werk
lieden, de artikelen 20 en 28undecies. 
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wetten betreffende de arbeidsovereen
komst voor bedienden, gecoordineerd bij 
het koninklijk besluit van 20 juli 1955, 
gewijzigd bij artikel 34 van de wet van 
10 december 1962, 1315, 1354, 1356 van 
het Burgerlijk Wetboek, 870 van het 
Gerechtelijk W etboek, 53, 54, 55 van de 
wetten op de handelsvennootschappen, 
gecoordineerd bij het koninklijk besluit 
van 30 november 1935, en 97 van de 
Grondwet, 

dooTdat het arrest, om eiseres te 
veroordelen om aan verweerder een 
vergoeding wegens beeindiging van de 
overeenkomst en een vertrekpremie te 
betalen, beslist dat de betekening van de 
beeindiging en de kennisgeving van de 
dringende redenen die eiseres aanvoert, 
gebeurd zijn na de termijn van drie dagen 
bepaald bij artikel 18 van de gecoordi
neerde wetten betreffende de arbeids
overeenkomst voor bedienden, op grond : 
dat " de aangetekende brieven van 
28 juni 1971 die beiden afkomstig zijn 
van de eisende vennootschappen (met 
name eiseres en de naamloze vennoot
schap Charbonnages d'Aiseau-Presles) en 
ondertekend werden door de vertegen
woordigers van hun onderscheiden raden 
van beheer, dezelfde inhoud hebben en 
ook hetzelfde naschrift ; dat zij onbe
twistbaar aantonen a) dat de genoemde 
raden van beheer genoegzaam werden 
voorgelicht om na ontvangst van Scheins 
brief (thans verweerder) van 12 juni 1971 
te beslissen tot het ontslag op staande 
voet zonder vergoeding; dat mag aan
vaard worden dat de ontvangst van deze 
brief waarschijnlijk gebeurde binnen 
achtenveertig uur na de verzendings
datum en b) dat de genoemde raden 
volgens hun eigen bekentenis vrijwillig 
de verzending van de brief tot beeindi
ging van de overeenkomst tot 28 juni 1971 
hebben uitgesteld; dat deze uitdrukke
lijke wil uitsluit dat de vertraging aan 
overmacht zou kunnen te wijten zijn ll, 
en op grond << dat de brief van 14 no
vember 1973 aan de heer A. Marchal, 
lid van het kabinet van de Minister van 
Economische zaken, aantoont dat de 
twee leden van de raden van beheer die 
de brieven tot beeindiging van de 
overeenkomst hebben ondertekend op 
de hoogte waren van de feiten die volgens 
hen het ontslag rechtvaardigden, dat 
uit hetzelfde stuk blijkt dat de laattijdige 
kennisgeving van de onmiddellijke beein
diging ingegeven werd door overwegingen 
die vreemd zijn aan het sociaal recht )), 

teTwijl, eeTste ondeTdeel, naar luid van 
artikel 18, het ontslag zonder opzegging 

wegens dringende reden geldig wordt 
gegeven wanneer de aangevoerde reden 
sedert ten hoogste drie dagen bekend is 
en daarvan kennis werd gegeven bij 
aangetekende brief binnen drie dagen 
na het ontslag ; het orgaan van eiseres 
dat de beslissing tot beeindiging moest 
nemen, op de hoogte moest zijn ; de 
beslissing van het arrest, dat de beteke
ning van de beeindiging en de kennis
geving van de redenen waarop zij berust 
door eiseres werden gedaan buiten de 
bovenvermelde termijnen van artikel 18, 
impliceerde dat de feitenrechters moesten 
vaststellen dat de raad van beheer van 
eiseres v66r 25 juni 1971 op de hoogte 
was van de redenen die werden vermeld 
in de brief van 28 juni 1971 ; het arrest 
uit de brief tot beeindiging van de 
overeenkomst en zijn naschrift enkel 
afl.eidt dat de raad van beheer voldoende 
werd ingelicht " na de ontvangst van 
Scheins brief van 12 juni 1971 )) ; het 
oordeelt dat de briefbinnen achtenveertig 
uur na de verzending werd ontvangen 
en dat de raad, volgens zijn eigen 
bekentenis, vrijwillig de verzending van 
de brief tot beeindiging van de overeen
komst heeft uitgesteld tot 28 juni ; deze 
vaststellingen niet aantonen dat de bij 
artikel18 bepaalde termijnen niet werden 
nageleefd, bij ontstentenis de termijn 
v66r 25 juni te preciseren binnen welke 
de raad van beheer van eiseres, na 
ontvangst van verweerders brief, genoeg
zaam werd ingelicht om de betwiste 
beslissing te nemen, en omdat zij niet 
preciseert dat de laattijdige verzending 
van de brief aantoonde dat de bekendheid 
van het feit en de beslissing van v66r 
25 juni dagtekenden ; het arrest bijgevolg 
artikel 18 van de wetten betreffende de 
arbeidsovereenkomst voor bedienden en 
de organieke regels inzake de bewijslast 
schendt (schending van de artikelen 1315 
van het Burgerlijk Wetboek en 870 van 
het Gerechtelijk Wetboek) en althans 
niet genoegzaam naar recht met redenen 
is omkleed (schending van artikel 97 
van de Grondwet) ; 

tweede ondeTdeel, eiseres in haar regel
matige conclusie voor het hof van beroep 
had betoogd dat het vertrekpunt van de 
termijn van artikel 18 het ogenblik is 
waarop de grieven die na een onderzoek 
worden aangevoerd en waarvan bij 
aangetekend schrijven van 28 juni 1971 
kennis wordt gegeven, bekend zijn aan 
het orgaan bevoegd om tot de afdanking 
van verweerder te besluiten, met name 
de raad van beheer van eiseres ; deze 
grieven verschillen van hetgeen kon 



- 351 

worden afgeleid enkel uit verweerders 
brief van 12 juni 1971 of althans dat ze 
slechts met zekerheid konden worden 
aangetoond en hun dringend karakter 
konden verkrijgen door het onderzoek 
dat steunde op de gevolgtrekkingen uit 
de genoemde brief van 12 juni 1971 en 
door bemoeiingen van de raad van 
beheer en het werkcomite ; door niet te 
onderzoeken hoeveel tijd vereist was 
om na 14 juni 1971 het bewijs te leveren 
van het vaststaand en dringend karakter 
van de feiten die als dringende reden 
werden aangevoerd en voor de deliberatie 
van de raad van beheer van eiseres om 
te beslissen tot beeindiging zonder opzeg
ging, het arrest ten aanzien van de 
genomen conclusie niet genoegzaam met 
redenen is omkleed (schending van arti
kel 97 van de Grondwet); het arrest, 
door te oordelen dat die vraag onbe
langrijk is voor de juiste toepassing van 
artikel 18 van de gecoordineerde wetten 
betreffende de arbeidsovereenkomst voor 
bedienden, deze wettelijke bepaling heeft 
geschonden en ook de artikelen 53, 54 en 
55 van de gecoordineerde wetten op de 
handelsvennootschappen ; de vaststelling 
van het arrest « dat op 21 juni 1977 de 
twee leden van de raad van beheer die 
de brief tot beeindiging van de overeen
komst hadden ondertekend op de hoogte 
waren van de feiten die volgens hen de 
opzegging rechtvaardigden " niet be
tekent dat de raad van beheer van eiseres 
op die datum, of op elke andere v66r 
25 juni, volledig op de hoogte was en 
bijgevolg het beschikkende gedeelte van 
de bestreden beslissing niet verantwoordt 
(schending van de artikelen 18 van de 
gecoordineerde wetten betreffende de 
ar beidsovereenkomsten voor bedienden, 
53, 54, 55 van de gecoordineerde wetten 
op de handelsvennootschappen die in 
het middel worden bedoeld en 97 van de 
Grondwet); door tenslotte de bekentenis 
die eiseres had gedaan in het naschrift 
bij de ontslagbrief tegen haar aan te 
wenden zonder acht te slaan op het 
middel van haar bijkomende conclusie 
ten betoge << dat deze brief tegelijkertijd 
geschreven en voorgelegd werd met de 
ontslagbrief van de Oharbonnages 
d'Aiseau-Presles aan de gelntimeerde 
(thans verweerder) in antwoord op ver
weerders verwijt van 12 juni 1971 waarin 
hij zich bekloeg over het feit dat de brief 
van 27 mei 1971 hem werd toegestuurd 
(door de Oharbonnages d'Aiseau-Presles) 
toen hij een dag vrijaf had genomen », 
het arrest artikel 97 van de Grondwet 
schendt en bijgevolg de artikelen 1354 
en 1356 van het Burgerlijk Wetboek; 

de1·de onderdeel, uit de motieven van het 
arrest niet kan worden afgeleid of, naar 
het oordeel van de feitenrechters, enkel 
de ondertekenaar van de ontslagbrief op 
de hoogte moesten zijn van de aange
voerde grieven om de termijn van arti
kel 18 te doen lopen dan wel of, integen
deel, de wettelijke termijn slechts begon 
te lopen vanaf het ogenblik dat elk lid 
van de raad van beheer op de hoogte 
was, welke leden een collegiale beslissing 
moesten nemen die werd getroffen na de 
ontvangst van Scheins brief van 12 juni 
1971 ; deze motieven het althans niet 
mogelijk maken na te gaan of de wette-
1ijke termijn begon te lopen op het 
ogenblik dat de raad van beheer werkelijk 
op de hoogte was van de als dri:ngende 
reden aangevoerde feiten, dan wel of, 
met verwijzing naar het feit dat de twee 
beheerders die de brief tot beeindiging 
van de overeenkomst ondertekend 
hebben, op 21 juni 1971 op de hoogte 
waren van de feiten die naar hun oordeel 
de opzegging rechtvaardigden, de feiten
rechters hebben willen beslissen dat, 
zelfs indien de raad van beheer pas drie 
dagen voor de opzegging op de hoogte 
was van die feiten, de beeindiging te 
laat gebeurde ten aanzien van artikel 18, 
omdat de twee beheerders, die op de 
hoogte waren van de feiten sinds 21 juni 
1971, de raad van beheer te laat zouden 
samengeroepen hebben om redenen die 
« niets uitstaande hebben met het sociaal 
recht " (schending van artikel 97 van 
de Grondwet) : 

Over het geheel van het middel : 

Overwegende dat het arrest vaststelt 
dat eiseres in haar brief van 28 juni 1971 
de onmiddellijke beeindiging van de 
overeenkomst rechtvaardigde door ver
weerders weigering de aard en het bedrag 
aan te geven, zoals eiseres hem op 27 mei 
1971 had gevraagd, van de lonen die hij 
van andere industriele of financiele 
groepen ontving ; dat zij uit dit « ont
wijkingsmanoeuver » afieidde dat de 
genoemde lonen aanzienlijk waren en 
overeenstemden met een belangrijk ge
deelte van de tijd die verweerder geacht 
werd volledig aan haar te besteden ; dat 
eiseres verweerder bovendien verweet 
dat hij op 16 juni 1971 met vakantie 
was vertrokken ondanks het feit dat de 
voorzitter van de raad van beheer zich 
daartegen uitdrukkelijk had verzet, wat 
aldus voor de tweede maal gebeurde, nu 
hij naar Alnerika vertrok in de maand 
maart 1971 tegen de wil van de genoemde 
raad, en dat eiseres tenslotte de toon 
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van verweerders brief van 12 juni 1971 
onaanvaardbaar achtte ; 

Overwegende dat het arrest bovendien 
erop wijst, enerzijds, dat de ontslagbrief 
ondertekend is door de vertegenwoor
digers van de raad van beheer van eiseres, 
dat deze raad genoegzaam werd ingelicht, 
om de beslissing tot ontslag op staande 
voet en zonder vergoeding te treffen, 
na de ontvangst van eisers brief van 
12 juni 1971, dat mag aanvaard worden 
dat deze ontvangst gebeurde achten
veertig uur na de verzending, en, ander
zijds, dat de raad van beheer, zoals hij 
zelf erkent, de verzending van de ontslag
brief heeft uitgesteld tot 28 juni 1971, 
dat deze uitdrukkelijke wil uitsluit dat 
de vertraging bij de verzending zou 
kunnen te wijten zijn aan overmacht ; 

Dat het arrest door de voormelde 
vaststellingen en overwegingen beslist 
dat de raad van beheer vanaf 14 juni 
1971, dus twee dagenna de ontvangstvan 
verweerders brief van 12 juni, het geheel 
van de feiten kon beoordelen ter verant
woording van de beeindiging van ver
weerders overeenkomst wegens dringende 
redenen die zij overneemt in haar brief 
van 28 juni 1971 ; 

Overwegende dat het feit dat ontslag 
zonder opzegging rechtvaardigt, het feit 
is met inachtneming van alle omstandig
heden die er het kenmerk van dringende 
reden kunnen aan geven ; 

Overwegende dat het arrest, door die 
uitspraak, de in het middel aangehaalde 
wettelijke bepalingen niet schendt en 
evenmin aan de aangeklaagde tegen
strijdigheid en dubbelzinnigheid lijdt, 
doch zijn beslissing regelmatig met 
redenen heeft omkleed en wettelijk 
verantwoord heeft volgens welke de raad 
van beheer van eiseres reeds op 14 juni 
1971 verweerders gedrag kon beoordelen 
en vanaf die datum met kennis van zaken 
de beslissing kon treffen, de overeenkomst 
met verweerder op staande voet te 
beeindigen ; 

Dat bijgevolg de brief, die op 28 juni 
1971 enkel door de twee leden van de 
raad van beheer, wiens bevoegdheid om 
eiseres geldig te verbinden voor de feiten
rechter niet werd betwist, werd verstuurd, 
laattijdig was ingevolge artikel 18 van 
de wetten betreffende de arbeidsovereen
komst voor bedienden, gecoordineerd op 
20 juli 1975; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen ; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 12quinquies 
en 18 van de wetten betreffende de 

arbeidsovereenkomsten voor bedienden, 
gecoordineerd bij koninklijk besluit van 
20 juli 1955 (artikel 12quinquies, ge
wijzigd bij de artikelen 34 van de wet 
van 10 december 1962 en 42 van de 
wet van 21 november 1969, en artikel18, 
gewijzigd bij de artikelen 34 van de wet 
van 10 december 1962 en 48 van de wet 
van 21 november 1969), 

doo1·dat het arrest, om eiseres te ver
oordelen om aan verweerder een vergoe
ding wegens beeindiging van de overeen
komst en een vertrekpremie te betalen, 
beslist dat de betekening van de beeindi
ging en de kennisgeving van de dringende 
redenen die eiseres aanvoert gebeurden 
na de termijn van drie dagen als bepaald 
bij artikel 18 van de gecoordineerde 
wetten betreffende de arbeidsovereen
komst voor bedienden, op grond dat zij 
op 28 juni 1971 gebeurden, ogenblik 
waarop de dringende redenen sedert 
meer dan drie dagen gekend waren, 

terwijl, in de onderstelling dat de 
bekendheid met de aangevoerde grieven, 
die het vertrekpunt vormt van de termijn 
bedoeld in artikel 18 van de gecoordi
neerde wetten betreffende de arbeids
overeenkomst voor bedienden, bereikt 
werd tussen 14 juni 1971, datum van de 
ontvangst van Scheins brief van 12 juni 
1971, en 25 juni 1971, vanafwelke datum 
de opzegging binnen de wettelijke termijn 
zou gegeven zijn, het vaststond dat 
verweerder zijn jaarlijkse vakantie had 
genomen van 16 tot en met 27 juni; nu 
overeenkomstig artikel 12quinquies van 
de gecoordineerde wetten betreffende 
de arbeidsovereenkomst voor bedienden 
de arbeidsovereenkomst gedurende deze 
periode geschorst was, de termijn van 
artikel 18 van dezelfde wetten gedurende 
dezelfde periode eveneens geschorst was, 
zodat, zelfs wanneer de grieven op 14 of 
15 juni 1971 bekend waren, de opzegging 
op 28 juni niet te laat wercl gedaan 
(schending van al de in het middel 
aangehaalde wettelijke bepalingen) 

Overwegende dat krachtens arti
kel 12quinquies, eerste lid, van de ge
coordineerde wetten betreffende de ar
beidsovereenkomst voor bedienden de 
uitvoering van de arbeidsovereenkomst 
geschorst is de dagen waarop de onderne
ming wegens jaarlijkse vakantie ges~oten 
is alsook de dagen waarop de bed1ende 
buiten die periode jaarlijkse vakantie 
neemt; 

Dat het tweede lid van dezelfde 
wettelijke bepaling voorschrijft dat de 
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bediende tijdens deze schorsing het recht 
heeft de overeenkomst op te zeggen en 
de opzeggingstermijn loopt wat betreft 
de opzegging die val?- hem uitgaat, 
terwijl uit het derde hd van hetzel~~e 
artikel 12quinquies volgt dat de termiJn 
van de door de werkgever gedane opzeg
ging slechts ingaat bij de hervatting 
van de uitvoering van de overeenkomst ; 

Dat zowel uit deze verschillende 
wettelijke bepalingen als uit het door de 
wetgever nagestreefde ~oel b~ijkt dat nu, 
niettegenstaande de mtvoermg van de 
overeenkomst tijdens de jaarlijkse 
vakantie wordt geschorst, de overeen
komst blijft voortbestaan, zowel de 
werkgever als de werknemer toch het 
recht hebben hun contractuele ver
houdingen te beeindigen ; 

Dat, in geval de werkgever meent de 
overeenkomst van de werknemer op 
staande voet wegens dringende redenen 
en zonder opzegging te kmmen beeindi
gen, evenwel moet worden geo?rdeeld 
ter vrijwaring van de rechten d1e door 
artikel 18 van de gecoordineerde wetten 
aan de bediende worden verleend, dat de 
door deze wettelijke bepaling voorge
schreven termijnen niet geschorst worden 
tot de werkhervatting, en dat, enerzijds, 
de werkgever aan de bediende het 
ontslag wegens dringende redenen niet 
meer mag geven wanneer het feit dat het 
zou gerechtvaardigd hebben seder~. ter;
minste drie dagen aan de partlJ d1e 
ontslag geeft bekend is, en dat, ander
zijds, binnen de drie dagen na de opzeg
ging kennis moet worden gegeven va~ de 
motieven van de genoemde opzeggmg ; 

Overwegende dat, nu het oordeelt dat 
de beslissing tot beeindiging van de 
overeenkomst vanaf 14 juni 1971 geldig 
kon worden genomen, zoals blijkt uit 
het antwoord op het eerste middel, het 
arrest wettelijk beslist dat, niettegen
staande de schorsing van de uitvoering 
van de overeenkomst tij dens verweerders 
vakantie van 16 tot 28 juni 1971, de 
redenen van de kennisgeving van 28 juni 
1971 te laat werden aangevoerd; 

Dat het middel naar recht faalt ; 

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

28 november 1977. - 3e kamer. -
V oo1"zitte1", de H. N aulaerts, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - Verslaggeve1·, 
de H. Clason. - Gelijkluidende conclusie, 
de H. Duchatelet, advocaat-generaal. -
Pleiters, de HH. Dassesse en Van Ryri. 

CASSATIE, 1978. - 12 

3e KAMER. - 28 november 1977. 

1o BEVOEGDHEID EN AANLEG. 
B:mvo:ElGDHEID.- ARB:EliDSR:ElCHTBANK. 
- B:ElSLISSING VAN D:El RAAD VAN 
BEH:El:ElR VAN HET RIJKSFONDS VOOR 
SOCIAL:El R:ElCLASS:ElRING VAN MIND:ElR
VALIDEN, VOLG:ElNS WELKE :ElEN SOHOOL
OPL:EliDING NIET GELIJKG:ElST:ElLD WORDT 
MET BERO:ElPSOPLEIDING, OMSCHOLING 
:ElN HERSCHOLING. - B:ElTWISTING. -
ARB:EliDSRECHTBANK BEVO:ElGD 0 

20 MINDER-VALIDEN.- BESLISSING 
VAN D:El RAAD VAN B:ElHEER VAN HET 
RIJKSFONDS VOOR SOCIALE R:ElOLAS
S:ElRING VAN MIND:ElR-VALIDEN VOLGENS 
WELKE EEN SCHOOLOPLEIDING NIET 
G:ElLIJKG:ElST:ElLD WORDT MET BERO:ElPS
OPL:EliDING, OMSOHOLING :ElN H:ElRSCHO
LING. - B:ElTWISTING. - BEVOEGDH:EliD 
VAN DE ARB:EliDSRECHTBANK. 

I o en 2o De arbeidsrechtbank is bevoegd 
om kennis te nemen van een betwisting 
inzake de beslissing van de mad van 
behee1" van het Rijksfonds voor sociale 
reclasse1"ing van minde1"-validen volgens 
welke een schoolopleiding niet gelijk
gesteld wo1"dt met beroepsopleiding, om
scholing en herscholing. (Art. 582, 2°; 
art. 26 wet van 16 april 1963 betref
fende de sociale reclassering van 
minder-validen; art. 56, § 2, 1°, 
tweede lid, K.B. van 5 juli 1963 
betreffende de sociale reclassering van 
minder-validen.) 

(RIJKSFONDS VOOR SOCIAL:El RECLASS:ElRING 
VAN D:El MINDER-VALID:ElN, T. PROOU
REUR-G:ElNERAAL BIJ HET HOF VAN 
B:ElRO:ElP T:El LUIK EN V:ElRSOHOREN.) 

ARR:EJST (vertaling). 

RET HOF ; - Gelet op de bestreden 
arresten, op 13 november 1973 en 
9 maart 1976 door het Arbeidshof te 
Luik gewezen ; 

Over het eerste middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 3, 8°, van 
de wet van 16 april 1963 betreffende de 
sociale reclassering van de minder
validen, 56, inzonderheid §§ 1 en 2, 1°, 75 
van het koninklijk besluit van 5 juli 1963 
betreffende de sociale reclassering van 
de minder-validen, 1 van het ministerieel 
besluit van 19 februari 1965 houdende 
vaststelling van de perken binnen en de 



-354-

voorwaarden waaronder een schooloplei
ding bedoeld bij artikel 56, § 1, van het 
koninklijk besluit van 5 juli 1963 betref
fende de sociale reclassering van de 
minder-validen kan worden gelijkgesteld 
met een beroepsopleiding, omscholing 
of herscholing bedoeld bij § 2 van 
hetzelfde artikel, 2 van het ministerieel 
besluit van 19 februari 1965 houdende 
vaststelling van de voorwaarden van 
toekenning, van het bedrag en van de 
modaliteiten voor betaling van de uit
keringen en het aanvullend loon voorzien 
ten gunste van de minder-validen die 
een beroepsopleiding, omscholing en 
herscholing doormaken, 

do01·dat, hoewel eisers raad van beheer 
heeft beslist dat, in het bijzondere geval 
van de tweede verweerder, de school
opleiding die bestond in zijn studies aan 
een universiteit niet kan worden gelijk
gesteld met een beroepsopleiding, om
scholing of herscholing, en aangezien 
de arbeidsrechtbank eisers voorziening 
tegen deze beslissing ontvankelijk doch 
niet gegrond had verklaard, en de raad 
van beheer zijn beoordelingsmacht op 
een regelmatige wijze aangewend heeft, 
het arbeidshof, a) in zijn arrest van 
13 november 1973 voor recht zegt dat 
« de bijzondere beslissingen ll van eiser 
door alle sociale jurisdicties mogen 
onderzocht worden en de heropening 
van de debatten beveelt opdat het hof 
zou kunnen onderzoeken of de raad van 
beheer verweerders studies al dan niet 
moest gelijkstellen met een beroeps
opleiding ; b) in zijn arrest van 9 maart 
1976 zegt dat verweerder door zijn 
universitaire studies voort te zetten zich 
werkelijk reclasseert en herschoolt in de 
zin van de terzake geldende wetgeving 
en eiser veroordeelt om hem de uitke
ringen te betalen die voortvloeien uit 
de gelijkstelling van deze schoolopleiding 
met een beroepsopleiding, omscholing 
en herscholing, enerzijds op de gronden, 
welke het hof uit zijn vorig arrest 
verldaart over te nemen, dat de rechter
lijke macht eisers toepassing van een 
wettelijke of verordeningsbepaling op 
een prive-persoon mag nagaan, en, 
anderzijds, op grond van het feit dat de 
arbeidsgerechten het recht hebben te 
zeggen dat eiser een vergissing begaat 
of een feitelijke toestand onjuist beoor
deelt, wanneer hij, door geen gebruik 
te maken van een mogelijkheid die 
eerder voor de minder-valide dan voor 
hem in het leven werd geroepen, die 
wettelijke of verordeningsbepaling wei
gert toe te passen, en te zeggen dat eiser 

in het hem voorgelegde bijzondere geval 
gebruik moet maken van zijn macht om 
een proces tot stand te brengen die voor 
de minder-valide personen wenselijk is, 

terwijl blijkt uit artikel 56, § 2, van het 
voornoemd koninklijk besluit van 5 juli 
1963 dat de raad van beheer van eiser 
moet beslissen in welke bijzondere ge
vallen een schoolopleiding gelijkgesteld 
wordt met een beroepsopleiding, om
scholing en herscholing, wat uitsluit dat 
de rechter tot een dergelijke gelijkstelling 
zou kunnen beslissen, zodat door in het 
eerste arrest te zeggen, dat het mag 
beoordelen of eisers raad van beheer 
verweerders studies al dan niet moest 
gelijkstellen met een beroepsopleiding, 
en door nadien in zijn arrest van 9 maart 
1976 te beslissen dat deze gelijkstelling 
zich opdrong en door eiser te veroordelen 
om aan de tweede verweerder uitkeringen 
en aanvullend loon te betalen die voort
vloeien uit een dergelijke gelijkstelling, 
het arbeidshof de in het middel bedoelde 
wettelijke en verordeningsbepalingen 
schendt: 

Overwegende dat, volgens de arti
kelen len 5 van de wet van 16 aprill963 
betreffende de sociale reclassering van de 
minder-validen, het Rijksfonds voor so
ciale reclassering van minder-validen 
een openbare instelling met rechts
persoonlijkheid is die beheerd wordt door 
een raad van beheer ; dat daaruit volgt 
dat de beslissingen van de raad van 
beheer beslissingen zijn van het Rijks
fonds waarvan hij het orgaan is ; 

Overwegende dat de beslissing waarbij, 
overeenkomstig artikel 56 van het 
koninklijk besluit van 5 juli 1963 betref
fende de sociale reclassering van de 
minder-validen, de raad van beheer in 
een bijzonder geval uitspraak doet over 
de gelijkstelling van een schoolopleiding, 
bedoeld in § I van dit artikel, met een 
beroepsopleiding, omscholing en her
scholing bedoeld bij § 2, 1°, genomen 
wordt tot toepassing op dat geval van 
artikel 7 5 van hetzelfde koninklijk 
besluit, betrekkelijk de uitkeringen en het 
aanvullend loon waarop de minder
validen, onder de daarin bedoelde voor
waarden, recht hebben wanneer zij, ter 
uitvoering van een overeenkomstig arti
kel 34 van dat koninldijk besluit vast
gesteld proces van beroepsomscholing of 
herscholing, aan deze beroepsopleiding, 
omscholing of herscholing worden onder
worpen; 

Dat deze beslissing bijgevolg betrek
king heeft op de toekenning van uit
keringen aan een minder-valide; 



-355-

Overwegende dat ingevolge artikel 26 
van de voornoemde wet de beslissingen 
genomen door het Rijksfonds voor 
sociale reclassering van de minder
validen en die betrekking hebben op 
de inschrijving of de toekenning van 
uitkeringen en verstrekkingen aan de 
minder-validen voor de arbeidsrechtbank 
betwist kunnen worden ; 

Dat het middel naar recht faalt ; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, en voor zover als nodig van 
de artikelen 3, 8°, van de wet van 16 april 
1963 betreffende de sociale reclassering 
van de minder-validen, 56, inzonderheid 
§§ 1 en 2, 1°, 75 van het koninklijk besluit 
van 5 juli 1963 betreffende de sociale 
reclassering van de minder-validen, 1 van 
het ministerieel besluit van 19 februari 
1965 houdende vaststelling van de per ken 
binnen en de voorwaarden onder dewelke 
een schoolopleiding als bedoeld bij 
artikel 56, § l, van het koninklijk besluit 
van 5 juli 1963 betreffende de sociale 
reclassering van de minder-validen kan 
worden gelijkgesteld met een beroeps
opleiding, omscholing of herscholing 
bedoeld bij § 2 van hetzelfde artikel, 2 van 
het ministerieel besluit van 19 fe bruari 
1965 houdende vaststelling van de 
voorwaarden van toekenning, van het 
bedrag en van de modaliteiten voor 
betaling van de uitkeringen en het 
aanvullend loon voorzien ten gunste 
van de minder-validen die een beroeps
opleiding, omscholing en herscholing 
doormaken, 

doordat, hoewel de raad van beheer 
in het bijzonder geval van verweerder 
heeft beslist dat de studies in de psycho
logie die hij aan de universiteit heeft 
aangevat niet gelijkgesteld kunnen 
worden met een beroepsopleiding, om
scholing of herscholing, het arbeidshof 
in zijn arrest van 9 maart 1976 zegt dat 
die studies voor deze verweerder zeker 
een reclassering en een herscholing 
vormen in de zin van de desbetreffende 
wetgeving, zegt dat hij recht heeft op de 
uitkeringen en de pecuniaire voordelen 
waarin voorzien wordt ten gunste van de 
minder-validen die aan een beroeps
opleiding, omscholing of herscholing 
worden onderworpen, en eiser veroordeelt 
tot betaling daarvan met ingang van de 
datum waarop ze werden aangevraagd 
en aldus beslist op grand dat de tweede 
verweerder wegens een handicap aan 
zijn rechterarm de studies heeft moeten 
opgeven waarin instrumenten worden 

gehanteerd, zoals geneeskunde, schei
kunde, pharmacie en nu zelfs de psycho
logie, dat hij « een kandidatuur in de 
psychologie heeft behaald, doch dat hij 
nu wegens zijn fysische handicap moet 
overgaan naar de licentie in kunst en 
techniek van het woord ,, dat hij als 
tijdelijk opvoeder i:n verschillende instel
lingen werd aangeworven, " dat hij deze 
bedieningen heeft bekomen omdat hij 
cursussen in de psychologie volgde en dat 
de uitoefening van die werkzaamheden 
(aantoont) dat de gevolgde studies bij
dragen tot de reclassering " ; dat er een 
oorzakelijk verband bestaat tussen de 
handicap en de gevolgde studies << aan
gezien verweerder om zich volgens zijn 
ambitie en mogelijkheden te reclasseren 
verplicht werd studies te doen en dan 
nog enkel studies die geen gebruik van de 
rechterarm vereisen ,, dat << voldaan is 
aan de wettelijke voorwaarden vast
gesteld in de wetgeving om (eiser) in de 
gelegenheid te stellen te beslissen dat 
(verweerders) geval onder de toepassing 
van de wetten valt ,, 

terwijl een schoolopleiding slechts 
gelijkgesteld kan worden met beroeps
opleiding, omscholing of herscholing op 
voorwaarde dat die schoolopleiding ver
eist is met het oog op de plaatsing van 
de minder-valide (artikel 56, § 2, van 
het koninklijk besluit van 5 juli 1963 
betreffende de sociale reclassering van 
de minder-validen), dat zij onmisbaar 
is om, met het oog op zijn plaatsing, 
een opleiding te verwerven welke het 
meest in overeenstemming is met zijn 
aanleg en mogelijkheden (artikel I van 
het mi:uisterieel besluit van 19 februari 
I965 houdende vaststelling van de 
perken binnen en de voorwaarden onder 
dewelke een schoolopleiding bedoeld bij 
artikel 56, § I, van het koninldijk besluit 
van 5 juli I963 betreffende de sociale 
reclassering van de minder-validen kan 
worden gelijkgesteld met een beroeps
opleiding, omscholing of herscholing 
bedoeld bij § 2 van hetzelfde artikel), 
doch dat uit de overwegingen van het 
arbeidshof niet blijkt, althans niet op 
ondubbelzinnige wijze, dat de universi
taire studies van de tweede verweerder 
met het oog op zijn plaatsing onmisbaar 
zouden zijn, zodat, in zoverre het deze 
studies gelijkstelt met een beroepsoplei
ding en eiser veroordeelt om aan de 
verweerder de uitkeringen en het aan
vullend loon te betalen welke wegens 
deze gelijkstelling verschuldigd zijn, 
het arrest niet regelmatig met redenen 
is omkleed (schending van artikel 97 van 
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de Grondwet, en voor zover als nodig, 
van de in het middel bedoelde wettelijke 
en verordeningsbepalingen) : 

Overwegende dat, na eraan te hebben 
herinnerd '' dat artikel 56 van het 
koninklijk besluit van 5 juli 1963 preci
seert dat het reclasseringsproces kan 
worden uitgevoerd door een school
opleiding, vereist met het oog op de 
plaatsing en, in bijzondere gevallen, 
gelijkgesteld met een beroepsopleiding, 
omscholing of herscholing » en verweer
ders studies te hebben vermeld, het 
arrest van 9 maart 1976 met name zegt 
dat verweerder « om zich volgens zijn 
ambitie en mogelijkheden te reclasseren 
verplicht werd studies te doen en dan 
nog enkel studies die, zoals hoven werd 
vermeld, geen gebruik van de rechterarm 
vereisen »; 

Overwegende dat, enerzijds, uit de 
vergelijking van deze motieven blijkt 
dat de door dit arrest bedoelde reclasse
ring een reclassering is met het oog op 
de plaatsing van verweerder en dat, 
anderzijds, het arrest aldus ondubbel
zinnig beslist dat de door verweerder 
gevolgde cursussen onmisbaar zijn om, 
met het oog op die reclassering, een 
opleiding te verwerven welke het meest 
in overeenstemming is met zijn aanleg 
en mogelijkheden ; 

Dat het middel feitelijke grondslag 
mist; 

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

28 november 1977. - 3e kamer. 
Voorzitter, de H. Naulaerts, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggever, 
Baron Vin9otte. - Gelijkluidende con
clusie, de H. Duchatelet, advocaat
generaal.- Pleiter, de H. Biitzler. 

3e KAMER. - 28 november 1977. 

ARBEIDSONGEV AL. BLIJVRNDE: 
ARB:E1IDSONG:E1SCHIKTH:E1ID. - OMV ANG 
VAN DE: SCHADE:. - WAARME:E: MOE:T 
RE:KE:NING WORDEN GE:HOUDEN ? 

Blijvende arbeidsongeschiktheid ten gevolge 
van een a1·beidsongeval bestaat in het 
verlies of de ve1·mindering van de 
economische waarde op de a1·beidsmarkt 

van de getroifene; de omvang van de 
schade wm·dt niet enkel beoordeeld op 
grand van de lichamelijke ongeschiktheid, 
doch ook op grand van de leejtijd, de 
beroepsbekwaamheid, het aanpassings
vermogen, de omscholingsmogelijkheid 
en het concur1·entievermogen van de 
getroifene op de algemene arbeids
markt (1). (Art. 24 arbeidsongevallen
wet van 10 april 1971.) 

(VRRZE:KERINGSMAATSCHAPPIJ 
« DE: VRRENIGDE PROVINCIEN », 

T. DE:CLOE:T.) 

ARREST (ve1·taling). 

RET HOF ; - Gelet op de bestreden 
arresten, respectievelijk gewezen op 9 ok
tober 1974 door het Arbeidshof te 
Brussel, afdeling Bergen, en op 4 oktober 
1976 door het Arbeidshof te Bergen; 

Over de twee middelen samen, 

het eerste, afgeleid uit de schending 
van de artikelen l, inzonderheid eerste lid, 
2, inzonderheid zesde lid, van de wetten 
betre:ffende de vergoeding der schade 
voortspruitende uit de arbeidsongevallen, 
gecoordineerd bij koninklijk besluit van 
28 september 1931, genoemd artikel 2 
gewijzigd bij artikel 1 van de wet van 
10 juli 1951, en 24 van de arbeids
ongevallenwet van 10 april 1971, 

doordat het arrest van 9 oktober 1974 
alvorens recht te doen een desktmdige 
aanstelt met de opdracht te zeggen of en 
eventueel in welke mate, aan de op 
17 pet. geraamde blijvende medische 
arbeidsongeschiktheid, gelet op de alge
mene arbeidsmarkt, een vermindering 
moet worden toegevoegd van de geschikt
heid om te verdienen van Decloet Marcel, 
vermindering die beoordeeld moet worden 
op 25 oktober 1971, datum van de 
consolidatie van de kwetsuren, 

terwijl voor de toepassing ten deze, 
tot 31 december 1971, van de voormelde 
bepalingen van de gecoordineerde wetten 
betreffende de vergoeding der schade 
voortspruitende uit de arbeidsongevallen 
en, sinds 1 januari 1972, van artikel 24 
van de arbeidsongevallenwet van 10 april 
1971, de blijvende arbeidsongeschiktheid 

(1} Raadpi. cass., 11 setember 1969 en 
12 juni 1970 (A1'1'. cass., 1970, biz. 33 en 962}; 
19 december 1973 (ibid., 1974, biz. 451). 
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bestaat in de aantasting van de arbeids
ongeschiktheid van de getroffene, van 
zijn concurrentievermogen, dit wil zeggen 
in het verlies of de vermindering van de 
economische potentie van de getro:ffene, 
die wordt beoordeeld ten opzichte van de 
algemene arbeidsmarkt en van het geheel 
van beroepen die hij nog op regelmatige 
wijze kan uitoefenen; het arbeidshof 
bijgevolg een deskundige niet kon op
dragen te zeggen of en in welke mate 
aan de op 17 pet. geraamde blijvende 
medische arbeidsongeschiktheid, gelet 
op de algemene arbeidsmarkt, een ver
mindering moet worden toegevoegd van 
de geschiktheid tot verdienen van Decloet 
Marcel, vermindering die beoordeeld 
moet worden op 25 oktober 1971, datum 
van de consolidatie van de kwetsuren ; 

het tweede, afgeleid uit de schending 
van de artikelen 1, inzonderheid eerste lid, 
2, inzonderheid zesde lid, van de wetten 
betre:ffende de vergoeding der schade 
voortspruitende uit de arbeidsongevallen, 
gecoordineerd bij koninklijk besluit van 
28 september 1931, genoemd artikel 2 
gewijzigd bij artikel 1 van de wet van 
10 juli 1951, 24 van de arbeidsongevallen
wet van 10 april 1971 en 97 van de 
Grondwet, 

doo1·dat het bestreden arrest van 4 ok
tober 1976 bij de eindbeslissing voor 
recht zegt dat verweerder op de algemene 
arbeidsmarkt voor 27 pet. blijvend 
arbeidsongeschikt is en eiseres bijgevolg 
veroordeelt om hem de wettelijke ver
goedingen te betalen met ingang van 
25 oktober 1971, datum van de consoli
datie van de kwetsuren, op basis van dit 
percentage en in functie van een basis
loon dat op 131.947 frank werd vastge
steld, op grand dat : <<de deskundige 
Saigot tot het volgende besluit komt : 
rekening houdend met de resultaten van 
de medische expertise, met de beschou
wingen van de partijen en met de 
resultaten van mijn opzoekingen meen ik 
in geweten dat op 25 oktober 1971, datum 
van de consolidatie, gelet op de algemene 
arbeidsmarkt, aan de blijvende medische 
arbeidsongeschiktheid van 17 pet. nog 
10 pet. moet worden toegevoegd voor 
de vermindering van de geschiktheid om 
te verdienen van Decloet Marcel ; aldus 
volgens de deskundige de gedeeltelijke 
blijvende arbeidsongeschiktheid van eiser 
op de algemene arbeidsmarkt 27 pet. 
bedraagt ; aangezien de conclusie van de 
deskundige juist is en goed werd onder
zocht, het hoort ze te bekrachtigen en 
deze graad van arbeidsongeschiktheid 

aan te nemen ; eiseres in haar conclusie 
uit het oog verliest dat de wet tot doel 
heeft de economische potentie van de 
getroffene te herstellen, en de aantasting 
van zijn concurrentievermogen op de 
algemene arbeidsmarkt te vergoeden ; 
... zulks een sociaal-economisch feit is dat 
zelf bepaald wordt door de aantasting 
van het fysisch vermogen wat een zuiver 
medisch feit is ; ... in zoverre geoordeeld 
werd dat in eerste aanleg enkel met 
laatstgenoemd feit werd rekening ge
houden en inzoverre de psychotechnische 
deskundige die speciaal werd aangesteld 
formeel besluit tot het bestaan van 
sociaal-economische factoren die de ge
schiktheid om te verdienen van de 
getro:ffene be'invloeden, diens gedeelte
lijke blijvende arbeidsongeschiktheid op 
de algemene arbeidsmarkt moet vast
gesteld worden met inachtneming van 
deze verschillende gegevens "' 

terwijl voor de toepassing ten deze tot 
31 december 1971 van de voormelde 
bepalingen van de gecoordineerde wetten 
betre:ffende de vergoeding der schade 
voortspruitende uit de arbeidsongevallen 
en, sinds 1 januari 1972, van artikel 24 
van de arbeidsongevallenwet van 10 april 
1971, de blijvende arbeidsongeschiktheid 
bestaat in de aantasting van de arbeids
geschiktheid van de getro:ffene en van zijn 
concurrentiemogelijkheid, dit wil zeggen 
in het verlies of de vermindering van de 
economische potentie van de getro:ffene, 
die wordt beoordeeld ten aanzien van de 
algemene arbeidsmarkt en van het geheel 
van beroepen die hij nog op regehnatige 
wijze kan uitoefenen ; het arbeidshof 
bijgevolg de b1ijvende arbeidsongeschikt
heid niet kon vaststellen op 27 pet. door 
voor deze raming bij de blijvende 
medische arbeidsongeschiktheid van 
17 pet. nog de blijvende arbeidsonge
schiktheid bij te tellen van 10 pet. 
wegens de vermindering van verweerders 
geschiktheid om te verdienen (schending 
van de artikelen 1 en 2, inzonderheid 
zesde lid, van de wet van 10 juli 1951, 
1 van de voormelde gecoordineerde 
wetten en 24 van de voormelde wet van 
10 april 1971); uit de overwegingen van 
het arrest alleszins niet kan worden 
afgeleid of volgens de rechters in hager 
beroep het percentage blijvende medische 
arbeidsongeschiktheid overeenstemt met 
een werkelijke aantasting van de op 
bovenvermelde wijze beoordeelde econo
mische potentie van verweerder (schen
ding van artikel 97 van de Grondwet 
en van de overige bovenvermelde be
palingen) : 
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Overwegende dat de blijvende arbeids
ongeschiktheid ten gevolge van een 
arbeidsongeval bestaat in het verlies 
of de vermindering van de economische 
potentie van de getroffene ; dat de 
omvang van de schade niet enkel wordt 
beoordeeld in functie van de fysische 
ongeschiktheid doch eveneens in functie 
van de leeftijd, de beroepsbekwaamheid, 
het aanpassingsvermogen, de omscho
lingsmogelijkheid en het concurrentie
vermogen van de getroffene op de alge
mene arbeidsmarkt ; 

Overwegende dat het arrest van 
9 oktober 1974 zonder dienaangaande 
bekritiseerd te worden vaststelt dat niet 
wordt betwist dat de blijvende << me
dische >> arbeidsongeschiktheid 17 pet. 
bedraagt; 

Overwegende dat, na te hebben onder
zocht of de arbeidsgeschiktheid, gelet 
op de leeftijd, de graad van intelligentie 
en onderwijs, de aanpassingsmogelijkheid 
en de bijzondere omstandigheden van 
de regionale arbeidsmarkt, meer bedraagt 
dan 17 pet., het arbeidshof beslist dat 
het percentage op 27 pet moet worden 
vastgesteld ; 

Overwegende dat het arbeidshof aldus 
aan een percentage blijvende arbeids
ongeschiktheid vastgesteld op grond van 
de algemene arbeidsmarkt geen ander 
percentage arbeidsongeschiktheid toe
voegt dat enkel zou volgen uit econo
mische en sociale factoren ; 

Dat de middelen, die op een onjuiste 
uitlegging van de bestreden arresten 
steunen, feitelijke grondslag missen ; 

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

28 november 1977. - 3e kamer. -
Voo1·zitter, de H. Naulaerts, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - Verslaggeve1·, 
de H . .Janssens. - Gelijkluidende con
clusie, de H. Duchatelet, advocaat
generaal. - Pleiters, de HH. Fally en 
L. Simont. 

2e KAMER. - 29 november 1977. 

BEWI.JS.- STRAFZAKEN.- BEKLAAGDE 
DIE OMSTANDIGHEDEN AANVOERT 
WAARDOOR HET TE ZIJNEN LASTE 
GELEGDE MISDRIJF WORDT UITGE
SLOTEN.- VONNIS TOT VEROORDELING 
OP GROND ALLEEN DAT DE BEKLAAGDE 

NIET DADELIJK OP DEZE OMSTANDIG
HEDEN GEWEZEN HEEFT EN DAT EEN 
DESBETREFFEND ONDERZOEK DUS NIET 
MEER MOGELIJK IS. - SCHENDING 
VAN DE WETTELIJKE REGELS INZAKE 
BEWIJSLAST. 

W anneer de beklaagde omstandigheden 
heeft aangevoe1·d waardoo1• het te zijnen 
laste gelegde misdrijj wo1·dt uitgesloten, 
wm·den de wettelijke regels inzake bewijs
last geschonden door het vonnis dat de 
beklaagde V131'om·deelt op grand alleen 
dat hij deze omstandigheden niet heeft 
aangegeven op het ogenblik zelf dat het 
hem ten laste gelegde jeit was vastgesteld 
en dat de1·halve geen onderzoek meer 
mogelijk is (1). 

(CLAESSENS.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 28 juni 1977 in hoger beroep 
gewezen door de Correctionele Recht bank 
te Gent; 

Over het middel ambtshalve afgeleid 
uit de schending van de artikelen 154 en 
176 van het Wetboek van Strafvordering 
en van de regels inzake het bewijs in 
strafzaken : 

Overwegende dat het vonnis eiser 
veroordeelt wegens het sturen van een 
voertuig in staat van alcoholintoxicatie 
op grond dat hij << die op het ogenblik 
van de feiten in de gelegenheid was een 
verklaring af te leggen over het tijdstip 
van zijn drankverbruik, die de inter
pretatie van de uitslag van de analyse 
van het bloedstaal kon bei'nvloeden, 
weigerde een verklaring af te leggen >> 

en dat << er dus niet kan nagegaan worden 
of de elementen die beklaagde kon in
roepen om het bewijs te leveren dat zijn 
alcoholgehalte in het bloed op het 
ogenblik dat hij een voertuig bestuurde 
minder dan 0,80 gram per liter bedroeg 
met de werkelijkheid strookten >> ; 

Overwegende dat die redengeving erop 
neerkomt de bewijslast om te keren die 
in strafzaken op de vervolgende partij 
rust en het vonnis derhalve zijn beslissing 
niet wettelijk rechtvaardigt ; 

Om die redenen, en zonder dat er 

(1) Raadpl. cass., 18 oktober 1977, supm, 
biz. 220. 
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aanleid:ing toe is de door eiser aange
voerde middelen te onderzoeken die niet 
een ruimere cassatie of een cassatie 
zonder verwijzing kunnen meebrengen, 
vernietigt het bestreden vonnis in zoverre 
het eiser veroordeelt wegens de telast
legging B, zijnde het sturen van een 
voertuig in staat van alcoholintoxicatie, 
en het uitspraak doet over de kosten ; 
beveelt dat van dit arrest melding zal 
worden gemaakt op de kant van de 
gedeeltelijk vernietigde besliss:ing ; laat 
de kosten ten laste van de Staat ; 
verwijst de aldus beperkte zaak naar de 
Oorrectionele Rechtbank te Oudenaarde, 
zitting houdende in hager beroep. 

29 november 1977. - 28 kamer. 
V oo?·zitter, Ridder de Schaetzen, raads
heer waarnemend voorzitter.- Verslag
gevM', de H. Delva. - Gelijkluidende 
conclusie, de H. Duman, eerste advocaat
generaal. - Pleite1·, de H. St. De Vos 
(van de balie te Gent). 

28 KAMER. - 29 november 1977. 

1° VOORZIENING IN OASSATIE. -
PERSONEN BEVOEGD OM ZIOH IN CAS
BATIE TE VOORZIEN.- STRAFZAKEN.
BURGERLIJKE REOHTSVORDERING. -
0PENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAP
PELIJK WELZIJN, ElSER. GEEN 
OVERLEGGING VAN EEN MACHTIGING 
VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER 
EN SCHEPENEN VAN DE GEMEENTE 
WAAR HET CENTRUM ZIJN ZETEL HEEFT. 
- NIET-ONTVANKELIJKHEID. 

2° VOORZIENING IN OASSATIE. -
PERSONEN BEVOEGD OM ZIOH IN CAS
BATIE TE VOORZIEN.- STRAFZAKEN,
BURGERLIJKE RECHTSVORDERING. -
0PENBAAR CENTRUllr VOOR MAATSCHAP
PELIJK WELZIJN, EISER. - MACHTI
GING VAN HET COLLEGE VAN BURGE
MEESTER EN SOHEPENEN OM IN RECHTE 
OP TE TREDEN EN ZIOH BURGERLIJKE 
P ARTIJ TE STELLEN. - MACHTIGING 
DIE GEEN MAOHTIGING INSLUIT OM 
ZICH IN CASSATIE TE VOORZIEN. 

(1) Raadpl. cass., 22 augustus 1973 (A1'1', 
cass., 1973, blz. 1082). 

(2) Raadpl. cass., 24 september 1962 
(Bull. en Pas., 1963, I, 109). 

(3) en (4) Artikel 151 van de wet van 
8 juli 1976 bepaalt dat met name artikel 115 

1° Hoewel een open bam· centrum voor 
maatsohappelijk welzijn, opge1·ioht bij 
de wet van 8 juli 1976, ter bewm·ing van 
reohten zioh in oassatie kan voo1·zien, is 
het aldus ingestelde oassatieberoep niet 
ontvankelijk als niet ?'egelmatig voor 
het H of een maohtiging is voorgelegd 
van het college van bt~1·gemeeste1· en 
schepenen van de gemeente, waar het 
centrt~m zijn zetel heeft ( 1). 

2° De maohtiging die zonde1· verde1·e 
pteoiseting aan het openbaar cent?·um 
voo1· maatsohappelijk welzijn is ve?'leend 
doot het bevoegde o1•gaan van de gemeente 
waar het oent?·um zijn zetel hee:ft, om in 
1'eohte op te t1·eden en zioh burge?'lijke 
partij te stellen, sluit geen maohtiging 
in om zioh in oassatie te voo1·zien (2). 
(Art. 115 organieke wet van 8 juli 1976 
betreffende de openbare centra voor 
maatschappelijk welzijn.) 

( COMMISSIE VAN OPENBARE ONDERSTAND 
VAN DE GEMEENTE TEMSE, 
T. WEYERS EN DE WITTE.) 

ARREST. 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 28 juni 1977 door het Hof 
van Beroep te Gent gewezen ; 

Overwegende dat eiseres, krachtens 
het derde lid van artikel 56 van de wet 
van 10 maart 1925 en behoudens de 
uitzonderingen vermeld in het tweede lid 
van dat artikel (3), geen rechtsvorderin
gen en met name geen cassatieberoep kan 
instellen dan met machtiging van de 
gemeenteraad ; dat de openbare centra 
voor maatschappelijk welzijn, die inge
volge de wet van 8 juli 1976 de taak van 
de connnissies van openbare onderstand 
overnemen, krachtens artikel 115, § 1, 
van die wet (4), de vorenbedoelde rechts
vorderingen niet kmmen instellen dan 
met machtiging van het college van 
burgemeester en schepenen van de 
gemeente die de zetel is van het centrum ; 

Overwegende dat uit de stukken 
waarop het Hof vermag acht te slaan, 
enkel blijkt dat de gemeenteraad van 

van die wet betreffende de rechtsvorderingen 
welke door centra voor maatschappelijk 
welzijn worden ingesteld, slechts uitwerking 
heeft op de dag van de installatie van de raden 
voor maatschappelijk welzijn en i.e. was 
die dag niet anders vastgesteld, zodat het 
IIof geoordeeld heeft dat het beter was 
gewag te maken zowel van de wet van 
10 maart 1925 als van die van 8 juli 1976. 
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de gemeente Temse op 28 februari 1977, 
op het verzoek van eiseres tot machtiging 
om in rechte te treden, zich civiele partij 
te stellen, vergoeding te vorderen en 
hoger beroep in te stellen ten deze, 
machtiging heeft verkregen « om in 
rechte te treden en zich aan te stellen 
als burgerlijke partij in de zaak Weyers
De Witte/0.0.0. Temse "; dat dit stuk 
geen machtiging insluit om cassatie
beroep in te stellen ; 

Dat de voorziening mitsdien niet 
ontvankelijk is; 

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

29 november 1977. - 2 8 kamer. -
Voo1·zitte1·, Ridder de Schaetzen, raads
heer waarnemend voorzitter.- Verslag
geve~·, de H. Soetaert. Gelijkluidende 
conclusie, de H. Dumon, eerste advocaat
generaal. - Pleiter, de H. Olinck (van 
de balie te Antwerpen). 

2e KAMER. - 29 november 1977. 

1 o WETTEN EN BESLUITEN. 
BEKENDMAKING. - KONINKLIJK BE· 
SLUIT TOT GOEDKEURING VAN 
EEN GEMEENTEVERORDENING. - GE
MEENTEVERORDENING INGEVOLGE AR· 
TIKEL 60 VAN DE WET VAN 29 MAART 
1962. - KONINKLIJK BESLUIT DAT 
IN RET cc BELGISOH STAATSBLAD ll MOET 
WORDEN BEKENDGEMAAKT. 

2° STRAF. - STRAF GESTELD OP EEN 
OVERTREDING VAN EEN BEPALING VAN 
EEN GEMEENTEVERORDENING DIE BIJ 
KONINKLIJK BESLUIT MOET WORDEN 
GOEDGEKEURD. - KoNINKLIJK BE
SLUIT NIET BEKENDGEMAAKT IN RET 
« BELGISOH STAATSBLAD ll,- VEROOR
DELING TOT DEZE STRAF.- 0NWETTIG
HEID. 

go WETTEN EN BESLUITEN. 
BEKENDMAKING. - STRAF GESTELD 
OP EEN OVERTREDING VAN EEN GE· 
MEENTEVERORDENING DIE BIJ KONINK-

(1) en (2) Raadpl. de conclusie van het 
Openbaar Ministerie op blz. 361. 

(3) Raadpl. cass., 21 juni 1976 (_Arr. cass., 
1976, blz. 1181) en 15 februari 1977 (ibid., 
1977, blz. 667), «Propos sur !'article 95 de la 

LIJK BESLUIT MOET WORDEN GOED
GEKEURD. - KONINKLIJK BESLUIT 
NIET BEKENDGEMAAKT IN HET cc BEL
GISOH STAATSBLAD ll. - VEROORDE
LING TOT DEZE STRAF. - 0NWETTIG· 
REID. 

4° VERWI.JZING NA OASSATIE. -
STRAFZAKEN. - VEROORDELEND VON
NIB. - VEROORDELING GEGROND OP 
EEN GEMEENTEVERORDENING DIE BIJ 
KONINKLIJK BESLUIT MOET WORDEN 
GOEDGEKEURD. - KoNINKLIJK BE· 
SLUIT NIET BEKENDGEMAAKT IN RET 
cc BELGISOH STAATSBLAD "· - VER
NIETIGING. - VERNIETIGING ZONDER 
VERWIJZING. 

1° De bekendmaking in het Belgisch 
Staatsblad van een koninklijk besluit 
tot goedlceu1·ing van een gemeentelijke 
bouwverordening, ingevolge de a1·ti
kelen 60 en 61 van de wet van 29 maart 
1962 op de stedebouw en de ?'uimtelijke 
ordening, gewijzigd bij a1·tikel 18 van 
de wet van 22 december 1970, moet, 
nu zij uit haar am·d tot openbaa1· nut 
strekt, om verbindend te zijn, geschieden 
op een wijze als bepaald in lid 4 en 5 
van artikel 56 van de gecoordineerde 
wetten van 18 juli 1966 op het gebruik 
der talen in bestuu1·szaken (1). (Art. 129 
Grondwet en art. 56 gecoi:ird. wetten 
van 18 juli 1966.) 

2o en 3° Onwettelijlc is het vonnis dat een 
beklaagde veroordeelt tot een stmf gesteld 
bij een bepaling van een gemeente
verordening die bij koninklijk besluit 
moet worden goedgekeurd, wanneer dit 
besluit niet in het Belgisch Staatsblad 
is bekendgemaakt, als bepaald bij 
artilcel 56 van de gecoordineerde wetten 
van 18 juli 1966 op het gebruilc der 
talen in bestuurszaken (2). (Art. 129 
Grondwet en art. 56 gecoi:ird. wetten 
van 18 juli 1966.) 

40 W anneer het H of, in strafzaken, een 
veroordelend vonnis vernietigt omdat 
deze vero01·deling gegrond is op een 
bepaling van een gemeenteve~·ordening 
die bij koninlclijk besluit moest worden 
goedgekeurd en dit besluit niet in het 
Belgisch Staatsblad is belcendgemaakt, 
als bij de wet vereist, geschiedt de 
vemietiging zonder verwijzing (3). 

Constitution », rede uitgesproken door de 
Procureur-Generaal HAYOIT DE TERMIOOURT, 

op de plechtige openingszitting van het Hof 
van 15 september 1954, inz. blz. 9 en 10. 
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(CHLARIE.) 

Eerste Advocaat-genemal F. Dwmon 
heejt in substantie het volgende gezegd : 

Het door eiser voorgestelde middel 
preciseert voldoende het aan het Hof 
voorgelegde probleem zodat ik mij 
dienaangaande er toe beperk dit middel 
aan te halen : '' schending van de arti
kelen 9 en 129 van de Grondwet en 47 
van de wet van 2 augustus I963 (thans 
artikel 56 van de gecoordineerde wetten) 
op het gebruik der talen in bestuurszaken, 
doordat het arrest eiser veroordeelt om 
bij inbreuk op de artikelen I en 2 van de 
gemeentelijke bouwverordening van de 
gemeente Aalter van 29 mei 1973, 
goedgekeurd bij koninklijk besluit van 
28 november I973, op een terrein 
gelegen te Aalter hoogstammige bomen 
te hebben geveld zonder vergillllling, 
af te geven door het schepencollege van 
de gemeente, en eiser deswege straft 
met de straffen gesteld in artikel 64 van 
de wet van 29 maart I962 op de stede
bouw en de ruimtelijke ordening, terwijl 
de genoemde verordening, genomen 
krachtens het bepaalde in artikel 60 van 
de voormelde wet, ingevolge artikel 6I 
van dezelfde wet de goedkeuring van de 
Koning behoefde ; het koninklijk besluit, 
waarbij die goedkeuring werd verleend, 
ingevolge artikel 56 van de bij koninklijk 
besluit van I8 juli I966 gecoordineerde 
wetten op het gebruik der talen in 
bestuurszaken moest worden bekend
gemaakt in het Belgisch Staatsblad, in zijn 
geheel, daar het op de burgers in het 
algemeen betrekking had, althans bij 
uittreksel of bij wijze van een gewone 
vermelding ; deze bekendmaking evenwel 
niet is geschied, en terwijl, luidens 
artikel I29 van de Grondwet, geen wet, 
geen besluit of verordening van algemeen, 
provinciaal of gemeentelijk bestuur ver
bindend is dan na te zijn bekendgemaakt 
in de vorm bij de wet bepaald, zodat het 
arrest, waarbij eiser wordt gestraft op 
grond van een niet verbindende verorde
ning, moet worden vernietigd >>. 

Twee problemen dienen door het Hof 
onderzocht te worden alhoewel het thans 
te wijzen arrest zou kunnen volstaan 
met een antwoord op het eerste : I 0 dient 
een koninklijk besluit tot goedkeuring 
van een gemeentelijke verordening ge
nomen op grond van de wet van 29 maart 
I962 (en dat verbiedt hoogstammige 
bomen te vellen) in het Staatsblad 
bekendgemaakt te worden ? 2° dient een 
dergelijk koninklijk besluit beschouwd 

te worden als zijnde « van belang voor 
de meerderheid van de burgers » (hetgeen 
een volledige publikatie van het konink
lijk besluit noodzakelijk maakt) ofwel 
als hebbende louter " een openbaar nut » 
(hetgeen slechts een bekendmaking bij 
uittreksel noodzakelijk maakt)? 

Em·ste probleem. Er is geen moeilijk
heid : een bekendmaking was geboden 
vermits : a) niet kan betwist worden dat 
een koninklijk besluit tot goedkeuring 
van een verordening die verplichtingen 
aan iedereen die zich in een bepaalde 
toestand - in abstracto omschreven -
bevindt, oplegt, ten minste " een open
baar nut » heeft ; b) geen enkele wets
bepaling, wat ons probleem betreft, de 
bepalingen van artikel 56 van het 
koninklijk besluit van I8 juli I966 
houdende coordinatie van de wetten op 
het gebruik van de talen in bestuurs
zaken, buiten toepassing verklaard heeft. 

Tweede probleem. 
Heeft een koninklijk besluit tot goed

keuring van een gemeentelijke verorde
ning zoals die welke ons ten deze bezig
houdt, « belang voor de meerderheid 
der burgers » ? 

Een voorafgaande opmerking : de 
uitdrukking « burgers in het algemeen » 
zou beter zijn dan « meerderheid der 
burgers ». Men zou zelfs nog verder 
killlllen gaan en oordelen dat het woord 
«burgers» (citoyens) (d.w.z. « Belgen ») 
inadekwaat is daar de normatieve regels, 
principieel, burgers en vreemdelingen 
betreffen. Maar de wet (art. 56 K.B. van 
I8 juli I966) gewaagt van : « meerde1·heid 
der bu1·gm·s » I 

Het problem lijkt bij een eerste onder
zoek nogalldes. Ik ben nochtans persoon
lijk de mening toegedaan dat niet een 
volledige bekendmaking in het Staatsblad 
nodig is, maar wel een bekendmaking 
bij uittreksel, of door een gewone 
vermelding, in het Staatsblad. Wij hebben 
immers hier niet te maken met een 
koninklijk besluit dat de individuen in 
het algemeen betreft maar dat desniet
tegenstaande van openbaar n~tt is en niet 
van een louter privaat belang (zoals b.v. 
een koninklijk besluit dat een toestem
ming tot een huwelijk verleent). Immers, 
hetgeen normatief is en derhalve de 
« meerderheid der burgers betreft » is de 
gemeentelijke verordening en niet het 
koninklijk besluit dat deze verordening 
goedkeurt. Dit koninklijk besluit is m.i. 
louter een beslissing van hoge adminis
tratieve voogdij. 

De gemeentelijke verordening werd of 
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moest bekendgemaakt worden - zoals 
de gemeentewet voorschrijft - door 
middel van << omroeping of aanplak
biljetten "· 

Deze zienswijze is verenigbaar met de 
<< praktijk )) die met de goedkeuring van 
de rechtspraak en de doctrine gevolgd 
wordt voor gelijkaardige koninklijke 
besluiten, o.m. die waarbij gemeentelijke 
belastingverordeningen (directe gemeen
telijke taksen) goedgekeurd worden. 

Op ll april 1878 besliste het Hof 
reeds : « l'arrete royal portant appro
bation d'une taxe communale relative a 
la construction de trottoirs n'interesse 
pas la generalite des citoyens et devient 
obligatoire a dater de la notification a 
la ville interessee, a la condition 
d'etre en outre insere par extrait au 
M oniteu1· .. . )) ( 1). 

Deze doctrine werd bevestigd door het 
arrest van 16 december 1878 (2). 

Hetzelfde wordt gedoceerd door WILLI
QUET (3), WILKIN (4) en DELAOROIX (5). 

Volledigheidshalve moet ik hier noch
tans aanstippen, dat in een geval dat kan 
vergeleken worden met datgene dat ons 
thans bezighoudt - de verbindendver
klaring van de « collectieve overeen
komsten )) door de paritaire comite's 
aangenomen - het koninklijk besluit 
volledig en niet louter bij uittreksels in 
het Staatsblad wordt gepubliceerd. Maar 
deze toestand dient, mij dunkt, uitgelegd 
te worden ingevolge de termen zelve van 
artikel 30 van de wet van 5 december 
1968 betreffende de collectieve arbeids
overeenkomsten en de paritaire comites.' 

De Raad van State beslist gewis, dat de 
Uitvoerende Macht zelf oordeelt welke 
de besluiten zijn die « een openbaar nut )) 
hebben (6). Maar deze zienswijze kan, 
mij dunkt, niet goedgekeurd worden. 
« Openbaar nut ll, bedoeld door artikel 56 
van voormeld koninklijk besluit van 
18 juli 1966, is immers een juridisch 
begrip waarvan de betekenis en de 
draagwijdte door de hoven en recht
banken en niet door de Uitvoerende 
Macht worden bepaald. Het Hof van 
Oassatie dient i.h.b. te beslissen of de 
omschrijving welke de Uitvoerende Macht 
aan een koninklijk besluit geeft verenig-

(1) Bull. en Pas., 1878, I, 204. 
(2) Bull. en Pas., 1879, I, 21. 
(3) La loi communale et les lois modificatives, 

3• uitg., 1913, blz. 131, n° 573. 
(4) Les taxes communales, Union des villes 

et ca=unes belges, 1934, biz. 61 en 62. 
(5) Les taxes communales au point de vue 

de la pmtiqtw judiciaire, 1941, blz. 83. 

baar is met wat bedoeld artikel 56 
voorschrijft. 

De beoordelingsmogelijkl1eid die aan 
de Uitvoerende Macht toegekend wordt 
om over de dringende noodzakelijkheid 
te oordelen ( dringende noodzakelijkheid 
die voor de Uitvoerende Macht o.m. 
vrijstelling meebrengt van de verplichting 
de afdeling-wetgeving van de Raad van 
State te raadplegen over de ontwerpen 
van organieke en reglementaire besluiten) 
is gewis ruim, want het zijn de jeiten die 
de dringende noodzakelijkheid kunnen 
rechtvaardigen. Maar nochtans mag de 
Uitvoerende Macht ook het wettelijk 
begrip « dringende noodzakelijkheid )) niet 
miskennen of V!1n zijn doel afwenden (7). 

Ik kan derhaJve als volgt besluiten : 
Het bestreden arrest, door eiser te 

veroordelen wegens het overtreden van 
een bouwverordening die, bij gebreke 
aan een wettelijk gepubliceerd ver
bindend koninklijk besluit, zelf niet 
verbindend kon zijn, heeft de in het 
middel vermelde wetsbepalingen ge
schonden. 

Vernietiging van dit arrest. 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 16 mei 1977 gewezen door 
het Hof van Beroep te Gent ; 

Over het middel afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 9 en 129 van de 
Grondwet en 47 van de wet van 2 au
gustus 1963 (thans artikel 56 van de 
gecoordineerde wetten) op het gebruik 
der talen in bestuurszaken, 

doordat het arrest eiser veroordeelt 
om bij inbreuk op de artikelen 1 en 2 
van de gemeentelijke bouwverordening 
van de gemeente AaJter van 29 mei 1973, 
goedgekeurd bij koninklijk besluit van 
28 november 1973, op een terrein gelegen 
te Aalter hoogstammige bomen te hebben 
geveld zonder vergunning, af te geven 
door het schepencollege van de gemeente, 
en eiser deswege straft met de straffen 
gesteld in artikel 64 van de wet van 

(6) Raadpl. a.m. Raad van St., arrest 
nr. 16.006 van 20 september 1973, Verz. 
A?'?'. R.v.St., 1973, blz. 745, en Rec. Ju1·. 
D.A. et C.E., 1973, biz. 309. 

(7) Raadpl. cass., 18 juni 1976, Arr. cass., 
1976, blz. 1170, en Raad van State, a.m. 
arrest nr. 16.488 van 20 juni 1974, Verz. 
Ar1·. R.v.St., 1974, blz. 690. 
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29 maart 1962 op de stedebouw en de 
ruimtelijke ordening, 

te1•wijl de genoemde verordening, geno
men krachtens het bepaalde in artikel 60 
van de voormelde wet, ingevolge arti
kel 61 van dezelfde wet de goedkeuring 
behoefde van de Koning ; het koninklijk 
besluit, waarbij die goedkeuring werd 
verleend, ingevolge artikel 56 van de bij 
koninldijk besluit van 18 juli 1966 
gecoordineerde wetten op het gebruik 
der talen in bestuurszaken moest worden 
bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad, 
in zijn geheel, daar het op de burgers in 
het algemeen betrekking had, althans 
bij uittrekse1 of bij wijze van een gewone 
vermelding ; deze bekendmaking evenwel 
niet is geschied, 

en terwijl, luidens artikel 129 van de 
Grondwet, geen wet, geen besluit of 
verordening van algemeen, provinciaal 
of gemeentelijk bestuur verbindend is 
dan na te zijn bekendgemaakt in de vorm 
bij de wet bepaald, 

zodat het arrest, waarbij eiser wordt 
gestraft op grond van een niet ver
bindende verordening, moet worden ver
nietigd: 

Overwegende, enerzijds, dat een ko
ninklijk besluit tot goedkeuring van een 
bouwverordening als vermeld in het 
middel, nu het een verordening ver
bindend maakt die een onbepaalbaar 
aantal burgers aangaat, uiteraard tot 
openbaar nut strekt en derhalve, inge
vo1ge artikel 56 van de gecoi:irdineerde 
wetten op het gebruik der talen in 
bestuurszsJwn en bij gebreke van anders
luidende wettelijke bepaling, in het 
Belgisch Staatsblad moet worden bekend
gemaakt, hetzij in zijn geheel, hetzij bij 
uittreksel of bij wijze van vermelding, 
volgens de criteria vermeld in het vierde 
lid van dat artikel voor tweetalige 
besluiten en in het vijfde lid voor een
talige besluiten in de gevallen waarin die 
kunnen worden genomen ; 

Overwegende, anderzijds, dat, krach
tens artikel 129 van de Grondwet, geen 
besluit of verordening van algemeen, 
provinciaal of gemeentelijk bestuur ver
bindend is dan na te zijn bekendgemaakt 
in de vorm bij de wet bepaald ; dat het 
koninklijk besluit van 28 november 1973 
tot goedkeuring van de in het middel 
vermelde bouwverordening in het Bel
gisch Staatsblad niet is bekendgemaakt ; 

Overwegende dat het arrest derhalve, 
door eiser te veroordelen wegens het 
overtreden van een bouwverordening die, 
bij gebreke van verbindende koninklijke 

goedkeuring, zelf niet verbindend kon 
zijn, de in het middel vermelde wets
bepalingen schendt ; 

Dat het midde1 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 ; zegt dat er 
geen grond is tot verwijzing. 

29 november 1977. ~ 2e kamer. ~ 
Voo1'Zitte1', Ridder de Schaetzen, raads
heer waarnemend voorzitter. ~ Ve1·slag
gever, de H. Soetaert, ~ Gelijkluidende 
conclusie, de H. Dumon, eerste advocaat
generaal. ~ Pleitm·, de H. Bossuyt (van 
de balie te Brugge), 

2e KAMER. ~ 29 oktober 1977. 

CASSATIEMIDDELEN. STRAFZA-
KEN, ~MID DEL IDERUIT AFGELEID DAT 
DE ElSER EEN EENVOUDIGE DIEFSTAL 
HEEFT GEPLEEGD EN GEEN HUIS
DIEFSTAL, ~ WETTIG VERANTWOORDE 
STRAF, ZELFS INDIEN RET MIDDEL 
GEGROND IS. ~ NIET-ONTVANKELIJK
HEID, 

Niet ontvankelijk is het middel hieruit 
ajgeleid dat de eiser die is ve?'oO?·deeld 
wegens huisdiejstal slechts een een
voudige diejstal heejt gepleegd, als de 
'Uitgesproken st1·aj wettelijk verantwoo1·d 
blijjt, oak al was het middel gegrond (1). 

(DE OALUWE.) 

ARREST. 

HET HOF ; ~ Gelet op het bestreden 
arrest, op 5 september 1977 gewezen 
door het Hof van Beroep te Gent ; 

Over het middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 7 en 9 van 

(1) Raadpl. cass., 9 november 1953 (Bull. 
en Pas., 1954, I, 174), 8 oktober 1956 (ibid., 
1957, I, 97), 17 juni 1957 (ibid., 1957, I, 1234}, 
20 oktober 1958 (ibid., 1959, I, 176), 14 ok
tober 1975 (A1'1', cass., 1976, blz. 191) en 
8 februari 1977 (ibid., 1977, blz. 644). 
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de Grondwet en 464 van het Straf
wetboek; 

doordat eiser bij het arrest wordt 
veroordeeld wegens inbreuk op artikel 464 
van het Strafwetboek, 

te1·wijl hij geen dienstbode of loon
dienaar, of ook geen werkman, leerling 
of gezel was in dienst van de benadeelde, 
de personenvennootschap met beperkte 
aansprakelijkheid Lersch, maar wei in 
dienst was van een uitzendbedrijf en door 
dit laatste was uitgezonden om op 
onregelmatige tijdstippen, dus niet ge
woonlijk, arbeid te presteren voor de 
genoemde vennootschap, 

zodat de beteugeling had dienen te 
geschieden met toepassing van artikel 463 
van het Strafwetboek en het arrest niet 
wettelijk is gerechtvaardigd : 

Overwegende dat eiser bij het arrest 
wordt veroordeeld tot een gevangenis
straf van drie maanden en een geldboete 
van honderd frank ; dat, nu de uitge
sproken straf wettelijk gerechtvaardigd 
blijft in de onderstelling dat het eiser 
ten laste gelegde feit niet onder artikel 464 
maar wei onder artikel 463 van het 
Strafwetboek viel, het middel niet tot 
cassatie kan leiden en derhalve bij 
gebrek aan belang niet ontvankelijk is ; 

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

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

29 november 1977. - 2e kamer. 
Voorzitter, Ridder de Schaetzen, raads
heer waarnemend voorzitter.- Verslag
gever, de r·. Soetaert. - Gelijkluidende 
conclusie, de H. Dmnon, eerste advocaat
generaal. - Pleiter, de H. Morel de 
Westgaver (van de balie te Gent). 

2e KAMER.- 29 november 1977. 

BESCHERMING VAN DE MAAT
SCHAPPIJ (WET TOT). - BESLIS
SING VAN DE COMMISSIE TOT BESCHER
MING VAN DE MAATSCHAPPI.T TOT 
WEDEROPNEMING VAN EEN OP PROEF 
VRI.TGESTELDE GEINTERNEERDE. -BE-

SLISSING WAARIN NIET WORDT BEPAALD 
WELKE VOORW AARDEN TOT INVRIJ
HEIDSTELLING DE BETROKKENE NIET 
HEEFT VERVULD EN EVENMIN DAT HIJ 
EEN GEVAAR OPLEVERT VOOR DE MAAT
SCHAPPIJ. - 0NWETTIGHEID. 

Niet wettelijk verantwoord is de beslissing 
van de commissie tot bescherming van 
de maatschappij tot wederopneming 
van een op p?·oef in vrijheid gestelde 
ge~nterneerde in een dam· haar aange
wezen inrichting, waarin niet wordt 
bepaald welke voorwaarden tot invTij
heidstelling de bet1·okkene niet heeft 
nageleefd en evenmin dat hij een gevaar 
oplevert voo?' de maatschappij ( 1). 

(WTTERWULGHE) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op de bestreden 
beslissing, op 13 september 1977 gewezen 
door de Commissie 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 
I juli 1964 tot bescherming van de 
maatschappij : 

Overwegende dat, krachtens artikel 20 
van de genoemde wet, een op proef in 
vrijheid gestelde ge!nterneerde op vorde
ring van de procureur des Konings 
opnieuw in een psychiatrische afdeli:ng 
kan worden opgenomen, indien in zijn 
gedragingen of zijn geestestoestand een 
gevaar voor de maatschappij waarneem
baar is, met name wanneer hij de hem 
opgelegde voorwaarden niet in acht 
neemt ; dat vervolgens de commissie tot 
bescherming van de maatschappij over 
de wederopneming van de betrokkene 
in een inrichting die zij aanwijst, uit
spraak doet ; dat de commissie echter 
vooraf dient na te gaan of de voor
waarden voor de wederopneming vervuld 
zijn en zulks in haar beslissing dient vast 
te stellen; 

Overwegende dat de commissie ten 
deze, na de procureur des Konings te 
hebben gehoord, het geval van eiser 

(1) Raadpl. cass., 19 oktober 1977, supra, 
biz. 230. 
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betreffende « niet naleven der voor
waarden )) behandelt maar besluit tot 
plaatsing wegens << vechtpartij in dronken 
toestand, zijn menigvuldige hervallingen 
en zijn onaanpasbaarheid in de maat
schappij, die geen actuele mogelijkheid 
bieden de betrokkene uit de door hem 
ondergane internering te ontslaan )) ; 

Overwegende dat eiser werd ge'inter
neerd bij vonnis van de Rechtbank van 
Eerste Aanleg te Antwerpen van 19 mei 
1976 en op proef in vrijheid werd gesteld 
bij beslissing van de commissie van 
1 maart 1977; dat uit de redengeving 
van de bestreden beslissing niet blijkt 
of de voormelde wettelijke voorwaarden 
van wederopneming vervuld zijn ; dat in 
de beslissing niet bepaald wordt welke 
voorwaarden tot invrijheidstelling eiser 
niet heeft nageleefd en evenmin dat hij 
een gevaar oplevert voor de maat
schappij; 

Dat de beslissing mitsdien niet wette
lijk gerechtvaardigd is ; 

Om die redenen, vernietigt de bestre
den beslissing ; beveelt dat van dit 
arrest melding zal worden gemaakt op 
de kant van de vernietigde beslissing ; 
verwijst de zaak naar de Oommissie tot 
bescherming van de maatschappij inge
steld bij de psychiatrische afdeling van 
de gevangenis te Antwerpen, anders 
samengesteld. 

29 november 1977. - 2e kamer. -
Voorzitte?', Ridder de Schaetzen, raads
heer waarnemend voorzitter.- Vm·slag
geve?', de H. Soetaert. - Gelijklttidende 
conclttsie, de H. Charles, advocaat
generaal. 

2e KAMER. - 30 november 1977. 

VOORZIENING IN CASSATIE. 
TERMIJN. - STRAFZAKEN. - ARREST 
VAN DE KAMER VAN INBESOHULDIGING
STELLING DAT NIET ONTVANKELIJK 
VERKLAART RET HOGER BERO~P VAN 
DE VERDACHTE T~GEN DE BESCHIKKING 
TOT VERWIJZING NAAR DE CORREC
TIONELE RECHTBANK EN VER~RPING 
VAN ZIJN VERZOEK OM INVRIJHEID
STELLING. - GEEN GESCHIL INZAKE 
BEVOEGDH~ID.- VOORZmNING T~GEN 
DE EINDBESLISSING. - NIET-ONTVAN· 

KELIJKHEID. 

Niet ontvankelijk is de voorziening die 
v66r de eindbeslissing is ingesteld tegen 
een m·rest van de kamer van inbeschuldi
gingstelling dat geen uitspraak doet 
over een geschil inzake bevoegdheid en 
niet ontvankelijk verklaart het hoge?' 
beroep van de verdachte tegen de beschik
king tot ve1·wijzing naar de co1-rectionele 
rechtbank en venverping van zijn verzoek 
om inv1·ijheidstelling (1). (Art. 416 Sv.) 

(LENGLOIS.) 

ARREST (vertaling). 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 31 oktober 1977 gewezen door 
het Hof van Beroep te Luik, kamer van 
inbeschuldigingstelling ; 

Overwegende dat het arrest beslist tot 
niet-ontvankelijkheid van eisers hoger 
beroep tegen de beschikking waarbij de 
raadkamer van de Rechtbank van Eerste 
Aanleg te Luik hem, onder gelding van 
het bevel tot aanhouding, naar de 
correctionele rechtbank verwijst; 

Overwegende dat, enerzijds, dat hoger 
beroep enkel gegrond was op de ver
werping van het verzoek tot invrijheid
stelling en het arrest geen uitspraak doet 
over een geschil inzake de bevoegdheid 
van de onderzoeksgerechten ; 

Overwegende dat, anderzijds, de be
streden beslissing geen eindbeslissing is 
als bedoeld bij artikel 416 van het 
Wetboek van Strafvordering, ook niet 
in zoverre de verwijzing uitgesproken 
wordt zonder invrijheidstelling ; 

Overwegende dat de voorziening te 
vroeg werd ingesteld en derhalve niet 
ontvankelijk is ; 

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

30 november 1977. - 2e kamer. 
V oorzitte1· en Verslaggever, de H. Legros, 
raadsheer waarnemend voorzitter. -
Gelijkluidende conclusie, de H. Ballet, 
advocaat-generaal. 

(1) Raadpl. cass., 17 december 1974 (Arr. 
caBs., 1975, biz. 457). 
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2e KAMER. - 30 november 1977. 

VOORZIENING IN CASSATIE. 
TERMIJN.- STRAFZAKEN.- ARREST 
VAN DE KAMER VAN INBESOHULDIGING
STELLING DAT NIET ONTVANKELIJK 
VERKLAART RET VERZET VAN DE VER
DAOHTE TEGEN EEN BESOHIKKING DIE 
DE UITSPRAAK VAN DE VEROORDELING 
NIET WIL OPSCHORTEN EN HEM NAAR 
DE CORRECTIONELE RECHTBANK VER
WIJST. - GEEN GESCHIL INZAKE DE 
BEVOEGDHEID VAN DE ONDERZOEKS
GERECHTEN. - VOORZIENING VOOR 
DE EINDBESLISSING. - NIE1T-ONTVAN
KELIJKHEID. 

Niet ontvankelijk v66r de eindbeslissing is 
de voorziening tegen een a1•1•est van de 
kamer van inbeschuldigingstelling dat 
geen uitspraak doet over een geschil 
inzake de bevoegdheid van de onder
zoeksgm·echten en niet ontvankelijk ver
klaa?·t het vm·zet van de ve1·dachte tegen 
de beschikking van de raadkame1• die 
de ~titspraak van de veroo1·deling niet 
toil opschorten en hem naa1· de correo
tionele rechtbank verwijst (1). (Impli
ciete oplossing.) (Art. 4 wet van 
29 juni 1964; art. 416 Sv.) 

(DEl TOLEDO, VAN DEN HURK, 
BOSSCHAERT EN GREGOIRE.) 

ARREST (vm•taling). 

HET HOF ; - Gelet op de bestreden 
arresten, op 14 oktober 1977 gewezen 
door het Hof van Beroep te Bergen, 
kamer van inbeschuldigingstelling ; 

Overwegende dab de voorzieningen 
samenhangend zijn ; 

Overwegende dat de arresten het 
verzet van de eisers tegen de beschikking 
waarbij de raadkan'"ter van de Rechtbank 
van Eerste Aanleg te Bergen hen op 
9 september 1977 naar de correctionele 
rechtbank verwijst, niet-ontvankelijk 
verklaart; 

Overwegende dat het hier gaat om 
voorbereidende arresten of arresten van 
onderzoek als bedoeld in artikel 416 van 
het Wetboek van Strafvordering, die geen 
uitspraak doen over een geschil inzake 
de bevoegdheid van de onderzoeks
gerechten; dat de voorzieningen werden 

(1) Cass., 4 mei 1976 (A?'?', cass., 1976, 
biz. 991). 

(2) Vgl. cass., 18 juni 1973 (A1'1·. cass., 

ingesteld v66r de eindbeslissing en der
halve niet ontvankelijk zijn ; 

Om die redenen, en zonder acht te slaan 
op de memorie die namens de eiser 
Gregoire buiten de bij artikel 420bis 
van het W etboek van Strafvordering 
bepaalde termijn werd ingediend, voegt 
de voorzieningen samen ; verwerpt de 
voorzieningen ; veroordeelt elke eiser in 
de kosten van zijn voorziening. 

30 november 1977. - 2° kamer. 
Voorzitter, de H. Legros, raadsheer waar
nemend voorzitter. - Verslaggeve1·, de 
H. Screvens. - Gelijkluidende conclusie, 
de H. Ballet, advocaat-generaal. -
Pleiter, de H. P. Couneson (van de balie 
te Bergen). 

2e KAMER. - 30 november 1977. 

1° STRAF. - OvERTREDING VAN DE 
BESLUITWET VAN 14 NOVEMBElR 1939 
BETRElFFENDE DE BETEUGELING VAN 
DRONKENSCHAP. - GElLDBOETE VAN 
60 FRANK.- 0NWETTIGHEID. 

2° RECHTEN VAN DE VERDEDI
GING. - VEROORDElLEND VONNIS DAT 
EElN VERZWARENDE OMSTANDIGHEID IN 
AANMERKING NEEMT DIE IN DE DAG
VAARDING NIET WORDT VERMELD. -
BEKLAAGDE HIERVAN NIET IN KENNIS 
GESTELD. SCHENDING VAN DE 
RECHTEN VAN DE VERDEDIGING. 

1° Onwettig is de geldboete van meer dan 
50 frank die is opgelegd aan de he?·ber
gier, slijter of hun aangestelden die, 
zonde?' aannemelijke reden, dronken
makende dranken hebben opgediend 
aan een minderjarige die geen 16 jaa?· 
oud is (2). (Art. 5 besluitwet van 14no
vember 1939 betreffende de beteuge
ling van de dronkenschap.) 

2o De ?'echten van de verdediging zijn 
geschonden doo?' het ve?'OO?'delend vonnis 
dat ten laste van de beklaagde een 
verzwarende omstandigheid in aan
merking neemt, die in de dagvaarding 
niet wordt vermeld, en niet vaststelt dat 
de verdachte hiervan vooraf in kennis 
is gesteld (3). 

1973, biz. 1020) en 21 mei 1974 (ibid., 1974, 
biz. 1051). 

(3) Cass., 13 november 1944 (Bull. en Pas., 
1945, I, 31), en raadpl. cass., 20 september 
1965 (ibid., 1966, I, 86). 



I:~ 

-367-

(PROOUREUR DlllS KONINGS Tlll VERVIlllRS, 
T, PLOUM lllN DlllLSUPlllXHE.) 

ARREST (vertaling). 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 13 mei 1977 in hoger beroep 
gewezen door de Oorrectionele Recht bank 
te V erviers ; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 9 en 97 van 
de Grondwet en 5 van de besluitwet van 
14 november 1939, 

doo1•dat het vonnis de tweede telast
legging ten aanzien van de verweerders 
bewezen verklaart en elke verweerder 
uit dien hoofde veroordeelt tot een geld
boete van 60 frank of acht dagen gevan
genisstraf, 

terwijl, ee~·ste onderdeel, artike1 5 van 
de besluitwet van 14 november 1939 
voorziet in een bestraffing met gevan
genisstraf van 8 tot 15 dagen en met een 
geldboete van 26 tot 50 frank of met 
een van die straffen alleen, zodat de 
door het vonnis uitgesproken ge1dboete 
onwettelijk is ; 

tweede onde1·deel, het vonnis er niet op 
wijst dat verweerders gehandeld hebben 
in hun hoedanigheid van herbergiers, 
slijters of aangeste1den daarvan en der
halve niet vaststelt dat alle bestandde1en 
van het ten laste van beide verweerders 
bewezen verklaarde misdrijf aanwezig 
zijn : 

Wat het eerste onderdeel betreft : 

Overwegende dat naar luid van arti
kel 5 van de besluitwet van 14 november 
1939, met gevangenisstrafvan acht dagen 
tot vijftien dagen en met geldboete van 
26 frank tot 50 frank of met een van die 
straffen alleen worden bestraft, de her
bergiers, de slijters evenals hun aange
stelden, die, zonder aannemelijke reden, 
dronkenmakende dranken opdienen aan 
een minderjarige die geen 16 jaar oud is; 

Dat het vonnis bewezen acht dat 
verweerders, zoals hun is ten laste gelegd, 
dronkenmakende dranken hebben opge
diend aan een minderjarige beneden de 
16 jaar, uit hoofde waarvan het elke 
verweerder een geldboete van 60 frank 
oplegt, wat een onwettelijke straf is ; 

Dat het middel gegrond is ; 

Over het tweede midde1, afge1eid uit 
de schending van de rechten van de 
verdediging, 

do01·dat het vonnis beide verweerders 

uit hoofde van de derde telastlegging tot 
een ge1dboete van 60 frank of acht dagen 
vervangende gevangenisstraf veroordeelt, 
bij toepassing van artikel 4 van de bes1uit
wet van 14 november 1939 en met 
inaanmerkingneming van de bij dat 
artike1 bepaalde verzwarende omstan
digheid, 

te1·wijl noch het proces-verbaal van de 
terechtzitting noch het vonnis zelf doet 
blijken dat verweerders ervan in kennis 
werden gesteld dat die verzwarende 
omstandigheid te hunnen laste in aan
merking werd genomen : 

Overwegende dat verweerders, naar 
luid van de dagvaarding, bij de derde 
telastlegging vervo1gd werden om een 
persoon te hebben doen drinken tot die 
kennelijk dronken was ; 

Overwegende dat het vonnis eerst 
vaststelt dat verweerders alcoholische 
dranken hebben opgediend aan een 
minderjarige beneden de 16 jaar tot die 
kennelijk dronken was, waarna het de 
tweede en de derde telastlegging bewezen 
verklaart en elke verweerder uit hoofde 
van de derde telastlegging veroordeelt 
tot een ge1dboete van 60 frank ; 

Overwegende dat de aldus uitge
sproken straf weliswaar wettelijk is 
wegens de verzwarende omstandigheid 
van minderjarigheid, maar dat geen 
enkel van de stuklmn waarop het Hof 
vermag acht te s1aan, doet blijken dat 
verweerders ervan in kennis werden 
gesteld dat de rechtbank die verzwarende 
omstandigheid te hunnen laste in aan
merking nam ; 

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

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, en zonder dat er 
grond bestaat tot toetsing van het 
derde midde1 noch van het tweede 
onderdeel van het eerste middel, die geen 
van beide zouden kunnen leiden tot een 
ruimere cassatie of tot een cassatie 
zonder verwijzing, vernietigt het bestre
den vonnis in zoverre het veroordelingen 
uitspreekt ten laste van verweerders ; 
verwerpt de voorziening voor het overige ; 
beveelt dat van dit arrest melding zal 
worden gemaakt op de kant van de 
gedeeltelijk vernietigde beslissing; 1aat 
de kosten ten 1aste van de Staat ; 
verwijst de aldus beperkte zaak naar de 
Oorrectionele Rechtbank te Luik, zitting 
houdend in hoger beroep. 
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30 november 1977. - 26 kamer. -
Voorzitte1·, de H. Legros, raadsheer waar
nemend voorzitter.- Verslaggeve~·, Mevr. 
Raymond-Decharneux.- Gelijkluidende 
conclusie, de H. Ballet, advocaat-generaal. 

26 KAMER.- 30 november 1977. 

1° VOORZIENING IN CASSATIE.
TERMI.JN. - STRAFZAKEJN. -BURGER
LI.JKE REOHTSVORDERING. - 00NTRA
DIOTOIR ARREST WAARBI.J DE BE
KLAAGDE WORDT VEROORDEELD OM 
AAN DE BURGERLI.JKE PARTI.J DE DOOR 
HAAR GEVORDERDE BEDRAGEN TE BE
TALEN. STRAFREOHTER WIENS 
REOHTSMAOHT IS UITGEPUT, ZELFS 
INDIEN HI.J VOOR DE REOHTEN VAN DE 
BURGERLI.JKE PARTI.J VOOR DE TOE
KOMST EEN VOORBEHOUD MAAKT. 

2o AANSPRAKELIJKHEID (BUITEN 
OVEREENKOMST). - TE VERGOE
DEN SCHADE. - BEGRIP. - NooD
ZAKELI.JKHEID EEN BEROEP TE DOEN 
OP DE HULP VAN EEN DERDE, - DIT 
IS OP ZIOHZELF EEN MATERIEEL NADEEL. 
- BEGRIP. 

3° VOORZIENING IN CASSATIE. -
VoRM. - STRAFZAKEN. - MEMORIE 
VAN DE EISER. - MEMORIE MET ALS 
OPSOHRIFT << MEMORIE VAN WEDER
ANTWOORD », - NEERLEGGING TER 
GRIFFIE NA HET VERSTRI.JKEN VAN 
DE TERMI.JN VAN ARTIKEL 420bis, 
TWEEDE LID, VAN HET WETBOEK VAN 
STRAFVORDERING. - NIET-ONTVANKE
LI.JKHEID VAN DEZE MEMORIE. 

1 o Door een cont?·adictoi1· arrest waarbij, 
nadat het dejinitiej uitspmak heeft 
gedaan op de stmfvordering, de beklaagde 
wordt veroordeeld om aan de burge1·lijke 
partij de door haar gevorderde bedragen 
te betalen, is de ?'echtsmacht van de 
straj1·echte?' uitgeput, en daa1·tegen kan 
onmiddellijk cassatieberoep worden inge
steld zelfs indien het voor de rechten van 
de burgerlijke pa1·tij voor de toekomst 
een voorbehoud maakt (1). 

(1) Raadpl. cass., 13 september 1976 (A1'1'. 
cass., 1977, biz. 39). 

(2) Raadpl. cass., 21 augustus 1941 (Bull. 
en Pas., 1941, I, 320); 10 mei 1943 (ibid., 
1943, I, 172); 8 januari 1974 (A1·r. cass., 
1974, biz. 906) en 8 maart 1976 (ibid., 1976, 

2° De noodzakelijkheid voor het slachtoffe?· 
van een ongeval een beroep te doen op de 
hulp van een derde is op zichzelj een 
mate1'ieel nadeel; de hulp van de echt
genote van het slachtoffer stoelt op een 
oorzaak zonder enig verband met een 
fout van de dadm· van het ongeval en 
kan dus niet in aanme1·king komen bij 
de beoordeling van de omvang van de 
vergoeding waartoe laatstgenoemde is 
gehouden (2). 

3° Niet ontvankelijk is de memorie die tot 
staving van een cassatieberoep in straf
zaken is neergelegd na het verstrijken van 
de te?·mijn van m·tikel 420bis, tweede lid, 
van het Wetboek van Stmjvordering, 
zelfs indien deze memorie met als 
opschrijt << memorie van wederantwoo1·d » 
antwoordt op een memorie van de 
verweerder waarin de ontvankelijkheid 
van het cassatieberoep wordt betwist (3). 

(SOHOBBENS EN PETERSEN, T. LEORENIElR.) 

ARREST (vertaling). 

RET HOF ; - Gelet op de bestreden 
arresten, op 25 mei 1976 en 16 februari 
1977 door het Hof van Beroep te Brussel 
gewezen; 

A. Op de voorziening van eiser als 
burgerlijke partij : 

Overwegende dat eiser zijn voorziening 
beperkt tot die beschikkingen waarbij de 
arresten hem de vergoeding ontzeggen 
van de schade die voor hem ontstaan is 
uit het feit dat hij verplicht is een beroep 
te doen op de hulp van een derde persoon ; 

Wat het middel van niet-ontvanke
lijkheid betreft dat door verweerder 
wordt opgeworpen en hieruit is afgeleid 
dat de arresten geen einduitspraak 
hebben gedaan over de door eiser 
geleden schade : 

Overwegende dat het arrest van 
25 mei 1976 de beklaagde, thans ver
weerder, veroordeelt om aan eiser een 
provisioneel bedrag te betalen van 
12.500.000 frank, deze zijn rechten 
voorbehoudt voor het geval hij in de 
toekomst een beroep zou moeten doen 

biz. 776); DE PAGE, Tmite elementai1•e de d1•oit 
civil belge, 3de uitg., d. II, nr. 1033bis, F; 
D ALOQ, Traite de la responsabilite civile, in 
Les Novelles, d. V-2, nr. 3408, biz. 449. 

(3) Cass., 23 april 1974 (A1•r. cass., 1974, 
biz. 909). 
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op een gezinsverzorgster of op para
medische hulp, en verweerder veroor
deelt in alle kosten ; 

Dat het arrest van 16 februari 1977, 
dat uitspraak doet over sommige voor
behouden schadevergoedingen, uit dien 
hoofde aan eiser 159.361 frank toewijst, 
vaststelt dat deze 507.387 frank te veel 
heeft ontvangen en diens rechten der
halve zijn voldaan, de nog niet bepaalde 
kosten te zijnen laste laat en erop wijst 
dat aan de burgerlijke partij haar 
rechten voor de toekomst reeds werden 
voorbehouden ; 

Overwegende dat het arrest van 16 fe
bruari 1977 weliswaar het voor de 
toekomst aan eiser verleende voorbehoud 
van rechten overneemt, maar het hof 
van beroep niettemin over het geheel 
van de ingestelde rechtsvordering eind
uitspraak heeft gedaan en derhalve zijn 
rechtsmacht heeft uitgeput ; dat het 
arrest een eindbeslissing is in de zin van 
artikel 416 van het Wetboek van Straf
vordering; 

Overwegende dat het middel van niet
ontvankelijkheid niet kan worden aange
nomen; 

Over het middel afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 1165, 1319, 1320, 
1322, 1382, 1383 van het Burgerlijk 
Wetboek en 97 van de Grondwet, 

doordat bij zijn uitspraak over eisers 
vordering tot vergoeding van de schade 
die voor hem ontstaan is uit het feit 
dat hij genoodzaakt is voortdurend een 
beroep te doen op de hulp van een derde 
persoon, het arrest van 25 mei 1976 
beslist dat '' het inderdaad waarschijnlijk 
is dat de toestand van de burgerlijke 
partij zo aanzienlijke en aileen door zijn 
echtgenote verstrekbare verzorging ver
eist dat deze laatste verplicht is een 
beroep te doen op een bezoldigde bediende 
om ter compensering van de aan die 
verzorging bestede tij d en de daardoor 
veroorzaakte vermoeidheid, in haar plaats 
een deel van haar gewoon huishoudelijk 
werk te verrichten ; ... dat de burgerlijke 
partij niet bewijst dat zij inderdaad 
een beroep gedaan heeft op een dergelijke 
gezinsverzorging,; het arrest van 16 fe
bruari 1977 bevestigt dat naar het oordeel 
van het hof van beroep " die schade wel 
zodanig is als in voormeld arrest werd 
bepaald en .. . dat de burgerlijke partij 
in gebreke blijft te bewijzen dat wegens 
haar toestand de echtgenote inderdaad 
een beroep gedaan heeft op een ruimere 
gezinsverzorging dan v66r het ongeval ; 
.. . dat indien de echtgenote tot dusver 

het fysisch vermogen en de moed heeft 
gehad heel aileen het hoofd te bieden 
aan de door de verzorging van haar man 
teweeggebrachte werkvermeerdering, dat 
bijkomend werk en die extra vermoeid
heid slechts een persoonlijke schade van 
de echtgenote kunnen uitmaken "• op 
welke overwegingen de arresten steunen 
om eiser elke vergoeding te ontzeggen 
voor de schade die voor hem ontstaan 
is uit het feit dat hij thans genoodzaakt 
is een beroep te doen op de hulp van een 
derde persoon, 

eerste onderdeel, te1·wijl de door een 
ongeoorloofd feit veroorzaakte aantasting 
van de fysieke integriteit waardoor het 
slachtoffer genoodzaakt wordt tot een 
voortdurend beroep op de hulp van 
een derde, op zich een voor vergoeding 
vat bare materiele schade uitmaakt, zodat 
de bestreden arresten de artikelen 1165, 
1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek 
schenden waar zij de vergoeding van de 
in dat opzicht door eiser geleden schade 
afhankelijk stellen van de voorwaarde 
dat het slachtoffer niet de vrijwillige 
hulp van een derde heeft kunnen ge
nieten; 

tweede ondm·deel, terwijl eiser in zijn 
conclusie vermeldde dat de schade 
waarvan hij de vergoeding eiste, de door 
hem persoonlijk geleden schade was die 
ontstond uit de noodzaak om een beroep 
te doen op de hulp van een derde persoon, 
en er in zijn bijkomende conclusie om
standigerwijze aan toevoegde " dat niet 
uit het oog mag worden verloren dat het 
er niet om gaat de door de echtgenote 
aan de verzorging van haar man bestede 
tijd te compenseren door een aan die 
echtgenote toegekende gezinsverzorging, 
maar de schade te ramen die Schobbens 
ondervindt door het feit zelf dat hij een 
gedeeltelijke maar voortdurende hulp 
nodig heeft ; dat die schade niet mag 
geraamd worden op grond van de 
feitelijke toestand zoals die thans bestaat 
dank zij de aanwezigheid van de echt
genote in de woning ; dat de aanwezig
heid van de echtgenote in huis de 
gevolgen van de handicap weliswaar 
verzacht, maar dat zulks geenszins te 
danken is aan de aansprakelijke veroor
zaker van het ongeval maar aan de 
vrijwiilige en bijzonder moedige inzet 
vanwege de echtgenote ; dat die toestand 
onafhankelijk is van de te vergoeden 
schade; ... dat de raming van de schade 
dus niet afhankelijk mag zijn van de 
goed- of kwaadwilligheid van de echt
genote ; dat die schade eigen schade is 
van de man en dus te zijnen aanzien 
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client vergoed te worden ; . .. dat de 
geleden schade bepaald wordt in het 
deskundig verslag volgens hetwelk de 
ongeschiktheid meer dan totaal is ; dat 
het geen belang heeft te weten hoe 
concluant zijn handicap concreet ver
holpen heeft, als het zeker is dat die 
handicap inderdaad bestaat en volgens 
de deskundige nodig moet verholpen 
worden''; dat hij er de nadruk op legde 
dat niet de schade van de echtgenote 
diende vergoed te worden << maar wel 
de eigen schade van het slachtoffer zelf " 
en dat << zoals reeds eerder werd gezegd, 
de schade moet vergoed worden niet op 
grond van de feitelijke toestand zoals 
die zich voordoet door het thuisblijven 
van de vrouw maar op grond van het feit 
dat het slachtoffer genoodzaakt is een 
beroep te doen op de hulp van een derde 
persoon, afgezien van de aanwezigheid 
van de echtgenote " ; de bestreden ar
resten zich aldus blijkbaar en zonder 
redengeving ervan onthouden hebben 
een vergoeding toe te wijzen voor de 
schade die voor eiser ontstaan is uit het 
feit dat hij een beroep moet doen op de 
hulp van een derde persoon en die op zich 
een materieel nadeel uitmaakt onafhan
kelijk van de kosten die het in dienst 
nemen van een betaalde hulp weleens 
kan meebrengen, zodat de bestreden 
arresten de bewijskracht van de conclusie 
van eiser in cassatie miskend hebben 
(schending van de artikelen 1319, 1320 
en 1322 van het Burgerlijk Wetboek) en 
althans die conclusie onbeantwoord 
hebben gelaten (schending van artikel 97 
van de Grondwet) : 

Overwegende dat het arrest van 
16 februari 1977 oordeelt dat voor eiser 
een schade ontstaat uit het feit dat hij 
genoodzaakt is een beroep te doen op de 
hulp van een derde persoon, wat de 
enige reden is waarom de ter zake 
aangestelde deskundige de blijvende 
ongeschiktheidsgraad van 100 op ll2,5% 
heeft gebracht; 

Dat het hof van beroep evenwel 
weigert daarvoor een vergoeding toe te 
kennen op grond dat eiser verzorging 
geniet vanwege zijn echtgenote en niet 
het bewijs levert dat deze laatste inder
daad een beroep gedaan heeft op een 
ruimere gezinsverzorging dan v66r het 
ongeval het geval was ; 

Overwegende dat voor het slachtoffer 
van een ongeval, het feit van genood
zaakt te zijn een beroep te doen op de 
hulp van een derde persoon, op zichzelf 
een materiele schade oplevert ; 

Dat de door eisers echtgenote ver-

leende hulp op een oorzaak stoelt die 
zonder enig verband is met de fout van 
de veroorzaker van het ongeval en dus 
niet in aanmerking kan genomen worden 
bij de beoordeling van de omvang van 
de vergoeding waartoe deze laatste 
gehouden is ; 

Dat het middel gegrond is ; 

B. Over de voorziening van eiseres 

Overwegende dat eiseres geen enkel 
middel aanvoert ; 

Om die redenen, en zonder acht te 
slaan op de memorie van repliek die 
eiser ter griffie van het Hof heeft neer
gelegd op 23 juni 1977, na het verstrijken 
van de bij artikel 420bi8 van het Wetboek 
van Strafvordering bepaalde termijn, 
vernietigt de bestreden arresten in 
zoverre zij uitspraak doen over eisers 
vordering tot vergoeding van de schade 
die voor hem ontstaan is uit het feit dat 
hij genoodzaakt is een beroep te doen op 
de hulp van een derde persoon ; verwerpt 
de voorziening van eiseres ; beveelt dat 
van dit arrest melding zal worden 
gemaakt op de kant van de gedeeltelijk 
vernietigde beslissingen; laat de kosten 
ten laste van de Staat ; verwijst de aldus 
beperkte zaak naar het Hof van Beroep 
te Bergen. 

30 november 1977. - 28 kamer. -
Voorzitte1·, de H. Legros, raadsheer waar
nemend voorzitter. - Ve?'8laggever, de 
H. Mahillon. - Gelijkluidende concluBie, 
de H. Ballet, advocaat-generaaL 
Pleiter8, de HH. VanRyn en Houtekier. 

2" KAMER. - 30 november 1977. 

I o VOORZIENING IN CASSATIE. -
PERSONEN BEVOEGD OM ZIOH IN CAS
BATIE TE VOORZIEN.- STRAFZAKEN.
BURGERLIJKE RECHTSVORDERING. -
VoORZI:ElNING IN NAAM VAN EEN KIND 
DOOR ZIJN VADER EN MOEDER INGE
STELD ALS WETTELIJKE BEHEERDERS. 
- KIND MEERDERJARIG GEWORDEN 
OP HET OGENBLIK DAT DE VOORZIENING 
IS INGESTELD. - NIET-ONTVANKE
LIJKHEID. 

2° CASSATIEMIDDELEN. - STRAF
ZAKEN. - BURGERLIJKE REOHTSVOR
DERING. - MIDDEL WAARIN AAN DE 
RECHTER WORDT VERWETEN EEN BE
SLISSING TE HEBBEN GEWEZEN DIE OP 
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DUBBELZINNIGE OF TEGENSTRIJDIGE 
REDENEN IS GEGROND. - GEEN VER
BAND TUSSEN DE DUBBELZINNIGHEID 
OF TEGENSTRIJDIGHEID EN HET BESTRE
DEN BESOHIKKENDE GEDEELTE. 
NIET-ONTVANKELIJKHEID. 

3° VOORZIENING IN CASSATIE. 
VoRM. - STRAFZAKEN. - MEMORIE 
INGEDIEND IN NAAM VAN EEN PERSOON 
DIE GEEN PARTIJ MEER IN HET OAS
SATIEGEDING IS. - RET RoF SLAAT 
HIEROP GEEN AOHT. 

1° Niet ontvankeliJk is de voo1·ziening die 
in naam van een kind door ziJn vade1· 
en moede1· als wetteliJke behee1·ders is 
ingesteld, als dit kind mee1·derJarig 
is op het ogenblik dat de voorziening 
wordt ingesteld (1). 

2° Niet ontvankeliJk is het middel dat aan 
de rechter verwijt een op dubbelzinnige 
of tegenstrijdige 1•edenen gegronde beslis
sing te hebben gewezen, als de aange
voerde dubbelzinnigheid of tegenstrijdig
heid op het best1·eden beschikkende 
gedeelte geen betrekking heeft (2). 

3° Het Hof slaat geen acht op een memorie 
die is neergelegd dam· iemand die geen 
partij is in het cassatiegeding (3). 

(DAROHAMBEAU,ROBERT 
EN VERZEKERINGSMAATSOHAPPIJ 

« A.G. VAN 1830 ))' T. SIOUTIS.) 

ARREST (vertaling). 

RET ROF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 20 mei 1977 in hoger beroep 
gewezen door de Rechtbank te Doornik ; 

Gelet op de arresten van het Rof van 
17 februari 1975 (4) en 27 september 
1976 (5); 

I. Op de voorziening van Alfred 
Darchambeau en Roberte Robert als 
wettelijke beheerders van de goederen 
van hun zoon Guy Darchambeau : 

Overwegende dat het geding dat eisers 
aanhangig hadden gemaakt als wette
lijke beheerders van de goederen van 
hun zoon Guy Darchambeau, hervat 

(1) Oass., 27 september 1976 (Ai'1', cass., 
1977, blz. 102). Vgl. cass., 17 mei 1971 (ibid., 
1971, blz. 929). 

(2) Raadpl. cass., 14 maart 1977 (A1•r. cass., 
1977, blz. 761). 

werd door deze laatste die op 5 juni 1976 
meerderjarig is geworden; 

Dat eisers bijgevolg v66r hun verkla
ring van cassatieberoep de bevoegdheid 
verloren hebben om in plaats van hun 
zoon in rechte te treden ; 

Dat de voorziening niet ontvankelijk 
is; 

II. Op de voorziening van de Verzeke
ringsmaatschappij A.G. van 1830 : 

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

doo1'dat het bestreden vonnis, met 
wijziging van het beroepen vonnis in 
zoverre dat uitspraak heeft gedaan over 
de rechtsvorderingen van de eisers tegen 
verweerder, de eisers hun vorderingen 
ontzegt en hen veroordeelt in de kosten, 
om de redenen « dat Sioutis (thans 
verweerder) vanaf zijn links in de 
bestelwagen gelegen stuurplaats Guy 
Darchambeau niet kon bemerken, die 
zijnerzijds over een volmaakt zicht 
beschikte ; dat Darchambeau zelf dus 
zijn snelheid behoorde te verminderen 
en diende te vermijden tussen de bestel
wagen en het trottoir te gaan rijden; 
dater in ieder geval twijfel blijft bestaan 
omtrent een eventuele fout van de ene 
of de andere, aangezien geen enkel gebrek 
aan voorzichtigheid of voorzorg vanwege 
Sioutis genoegzaam bewezen is ; .. . dat 
onder die omstandigheden het hoger 
beroep van Sioutis gegrond is en de 
vordering aan de burgerlijke partijen 
dient te worden ontzegd daar zij in 
gebreke blijven het bestaan te bewijzen 
van enige fout die beroeper zou hebben 
kunnen bedrijven en die het nodige 
causaal verband vertoont met de ge
volgen van het ongeval )), 

te1·wiJl die redenen noch enige andere 
reden een regelmatig antwoord verschaft 
op de conclusie waarbij eisers hebben 
doen gelden dat « verweerders gedraging 
een aansprakelijk makend gebrek aan 
voorzichtigheid en voorzorg uitmaakte, 
want was verdachte volkomen aan
dachtig geweest bij zijn besturing, dan 
was de reeds ten minsten honderd meter 
naast hem rijdende motorfietser onmoge
lijk aan zijn aandacht kunnen ontgaan 
en had hij zich onvermijdelijk ervan 

(3) Oass., 12 januari 1971 (A!T. cass., 1971, 
blz. 454). 

(4) AlT. cass., 1975, blz. 665. 
( 5) Zie noot 1 hierboven. 
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onthouden met gevaar voor die andere 
bestuurder terug naar rechts te sturen » ; 

te1·wijl het vaststaat dat Sioutis ten 
tijde van het ongeval de rijbaan volgde 
zonder uiterst rechts te blijven, en hij 
dus, indien hij meer naar rechts wou 
gaan rijden, die beweging met des te 
meer voorzichtigheid diende uit te voeren 
daar zijn zicht beperkt was en hij Guy 
Darchambeau niet kon zien, zodat het 
vonnis niet regelmatig met redenen 
omkleed is daar de premissen van zijn 
redenering geen logische verantwoording 
kunnen vormen voor het besluit dat de 
rechters in hoger beroep daaruit hebben 
afgeleid en volgens hetwelk geen enkel 
gebrek aan voorzichtigheid of voorzorg 
vanwege verweerder genoegzaam bewe
zen is, aangezien de verplichting om zijn 
snelheid te verminderen en te vermijden 
tussen de bestelwagen en het trottoir 
te gaan rijden zich aileen aan Guy 
Darchambeau voordeed ; 

en te1·wijl het tegenstrijdig of althans 
dubbelzinnig is enerzijds vast te stellen 
dat aangezien verweerder geen enkel zicht 
had naar rechts en hij Guy Darchambeau 
dus niet kon bemerken, de voorzichtig
heid aan deze laatste gebood zijn snelheid 
te verminderen en te vermijden van 
tussen de bestelwagen en het trottoir 
te gaan rijden, en anderzijds te verklaren 
dat er twijfel blijft bestaan omtrent een 
eventuele fout van de ene of de andere 
en dat de vordering aan eisers moet 
worden ontzegd daar zij in gebreke 
blijven het bestaan te bewijzen van een 
fout die het nodige causaal verband 
vertoont met de gevolgen van het 
ongeval: 

Overwegende dat het vonnis de rechts
vorderingen van de burgerlijke partijen 
afwijst onder vermelding " dat blijkens 
de gegevens van het dossier, Sioutis 
vanaf zijn links in de bestelwagen gelegen 
stuurplaats Darchambeau niet kon be
merken, die zijnerzijds over een volmaakt 
zicht beschikte ; dat Darchambeau zelf 
dus zijn snelheid behoorde te verminderen 
en diende te vermijden tussen de bestel
wagen en het trottoir te gaan rijden '' ; 

Dat het vonnis aldus de feitelijke 
gegevens bepaalt waarop het steunt en 
zodoende de in het middel weergegeven 
conclusie beantwoordt waarin eiseres 
verschillende of tegengestelde feitelijke 
gegevens uiteenzet ; 

Dat het middel ten dezen feitelijke 
grondslag mist ; 

Overwegende dat overigens, nu het 
definitief is uitgemaakt dat verweerder 

geen maneuver uitvoerde door terug 
uiterst rechts van de rijbaan te gaan 
rijden, het vonnis dat op grond van de 
voormelde vaststellingen oordeelt dat 
geen enkel gebrek aan voorzichtigheid 
en voorzorg vanwege Sioutis bewezen is, 
zijn beslissing wettelijk verantwoordt 
en regelmatig met redenen omkleedt ; 

Dat de in het middel aangeklaagde 
tegenstrijdigheid of dubbelzinnigheid van 
de gronden, ook al was zij bewezen, enkel 
betrekking heeft op de fout van Guy 
Darchambeau en derhalve het vonnis 
onaangetast laat vermits dat vonnis 
beslist dat geen enkel gebrek aan voor
zichtigheid of voorzorg vanwege Sioutis 
genoegzaam bewezen is en dat de tegen 
hem door de burgerlijke partijen inge
stelde rechtsvordering aan die partijen 
moet worden ontzegd daar zij in gebreke 
blijven het bestaan te bewijzen van enige 
fout van zijnentwege ; 

Dat het middel dienaangaande niet 
kan worden aangenomen ; 

Om die redenen, en zonder acht te 
slaan op de memorie die werd neergelegd 
in naam van Guy Darchambeau, die 
zich niet in cassatie heeft voorzien, 
verwerpt de voorzieningen ; veroordeelt 
elke eiser in de kosten van zijn voor
ziening. 

30 november 1977. - 2e kamer. -
Voorzitte1•, de H. Legros, raadsheer waar
nemend voorzitter.- Verslaggeve1•, Mevr. 
Raymond-Decharneux.- Gelijkluidende 
conclusie, de H. Ballet, ad vocaat -generaal. 
- Pleite1·s, de HH. Fally en VanRyn. 

2e KAMER. - 30 november 1977. 

REGELING VAN REOHTSGEBIED. 
- STRAFZAKEN.- BESCHIKKING VAN 
DE RAADKAMER W AARBIJ EEN WAN
BEDRIJF WORDT GECONTRA VENTIONALI
SEERD. - VoNNIS TOT ONBEVOEGD
VERKLARING VAN DE RECHTBANK GE
GROND OP EEN OMSTANDIGHEID DIE 
ZICH NA DE BESCHIKKING TOT VERWIJ
ZING HEEFT VOORGEDAAN EN WAAR
DOOR HET FElT MET EEN ZWAARDERE 
CORRECTIONELE STRAF WORDT GE
STRAFT. - BESLISSINGEN IN KRACHT 
VAN GEWIJSDE GEGAAN.- REGELING 
VAN REOHTSGEBIED. - VERNIETIGING 
VAN DE BESCHIKKING.- VERWIJZING 
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VAN DE ZAAK NAAR DEZELFDE, ANDERS 
SAMENGESTELDE RAADKAMER. 

Wanneer de raadkamer, met aanneming 
van verzachtende omstandigheden, de 
dader van een wanbedriJ! naar de 
politierechtbank heeft verwezen en een 
vonnis wordt uitgesproken tot onbevoegd
verkla1·ing van de rechtbank, op grand 
dat zich na de verwijzende beschikking 
een omstandigheid heeft voorgedaan, 
waardoor het feit door de wet met een 
zwaa1·dere cor1·ectionele straf wordt ge
straft, onderzoekt het Hof, wam·bij een 
verzoek tot regeling van rechtsgebied 
aanhangig is, of beide beslissingen in 
kracht van gewijsde zijn gegaan en of 
de vaststelling van de feiten1·echter .fuist 
blijkt; zo ja, dan vernietigt het Hof de 
beschikking en verwijst de zaak naar 
dezelfde, ande1·s samengestelde 1'aad
kame~· (1). 

(PROOUREUR DES KONINGS TE NAMEN, 
T. IVANOVS.) 

ARREST (vertaling). 

HET HOF ; - Gelet op het verzoek
schrift tot regeling van rechtsgebied, op 
18 oktober 1977 ingediend door de 
procureur des Konings te N amen ; 

Overwegende dat de raadkamer van 
de Rechtbank van Eerste Aanleg te 
Namen bij beschikking van 17 juni 1976 
en onder vaststelling van de aanwezigheid 
van verzachtende omstandigheden, Serge 
Ivanovs, geboren te Court-Saint-Etienne 
op 20 januari 1949, naar de bevoegde 
politierechtbank verwezen heeft uit 
hoofde van te w epion, op 17 april 197 5, 
aan Albert Wauthier opzettelijk slagen 
en verwondingen te hebben toegebracht 
die voor deze een ziekte of ongeschiktheid 
tot het verrichten van persoonlijke 
arbeid ten gevolge hebben gehad; 

Overwegende dat de politierechtbank 
zich bij verstekvonnis van 26 mei 1977 
onbevoegd heeft verklaard op grond dat, 
luidens het verslag van de door de 
rechtbank aangestelde deskundige, de 
burgerlijke partij Wauthier blijvend 
gedeeltelijk ongeschikt zou zijn ; 

Overwegende dat de beschikking van 
de raadkamer en het vonnis van de 
politierechtbank beide in kracht van 
gewijsde zijn gegaan en dat uit hun 
onderlinge strijdigheid een geschil over 

(1) Oass., 7 september 1977, supra, biz. 29. 

rechtsmacht is ontstaan dat de loop 
van het gerecht belemmert ; 

Overwegende dat de Serge I vanovs 
ten laste gelegde slagen en verwondingen 
voor Albert W authier blijkbaar een 
blijvende ongeschiktheid tot het ver
richten van persoonlijke arbeid ten 
gevolge hebben gehad; 

Overwegende dat op het misdrijf van 
onopzettelijke slagen en verwondingen 
die een blijvende ongeschiktheid tot het 
verrichten van persoonlijke arbeid tot 
gevolg hebben, zwaardere straffen zijn 
gesteld dan op het misdrijf van slagen 
en verwondingen die slechts een ziekte 
of een tijdelijke ongeschiktheid tot het 
verrichten van persoonlijke arbeid ten 
gevolge hebben gehad; 

Om die redenen, beslissende tot rege
ling van rechtsgebied, vernietigt de 
beschikking van de raadkamer van de 
Rechtbank van Eerste Aanleg te Namen 
van 17 juni 1976; beveelt dat van dit 
arrest melding zal worden gemaakt op 
de kant van de vernietigde beslissing ; 
verwijst de zaak naar de anders samen
gestelde raadkamer van die zelfde 
rechtbank. 

30 november 1977. - 2e kamer. -
Voo1·zitter, de H. Legros, raadsheer waar
nemend voorzitter.- Ve1·slaggeve~·, Mevr. 
Raymond-Decharneux.- Gelijkluidende 
conclusie, de H. Ballet, advocaat-generaal. 

28 KAMER. - 30 november 1977. 

1° REDENEN VAN DE VONNISSEN 
EN ARRESTEN.- STRAFZAKI);N,
STRAFVORDERING. - 0NOPZETTELIJK 
TOEBRENGEN VAN SLAGEN OF VER· 
WONDINGEN.- 00NCLUSIE VAN DE BE
KLAAGDE TEN BETOGE DAT HET SLAGHT
OFFER OOK EEN FOUT HEEFT BEGAAN. 
- OM ZIJN BESLISSING BETREFFENDE 
DE SOHULDIGVERKLARING VAN DE BE
KLAAGDE REGELMATIG MET REDENEN 
TE OMKLEDEN, IS DE REOHTER NIET 
VERPLIOHT OP DEZE CONOLUSIE TE 
ANTWOORDEN. 

2° CASSATIEMIDDELEN. - STRAF
ZAKEN.- MIDDEL DAT OP EEN ONJUIS· 
TE UITLEGGING VAN DE BESTREDEN 
BESLISSING BERUST. - MIDDEL DAT 
FEITELIJKE GRONDSLAG MIST. 
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1° Om zijn beslissing op de strafvm·dering 
bet1·ejJende de sahuldigverklaring van een 
beklaagde, die VM'volgd wordt wegens 
onopzettelijk toebrengen van slagen of 
verwondingen, 1·egelmatig met redenen 
te omkleden, is de ?'eahter niet ve1·pliaht 
te antwoorden op de aonalusie van de 
beklaagde ten betoge dat het slaahtoffer 
ook een fout heeft begaan die in oo?·zake
lijk verband staat met de slagen of 
ve1·wondingen die aan dit slaahtoffer 
zijn toegebraaht (1). (Grondwet, art. 97.) 

2° Feitelijke grondslag mist het middel 
dat op een onjuiste uitlegging van de 
bestreden beslissing be1·ust ( 2). 

(PREVOT.) 

ARREST (ve1•taling). 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 9 juni 1977 door het Hof van 
Beroep te Luik gewezen ; 

Overwegende dat de voorziening uit
sluitend gericht is tegen de beslissing 
op de strafvordering ten laste van eiser ; 

Over het middel afgeleid uit de 
schending van de artikelen 418, 420 van 
het Strafwetboek, 26, inzonderheid 4 
en 5, 48, inzonderheid 3, 4°, van het 
koninklijk besluit van 14 maart 1968 
houdende algemeen reglement op de 
politie van het wegverkeer, 1382, 1383 
van het Burgerlijk W etboek, 3, 4 van 
de wet van 17 april 1878 houdende de 
voorafgaande titel van het Wetboek 
van Strafvordering, en 97 van de 
Grondwet, 

doordat het arrest de beslissing van de 
eerste rechter bevestigt in zoverre deze, 
na de verjaring van de strafvordering 
te hebben vastgesteld ten aanzien van de 
aan verweerster ten laste gelegde over
tredingen van het W egverkeersreglement, 
eiser wegens onopzettelijke verwonding 
veroordeelt tot vijftien dagen gevan
genisstraf met uitstel van drie jaar en 
tot een geldboete van 3.000 frank, 
en met wijziging van het overige beslist 
dat eiser aileen aansprakelijk is voor de 
schadelijke gevolgen van het ongeval, 
op grond dat, enerzijds, verweerster 
zich op de oversteekplaats voor voet-

(1} Cass., 22 juli 1970 (A?·?·. cass., 1970, 
blz. 1033}. 

(2) Cass., 16 december 1974 (Arr. cass., 
1975, blz. 446). 

gangers heeft begeven op een ogenblik 
dat zij dat kon doen zonder gevaar en 
zonder het verkeer voor de rechts van 
eiser rijdende voertuigen te hinderen 
vermits die voertuigen moeiteloos hebben 
gestopt om Pirson te laten oversteken, 
en, anderzijds, dat aangezien verweerster 
zich reeds op die oversteekplaats had 
begeven op het ogenblik dat eiser op 
haar hoogte kwam, deze laatste verplicht 
was zich te gedragen naar de bepalingen 
van lid 4 en 5 van voormeld artikel 26 
van het Wegverkeersreglement, waarbij 
het niets ter zake doet of verweerster 
eiser al dan niet heeft zien aankomen, 

terwijl, eerste onde1·deel, die redenen 
noch enige andere reden een passend 
antwoord geven op de conclusie waarbij 
eiser voor het hof van beroep verweerster 
als grief aanrekende dat zij de rijbaan 
is overgestoken zonder inachtneming van 
de afstand waarop de naderende voer
tuigen zich bevonden noch van de aan
wezigheid van in derde file optrekkende 
wagens, zoals die van eiser, die door de 
voertuigen in de andere twee rijstroken 
aan haar zicht onttrokken waren en een 
te voorziene zij het niet zichtbare 
hindernis opleverden, aangezien de ver
plichting om zich slechts voorzichtig op 
de oversteekplaats te begeven voor 
verweerster bleef bestaan voor heel de 
duur van het oversteken (schending van 
artikel 97 van de Grondwet); 

tweede onde1·deel, door de ten laste van 
eiser uitgesproken veroordelingen te ver
antwoorden met de enkele vaststelling 
dat verweerster zich op de oversteek
plaats heeft begeven op een ogenblik dat 
zij zulks kon doen zonder gevaar en 
zonder het verkeer voor de rechts van 
eiser rijdende voertuigen te hinderen, 
het bestreden arrest de bepalingen van 
de artikelen 26 en 48 van het Weg
verkeersreglement schendt, aangezien 
verweerster als voetganger, net als elke 
bestuurder, op ieder ogenblik van haar 
gang op de rijbaan bedacht diende te 
zijn op de aanwezigheid van een hindernis 
die zo al niet zichtbaar dan toch te 
voorzien was, weshalve het arrest niet 
wettelijk verantwoord is (schending van 
alle in het middel vermelde wettelijke 
bepalingen behalve artikel 97 van de 
Grondwet): 

A. Wat het eerste onderdeel betreft : 

Overwegende dat door erop te wijzen 
dat de voetganger Pirson, burgerlijke 
partij, zich reeds op de oversteekplaats 
begeven had op het ogenblik dat eiser 
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bij die oversteekplaats aankwam, en door 
te beslissen dat eiser de voorschriften 
van de artikelen 26-4 en 26-5 van het 
Wegverkeersreglement overtreden heeft, 
het arrest impliciet maar onmiskenbaar 
vaststelt dat die fouten van eiser aan 
Pirson verwondingen hebben veroor
zaakt, en wettelijk beslist dat eiser zich 
schuldig heeft gemaakt aan het misdrijf 
van onopzettelijke slagen en verwon
dingen, ongeacht de gedraging van 
verweerster ; 

Dat het arrest voor zijn uitspraak over 
de strafvordering derhalve niet meer 
hoefde te toetsen of ook die gedraging 
foutief en oorzakelijk met het ongeval 
verbonden was, en bijgevolg evenmin 
diende te antwoorden op de in het eerste 
onderdeel van het middel vermelde 
conclusie; 

Dat dit onderdeel van het middel 
niet kan worden aangenomen ; 

B. Wat het tweede onderdeel betreft : 

Overwegende dat het arrest oordeelt 
dat verweerster « zich op de oversteek
plaats voor voetgangers begeven heeft ... 
en aangereden werd ... to en zij het ander 
trottoir zou bereiken », dat eiser «in de 
derde rijstrook reed, .. . de voetganger 
pas heeft gezien op een zeer kleine 
afstand die hij zelf op anderhalve meter 
schat, .. . dat er zich rechts van hem, 
zoals hij zelf toegeeft, andere wagens 
bevonden >> waarvan er twee « zij aan zij 
in de eerste twee rijstroken stilstonden ... 
en de partijen voor elkaar afschermden 
en aan elkaars zich onttrokken » en dat 
Prevot '' de oversteekplaats voor voet
gangers opgereden is met een zekere 
snelheid, laat het nog 25 kilometer per uur 
zijn, terwijl hij in de andere rijstroken 
wagens zag stilstaan voor die oversteek
plaats >>; 

Dat het hof van beroep aldus, onder 
verwijzing naar de aangehaalde beschik
kingen van de artikelen 26-4 en 26-5 van 
het W egverkeersreglement, verre van de 
schuldigverklaring van eiser te verant
woorden door de enkele vaststelling dat 
verweerster zich op de oversteekplaats 
voor voetgangers begeven heeft onder de 
in het middel bedoelde omstandigheden, 
zijn beslissing regelmatig met redenen 
omkleedt en wettelijk verantwoordt ; 

Dat dit onderdeel van het middel op 
een onjuiste uitlegging van de bestreden 
beslissing berust en mitsdien 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; 

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

30 november 1977. - 2e kamer. 
Voo1•zitter, de H. Legros, raadsheer waar
nemend voorzitter. - Vm·slaggeve1·, de 
H. Stranard. - Gelijkluidende conclttsie, 
de H. Ballet, advocaat-generaal. 
Pleiter, de H. L. Simont. 

2e KAMER. - 30 november 1977. 

1° BEWIJS.- STRAFZAKEN.- STRAF
VORDERING. - 0NOPZETTELIJK TOE
BRENGEN VAN SLAG EN OF VERWONDIN
GEN. - BESLISSING VOLGENS WELKE 
NIETS TOELAAT TE ZEGGEN DAT HET 
SLACHTOFFER NIET GEWOND KON ZIJN 
OF GEEN SLAG HAD KUNNEN OPLOPEN 
TEN GEVOLGE VAN HET ONGEVAL. -
BESLISSING DIE, OM DE TELASTLEGGING 
BEWEZEN TE VERKLAREN, STEUNT OP 
DE GEGEVENS VAN HET DOSSIER. -
GEEN OMKERING VAN DE BEWIJSLAST. 

2° BEWIJS.- STRAFZAKEN.- GEVAL 
WAARIN DE WET GEEN BIJZONDER 
BEWIJSMIDDEL OPLEGT. - 0NAANTAST
BARE BEOORDELING DOOR DE FElTEN
RECHTER. 

1° De 1'egel inzake de bewiJslast wordt niet 
miskend door de 1'echter die, om een 
telastlegging « onopzetteliJk toebrengen 
van slagen of ve1·wondingen » bewezen 
te ve1·klaren, niet enkel steunt op de 
ontkennende ove1·weging dat niets toelaat 
te zeggen dat het slachtoffer niet gewond 
kon zijn of geen slag had kunnen 
oplopen, mam· oak op ande·re gegevens, 
a.m. zekere stulcken uit het dossie1· (1). 

2° In strafzaken, wanneer de wet geen 
bijzonde1' bewijsmiddel oplegt, beoordeelt 
de rechtm· vrij, in feite, de bewijswaa1·de 
van de hem voorgelegde gegevens en a.m. 
van medische attesten ( 2). 

(1) Raadpl. cass., 22 december 1975 (.Arr. 
cass., 1976, blz. 497). 

(2) Cass., 3 januari 1977 (.A1-r. cass., 1977, 
blz. 472). 
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(MICHEL, T. GILSON,) 

ARREST (vertaling). 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 5 mei 1977 in boger beroep 
gewezen door de Oorrectionele Recht bank 
te Nijvel; 

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

1° ten laste van verweerster, mede
beklaagde: 

Overwegende dat eiser niet bevoegd 
is om zich tegen die beslissing in cassatie 
te voorzien ; 

2° ten laste van eiser : 

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

doordat het vom1is vermeldt dat ver
weerster « ter plaatse niet verklaard had 
dat zij gewond was "• 

terwijl integendeel, luidens het proces
verbaal van de verklaringen van de 
partijen, « verweerster heeft verklaard 
dat zij niet gewond werd >> en het radicaal 
verschil dat er bestaat tussen « niet 
zeggen dat 1nen gewond werd >>en zeggen 
<< dat men niet gewond werd >> van 
bepalende invloed is voor bet bestaan 
van bet misdrijf ter zake van onop
zettelijke slagen en verwondingen : 

Overwegende dat bet vonnis, dat er 
enkel op wijst dat verweerster noch ter 
plaatse noch in de op bet ongeval 
yolgende dagen verklaard heeft dat zij 
gewond was, vervolgens vaststelt « dat 
niets evenwel toelaat te zeggen dat 
(verweerster) ten gevolge van ongeval 
niet gewond kon zijn of geen slag heeft 
opgelopen >>, en ten slotte de redenen 
aangeeft waarom bet oordeelt dat ver
weerster inderdaad verwondingen heeft 
opgelopen, aldus aan de vermeldingen 
van bet in bet middel bedoelde proces
verbaal geen met hun bewoordingen 
onverenigbare strekking toekent en mits
dien de bewijskracht ervan niet miskent ; 

Dat bet middel feitelijke grondslag 
mist; 

Over het tweede middel, afgeleid uit de 
schending van artikel 97 van de Grondwet 
en van het algemeen beginsel van de 
bewijslast in strafzaken, 

doo1·dat bet vonnis beslist dat de ten 
laste gelegde onopzettelijke slagen en 
verwondingen bewezen zijn, op grond 
van de negatieve overweging dat « niets 
toelaat te zeggen dat (verweerster) ten 
gevolge van dat ongeval niet gewond 
kon zijn geweest of geen slag heeft 
opgelopen >>, 

terwijl de rechtbank diende vast te 
stellen dat de verwondingen waarover 
verweerster in juni 1976 kloeg, door bet 
ongeval van juni 1975 veroorzaakt 
werden: 

Overwegende dat bet vonnis zijn 
beslissing niet aileen met de in het middel 
aangehaalde overweging motiveert ; dat 
bet overigens vermeldt « dat blijkens 
bet medisch protocol van de door 
(verweerster) geraadpleegde radioloog 
Beghin en blijkens bet medisch getuig
schrift van dokter Demolin, deze (ver
weerster) een linker coxo-femorale frac
tuur heeft opgelopen die dokter Demolin 
als een gevolg van bet litigieuze ongeval 
aanmerkt >> ; 

Dat bet vonnis vervolgens de door 
eiser overgelegde medische documenten 
op voormelde gronden terzijde stelt en 
beslist dat de ten laste gelegde onop
zettelijke slagen en verwondingen be
wezen zijn; 

Dat bet vonnis, door aldus te steunen 
op de gegevens van bet dossier, de regel 
van de bewijslast niet schendt en zijn 
beslissing wettelijk verantwoordt ; 

Dat bet middel niet kan worden aan
genomen; 

Over bet derde middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 1319 tot 1322 
van bet Burgerlijk W etboek, 

doordat bet vonnis vaststelt dat op 
grond van bet op 29 augustus 1976 door 
dokter Demolin opgesteld medisch getuig
schrift mag worden aangenomen dat deze 
«de linker coxo-femorale fractuur van 
verweerster als een gevolg van bet 
litigieuze ongeval aanmerkte >>, 

terwijl dokter Demolin volgens een 
getuigschrift van 29 augustus 1976, dit 
is van meer dan een jaar na bet ongeval, 
in feite enkel van oordeel was dat « de 
bij bet rontgen-onderzoek aan het licht 
gebrachte anomalieen waarschijnlijk ge
volgen waren van bet ongeval van juni 
1975 "en bet vonnis, door bet achterwege 
laten van die belangrijke beperking, aan 
dat medisch getuigschrift een met zijn 
bewoordingen onverenigbare uitlegging 
heeft gegeven ; bet woord « waarschijn
lijk " erop wijst dat er enige twijfel 
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bestaat, die slechts in het voordeel van 
verdachte kon spelen : 

Overwegende dat het vonnis niet 
alleen verwijst naar het medisch getuig
schrift van dokter Demolin van 29 au
gustus 1976 maar tevens naar het 
getuigschrift van 14 juli 1976 van die 
zelfde dokter ; 

Overwegende dat het vonnis inderdaad 
het in bedoeld getuigschrift van 
29 augustus 1976 voorkomende bijwoord 
« waarschijnlijk » achterwege laat, maar 
dat de uitlegging die het van het geheel 
van de vermeldingen van de beide 
getuigschriften geeft, niet onverenigbaar 
is met de bewoordingen dier getuig
schriften; 

Dat het middel feitelijke grondslag 
mist; 

Over het vierde middel, afgeleid uit de 
schending van artikel 97 van de Grond
wet en van het beginsel van de inacht
neming van de rechten van de verdedi
ging, 

doordat, ee1·ste onderdeel, het vonnis 
het door dokter Maldague opgestelde 
document als een eenzijdig verslag heeft 
afgewezen, 

terwijl dat document niet minder 
objectief kon heten dan het door de 
burgerlijke partij overgelegde getuig
schrift dat toch ook een eenzijdig verslag 
was ; het vonnis niet zonder schending 
van de rechten van de verdediging het 
getuigschrift van dokter Demolin kon 
in aanrnerking nemen ten voordele van 
verweerster en zonder verantwoording 
het verslag van dokter Maldague ten 
nadele van eiser kon verwerpen ; 

doordat, tweede onderdeel, het vonnis 
geen acht heeft geslagen op het attest 
waarin dokter Cornet op 6 april 1977 om 
dezelfde redenen als dokter Maldague 
tot het besluit kwam « dat het medisch 
onrnogelijk waste zeggen dat de nasleep 
van de fracturen het gevolg was van het 
ongeval van 8 juni 1975, te meer daar 
bekend is dat het slachtoffer twee andere 
ongevallen heeft gehad » : 

Overwegende dat wanneer in straf
zaken de wet geen bijzonder bewijsmiddel 
bepaalt, de feitenrechter op onaantast
bare wijze de feitelijke gegevens beoor
deelt waarop hij steunt ; 

Dat de rechter, die ten deze op grond 
van een feitelijke beoordeling van de 
verschillende voor hem aangebrachte 
medische gegevens en zonder dat hij -
bij gebreke van conclusie dienaan-

gaande - acht hoefde te slaan op het 
advies van dokter Cornet, beslist heeft 
dat de ten laste gelegde onopzettelijke 
slagen en verwondingen bewezen zijn, 
de rechten van de verdediging aldus 
ongeschonden heeft gelaten en zijn 
beslissing regelmatig met redenen heeft 
omkleed; 

Overwegende dat de substantiele of 
op straffe van nietigheid voorgeschreven 
rechtsvorrnen 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 
vordering van verweerster tegen eiser : 

Overwegende dat het vonnis volstaat 
met aan de burgerlijke partij provisionele 
bedragen toe te kennen en voor het 
overige een onderzoeksverrichting gelast ; 
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 te vroeg werd 
ingesteld en derhalve niet ontvankelijk 
is; 

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

30 november 1977. - 2e kamer. 
Voorzitte1·, de H. Legros, raadsheer waar
nemend voorzitter.- Verslaggever, Mevr. 
Raymond-Decharneux.- Gelijkluidende 
conclusie, de H. Ballet, advocaat-generaal. 
- Pleiters, de HH. J.-L. Renchon (van 
de balie te Brussel), P. Blesin (van de 
balie te Nijvel) en L. Simont. 

2e K.Al.liER. - 30 november 1977. 

1° WEGVERKEER. - WEGVERKEERS
REGLEMENT VAN 14 MAART 1968, ARTI
KEL 12-1. - PLAATS OP DE RIJBAAN. 
- VERPLIOHTING VOOR DE BESTUUR
DER ZO DIOHT MOGELIJK BIJ DE RECH
TERRAND VAN DE RIJBAAN TE BLIJVEN. 
- DRAAGWIJDTE VAN DEZE VER
PLICHTING. 

2o CASSATIEMIDDELEN. - STRAF
ZAKEN. - MIDDEL DAT ENKEL DE 
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FEITELIJKE BEOORDELING VAN DE 
REOHTER BEORITISEERT. - NIET-ONT
VANKELIJKHEID. 

1° De ve?'plichting voo1· de bestuu?"de?', die 
op de ?'ijbaan 1·ijdt, zo dicht mogelijk bij 
de 1'echte1'mnd van deze 1·ijbaan te 
blijven, woTdt beoo1'deeld met inacht
neming van de omstandigheden (1). 
(W egverkeersreglement van 14 maart 
1968, art. 12-1.) 

2° Niet ontvankelijk is het cassatiemiddel 
dat enkel de jeitelijlce beoo1·deling van de 
1•echte1' belc1'itisee1't (2). (Art. 95 Grand
wet.) 

(BERTRAND EN LANDSBOND 
DER OHRISTELIJKE MUTUALITEITEN, 

T. MARDAGA.) 

ARREST (ve?'taling). 

HET HOF;- Gelet op het bestreden 
vonnis, op 20 mei 1977 in hager beroep 
gewezen door de Correctionele Recht bank 
te Luik; 

I. Op de voorziening van beklaagde 
Bertrand in zoverre die gericht is tegen 
de beslissing op de strafvordering ten 
laste van medebeklaagde verweerder : 

Overwegende dat eiser niet bevoegd is 
om zich tegen die beslissing in cassatie 
te voorzien ; 

II. Op de voorzieningen van de eisers 
Bertrand en Landsbond der Christelijke 
Mutualiteiten, als burgerlijke partijen, in 
zoverre die gericht zijn tegen de beslissing 
op de strafvordering ten laste van 
verweerder : 

Overwegende dat eisers in geen kosten 
van die rechtsvordering werden veroor
deeld en de voorzieningen derhalve niet 
ontvankelijk zijn ; 

III. Op de voorzieningen van eisers in 
zoverre die gericht zijn tegen de beslis
singen op de strafvordering ten laste van 
eiser en tegen de beslissingen op de 
civielrechtelijke vorderingen van ver
weerder tegen eiser en van eisers tegen 
verweerder : 

(1) Cass., 28 februari 1972 (A1'1'. cass., 
1972, blz. 596) en 4 december 1972 (ibid., 
1973, blz. 323). 

(2) Cass., 21 september 1977, s1~p1·a, blz. 97. 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 12 van het 
Wegverkeersreglement (koninklijk besluit 
van 14 maart 1968), 418 en 420 van het 
Strafwet boek, 

do01·dat het vom1.is beslist " dat be
klaagde Mardaga niet de verplichting 
had voortdurend rechts te houden in 
zijn rijstrook ; dat hij zelfs voorzichtig 
handelde door niet te dicht bij de 
stationerende wagens te rijden >>, 

te1·wijl artikel 12 bepaalt dat " behalve 
op erkende openbare pleinen, elke be
stuurder die de rijbaan volgt zo dicht 
mogelijk bij de rechterrand van die baan 
moet blijven >> en geen van de uitzonde
ringsbepalingen van dat zelfde artikel 
ten deze toepasselijk is : 

Overwegende dat de verplichting voor 
de bestuurder zo dicht mogelijk bij de 
rechterrand van de rijbaan te blijven, 
enerzijds niet impliceert dat hij uiterst 
rechts moet houden en anderzijds dient 
beoordeeld te worden naar gelang van de 
omstandigheden van de zaak ; 

Overwegende dat het vonnis door eigen 
redengeving en door overneming van de 
gronden van het eerste vonnis erop wijst 
dat, blijkens de situatietekening en de 
vermeldingen daarvan, het voertuig van 
Mardaga (verweerder) zijn normale plaats 
innam op de rijbaan ; dat de door hem 
gevolgde rijstrook 3,50 meter breed was 
en verkeer in evenwijdige files niet 
toeliet ; dat de voertuigen er normaal 
elkaar dienden te volgen ; dat Mardaga 
niet de verplichting had voortdurend 
rechts te houden op die rijstrook; dat 
hij zelfs voorzichtig handelde door 
niet te dicht bij de stationerende wagens 
te rijden gelet op het gevaar van een 
openslaand portier ; 

Overwegende dat met die redengeving, 
het vonnis op grand van een feitelijke 
beoordeling van de zaak en zonder 
schending van de in het middel bedoelde 
bepalingen beslist dat verweerder bij het 
volgen van de rijbaan zo dicht mogelijk 
bij de rechterrand van die baan is 
gebleven; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen ; 

Over het tweede middel, afgeleid uit de 
miskenning van de bewijskracht van de 
akten, 

doo?'dat het vonnis afgaat op de door de 
deskundige opgemaakte situatietekening, 
die de remsporen anders lokaliseert dan 
de schets die de dag van het ongeval door 
de verbalisanten werd opgemaakt, 
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te1·wijl, ee1'ste onde1'deel, de door ver
weerders wagen nagelaten sporen, die 
volgens de verbalisanten gelegen waren 
op de middenstreep die de rijbaan in 
twee verdeelt, eigendunkelijk verlegd 
werden door de deskundige die bovendien 
verklaart dat bij de wedersamenstelling 
ter plaatse de partijen hun instemming 
hebben betuigd met de nieuwe lokali
sering van het botsingspunt, iets wat 
door eiser Bertrand uitdrukkelijk wordt 
ontkend; 

tweede onde1'deel, eiser bij zijn eerste -
en door zijn passagierster bevestigde -
verklaring gezegd heeft dat hij in het 
midden van de rijbaan heeft stilgehouden 
en uitdrukkelijk de hem toegeschreven 
snelheid ontkent : 

W at het eerste onderdeel betreft : 

Overwegende dat, enerzijds, wanneer 
in strafzaken de wet geen bijzonder 
bewijsmiddel bepaalt, de feitenrechter 
door een feitelijke en onaantastbare 
beoordeling de bewijskracht vaststelt 
van de gegevens waarop zijn overtuiging 
stoelt; 

Dat de rechter, zonder de bewijskracht 
van de in het middel bedoelde vast
stellingen van de verbalisanten te mis
kennen, kon oordelen dat de situatie
tekening die door de deskundige na in
winning van alle nuttige inlichtingen werd 
opgesteld, de beste beoordelingsgrondslag 
bood; 

Dat in dat opzicht het middel niet kan 
worden aangenomen ; 

Overwegende dat, anderzijds, in zo
verre het aanvoert dat de deskundige 
valselijk zou vermeld hebben dat eiser 
bij de wedersamenstelling van het ongeval 
zijn :instemming zou betuigd hebben in 
verband met de lokalisering van het 
botsingspunt, het middel het Hof zou 
nopen tot een feitelijke toetsing ; dat het 
1-rliddel, dat feiten en recht vermengt, in 
die mate niet ontvankelijk is ; 

W at het tweede onderdeel betreft : 

Overwegende dat het middel neerkomt 
op een aanvecht:ing van de feitelijke 
beoordeling door de rechter en derhalve 
niet ontvankelijk is ; 

Over het derde middel, afgeleid uit de 
schending van artikel 20 van het Weg
verkeersreglement (kon:inklijk besluit van 
14 maart 1968}, 

doo1·dat het vonnis, zonder eisers con
clusie dienaangaande te beantwoorden, 

beslist dat het ongeval zich zou hebben 
voorgedaan ook al had Mardaga rechts 
gehouden, 

te1·wijl de situatietekening, gelet op het 
aangegeven botsingspunt, uitwijst dat 
verweerder, die niet zo dicht mogelijk 
bij de rechterrand van de rijbaan reed, 
nochtans alle nodige ruimte had om de 
door eiser Bertrand bestuurde motorfiets 
te kruisen zonder ongeval, als hij maar 
gereden had volgens de wettelijke voor
schriften: 

Overwegende dat het vonnis om 
verweerder van aansprakelijkheid vrij 
te stellen, benevens de ten antwoord op 
het eerste middel overgenomen gronden 
vermeldt " dat Bertrand, die naar een 
voor hem links gelegen cafe toe wou, 
plots naar links is gezwenkt om traag de 
linker parkeerstrook op te rijden, en 
aldus Mardaga, die hij niet had gezien, 
de pas heeft afgesneden ; dat men de 
door die fout begrijpelijkerwijze verraste 
Mardaga niet mag verwijten dat hij een 
frontale bots:ing niet vermeden heeft ; 
dat het ongeval zich evenzeer zou hebben 
voorgedaan had hij meer rechts ge
houden >>; 

Overwegende dat het vonnis met die 
gronden de in het middel vermelde 
conclusie van eiser beantwoordt en zijn 
beslissing wettelijk verantwoordt zonder 
artikel 20 van het W egverkeersreglement 
te schenden ; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen ; 

En overwegende dat wat de beslissing 
op de strafvordering betreft, de sub
stantiele 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
n:ingen ; veroordeelt elke eiser :in de kosten 
van zijn voorziening. 

30 november 1977. - 2e kamer. -
Voo1·zitte1', de H. Legros, raadsheer waar
nemend voorzitter.- Ve1·slaggeve1·, Mevr. 
Raymond-Decharneux.- Gelijkluidende 
conclusie, de H. Ballet, advocaat-generaal. 
- Pleite1·s, de HH. A. Musch en J.-M. 
Delfosse (heiden van de balie te Luik). 
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1 e KAMER. - 1 december 1977. 

1° EIGENLIJKE RECHTSPRAAK. 
0NDERZOEK VAN DE ZAAK EN UIT· 
SPRAAK VAN DE BESLISSING IN OPEN· 
BABE ZITTING. - TOEPASSINGSVOOR· 
WAABDEN VAN DEZE V:ElRPLIOHTING. 

2° ADVOCAAT. - TUCHTRAAD VAN 
BEROEP VAN DE BALlES VAN EEN HOF 
VAN BEROEP. - 0PENBAABHEID VAN 
DE PLEIDOOIEN, VERSLAGEN EN VON· 
NISSEN VOORGESCHREVEN BIJ ABTI· 
K:ElL 757 VAN HET GERECHTELIJK 
WETBOEK. - WETTELIJK:El BEPALING 
NIET TOEPASSELIJK. 

3° ADVOCAAT. - TucHTRAAD VAN 
BEROEP VAN DE BALlES VAN EEN HOF 
VAN BEROEP.- GERECHTELIJK WET· 
BOEK, ARTIKEL 476. - DEBATT:ElN IN 
OPENBABE ZITTING ALS DE VERDACHTE 
ADVOCAAT DIT VRAAGT. - DRAAG· 
WIJDTE VAN DEZE W:ElTTELIJKE BE· 
PALING. 

4° CASSATIEMIDDELEN. - TucHT· 
ZAKEN. - 0PENBAABHEID VAN DE 
DEBATTEN VAN DE TUCHTRAAD VAN 
BEROEP VAN DE BALlES DOOR DE 
VERDACHTE ADVOOAAT GEVRAAGD EN 
DOOR HEM BEKOMEN. MIDDEL 
HIERUIT AFGELEID DAT NOCH HET 
PROCES-V:ElRBAAL VAN EEN VAN DE 
TERECHTZITTINGEN NOCH ENIG GEDING· 
STUK UITDRUKKELIJK VASTSTELT DAT 
DE DEBATTEN OP DIE ZITTING OPENBAAB 
WABEN.- VOOR DE TUCHTRAAD VAN 
BEROEP IS NIET AANGEVOERD DAT DIE 
ZITTING NIET IN HET OPENBAAB PLAATS · 
HAD. - NIEUW MIDDEL NIET ONT· 
VANKELIJK. 

5° CASSATIEMIDDELEN. - TucHT· 
ZAKEN. - MIDDEL WAABIN SCHENDING 
VAN EEN WETTELIJKE BEPALING WORDT 
AANGEVOERD ZONDER TE PREOISEREN 
WAARIN DEZEi SCHENDING BESTAAT.
NIET·ONTVANKELIJKHEID. 

6° INTERNATIONALE VERDRAGEN. 
- VERDRAG TOT BESOHERMING VAN DE 
RECHTEN VAN DE MENS EN DE FUNDA· 
MENTELE VRIJHEDEN, ABTIKEL 6, § l. 
- BEPALING NIET VAN TOEPASSING OP 
TUCHTVORDERINGEN. 

7° ADVOCAAT. - RAAD VAN DE ORDE. 
- TUOHTRECHTELIJKE BESLISSING. -
ARTIKEL 468 VAN HET GERECHTELIJK 
WETBOEK.- DRAAGWIJDTE. 

8° HOGER BEROEP. - TUCHTZAKEN. 
- BESLISSING VAN DE RAAD VAN DE 

0RDE VAN ADVOCATEN.- ARTIKEL 468 
VAN HET GERECHTELIJK WETBOEK.
DRAAGWIJDTE. 

9° ADVOCAAT. - RAAD VAN DE 0RDE. 
- BESLISSING ALVORENS RECHT TE 
DOEN IN TUCHTZAKEN. - BESLISSING 
W AABTEGEN HOGER BEROEP KAN 
WORDEN INGESTELD. 

10° HOGER BEROEP.- TucHTZAKEN. 
- BESLISSING ALVORENS RECHT TE 
DOEN VAN DE RAAD VAN DE 0RDE VAN 
ADVOCATEN. - BESLISS!NG WAAB· 
TEGEN HOGER BEROEP KAN WORDEN 
INGESTELD. 

ll° CASSATIE.---'--- OMVANG.- TUCHT· 
ZAKEN. VOORZIEiNING VAN DE 
TUCHTRECHTELIJK VERVOLGDE ADVO· 
CAAT TEGEN DE BESLISSING VAN DE 
TUOHTRAAD VAN BEROEP.- VERNIETI· 
GING VAN HET BESCHIKKENDE GE· 
DEELTE WAABBIJ WORDT VERKLAABD 
DAT GEEN HOGER BEROEP KAN WORDEN 
INGESTELD TEGEN DE BESLISSING AL· 
VORENS RECHT TE DOEN VAN DE RAAD 
VAN DE 0RDE DAT DE DEBATTEN NIET 
IN HET OPENBAAB MOGEN PLAATS· 
HEBBEN. - VERNIETIGING DIE VERNIE· 
TIGING li'IEEBRENGT VAN DE ANDERE 
BESOHIKKINGEN DIE HET GEVOLG ZIJN 
VAN HET VERNIETIGDE BESOHIKKENDE 
GEDEELTE. - TOT HOEVER REIKT DEZE 
VERNIETIGING ? 

12° GERECHTSKOSTEN. - TucHT· 
ZAKEN. - 0RDE VAN ADVOCATEN. -
VERNIETIGING VAN DE BESLISSING 
VAN EEN TUCHTRAAD VAN BEROEP VAN 
DE BALlES OP VOORZIENING VAN DE 
ADVOCAAT. - KOSTEN VAN HET CAS· 
SATIEGEDING TEN LASTE VAN DE STAAT. 

13° VERWIJZING NA CASSATIE. -
TuoHTZAKEN. - ORDE VAN ADVO· 
OATEN. VERNIETIGING VAN DE 
BESLISSING VAN EEN TUCHTRAAD VAN 
BEROEP. - VERWIJZING NAAB DE· 
ZELFDE TUCHTRAAD, ANDERS SAMEN· 
GESTELD. 

1° De openbaarheid van de te1·eahtzittingen 
en de uitsp1·aak van de vonnissen in 
openbare zitting, voo1·gesah1·even dom· 
de m·tikelen 96 en 97 van de Grondwet, 
zijn slechts rechtens toepasselijk op 
de rechtbanken in de zin van dit woord 
in de a1·tikelen 92 en 93 van de G1'0nd
wet, dit is op de 1·eahtbanken van de 
reahte1·lijke macht; zij zijn op een tucht
gerecht slechts toepasselijk wanneer een' 
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bijzonde9'e wettelijke bepaling zulks 
V009'8Ch1'ijjt (1). 

2° De Tegel van m·tikel 757 van het Ge9'ech
telijk Wetback dat de pleidooien, vm·sla
gen en vonnissen openbaa9' zijn is niet 
van toepassing op de debatten vom· de 
tuchtmad van beToep van de balies en 
oak niet op de doo9' dat 1"echtscollege 
gewezen beslissingen (2). 

3° Doo1' te bepalen dat « de debatten vom· 
de tuchtmad van beToep enkel in open
bm-e zitting plaatshebben wannee1' de veT
dachte advocaat dit VTaagt , vm·schaft 
artikel 476 van het GeTechtelijk Wetback, 
dat uitzonde1·ing maakt op de Tegel dat 
tuchtzaken met gesloten deuren behandeld 
worden, aan deze advocaat een waa1·bo1·g 
waarvan hij het nut beom·deelt en waa1'
van hij kan afzien, maa1· stelt geen 
substantiiile 1'echtsvm·m vast. 

4° De vm·dachte advocaat die gevmagd 
heeft dat de debatten vom· de tuchtmad 
van be9'oep van de balies in openbare 
zitting plaatshebben kan v66T het Hof 
geen middel vom·dmgen dat him·uit is 
afgeleid dat noch het proces-veTbaal 
van een dm· te1·echtzittingen noch enig 
processttbk uitd1·ukkelijlc vaststelt dat die 
zitting opebnaaT was, als hij vom· die 
tuchtmad van beToep niet heeft aange
voe1·d dat zij niet in het openbam· heeft 
plaatsgehad. 

5° Niet ontvankelijk is het middel waaTbij 
schending wm·dt aangevoe1·d van een 
wettelijke bepaling, als niet gep1·eciseerd 
wm·dt wam·in deze schending bestaat (3). 
(Art. 1080 G.W.) 

6° A1·tikel 6, § 1, van het Vm·dmg tot 
bescheTming van de rechten van de mens 
en de fundamentele wijheden is niet van 
toepassing op tuchtvm·de1·ingen ( 4). 

7° ATtikel 468 van het Ge1•echtelijk Wet
boek heeft tot doel vast te stellen tegen 

(1) Oass., 17 oktober 1966 (A1'1'. cass., 1967, 
blz. 217) ; raadpl. cass., 22 september 1972 
(ibid., 1973, blz. 89). 

(2) Raadpl. cass., 22 september 1972 (A1·r. 
cass., 1973, blz. 89). 

(3) Oass., 18 november 1977, supra, blz. 320. 
(4) Oass., 12 juni 1975 (A1'1'. cass., 1975, 

blz. 1081). 
(5) en (6) Over het beginsel van het bestaan 

van twee instanties in tuchtzaken; raadpl. 
de verwijzingen in de conclusie van het 
openbaar ministerie (Bull. en Pas., 1978, 
I, blz. 364). 

welke beslissingen van de mad van 
de 01·de van advocaten die in tuchtzaken 
ovm· de zaak zelf uitspmak doen, hogeT 
beroep kan worden ingesteld (5). 

8° A1·tikel468 van het Gerechtelijk Wetboek 
heeft tot doel vast te stellen tegen welke 
beslissingen van de raad van beroep van 
de Orde van advocaten, die in tuchtzaken 
ovm· de zaak zelf uitspTaak doen, hogeT 
beroep kan wo1·den ingesteld (5). 

9° Tegen beslissingen alvorens 1'echt te 
doen van een 1·aad van de 01·de van 
advocaten, in tuchtzaken, kan hager 
be1·oep woTden ingesteld hetzij onmiddel
lijk, hetzij samen met het hager be1·oep 
tegen de eindbeslissing (6). (Artt. 1050 
en 1055 G.W.) 

10° Tegen beslissingen alvorens 1'echt te 
doen van een 1·aad van de 01·de van 
advocaten, in ttwhtzaken, kan hager 
beroep wo1•den ingesteld hetzij onmiddel
lijk, hetzij samen met het hager be1·oep 
tegen de eindbeslissing (6). (Artt. 1050 
en 1055 G.W.) 

ll 0 Ve1·nietiging, op de voo1·ziening alleen 
van de tuchtrechtelijk veTvolgde advocaat, 
van het beschikkende gedeelte van de 
beslissing van de ttwht1·aad van be1·oep 
waarbij wo1·dt ve1·klaa1•d dat geen hoge1· 
be1•oep kan wm·den ingesteld tegen de 
beslissing alvo1·ens 1•echt te doen van de 
mad van de Orde dat de debatten niet 
in het openbaar mogen plaatshebben, 
bTengt ve~·nietiging mee van de andere 
beschikkingen die het gevolg zijn van het 
vemietigde beschikkende gedeelte (7), 
met tbitzonde1·ing van de beschikking die 
bepaalde aan de eise1• ten laste gelegde 
feiten niet bewezen verklaart (8). 

12° Wannee1• het Hof, op voo1·ziening van 
de advocaat tegen de p1'0Cttretw-geneTaal 
bij het hof van beToep (9), een beslissing 
van de ttwhtmad van be1·oep van de 

(7) Vgl., in burgerlijke zaken, cass., 4 no
vember 1976 (Arr. cass., 1977, blz. 258) en 
23 januari 1978 (ibid., 1978, op die datum), en, 
in strafzaken, cass., 3 februari 1975 (ibid., 
1975, blz. 629). 

(8) Vgl., in strafzaken, cass., 27 november 
1967 (A1·r. cass., 1968, blz. 448). 

(9) Raadpl. cass., 11 mei 1922 (Bull. en Pas., 
1922, I, 285) en de conclusie van de Advocaat
Generaal Holvoet : de procureur-generaal bij 
het hof van beroep kan als staatsorgaan niet 
in gerechtskosten worden veroorcleeld. 
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balies veTnietigt, le gt het de kosten ten 
laste van de Staat (1). (Art. 1ll1, vierde 
lid, G.W.) 

13o Wanneer· het Hof de beslissing van een 
t1tcht1·aad van beroep van de balies 
ver·nietigt, venvijst het de zaak naa1' 
dezeljde t1whtmad, ander·s samenge
steld (2). (Art. 477, vijfde lid, G.W.) 

(X ... , T. PROOUREUR-GENERAAL 
BIJ HET HOF VAN BEROEP TE BRUSSEI-.) 

ARREST (vertaling). 

HET HOF;- Gelet op de bestreden 
beslissing, op 3 maart 1977 gewezen door 
de tuchtraad van beroep van de balies 
van het rechtsgebied van het Hof van 
Beroep te Brussel ; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 96, 97 van 
de Grondwet, 6, 10, 14 van het Verdrag 
tot bescherming van de Rechten van 
de Mens en de Fundamentele Vrijheden, 
ondertekend op 4 november 1950 te Rome 
en goedgekeurd bij de wet van 13 mei 
1955,2,456,460,468,476,757, l042van 
het Gerechtelijk Wetboek, 1317, 1319, 
1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek 
en van de algemene rechtsbeginselen 
inzake de eerbiediging van de rechten 
van de verdediging en het bestaan van 
twee instanties, 

dom·dat de bestreden beslissing, om 
eiser te veroordelen tot een berisping 
met gedeeltelijke bevestiging van de 
beslissing van de raad van de Orde van 
de balie te Brussel van 4 mei 1976, met 
name uitdrukkelijk steunt op het onder
zoek van de zaak ter terechtzitting van 
de tuchtraad van beroep van de balies 
van het rechtsgebied van het Hof van 
Beroep te Brussel van 28 oktober 1976, 
naar het proces-verbaal van welke te
rechtzitting ze verwijst, el!-. tijdens :velke 
eiser werd ondervraagd, ZIJn raadsheden 
gehoord in zijn verdediging en de 
procureur-generaal in zijn vorderingen, 

te1·wijl, eerste ondeTdeel, artikel 4 7 6 van 
het Gerechtelijk Wetboek luidt «de 
debatten voor de tuchtraad van beroep 
hebben enkel in openbare zitting plaats 
wanneer de verdachte advocaat dit 

(1) Contm : cass., 25 oktober 1973 (An·. 
cass. 1974, blz. 232). Dat het Hof zelf over de 
kost;n beslist zelfs in geval van volledige 
vernietiging, vloeit voort uit de omstandig
heden van de zaak zelf daar de tuchtraad 

vraagt >> ; eiser in het onderhavige geval 
de openbaarheid van de debatten had 
gevraagd zoals wordt vastgesteld ~l ~et 
proces-verbaal van de terechtz1ttmg 
van de tuchtraad van beroep van 
27 oktober 1976, waarnaar de bestreden 
beslissing ook verwijst; die debatten 
derhalve in het openbaar moesten plaats
hebben en elke terechtzitting over de 
zaak aan die vereiste moest voldoen ; 
echter noch uit het proces-verbaal van 
de terechtzitting van 28 oktober 1976, 
noch uit enig ander gedingstuk, noch uit 
de motivering of vaststellingen van de 
bestreden beslissing volgt dat die terecht
zitting van 28 oktober 1976 met de 
vereiste openbaarheid zou hebben plaats
gehad ; elke voorgeschreven substantiele 
formaliteit waarvan niet uitdrukkelijk 
is vastgesteld dat ze werd vervuld, geacht 
wordt niet vervuld te zijn, of door een 
dergelijk gebrek aan vaststelling althal!-s 
niet kan worden gecontroleerd of d1e 
formaliteit werd vervuld ; de bestreden 
beslissing, door voor haar bovenvermelde 
uitspraak te steunen op het onderzoek 
van de zaak ter terechtzitting van 28 ok
tober 1976, derhalve de nietigheid heeft 
overgenomen van de rechtspleging waar
op ze werd gewezen (schending van aile 
in het middel vermelde wettelijke bepa
lingen) en in elk geval niet regelmatig 
met redenen is ornkleed (schending van 
artikel 97 van de Grondwet); 

tweede onde1·deel, in de onderstelling 
dat de bestreden beslissing zou moeten 
worden uitgelegd, quod non, in de zin 
dat daarin de terechtzittingen van de 
tuchtraad van beroep van 27 en 28 ok
tober 1976 als een enkele terechtzitting 
worden beschouwd waarvoor het proces
verbaal van de terechtzitting van 27 ok
tober 1976 geldt, ze, enerzijds, tegen
strijdig zou zijn in de motivering, daar ze 
zelf uitdrukkelijk verwijst naar de «pro
cessen-verbaal van de terechtzittingen 
van de tuchtraad van beroep van het 
rechtsgebied van het Hof van Beroep te 
Brussel van 27 en 28 oktober 1976 » 
(schending van artikel 97 van de Grand
wet), en, anderzijds, de bewijskracht van 
de processen-verbaal van die terecht
zittingen zou miskennen door eraan een 
draagwijdte toe te kennen die onver
enigbaar is met hun bewoordingen 
volgens welke op 27 oktober 1976 de 

van beroep van de balies, waarnaar de zaak 
wordt verwezen, niet bevoegd is om te be
slissen over een veroordeling in de kosten. 

(2) Cass., 25 oktober 1973 (A1'1', cass., 1974, 
blz. 232). 
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openbare terechtzitting van de tuchtraad 
van beroep van het rechtsgebied van 
het Hof van Beroep te Brussel en op 
28 oktober 1976 de terechtzitting van 
de tuchtraad van beroep van het rechts
gebied van het Hof van Beroep te 
Brussel werd gehouden, waarbij verder 
wordt gezegd dat de op 27 oktober 1976 
geopende terechtzitting op die datum 
werd gesloten terwijl op 28 oktober 1976 
een nieuwe opening en een nieuwe 
sluiting van de terechtzitting werden 
uitgesproken, en, zowel voor de terecht
zitting van 27 oktober 1976 als voor die 
van 28 oktober 1976, melding wordt 
gemaakt van de samenstelling van de 
tuchtraad van beroep, van de aanwezig
heid van het openbaar ministerie en van 
de secretaris van de Orde als secretaris 
van de raad, uit welke vermeldingen 
duidelijk volgt dat de terechtzittingen 
van 27 en 28 oktober 1976 afzonderlijke 
terechtzittingen zijn (schend:i:ng van de 
artikelen 1317, 1319, 1320 en 1322 van 
het Burgerlijk Wetboek) : 

Overwegende dat de openbaarheid van 
de terechtzittingen en de uitspraak van 
de vonnissen in openbare terechtzitting, 
voorgeschreven bij de artikelen 96 en 97 
van de Grondwet, rechtens enkel van 
toepassing ?ijn op de rechtbanken in de 
zin van dit woord in de artikelen 92 en 93, 
dat wil zeggen op de rechtbanken van 
de rechterlijke orde ; ze slechts toepasse
lijk zijn op een tuchtgerecht wamteer 
een bijzondere wettelijke bepaling zulks 
voorschrijft ; 

Overwegende dat krachtens het alge
meen rechtsbeginsel volgens hetwe1k 
discretie geboden is bij het onderzoek 
en de berechting van de tuchtvervol
gingen tegen de advocaten, de regel van 
artikel 757 van het Gerechtelijk Wetboek 
dat de pleidooien, verslagen en vonnissen 
openbaar zijn niet van toepassing is op 
de debatten voor de tuchtraad van 
beroep van de balies van het rechts
gebied van het hof van beroep en ook 
niet op de door dat rechtscollege gewezen 
beslissingen ; 

Overwegende dat artikel 476 van het 
Gerechtelijk W etboek bepaalt dat de 
debatten voor de tuchtraad van beroep 
enkel in openbare zitting plaatshebben 
wanneer de VEirdachte advocaat dit 
vraagt; 

Overwegende dat uit bovenvermelde 
beginselen, die eigen zijn aan tuchtzaken, 
en uit de tekst zelf van artikel 4 7 6 van 
het Gerechtelijk Wetboek volgt dat voor 
de tuchtraad van beroep van de balies de 
openbaarheid niet de regel maar de 

uitzondering is ; dat ze dus niet valt onder 
de substantiele formaliteiten die voor 
dit rechtscollege in acht genomen moeten 
worden, doch dat ze is opgevat als een 
waarborg waarop de verdachte advocaat 
zich kan beroepen indien hij dat nuttig 
acht voor de uitoefening van zijn rechten 
van verdediging en waarvan hij kan 
afzien; 

Overwegende dat noch uit het proces
verbaal van de terechtzitting van 28 ok
tober 1976, noch uit enig ander geding
stuk blijkt dat eiser voor de tuchtraad 
van beroep zou hebben aangevoerd dat, 
niettegenstaande zijn verzoek, die te
rechtzitting niet in het openbaar werd 
gehouden en dat zijn rechten van 
verdediging aldus zouden geschonden 
zijn; 

Overwegende dat het middel, voor 
zover het aanvoert dat de rechten van 
verdediging van eiser zouden geschonden 
zijn, nieuw en, bijgevolg, niet ontvan
kelijk is; 

Dat voor zover het zich beroept op 
de schending van de artikelen l 0 en 14 
van het V erdrag tot bescherming van de 
Rechten van de Mens en de Funda
mentele Vrijheden en van het algemeen 
rechtsbeginsel inzake het bestaan van 
twee instanties, het niet ontvankelijk is 
daar het niet preciseert waarin die 
schending bestaat ; 

Dat voor zover het zich beroept op 
de schending van artikel 6 van dat 
V erdrag, het naar recht faalt, daar die 
bepaling niet van toepassing is op 
tuchtvorderingen ; 

Dat, voor het overige, het middel niet 
kan worden aangenomen ; 

Over het derde middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 2, 456, 460, 
468, 476, 757, 1042, 1050, 1055, 1068, 
lid 1, van het Gerechtelijk ·wetboek, 
96, 97, 107 van de Grondwet, 6, 10 en 14 
van het V erdrag tot bescherming van 
de Rechten van de Mens en de Funda
mentele Vrijheden, ondertekend op 4 no
vember 1950 te Rome en goedgekeurd 
bij de wet van 13 mei 1955, en van de 
algemene rechtsbegi:nselen inzake het 
bestaa:n van twee insta:nties en de 
eerbiedigi.:ng van de rechten van de 
verdediging, 

cloo1•dat de bestreden beslissing, nadat 
in de beslissing van 13 januari 1977 van 
de tuchtraad van beroep van de balies 
van het rechtsgebied van het Hof van 
Beroep te Brussel, waarbij ambtshalve 
een heropening van de debatten werd 
bevolen, was vastgesteld dat de beroepen 
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beslissing van 9 maart 1976 "geen 
veroordeling of vrijspraak bevat », het 
hoger beroep van eiser tegen die beroepen 
beslissing van 9 maart 1976 niet ontvan
kelijk verklaart, dientengevolge weigert 
in te gaan op zijn vordering tot nietig
verklaring van de tuchtprocedure wegens 
de onwettelijke vveigering door die be
roepen beslissing om de openbaarheid 
van de debatten voor de raad van de 
Orde te bevelen, en hem straft met een 
berisping onder gedeeltelijke bevestiging 
van de beroepen beslissing van 4 mei 
1976, op grond dat, volgens artikel 468 
van het Gerechtelijk W etboek, geen 
hoger beroep kan worden ingesteld indien 
de beslissing geen veroordeling of vrij
spraak bevat, dat het Gerechtelijk 
W etboek, dat de rechtspleging van hoger 
beroep speciaal regelt in boek III betref
fende de balie, het hoger beroep, buiten 
de twee gevallen, heeft uitgesloten, en 
dat wat op 9 maart 1976 definitief werd 
gevonnist niet meer opnieuw ter sprake 
kan worden gebracht, 

te1·wijl, eerste onderdeel, krachtens het 
algemeen rechtsbeginsel inzake het be
staan van twee instanties, dat inzonder
heid van toepassing is in tuchtzaken, en 
onder meer is neergelegd in artikel 1050 
van het Gerechtelijk Wetboek dat, 
overeenkomstig artikel 2 van hetzelfde 
wetboek, de procedure voor de tuchtraad 
van beroep van de balie beheerst, het 
hoger beroep moest worden toegestaan 
tellmns als het niet wordt uitgesloten 
door een uitdrukkelijke en formele 
bepaling van de wet ; door te bepalen dat 
tegen aile beslissingen in tuchtzaken, 
gewezen door de raad van de Orde en 
houdende veroordeling of vrijspraak, 
hoger beroep kan worden ingesteld onder 
meer door de betrokken advocaat, arti
kel 468 van het Gerechtelijk W etboek 
helemaal niet verbiedt hoger beroep in 
te stellen tegen de door de raad van de 
Orde gewezen beslissingen in tuchtzaken 
die geen veroordeling of vrijspraak 
bevatten ; een dergelijk verbod evenmin 
volgt uit boek III van het Gerechtelijk 
Wetboek betreffende de balie, of uit 
de speciale regeling van de procedure 
van hoger beroep in tuchtzaken over 
advocaten die erin voorkomt, of uit 
enige andere wettelijke bepaling, waaruit 
volgt dat de bestreden beslissing de in 
het middel vermelde wettelijke bepa
lingen en inzonderheid de artikelen 2, 
456, 460, 468, 1050, 1055, 1068, lid 1, 
van het Gerechtelijk Wetboek alsmede 
het algemeen rechtsbeginsel inzake het 
bestaan van twee instanties schendt ; 

tweede ondm·deel, althans uit artikel 468 
van het Gerechtelijk W etboek of nog uit 
boek III van dat wetboek betreffende 
de balie en uit de speciale regeling van de 
procedure van hoger beroep in tucht
zaken over advocaten die erin voorkomt, 
of trouwens uit enige andere wettelijke 
bepaling helemaal niet volgt dat het 
verboden zou zijn hoger beroep in te 
stellen tegen een tuchtrechtelijke beslis
sing alvorens recht te doen door een 
beslissing die zelf een veroordeling bevat, 
vooral nu krachtens de artikelen 1050 
en 1055 van het Gerechtelijk Wetboek, 
die ingevolge artikel 2 van hetzelfde 
wetboek van toepassing zijn op de proce
dure voor de tuchtraad van beroep van 
de balie, het hoger beroep tegen een 
vonnis alvorens recht te doen ontvan
kelijk is, hetzij onmiddellijk na zijn 
uitspraak, hetzij samen met het hoger 
beroep tegen het eindvonnis en in dit 
laatste geval zelfs als de termijnen om 
hoger beroep in te stellen tegen het vonnis 
alvorens recht te doen zouden verstreken 
zijn, daar het hoger beroep tegen het 
eindvonnis het recht van hoger beroep 
tegen het vonnis alvorens recht te doen 
weer doet gelden, waaruit volgt dat de 
bestreden beslissing de in het middel 
vermelde wettelijke bepalingen en inzon
derheid de artikelen 2, 456, 460, 468, 
1050, 1055, 1068, lid 1, van het Gerechte
lijk Wetboek, alsmede het algemeen 
rechtsbeginsel inzake het bestaan van 
twee instanties schendt ; 

de1·de onde1·deel, in elk geval, het hoger 
beroep tegen een door de raad van de 
Orde gewezen beslissing in tuchtzaken 
dat gegrond is op de onregelmatigheid 
van de tuchtprocedure wegens schending 
van het grondwettelijk beginsel, dat van 
openbare orde is en nauw verbonden met 
de rechten van de verdediging, betref
fende de openbaarheid van de debatten 
voor die raad, steeds ontvankelijk is, 
waaruit volgt dat de bestreden beslissing 
de in het middel vermelde wettelijke 
bepalingen en inzonderheid de arti
kelen 456, 460, 468, 476, 757, 1042, 1050, 
1068, lid 1, van het Gerechtelijk Wetboek, 
96, 97, 107 van de Grondwet, 6, 10, 14 
van het Verdrag tot bescherming van 
de Rechten van de Mens en de Funda
mentele Vrijheden, goedgekeurd bij de 
wet van 13 mei 1955, alsmede de algemene 
rechtsbeginselen inzake het bestaan van 
twee instanties en de eerbiediging van 
de rechten van de verdediging schendt : 

Overwegende dat artikel 468 van het 
Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat tegen 
.aile beslissingen in tuchtzaken, gewezen 
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door de raad van de Orde en houdende 
veroordeling of vrijspraak de betrokken 
advocaat of de procureur-generaal hoger 
beroep kan instellen ; 

Overwegende dat deze bepaling tot 
doel heeft vast te stellen tegen welke 
beslissingen, onder de beslissingen van 
de raad van de Orde die in tuchtzaken 
over de grond van de zaak uitspraak 
doen, hoger beroep kan worden inge
steld; 

Dat hieruit niet kan worden afgeleid 
dat tegen een beslissing alvorens recht 
te doen van de raad van de Orde, waarbij 
tuchtvervolgingen werden ingesteld, 
overeenkomstig het gemeen recht inzake 
procedure geen hoger beroep kan worden 
ingesteld, hetzij dadelijk, hetzij samen 
met het hager beroep tegen de eind
beslissing ; 

Dat het middel gegrond is ; 
Overwegende dat de cassatie van het 

beschikkende gedeelte waarbij het hoger 
beroep tegen de beslissing van 9 maart 
1976 niet ontvankelijk wordt verklaard 
de nietigverklaring tot gevolg heeft van 
de andere beschik:kingen van de bestreden 
beslissing die daarvan het gevolg zijn, 
met uitzondering van de beschikking 
waarbij eiser wordt vrijgesproken van 
bepaalde telastleggiugen ; 

Om die redenen, vernietigt de bestreden 
beslissing behalve voor zover ze eiser 
vrijspreekt van bepaalde telastleggiugen ; 
beveelt dat van dit arrest melding zal 
worden gemaakt op de kant van de 
gedeeltelijk vernietigde beslissing ; gelet 
op artikel 1111, lid 4, van het Gerechtelijk 
W etboek, laat de kosten ten laste van de 
Staat ; verwijst de aldus beperkte zaak 
naar de anders samengestelde tuchtraad 
van beroep van de balies van het rechts
gebied van het Hof van Beroep te 
Brussel. 

1 december 1977. - 1e kamer. -
Voorzitter, de H. Trousse, raadsheer, 
waarnemend voorzitter. - Verslaggever, 
de H. Meeus.- Gelijkluidende conclusie, 
de H. Delange, procureur-generaa.l. 
Pleiter, de H. L. Simont. 

1e KAMER. -1 december 1977. 

1° VONNISSEN EN ARRESTEN. 
TUCHTZAKEN.- 0RD1il VAN GENEES
HEREN. - AA.NwEZIGHEID VAN Dl!l 

CASSATIE, 1978. - 13 

RECHTSKUNDIG BIJZITTER BIJ DE UIT
SPRAAK VAN DE BESLISSING. -BEWIJS, 

2° GENEESKUNDE. - 0RDE VAN 
GENEESHERl!lN.- AANWEZIGHEID VAN 
DE RECHTSKUNDIG BIJZITTER BIJ DE 
UITSPRAAK VAN DE BESLISSING. -
BEWIJS. 

1° en 2° Het bewijs van de aanwezigheid 
van een ?'echtskundig bijzitte?' op de 
terechtzitting tijdens welke de mad van 
de Orde der Geneesheren een tucht
beslissing heeft uitgesprolwn kan zowel 
uit de vaststellingen van die beslissing 
als uit de niet tegenstrijdige vermeldingen 
van het proces-verbaal van die terecht
zitting voortvloeien ( 1). 

(X ... , T. ORDE DER GENEESHEREN.) 

ARRl!lST (VM'taling). 

RET HOF; - Gelet op de bestreden 
beslissing, op 22 maart 1977 gewezen 
door de Franstalige raad van beroep van 
de Orde der Geneesheren ; 

Over het middel afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 1319, 1320, 1322 
van het Burgerlijk Wetboek, 780, inzon
derheid 1°, van het Gerechtelijk Wetboek 
6, inzonderheid 2°, 7, inzonderheid § 1' 
13, 16, 25, inzonderheid § 4, van het 
koninklijk besluit nr. 79 van 10 november 
1967 betreffende de Orde der Geneesheren 
en 97 van de Grondwet, 

doordat, op het hoger beroep van eiser 
tegen de beslissiug van de provinciale 
raad van de Orde der Geneesheren die, na 
tegen hem een tuchtsanctie te hebben 
uitgesproken en gezegd dat de provinciale 
raad « aldus uitspraak heeft gedaan ter 
terecht~itting van 6 april 1976 waarop 
aanwez1g waren ... "• alsdan de namen 
opgeeft van de leden waaruit de raad 
bestond, zonder de naam van de bijzitter 
te vermelden, en op het betoog van eiser 
dat die beslissing bijgevolg nietig is 
omdat uit de bewoordiugen ervan niet 
met zekerheid kan worden afgeleid of de 
bijstand die de bijzitter aan de proviuciale 
raad moest verlenen nog geschiedde op 
het moment dat die raad uitspraak heeft 
gedaan, de bestreden beslissiug, die de 

(1) Raadpi. cass., 16 juni 1954 (Ar1•. cass;, 
1954, biz. 669); vgi., in strafzaken cass., 
27 oktober 1975, 25 november 1975 en 
1 maart 1976 (ibid., 1976, biz. 265, 385 en 
748), en, in burgerlijke zaken, cass., 5 no
vember 1976 (ibid., 1977, biz. 272). 
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beslissing van 6 april 1976 gedeeltelijk 
bevestigt, zegt « dat hoewel de naam van 
de bijzitter inderdaad niet is vermeld in 
die opgave van de namen, het niettemin 
zeker is dat op het moment dat de raad 
uitspraak heeft gedaan de heer Grose
marrs er deel van uitmaakte en dat zijn 
aanwezigheid trouwens in de beslissing 
zelf wordt vermeld ; dat in die beslissing 
immers de volgende zin voorkomt : 
« de raad van de Orde .. . uitspraak 
doende op tegenspraak bij meerderheid 
van de aanwezige leden, zijnde ten minste 
twee derden van de led en van de provin
ciale raad die stemgerechtigd zijn, en 
bijgestaan door de bijzitter, H. Robert 
Grosemans, die niet heeft deelgenomen 
aan de stemming ... ,, die stellig aantoont 
dat die magistraat aanwezig was op het 
moment dat de beslissing werd uitge
sproken ; dat de door appellant aange
voerde oorzaak van nietigheid dus niet 
bestaat ,, 

teTwijl de overweging van de bestreden 
beslissing dat het niettemin zeker is dat 
de bijzitter deel uitmaakte van de 
provincials raad toen deze zijn beslissing 
heeft uitgesproken, een loutere bewering 
is die niet kan worden beschonwd als een 
passend antwoord op de conclnsie waarin 
eiser op de vermeldingen van die beslis
!3ing steunt om te betogen dat ze de 
aanwezigheid van de bijzitter niet vast
stelt (schending van artikel 97 van de 
Grondwet); daar de rechters in hoger 
beroep niet aangeven op welke grond zij 
kunnen verklaren dat de heer Grosemans 
aanwezig was op het moment dat de 
beroepen beslissing werd uitgesproken, 
zij in elk geval in het onzekere laten of 
zij hun overtuiging doen steunen op de 
persoonlijke wetenschap die zij zouden 
gehad hebben dat de bijzitter van de 
provincials raad aanwezig was op het 
moment dat deze raad uitspraak heeft 
gedaan, dan wel op een of ander tijdens 
het geding regelmatig voorgebracht ele
ment, zodat de wettigheid van hun 
beslissing niet kan worden getoetst 
(schending van artikel 97 van de Grand
wet) ; het feit dat de provincials raad 
de naam van de bijzitter heeft weg
gelaten op de plaats van de beslissing 
van 6 april 1976 waar hij uitdrukkelijk 
zegt hoe hij was samengesteld op het 
moment dat hij nitspraak heeft gedaan, 
noodzakelijk impliceert dat de bijzitter 
er op dat moment geen deel van ·. uit
maakte, zodat de raad van beroep de 
bewoordingen van die beslissing miskent 
door integendeel te oordelen dat die 
magistraat stellig aanwezig was op het 
moment dat ze werd uitgesproken (schen-

ding van de artikelen 1319, 1320 en 1322 
van het Burgerlijk Wetboek); het feit 
dat de provincials raad op een andere 
plaats van de beslissing vermeldt dat 
hij werd bijgestaan door de bijzitter en 
dat deze niet heeft deelgenomen aan de 
stemming niet kan prevaleren op het feit 
dat zijn naam vervolgens werd weg
gelaten toen de provincials raad uit
drukkelijk zegde hoe hij was samen
gesteld op het moment dat hij uitspraak 
heeft gedaan en in elk geval niet toestaat 
te oordelen, zoals de raad van beroep 
doet, dat nit de beslissing zelf stellig zou 
voortvloeien dat de bijzitter aanwezig 
was op het moment dat ze werd gewezen, 
doch, althans, dienaangaande onzeker
heid laat bestaan, waardoor de beroepen 
beslissing lijdt aan een nietigheid die de 
raad van beroep had moeten uitspreken 
en die hij heeft overgenomen door ze 
niet nit te spreken, zodat hijzelf een 
nietige beslissing heeft gewezen (scherr
ding van alle in het middel vermelde 
bepalingen, behalve de artikelen 1319, 
1320 en 1322 van het Burgerlijk Wet
hoek): 

Overwegende dat uit de regelmatig 
aan het Hof voorgelegde stnkken blijkt, 
enerzijds, dat het proces-verbaal van de 
terechtzitting van 6 april 1976 van de 
provincials raad van Brabant melding 
maakt van de aanwezigheid van de 
rechtskundig bijzitter, de heer Grose
marrs, en, anderzijds, dat de op dezelfde 
dag gewezen beslissing in haar beschik
kende gedeelte zegt dat de raad werd 
bijgestaan door die rechtskundig bijzitter 
die niet aan de stemming heeft deel
genomen; 

Overwegende dat het bewijs van de 
aanwezigheid van een rechtskundig bij
zitter op de terechtzitting tijdens welke 
de raad van de Orde der Geneesheren een 
tuchtbeslissing heeft uitgesproken zowel 
uit de vaststellingen van die beslissing 
als nit de niet tegenstrijdige vermel
dingen van het proces-verbaal van die 
terechtzitting kan voortvloeien ; 

Overwegende dat, door derhalve de 
door eiser opgeworpen exceptie van 
nietigheid van de beroepen beslissing 
te verwerpen om de in de bestreden 
beslissing vermelde redenen, en door te 
beslissen dat de rechtskundig bijzitter 
aanwezig was bij de nitspraak van de 
beslissing, de raad van beroep, zonder de 
bewijskracht van de gedingstukken te 
miskennen en zonder artikel 780, 1°, van 
het Gerechtelijk Wetboek te schenden, 
zijn beslissing regelmatig met redenen 
omkleedt en wettelijk verantwoordt ; 
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Dat het middel, voor het overige, niet 
preciseert in welk opzicht de bestreden 
beslissing de bepalingen van het konink
lijk besluit nr. 79 van 10 november 1967 
betreffende de Orde der Geneesheren zou 
hebben geschonden; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen ; 

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

1 december 1977. - 1e kamer. -
V oo1·zittM', de H. Trousse, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - Verslaggever, 
de H. Closon.- Gelijkluidende conclusie, 
de H. Delange, procureur-generaal. -
Pleiters, de HH. Bayart en A. DeBruyn. 

1 e KAMER. - 1 december 1977, 

1o VOORZIENING IN CASSATIE. 
VORM.- TUOHTZAKEN.- NEERLEG
GING DOOR DE ElSER VAN STUKKEN 
TER VERANTWOORDlNG VAN DE ONT
VANKELlJKHElD VAN DE VOORZlENlNG, 
- TERMlJN. 

2o VOORZIENING IN CASSATIE. -
TUOHTZAKEN. - MIDDEL VAN NlET· 
ONTVANKELlJKHE.ID TEGEN DE VOOR
ZlENING OPGEWORPEN. - NEERLEG
GING DOOR DE ElSER VAN STUKKEN TER 
VERANTWOORDING VAN DE ONTVANKE· 
LlJKHElD VAN DE VOORZIENING. -
VERWERPlNG VAN HET MIDDEL VAN 
NIET-ONTVANKELIJKHElD. 

3o CASSATIEMIDDELEN. - TuoHT
ZAKEN.- MlDDEL DAT ENKEL BETREK· 
KING HEEFT OP DE KENNISGEVING VAN 
DE BESTREDEN BESLlSSING. - NIET
ONTVANKELlJKHElD. 

4o VOORZIENING IN CASSATIE. 
TUOHTZAKEN.- 0RDE VAN GENEES
HEREN. - VOORBERElDENDE BESLlS
SlNG OF ONDERZOEKSBESLlSSING VAN 
EEN RAAD VAN BEROEP.- 0NMIDDEL
LIJKE VOORZIENING ONTVANKELlJK. 

5° GENEESKUNST. 0RDE VAN 
GENEESHEREN. - VooRB:EREIDENDE 
BESLlSSING OP ONDERZOEKSBESLISSlNG 
VAN EEN RAAD VAN BEROEP.- 0NMID
DELL1JKE VOORZIENING ONTVANKELIJK. 

6° GENEESKUNST. - 0RDE VAN 
GENEESHEREN.- RAAD VAN BEROEP, 
- DADEN VAN ONDERZOEK REGEL· 

MATIG OP EEN ZITTING VERRIOHT DOOR 
DAARTOE BEVOEGDE LEDEN VAN DE 
RAAD.- 0NDERZOEK VOORTGEZET EN 
BESLISSING GEWEZEN DOOR ANDERE 
LEDEN VAN DE RAAD VAN BEROEP DIE 
ALLE LATERE DEBATTEN HEBBEN BlJ • 
GEWOOND.- WETTlGHEID. 

7° CASSATIE. - BEVOEGDHEID. -
TUOHTZAKEN. - 0RDE VAN GENEES· 
HEREN. - VERSOHRIJVING IN DE 
BESTREDEN BESLISSING. - BEVOEGD· 
REID VAN RET HOF OM ZE TE VER
BETEREN. 

8° GENEESKUNST. 0RDE VAN 
GENEESHEREN. - REGELMATIG GE
TUIGENVERHOOR DOOR DE RAAD VAN 
BEROEP EN VERDAGING VAN DE ZAAK 
TOT EEN LATERE ZITTING. - WIJZIGING 
IN DE SAMENSTELLING VAN DE RAAD 
VAN BEROEP. - ZAAK HERBEGONNEN 
EN VRAAG OM DE GETUIGEN OPNIEUW 
TE HOREN VERWORPEN. - ANDERE 
VRAAG OM DE GETUIGEN OPNIEUW 
TE HOREN GEGROND OP DEZELFDE 
REDEN. - GEEN VERPLICHTlNG VOOR 
DE RAAD VAN BEROEP HIEROP TE 
ANTWOORDEN. 

9° GENEESKUNST. - 0RDE VAN 
GENEESHEREN.- RAAD VAN BEROEP, 
- MET HET VERSLAG BELASTE MA· 
GISTRAAT VERIDNDERD. - VERVAN· 
GING. 

10° GENEESKUNST. - 0RDE VAN 
GENEESHEREN.- RAAD VAN BEROEP. 

GESLOTEN DEUREN. VAST-
STELLING. 

ll0 GENEESKUNST. - 0RDE VAN 
GENEESHEREN.- PROVINOIALE RAAD. 
- HANDTEKENING VAN DE VOORZITTER 
EN VAN DE SEORETARIS. - REGEL· 
MATlGHEID. 

1° In tuchtzaken kan de eiser tot op de 
dag van de zitting stukken neerleggen 
ter verantwoording van de ontvankelijk
heid van zijn voorziening (1). (Art. llOO 
G.W.) 

2° W anneer het openbaar ministerie of 
de verweerder tegen een voorziening in 
tttohtzaken een middel van niet-ontvan
kelijkheid opwerpt en de eiser stukken 
neerlegt ter VM"antwom·ding van de 
ontvankelijkheid van de voorziening, 
verwe1·pt het Hof het middel van niet
ontvankelijkheid (2). 

(1) en (2) Raadpl. cass., 12 juni 1975 (Arr. 
cass., 1975, biz. 1081); vgl., in burgerlijke 
zaken, cass., 9 juni 1977 (ibid., 1977, blz.1041), 
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3o Niet ontvankelijk tot staving van een 
voorziening tegen een beslissing van een 
raad van beroep van de Orde van 
Geneesheren is het middel dat enkel 
bet1·ekking heeft op de kennisgeving 
van deze beslissing (1). 

4o en 5° De voorziening tegen een voor
bereidende beslissing of onderzoeks
beslissing van een raad van beroep van 
de Orde van Geneesheren kan slechts 
worden ingesteld samen met de voorzie
ning tegen de eindbeslissing. (Art. 23 
K.B. nr. 79 van 10 november 1967.) 

6° W anneer met het onderzoek van een zaak 
1·egelmatig op een zitting is begonnen 
door daartoe bevoegde leden van de raad 
van beroep van de 01·de van Geneesheren, 
kunnen de leden van de mad, die zijn 
aangewezen om de zaak ve1·der te 
behandelen en te beslechten ter vervanging 
van de eerste leden, hun overtuiging 
wettig laten steunen op reeds ve?'?'ichte 
ondm·zoeksdaden, als zij alle late1·e 
debatten hebben bijgewoond (2). (Artt. 2 
en 779 G.W.) 

7° Het Hof is, bij de beom·deling van een 
cassatiemiddel, bevoegd om een verschrij
ving in de best1·eden beslissing te 
verbeteren, als deze duidelijk blijkt uit 
de gedingstukken (3). 

go W annem· getuigen dom· de raad van 
be1•oep van de 01·de van Geneesheren 
zijn gehoord en na wijziging in de 
samenstelling van de ?'aad, op een latere 
zitting beslist werd de zaak te her
beginnen zonder dat de get~•igen opnieuw 
moesten worden gehoo1·d, is de mad 
van be1•oep niet ve?'Plicht te antwoorden 
op een nieuwe conclusie waarin om een 
1·eeds ongegrond ve1·klaarde ?'eden wordt 
gevraagd dat de getuigen opnieuw 
wo1·den gehoord. 

9o In geval van vm·hindering van de 
magistraat die ermee belast is de zaak 
te onderzoeken en vm·slag uit te brengen 
vom· de raad van bm·oep van de Orde 
van Geneesheren, kan hij vervangen 
worden door de voorzitter of door een 

(1) Raadpl., in strafzaken, cass., 16 mei 1977 
{.Arr. cass., 1977, blz. 950), en, in dienstplicht
zaken, cass., 5 september 1977, supra, blz. 12. 

(2) Raadpl., in strafzaken, cass., 20 sep
tember 1976 (.Arr. cass., 1977, blz. 73). 

(3) Cass., 30 september 1963 (Bull. en Pas., 
1964, I, 100); in strafzaken, cass., 31 mei 1977 

andere magist1·aat van de raad van 
beroep. (Artt. 12, § 2, en 20, § 2, K.B. 
nr. 79 van 10 november 1967.) 

10° Bij ontstentenis van enige betwisting 
dienaangaande door de verdachte genees
hem· voor de raad van bm·oep van de 
Orde van Geneeshe?·en, volstaat de vast
stelling in de eindbeslissing dat deze 
raad met gesloten deuren uitspraak heeft 
gedaan om te bewijzen dat de tijdens 
dezelfde tm·echtzitting gewezen beslissing 
op tussengeschil deze regel in acht heeft 
genomen (4). (Art. 19 K.B. van 6 fe
bruari 1970.) 

ll 0 De notulen van het dagelijks bestuur 
van de provinciale raad van de 01·de 
van Geneesheren moeten ondertekend 
zijn dom· de vom·zitter en door de secre
taris; het feit dat het proces-ve1·baal 
bovendien door andere leden is onde?'
tekend lean de regelmatigheid van dat 
proces-verbaal niet aantasten. (Artt. 8 
en 10 K.B. van 6 februari 1970.) 

(x ... , T. ORDE DER GENEESHEREN.) 

ARREST (vertaling). 

RET HOF ; - Gelet op de bestreden 
beslissingen, op 8 maart en 10 mei 1977 
door de Franstalige raad van beroep van 
de Orde der Geneesheren gewezen ; 

Over het ambtshalve tegen de voor
ziening opgeworpen middel van niet
ontvankelijkheid dat op 28 oktober 1977 
door het openbaar ministerie aan de 
advocaten van de partijen ter kennis 
werd gebracht overeenkomstig arti
kel 1097 van het Gerechtelijk Wetboek 
en hieruit is afgeleid dat de voorziening 
niet werd ingesteld volgens de voor
schriften van artikel 26, 2°, van het 
koninklijk besluit nr. 79 van 10 november 
1967 betreffende de Orde der genees
heren, dat gewijzigd is bij artikel 66, 3°, 
van de wet van 15 juli 1970 : 

Overwegende dat eiser op 7 november 
1977 ter griffie van het Hof de stukken 

(.Arr. cass., 1977, blz. 1012); in burgerlijke 
zaken, cass., 26 november 1976 (ibid., 1977, 
blz. 342); inzake directe belastingen, cass., 
29 oktober 1971 (ibid., 1972, blz. 225). 

(4) Raadpl. cass., 20 juni 1960 (Bull. en 
Pas., 1960, I, 949) en 7 november 1975 (.A1•r. 
cass., 1976, blz. 312). 
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heeft neergelegd waaruit blijkt dat zijn 
voorziening regelmatig ter kennis werd 
gebracht van de Minister tot wiens 
bevoegdheid de Volksgezondheid behoort, 
van de voorzitter en van een onder
voorzitter van de nationals raad van de 
Orde der Geneesheren ; 

Overwegende dat die stukken krach
tens artikel 1100 van het Gerechtelijk 
Wetboek zijn overgelegd ten bewijze dat 
de voorziening ontvankelijk is ; 

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

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 23, 26 (zoals 
dit gewijzigd is bij de wet van 15 juli 
1970), 28, § 1, van het koninklijk besluit 
nr. 79 van 10 november 1967 betreffende 
de Orde der Geneesheren, 13, 33 van het 
koninklijk besluit van 6 februari 1970 
tot regeling van de organisatie en de 
werking der raden van de Orde der 
Geneesheren en van de eerbied voor 
de rechten van de verdediging, 

do01·dat, op de conclusie die eiser regel
matig op de verdere terechtzitting van 
8 maart 1977 had neergelegd tot «vast
stelling dat de raadsheer-verslaggever 
voorlopig afwezig is >> en om « de zaak 
contradictoir te doen verdagen voor 
verdere debatten zodra de raadsheer
verslaggever genezen is », de raad van 
beroep, na beraadslaging, op tussengeschil 
heeft beslist dat er geen grand bestaat 
tot verdaging en dat de zaak vanaf het 
begin opnieuw wordt begonnen voor de 
anders samengestelde raad, vervolgens 
de debatten heeft hervat en gesloten en 
de zaak in beraad heeft genomen en op 
10 mei 1977 de:finitief uitspraak heeft 
gedaan, zonder dat echter die beslissing 
van 8 maart ooit aan de betrokken 
geneesheer werd betekend of mede
gedeeld aan de autoriteiten waarvan 
sprake in artikel 33 van het koninklijk 
besluit van 6 februari 1970 betreffende 
de organisatie en de werking der raden 
van de Orde der Geneesheren, 

terwijl de betekening van de beslissin
gen van de raad van beroep binnen acht 
dagen na de uitspraak aan de betroklmn 
geneesheer en de kennisgeving binnen 
dezelfde termijn aan de in dat artikel 33 
genoemde autoriteiten substantiele vor
men zijn die aan de uitoefening van de 
rechtsmiddelen zijn verbonden, inzonder
heid de gezamenlijke uitoefening van de 
voorziening in cassatie door de geneesheer 
of elke andere belanghebbende partij 
zoals zulks in de artikelen 23 en 26 van 

het organiek koninklijk besluit nr. 79 
van 10 november 1967, gewijzigd op 
15 juli 1970, wordt bepaald en geregeld; 
het verzuim van zodanige formaliteiten 
de procedure ongeldig maakt en de 
rechten van de verdediging schendt en, 
bijgevolg, aanleiding geeft tot nietig
verklaring van de incidentele beslissingen 
van 8 maart 1977 en 10 mei 1977 en van 
de eindbeslissing van 10 mei 1977 
(schending van alle wettelijke bepalingen 
en van het algemeen rechtsbeg'insel als 
vermeld in het middel) : 

In zoverre het middel gericht is tegen 
de beslissing van 8 maart 1977 : 

Overwegende dat de aangevoerde on
regelmatigheid zou begaan zijn na de 
uitspraak van die beslissing en de 
wettigheid ervan niet heeft aangetast ; 

Dat het middel dan ook niet ont
vankelijk is ; 

In zoverre het middel gericht is tegen 
de beslissingen van 10 mei 1977 : 

Overwegende dat uit het proces
verbaal van de zitting van de raad van 
beroep van 8 maart 1977 blijkt dat de 
beslissing dat er geen grand bestaat tot 
verdag'ing van de zaak en dat de zaak 
vanaf het begin opnieuw wordt begonnen, 
in tegenwoordigheid van eiser en van zijn 
raadsman werd gewezen, dat eiser, nate 
hebben verklaard niet in te stemmen met 
die beslissing en te verschijnen onder 
voorbehoud van alle rechten, opnieuw 
werd ondervraagd, een conclusie heeft 
neergelegd, dat zijn raadsman in de zaak 
heeft gepleit en een dossier heeft neer
gelegd; 

Overwegende dat de rechten van 
verdedig'ing van eiser niet konden worden 
geschonden, daar hij onmiddellijk op de 
hoogte was van de beslissing en hij in elk 
geval tegen die beslissing aileen beroep 
in cassatie kon instellen samen met zijn 
voorziening tegen de eindbeslissing ; 

Dat het middel niet kan worden 
aangen01nen ; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 2, 755, 769, 
771, 777, 778, 779, 780 van het Gerechte
lijk Wetboek, 12, § 2, 13, 20, § 2, 25, § 4, 
28, § I, van het koninklijk besluit nr. 79 
van 10 november 1967 betreffende de 
Orde der Geneesheren, 12, 13, 32 van het 
koninklijk besluit van 6 februari 1970 tot 
regeling van de organisatie en de werking 
der raden van de Orde der Geneesheren, 
van de rechten van de verdediging en 
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van de artikelen 1319, 1320, 1322 van 
het Burgerlijk W etboek en 97 van de 
Grondwet, 

dootdat de eindbeslissing van 10 mei 
1977, na te hebben gesproken van 1° " de 
beslissing van de raad van beroep van 
8 maart 1977 volgens welke er geen grand 
was tot verdaging van de zaak voor 
verdere de batten .. . ten einde getuigen 
te horen die reeds tijdens een vorige 
zitting werden gehoord, daar een voor 
een nieuw college opnieuw begonnen 
zaak het door het vorige college verrichte 
onderzoek laat voortbestaan », 2° het 
verslag van de voorzitter, 3° « het 
proces-verbaal van het verhoor van de 
getuigen op 23 november 1976 », beslist 
dat uit de gegevens van de zaak volgt 
dat eiser grovelijk misbruik heeft ge
maakt van de therapeutische vrijheid 
en aldus in dezelfde mate de eer en de 
waardigheid van het geneesherenkorps 
in het gedrang heeft gebracht en hem uit 
dien hoofde straft met een schorsing van 
de uitoefening van de geneeskunde 
gedurende twee jaar, 

tetwijl, eetste ondetdeel, uit de geding
stukken voor de raad van beroep blijkt 
dat 1o op 23 november 1976 verslag 
werd uitgebracht door de heer Walravens, 
bijgestaan door dokter Vossen, eiser 
werd ondervraagd en de voortzetting 
van de zaak werd vastgesteld op 8 fe
bruari 1977, 2° op 8 februari 1977, voor 
hetzelfde college, zes door eiser gedag
vaarde getuigen onder eed werden ge
hoord en de voortzetting van de zaak 
werd vastgesteld op 8 maart 1977, 3° op 
8 maart 1977, voor dezelfde benoemde 
en verkozen leden als op de vorige 
terechtzittingen, uitgenomen de heer 
W alravens, een magistraat die wettig 
verhinderd was evenals zijn plaats
vervangers, eiser een eerste conclusie 
heeft neergelegd waarin werd gevraagd 
« vast te stellen dat de raadsheer
verslaggever voorlopig afwezig is » en 
« deze zaak contradictoir te verdagen 
voor verdere de batten zodra de raadsheer
verslaggever genezen is » ; 4° de raad, 
na beraadslaging, dadelijk een beslissing 
op tussengeschil heeft uitgesproken val
gens welke de zaak vanaf het begin 
opnieuw wordt begonnen : 5° na verslag 
van de voorzitter en nieuwe ondervraging 
van eiser, deze laatste een tweede 
conclusie heeft genomen waarin gevraagd 
werd een datum vast te stellen voor het 
verhoor van de door hem gedagvaarde 
getuigen, zowel die welke voorheen 
werden gehoord als eventueel andere, 
en hem akte te verlenen van zijn voor-

behoud ingeval daarop niet zou worden 
ingegaan ; 60 de raadsman van eiser in 
de zaak heeft gepleit en een derde 
conclusie over de grand van de zaak 
heeft neergelegd ; 7° de zaak op diezelfde 
datum van 8 maart 1977 in beraad werd 
genom en ; wanneer, we gens een wijziging 
in de samenstelling van het college, het 
onderzoek van de zaak helemaal opnieuw 
wordt begonnen, de getuigen wier verkla
ringen voordien door het vroegere college 
werden afgenomen opnieuw moeten 
worden gehoord door het nieuwe college, 
zo niet, er over de eindbeslissing niet 
beraadslaagd werd en ze niet gewezen is 
door een college dat op gelijke wijze 
alle zittingen over de zaak heeft bij
gewoond en eraan heeft deelgenomen 
en ze, bijgevolg, nietig is (artikelen 2, 
777, 778 en 779 van het Gerechtelijk 
W etboek) ; het motief van de beslissing 
op tussengeschil van 8 maart 1977 en 
van de eindbeslissing van 10 mei 1977 
dat << een voor een nieuw college opnieuw 
begonnen zaak het door het vorige 
college verrichte onderzoek laat voort
bestaan '' schending inhoudt van ge
noemde regels van het Gerechtelijk 
Wetboek die van toepassing zijn in 
tuchtzaken, van de artikelen 13, 25, 
§ 4, en 28, § 1, van het organiek koninklijk 
besluit van 10 november 1967 en van de 
in het middel vermelde bepalingen van 
het koninklijk besluit van 6 februari 
1970 betreffende de organisatie en de 
werking der raden van de Orde der 
Geneesheren en die beslissingen nietig 
maakt (schending van alle wettelijke 
bepalingen en van het rechtsbeginsel 
waarvan sprake in het middel, met 
uitzondering van artikel 97 van de 
Grondwet); genoemde bestreden beslis
singen in elk geval niet antwoorden op 
eisers conclusie voor zover daarin werd 
gevraagd nog andere getuigen te horen 
dan de zes die op de terechtzitting van 
8 februari 1977 werden gehoord (schen
ding van artikel 97 van de Grondwet); 
de eindbeslissing, door te verwijzen naar 
het << proces-verbaal van het verhoor van 
de getuigen op 23 november 1976" 
terwijl in het proces-verbaal van de 
terechtzitting van de raad van beroep 
van 23 november 1976 geen verklaring 
van enige getuige voorkomt, bovendien 
de bewijskracht van dat proces-verbaal 
van de terechtzitting van 23 november 
1976 miskent (schending van de arti
kelen 1319, 1320 en 1322 van het Burger
lijk W etboek) en in het onzekere laat 
of de op de terechtzitting van 8 februari 
1977 afgelegde verklaringen in aan
merking werden genomen als een element 
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van de zaak waarover de raad van beroep 
uitspraak heeft gedaan (schending van 
artikel 97 van de Grondwet); 

tweede onderdeel, de tweede conclusie 
die eiser op de terechtzitting van 8 maart 
1977 had genomen tot vaststelling van 
een datum voor het verhoor van de door 
eiser gedagvaarde getuigen niet werd 
beantwoord door de raad van beroep in 
de beslissingen op tussengeschil enjof 
eindbeslissingen van 10 mei 1977, die 
slechts na de neerlegging ervan werden 
gewezen (schending van artikel 97 van 
de Grondwet), en niet passend kan 
beantwoord zijn in de motivering van de 
beslissing op tussengeschil van 8 maart 
1977, waarnaar de eindbeslissing van 
10 mei 1977 verwijst, omdat deze beslis
sing op tussengeschil aan de neerlegging 
van die conclusie voorafgaat (schending 
van dezelfde wetsbepaling) ; het antwoord 
op de conclusie van een partij in een 
beslissing die aan de neerlegging van die 
conclusie voorafgaat in elk geval de regels 
inzake het beraad en de motivering van 
de vonnissen en beslissingen schendt 
(schending ook van de artikelen 2, 7 55, 
769, 771, 780 van het Gerechtelijk Wet
hoek, 28, § 1, van het koninklijk besluit 
van 10 november 1967, 12, 13 en 32 van 
het koninklijk besluit van 6 februari 1970) 
en de rechten van verdediging van die 
partij schendt ; 

derde onderdeel, de Koning, uit de leden 
die magistraten zijn, de voorzitter en de 
verslaggevers van de raden van beroep 
benoemt (artikel 12, § 2, van het konink
lijk besluit van 10 november 1967) en 
de raad van beroep een van de verslag
gevers met het onderzoek van de zaak 
belast, die bij de raad verslag uitbrengt 
en op wiens verzoek de raad alle bij
komende onderzoeksverrichtingen doet 
(artikel 20, § 2, van dat koninklijk be
sluit); nadat op de terechtzitting van 
23 november 1976 onder voorzitterschap 
van de heer Van Hamont, magistraat, 
verslag werd uitgebracht door de heer 
Walravens, magistraat, bijgestaan door 
dokter Vossen, de anders samengestelde 
raad van beroep op 8 maart 1977 heeft 
beslist de zaak vanaf het begin opnieuw 
te beginnen en voorzitter Van Hamont 
verslag heeft uitgebracht zonder dat uit 
enig gedingstuk blijkt dat dit lid van 
de raad die magistraat is door de Koning 
als verslaggever werd benoemd of dat 
de raad hem in die hoedanigheid met het 
onderzoek van de zaak heeft belast ; het 
verzuim van die formaliteiten, of de 
onzekerheid dat ze vervuld werden, 
schending van voormelde artikelen 12, 

§ 2, en 20, § 2, van het organiek konink
lijk besluit van 10 november 1967 mee
brengt en de eindbeslissing van 10 mei 
1977 nietig maakt; deze in elk geval 
rechtens niet genoegzaam met redenen 
is omkleed met betrekldng tot de regel
matigheid van de voor de anders samen
gestelde raad gevolgde procedure (schen
ding van artikel 97 van de Grondwet) : 

W at het eerste onderdeel betreft : 

Overwegende dat uit de stuklmn 
waarop het Hof vermag acht te slaan 
blijkt dat de raad van beroep op de 
terechtzittingen van 23 november 1976 
en 8 februari 1977 bestond uit vijf 
magistraten, onder wie de heer W al
ravens, die verslag heeft uitgebracht, 
vijf doctors in de geneeskunde, de 
afgevaardigde van de nationale raad en 
de griffier ; dat de raad van beroep op de 
terechtzitting van 8 maart 1977 was 
samengesteld uit dezelfde leden, met 
uitzondering van de heer W alravens, 
die wettig verhinderd was evenals zijn 
plaatsvervangers ; dat de beslissingen 
van 10 mei 1977, de eerste op tussen
geschil, de tweede over de grond van de 
zaak, werden gewezen door de leden van 
de raad die de terechtzitting van 8 maart 
1977 hadden bijgewoond, nadat die raad 
op 8 maart 1977 had beslist dat de zaak 
vanaf het begin opnieuw zou worden 
begmmen en eiser en zijn raadsman 
werkelijk werden gehoord ; 

Overwegende dat in de bestreden 
uitspraak van 8 maart 1977 wettelijk 
werd beslist dat « het feit dat de zaak 
opnieuw wordt begonnen voor een nieuw 
college het onderzoek laat voortbestaan 
dat het vorige college had verricht door, 
op het verzoek van dokter K... en van 
zijn raadsman, verscheidene getuigen te 
horen >>; 

Dat de raad niet verplicht was de 
getuigen te horen die reeds op de terecht
zitting van 8 februari 1977 gehoord 
werden en niet op 23 november 1976 
zoals in de eindbeslissing is vermeld ten 
gevolge van een blijkbaar duidelijke 
verschrijving ; 

Overwegende dat, wat het overige van 
het eerste onderdeel en wat het tweede 
onderdeel betreft, eiser bij conclusie om 
verdaging vroeg ten einde de zes getuigen 
die tijdens een vorige terechtzitting 
werden gehoord opnieuw te horen, als
mede andere getuigen die hij eventueel 
zou laten dagvaarden, op grond alleen 
dat de raad van beroep geen rekening 
mocht houden met de getuigenverkla
ringen die werden afgelegd toen hij 
anders was samengesteld ; 
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Overwegende dat de raad van beroep 
dit middel reeds had verworpen bij zijn 
beslissing van 8 maart 1977, zodat hij 
niet meer verplicht was erop opnieuw 
te antwoorden ; 

W at het derde onderdeel betreft : 

Overwegende dat, in geval van ver
hindering van de magistraat die ermee 
belast was in de zaak verslag uit te 
brengen, geen enkele wettelijke bepaling 
verbiedt dat hij door de voorzitter of een 
andere magistraat van de raad van 
beroep wordt vervangen ; 

Overwegende dat de vaststelling in de 
beslissing dat de voorzitter verslag heeft 
uitgebracht, impliceert dat de raad van 
beroep ermee akkoord ging dat deze 
magistraat de oorspronkelijk aangewezen 
en verhinderde verslaggever verving ; 

Dat geen enkel onderdeel van het 
middel kan worden aangenomen ; 

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

do01•dat de appelbeslissing op tussen
geschil van 8 maart 1977, waarnaar 
uitdrukkelijk wordt verwezen in de 
eindbeslissing van 10 mei 1977, zegt dat 
er geen grond bestaat tot verdaging en 
beslist de debatten opnieuw te beginnen, 
op grond 1° « dat deze zaak, die reeds 
verschillende malen werd verdaagd, im
mers al veel te lang heeft geduurd " ; 
2° << dat er geen rekening dient te worden 
gehouden met een klacht tegen J uf
frouw K ... die als getuige werd gehoord 
door de raad van Brabant ; dat het 
voorwerp van die klacht immers niets 
te maken heeft met de bij de raad 
aanhangige tuchtzaak >> ; dat de eind
beslissing van 10 mei 1977 om diezelfde 
reden weigert aan eiser akte te verlenen 
van zijn klacht, 

terwijl, eerste onderdeel, volgens de 
gedingstukken, zowel van eerste aanleg 
als van beroep, de zaak geen enkele maal 
was verdaagd ; het motief « dat deze 
zaak reeds verschillende malen werd 
verdaagd >> de bewijskracht van die 
akten miskent, inzonderheid de brief 
van de Brabantse raad van de Orde der 
Geneesheren van 27 juni 1975 waarbij 
eiser voor het dagelijks bestuur van de 
Orde werd opgeroepen voor 12 augustus 
1975, het proces-verbaal van het verhoor 
van eiser op de zitting van het dagelijks 
bestuur van de Orde van 12 augustus 
1975, de brief van de Brabantse raad van 
de Orde der Geneesheren van 16 oktober 

1975 waarbij eiser werd verzocht op 
4 november 1975 voor die raad te 
verschijnen om er zich te verdedigen over 
de aangevoerde grieven, het proces
verbaal van de zitting van de raad van 
Brabant van 4 november 197 5, de beslis
sing van die raad van dezelfde datum, 
de brief van de griffier van de raad van 
beroep van de Orde der geneesheren van 
4 oktober 1976 houdende dagvaarding 
van eiser om op 23 november 1976 voor 
de raad van beroep van de Orde der 
Geneesheren te verschijnen en de pro
cessen-verbaal van de zittingen van de 
raad van beroep van 23 november 1976 
en van 8 februari 1977 (schending van 
de artikelen 1319, 1320 en 1322 van het 
Burgerlijk Wetboek); de verwerping om 
voormelde verkeerde reden van de eerste 
conclusie die eiser regelmatig voor de 
raad van beroep had genomen gelijkstaat 
met een gebrek aan motivering (schen
ding van artikel 97 van de Grondwet); 

tweede onde?·deel, de klacht van eiser 
tegen juffrouw K... met name tot 
voorwerp had het onwettelijk voeren van 
valse titels, onder andere die van 
gemeenteraadslid van Schaarbeek, en in 
die klacht dienaangaande werd gezegd 
dat « Juffrouw K ... die voor de raad van 
de Orde der Geneesheren werd gehoord 
zonder aarzelen heeft verklaard dat zij 
gemeenteraadslid was te .. . Schaarbeek 
om kracht bij te zetten aan haar klacht, 
terwijl zulks helemaal niet het geval is >> ; 

in het proces-verbaal van de zitting van 
het dagelijks bestuur van de raad van 
Brabant van 10 juni 1975 waarop 
juffrouw K ... werd verhoord de verldaring 
van de klaagster is opgenomen dat zij 
gemeenteraadslid van Schaarbeek was ; 
derhalve niet kon worden gezegd dat 
voormeld voorwerp van de klacht « niets 
te maken had " met de vervolging waar
over de raad van beroep uitspraak moest 
doen, zonder miskenning van de bewijs
kracht van het proces-verbaal van het 
dagelijks bestuur van de raad van 
Brabant van 10 juni 1975 en van eisers 
klacht, waarin hij zich ook burgerlijke 
partij stelde tegen juffrouw K ... , die de 
onderzoeksrechter te Brussel op 14 fe
bruari 1977 had ontvangen (schending 
van de artikelen 1319, 1320 en 1322 van 
het Burgerlijk W etboek) ; de verwerping 
van eisers conclusie in elk geval niet 
passend met redenen is omkleed (scherr
ding van artikel 97 van de Grondwet) 

Wat het eerste onderdeel betreft : 

Overwegende dat de zaak door de raad 
van beroep werd onderzocht op de 
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terechtzittingen van 23 november 1976, 
8 februari en 8 maart 1977, zodat de 
bestreden beslissing, zonder de bewijs
kracht van de gedingstukken te mis
kennen, naar aanleiding van een verzoek 
tot verdaging kon oordelen dat « deze 
zaak, die reeds verschillende malen werd 
verdaagd, al veel te lang heeft geduurd » 
en aldus regelmatig met redenen is 
omkleed; 

W at het tweede onderdeel betreft 

Overwegende dat de raad van beroep, 
door erop te wijzen dat het voorwerp 
van eisers klacht tegen juffrouw K ... 
niets te maken had met de feiten waar
over hij uitspraak moest doen, soeverein 
in feite heeft vastgesteld dat die klacht, 
ook al was ze gegTond, geen invloed kon 
hebben op zijn beslissing ; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen ; 

Over het vierde middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 19 van 
het koninklijk besluit van 6 februari 1970 
tot regaling van de organisatie en de 
werking der raden van de Orde der 
Geneesheren, 97 van de Grondwet en van 
de rechten van de verdediging, 

doo1•dat de om 15 uur 15 uitgesproken 
appelbeslissing op tussengeschil waarin 
wordt gezegd dat er geen grond bestaat 
tot heropening van de debatten, die 
uitdrukkelijk wordt vermeld in de om 
15 uur 30 uitgesproken eindbeslissing 
van 10 mei 1977 over de grond van de 
zaak, niet vaststelt, en ook geen andere 
akte van rechtspleging voor de raad 
van beroep, dat ze met gesloten deuren 
werd gewezen, 

terwijl de raden van de Orde zitting 
houden met gesloten deuren (schending 
van de artikelen 19 van het koninklijk 
besluit van 6 februari 1970 en 97 van de 
Grondwet, en van de rechten van de 
verdediging) : 

Overwegende dat artikel 19 van het 
koninklijk besluit van 6 februari 1970 
tot regaling van de organisatie en de 
werking der raden van de Orde der 
Geneesheren bepaalt dat de raden van 
de Orde zitting houden met gesloten 
deuren; 

Overwegende dat, bij ontstentenis van 
enige betwisting dienaangaande door eiser 
voor de raad van beroep, de vaststelling 
in de eindbeslissing dat deze raad van 
beroep uitspraak heeft gedaan met 
gesloten deuren volstaat als bewijs dat de 
tijdens dezelfde terechtzitting gewezen 

beslissing op tussengeschil de regel in 
acht heeft genomen ; 

Dat het middel niet kan worden aan
genomen; 

Over het vijfde middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 10, 28, § 1, 
van het koninklijk besluit nr. 79 van 
10 november 1967 betreffende de Orde 
der Geneesheren, 6, 7 van het koninklijk 
besluit van 6 februari 1970 tot regaling 
van de organisatie en de werking der 
raden van de Orde der Geneesheren, 2, 
939, 950 van het Gerechtelijk Wetboek, 
76, 77, 155, 189, 211, 293, 296, 297 van 
het W etboek van Strafvordering, van de 
rechten van de verdediging en van arti
kel 97 van de Grondwet, 

doo1'dat de eindbeslissing in hoger 
beroep van 10 mei 1977, onder de 
elementen van de zaak die ze zegt in 
aanmerking te nemen om de vijfde 
grief van de vervolging ten aanzien van 
eiser bewezen te verklaren en hem 
gedurende twee jaar te schorsen in de 
uitoefening van de geneeskunde, de 
ondervraging van eiser op 12 augustus 
1975 voor het dagelijks bestuur van de 
raad van de Orde aanhaalt, 

terwijl het proces-verbaal van de zitting 
van het dagelijks bestuur van de Bra
bantse raad van 12 augustus 1975 
melding maakt van de aanwezigheid van 
de vijfleden waaruit het dagelijks bestuur 
wettelijk is samengesteld (artikel 10 van 
het koninklijk besluit van 10 november 
1967), doch op datum van 12 augustus 
1975, alsook op de datum van de afgifte 
aan eiser, op 25 oktober 1975, van een 
fotocopie van het stuk, slechts door 
vier leden ondertekend was ; het een 
wezenlijk bestanddeel is van een proces
verbaal van onderzoek dat het op zijn 
datum is ondertekend door allen die aan 
de ondervraging hebben deelgenomen 
(algemeen beginsel dat wordt toegepast 
door de in het middel vermelde bepa
lingen van het Gerechtelijk Wetboek en 
van het Wetboek van Strafvordering) 
en deze ondertekening door elk lid van 
het dagelijks bestuur voor de geneesheer 
een essentiele waarborg is waarvan 
het verzuim de gehele latera procedure 
ongeldig maakt (artikelen 28, § 1, van het 
koninklijk besluit van 10 november 1967, 
6 en 7 van het koninklijk besluit van 
6 februari 1970); hoewel op het proces
verbaal van 12 augustus 1975, zoals het 
door de griffier van de raad van beroep 
van de Orde der Geneesheren aan de 
griffie van het Hof wordt meegedeeld voor 
het onderzoek van de voorziening van 
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eiser, de vijfde ontbrekende handtekening 
voorkomt, uit geen enkele vermelding in 
dat proces-verbaal of uit geen enkele akte 
van rechtspleging ten laste van eiser blijkt 
op welke datum die laatste handtekening 
werd aangebracht en, inzonderheid, of 
dat is gebeurd voordat de raad van 
beroep in de zaak beraadslaagd en 
definitief uitspraak heeft gedaan ; de 
eindbeslissing in hoger beroep van 10 mei 
1977 derhalve moet worden vernietigd 
wegens schending van de substantiele 
of op straffe van nietigheid voorge
schreven vormen (schending van aile in 
het middel vermelde wettelijke bepa
lingen met uitzondering van artikel 97 
van de Grondwet), gebrek aan motivering 
(schending van artikel 97 van de Grond
wet) en schending van de rechten van 
de verdediging : 

Overwegende dat, krachtens de arti
kelen 8 en 10 van het koninklijk besluit 
van 6 februari 1970, de notulen van het 
dagelijks bestuur van de provinciale 
raad regelmatig zijn wanneer ze door de 
voorzitter en de secretaris zijn onder
tekend; 

Dat het feit dat het proces-verbaal 
bovendien door sommige andere leden 
werd ondertekend de regelmatigheid 
van dat proces-verbaal niet kan aan
tasten; 

Dat het middel niet kan worden aan
genomen; 

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

1 december I977. - 1e lmmer. 
V om·zitter, de H. Trousse, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - Verslaggever, 
de H. Closon.- Gelijkluidende conclusie, 
de H. Delange, procureur-generaal. -
Pleiters, de HH. Dassesse en A. DeBruyn. 

1e KAMER.- 2 december 1977. 

1° AANSPRAKELIJKHEID (BUITEN 
OVEREENKOMST).- VERGOEDING 
VAN DE MATERIELE SCHADE VOORT· 
VLOEIEND UIT DE ARBEIDSONGESCHIKT· 
HElD TEN GEVOLGE VAN EEN ONGEVAL. 
- BETALING, AAN HET SLACHTOFFER 
VAN HET ONGEVAL, VAN ZIJN CONTRAC· 
TUELE OF STATUTAIRE WEDDE GE· 

DURENDE DE TIJD VAN ZIJN ARBEIDS· 
ONGESCHIKTHEID. - DIT FElT HEEFT 
GEEN INVLOED OP DE VERGOEDING 
DIE DE VEROORZAKER VAN HET SCHADE· 
GEVAL VERSCHULDIGD IS. 

2° AANSPRAKELIJKHEID (BUITEN 
OVEREENKOMST). - RIJKSAMBTE· 
NAAR TIJDELIJK ARBEIDSONGESCHIKT. 
- 0NRECHTMATIGE DAAD VAN EEN 
DERDE. - DE STAAT IS KRACHTENS 
HET STATUUT VAN HET SLACHTOFFER 
VERPLICHT DIENS WEDDE TE BETALEN 
GEDURENDE DE ARBEIDSONGESCIDKT· 
HElD.- TIJDELIJKE VERVANGING VAN 
HET SLACHTOFFER. - VERVANGING 
ONMISBAAR OM DE STAATSDIENST BE· 
HOORLIJK TE VERZEKEREN.- 0MVANG 
VAN DE DOOR DE STAAT GELEDEN 
SCHADE. - KOSTEN EVENTUEEL BE· 
LANGRIJKER DAN HET BEDRAG VAN 
DE WEDDE DIE AAN DE AMBTENAAR 
TIJDENS ZIJN ONGESCHIKTHEID VERDER 
WORDT BETAALD. 

I 0 De ve1·goeding die aan het slachtoffer 
van ecn ongeval dam· de veroorzaker van 
het schadegeval verschuldigd is voo1· de 
mate1·iele schade ten gevolge van de 
aantasting van zijn arbeidsgeschiktheid 
is noch uitgesloten noch beperkt door 
het jeit dat het slachtoffer ve1·dm· zijn 
contractuele of statutaire wedde heejt 
ontvangen (I). (Artt. 1382 en I383 
B.W.) 

2° Wanneer een rijksambtenaa1· arbeids
ongeschikt wordt ten gevolge van een 
doo?' een derde veroorzaakt ongeval, hij 
overeenkomstig zijn statuut gedurende 
de arbeidsongeschiktheid zijn wedde 
heejt ontvangen en de Staat een amb
tenaar ad interim heejt moeten aan
werven om de dienst behoorlijk te 
verzekeren, heejt de Staat slechts even
tueel, uit hoojde van de schade die hij 
wegens de jout van een derde heejt 
geleden, recht op de aanvullende kosten 
voor de ve1·vanging van de ambtenaar, 
d.w.z. de kosten boven het bed1·ag van 
de wedde die de Staat aan de ambtenaar 
tijdens diens ongeschiktheid vm·der be
taalt (2). 

(1) Cass., 8 maart 1976 (An·. cass., 1976, 
biz. 776). 

(2) Zie cass., 25 maart 1957 (Bull. en Pas., 
1957, I, 893) en 24 september 1951 (ibid., 
1952, I, 10); DE PAGE, d. II, biz. 972 en 
vlg., en DALCQ, aantekeningen bij cass., 
25 maart 1957, Journ. t?·ib., 2 maart 1958, 
biz. 146, en Novelles, d. V-2, nr. 3293. 
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(BELGISCHE STAAT, 
MINISTER VAN NATIONALE OPVOEDING, 

T. NAAMLOZE VENNOOTSCHAP 
«ROYALE BELGE ll.) 

ARREST, 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 13 mei 1976 door het Hof van 
Beroep te Gent gewezen, rechtsprekend 
op verwijzing ; 

Gelet op het arrest op 12 februari 1971 
door het Hof gewezen (1); 

Over het middel afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 1165, 1382, 1383 
van het Burgerlijk Wetboek en 97 van 
de Grondwet, 

doordat het hof van beroep beslist dat 
eiser, werkgever van vrouw Stiers, 
slachtoffer van een ongeval door ver
weersters verzekerde veroorzaakt, van 
de verzekeraar van de aansprakelijke 
derde niet de algeheelheid van de wedden 
kan terugvorderen, welke hij tijdens de 
periode van tijdelijke arbeidsongeschikt
heid van het slachtoffer ten gevolge van 
het ongeval aan de plaatsvervangster 
van het slachtoffer heeft moeten uitkeren, 
doch enkel het gebeurlijk verschil tussen 
de wedde van deze plaatsvervangster 
en die welke aan het slachtoffer zou zijn 
uitgekeerd in de onderstelling dat het 
arbeidsgeschikt zou zijn geweest ge
durende de periode waarin het werd 
vervangen, zulks op gTond van de 
volgende redenen : «a) De wedde die 
eiser, ingevolge het statuut van het 
onderwijzend personeel, aan Pieters
Stiers gedurende haar arbeidsongeschikt
heid betaalde, wordt niet gevorderd en 
komt niet in aanmerking. Partijen zijn 
het daarover eens. b) Daarentegen staat 
het vast dat, met het oog op de continu!
teit van het te verstrekken onderwijs, 
eiser gedurende de periode van arbeids
ongeschiktheid van Pieters-Stiers leer
krachten ad interim heeft moeten aan
stellen. Deze aanstelling vindt ontegen
sprekelijk haar oorzaak in de onrecht
matige daad van de verzekerde van 
verweerster, want zonder het schade
geval ware ze niet nodig geweest. c) Maar 
zulks beduidt nog niet dat al de uitgaven 
van eiser in verband met deze aanstelling 
en vervanging als schade te aanzien zijn. 
De aan het slachtoffer gedurende haar 
arbeidsongeschiktheid statutair voort
betaalde wedde buiten beschouwing ge-

(1) .Arr. cass., 1971, blz. 562. 

laten, staat het in elk geval vast dat, 
ook zonder het schadegeval en de daar
u~t voortvloeiende arbeidsongeschiktheid, 
e1ser het slachtoffer voor zijn prestatie 
had moeten betalen. Nude schade toch 
moet worden vastgesteld aan de hand 
van een vergelijking tussen de toestand 
van de benadeelde, ten deze eiser, na het 
schadegeval, en die waarin hij zich 
zonder het schadegeval zou hebben 
bevonden, ligt het voor de hand dat het 
van zijnentwege niet opgaat de tweede 
term van de vergelijking te veronacht
zamen. Dat is niet langer meer een 
causaliteitsprobleem, maar een probleem 
van waardering van de omvang van de 
veroorzaakte schade. Met andere 
woorden, aanvaard zijnde dat de aan
stelling van leerkrachten ad interim haar 
oorzaak vindt in de onrechtmatige daad 
van de verzekerde van verweerster en 
vreemd is aan het tussen eiser en het 
slachtoffer gesloten contract, komt het 
er op aan de daaruit voor de eerst
genoemde voortvloeiende schade te be
gToten, dit is de aanvullende kosten 
welke eiser daarvoor moest uitgeven. 
V ermits die begroting ten deze uit
sluitend op het gebied van de wedden 
moet gebeuren, volgt daaruit dat hier 
de vergelijking moet worden gemaakt 
tussen enerzijds de wedde die eiser 
tijdens de vergoedbare periode van 
arbeidsongeschiktheid aan de vervan
gende leerkrachten betaalde en ander
zijds de wedde die hij tijdens dezelfde 
periode aan Pieters-Stiers had moeten 
betalen, moest het schadegeval zich niet 
hebben voorgedaan. Daarvan uitgaande 
is het dat verweerster als aanvullende 
kosten enkel het verschil tussen de twee 
termen van die vergelijking moet ver
goeden >>, 

terwijl de rechters in boger beroep 
aldus, aan de ene kant, vaststellen dat 
eisers verplichting om aan het slachtoffer 
van het litigieuze ongeval, gedurende 
zijn arbeidsongeschiktheid, zijn wedde 
te blijven uitkeren, haar oorzaak vindt 
in de statutaire banden tussen hen, doch 
dat de noodzaak voor eiser om een 
plaatsvervangster aan te werven voor 
de werkonbekwame leerkracht en om aan 
deze vervangende leerkracht eveneens 
een volle wedde te betalen, geheel 
voortsproot uit de fout van verweersters 
verzekerde, die voor het ongeval en de 
arbeidsongeschiktheid van Stiers aan
sprakelijk was, 

terwijl echter, aan de andere kant, 
~e rechters in hoger beroep oordelen dat, 
m de veronderstelling dat geen ongeluk 
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zou zijn geschied en Stiers bijgevolg niet 
arbeidsongeschikt zou zijn geweest, eiser 
aan deze laatste evengoed als aan haar 
plaatsvervangster een wedde had moeten 
betalen, tussen welke wedden enkel het 
eventueel verschil, ontstaan door een 
hager bedrag van de wedde van de 
gezegde vervangende leerkracht, een 
schade kon uitmaken die door ver
weersters verzekerde moet worden her
steld, 

terwijl, eehter, uit de eerst aangehaalde 
vaststellingen van de rechters volgt dat, 
in de hypothese dat er geen ongeval zou 
zijn gebeurd, eiser niet had dienen over 
te gaan tot het betalen van een wedde 
aan de plaatsvervangster van het slacht
offer, en evenmin, daarnaast, de wedde 
van het slachtoffer zelfverder had moeten 
blijven uitkeren ten gevolge van zijn 
statutaire verplichtingen, welke aileen 
toepasselijk zijn geworden ter gelegenheid 
van de arbeidsongeschiktheid van Stiers, 
die aan de fout van verweersters ver
zekerde is te wijten, 

te?·wijl, :Umners, indien door eiser 
uitsluitend de valle wedde, aan de 
plaatsvervangster van het slachtoffer 
gedurende de arbeidsongeschiktheid van 
dit laatste betaald, van verweerster 
wordt teruggevorderd, de uitkering 
tijdens haar arbeidsongeschiktheid van 
haar wedde aan het slachtoffer zelf -
uitkering die ten gevolge van het een
voudig bestaan van deze uitkeringsplicht, 
als dusdanig aan de aansprakelijke derde 
tegenstelbaar is - medebrengt dat de 
door eiser geleden schade uit de valle 
wedde van Stiers' plaatsvervangster 
bestaat en in het geheel niet uit het 
verschil in meer tussen deze wedde en 
die welke Stiers had ontvangen ware zij 
niet het slachtoffer geweest van het door 
verweersters verzekerde veroorzaakte on
geval, nu gezegd ongeval het verschuldigd 
zijn van haar wedde niet bei'nvloedt, 
zodat het hof van beroep, door te 
beschouwen dat het enig verschil tussen 
eisers weddeuitkeringen v66r en na het 
litigieuze ongeval erin kan bestaan aan 
de plaatsvervangster van het slachtoffer 
een gebeurlijke, hogere wedde te hebben 
betaald dan aan dit laatste zelf, ingeval 
van arbeidsongeschiktheid, een beslissing 
treft die strijdig is met zijn vaststelling 
van het loutere, aan verweersters ver
zekerde tegenstelbare feit van statutaire 
of contractuele oorsprong dat de aan het 
slachtoffer toekomende wedde, ondanks 
en tijdens haar arbeidsongeschiktheid, 
door eiser was verschuldigd gebleven, 
uit welke soevereine vaststelling nood-

zakelijk volgt dat de wedde-uitkering 
aan de plaatsvervangster in haar geheel 
de schade van eiser uitmaakt, zijn beslis
sing op tegenstrijdige motieven laat 
steunen (schending van artikel 97 van de 
Grondwet) en, door het miskennen van 
het louter bestaan van statutaire of 
contractuele betrekkingen tussen eiser 
en zijn arbeidsongeschikte leerkracht, 
de artikelen ll65, 1382 en 1383 van het 
Burgerlijk W etboek schendt : 

Overwegende dat de vergoeding welke 
de dader aan het slachtoffer verschuldigd 
is voor de materii:ile schade die voort
spruit uit de aantasting van zijn arbeids
ongeschiktheid, niet wordt uitgesloten 
noch beperkt doordat het slachtoffer 
verder zijn statutaire bezoldiging heeft 
ontvangen; 

Overwegende immers dat de statutaire 
verplichting van eiser om aan het 
slachtoffer de wedde verder te betalen, 
alhoewel het geen werk presteerde, haar 
oorzaak vindt in het statuut van het 
slachtoffer ; 

Overwegende dat dus, bij het nagaan 
van het oorzakelijk verband tussen de 
onrechtmatige daad en de beweerde 
schade geleden door eiser en van de 
omvang van deze schade, volledig buiten 
beschouwing moet worden gelaten dat 
eiser op grond van het statuut de wedde 
van het slachtoffer verder is blijven 
uitbetalen; 

Overwegende dat eiser dienvolgens, 
na het ongeval zoals voordien, een 
enkele wedde is blijven betalen om de 
prestaties van een leerkracht te bekomen ; 
dat het wel theoretisch mogelijk is dat 
eiser voor de vervangende leerkracht 
meer heeft moeten uitgeven dan hij voor 
het slachtoffer had moeten betalen ; dat 
deze « eventuele aanvullende kosten " 
ten laste zouden moeten vallen van de 
dader; 

Overwegende dat het arrest derhalve, 
zonder in de aangeklaagde tegenstrijdig
heid te vervallen, wettelijk beslist dat 
eiser slechts « recht heeft op het eventueel 
verschil tussen de wedden die hij ge
durende de vergoedbare periode aan de 
leerkrachten ad interim heeft betaald 
en de wedde die hij gedurende dezelfde 
periode aan het slachtoffer voor haar 
prestaties had moeten betalen, moest 
het schadegeval zich niet hebben voor
gedaan "; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen ; 

Om die redenen, verwerpt de voorzie
ning ; veroordeelt eiser in de kosten; 
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2 december 1977. - 1e kamer. -
Voorzitter, de H. de Vreese, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - Verslaggever, 
de H. Gerniers. - Gelijkluidende con
clusie, de H. Charles, advocaat-generaal. 
- Pleiters, de HR. Biitzler en A. 
DeBruyn. 

1 e KAMER. - 2 december 1977. 

1 o VOORZIENING IN OASSATIE. 
VoRM. - BURGERLIJKE ZAKEN. 
0NSPLITSBAAR GESCHIL, - BEGRIP. 

2o VOORZIENING IN OASSATIE. -
VORM. - BURGERLIJKE ZAKEN. -
0NSPLITSBAAR GESCHIL.- VERPLICH
TING VOOR DE ElSER DE ANDERE 
PARTIJEN DIE NOG GEEN VERWEERDER 
ZIJN OF NOG NIET OPGEROEPEN ZIJN IN 
DE ZAAK TE BETREKKEN. 

1° K rachtens a1·tikel 1084 van het Ge1·ech
telijk Wetback is een geschil slechts 
onsplitsbaar als de gezamenlijke tenuit
voerlegging van de onde1·scheiden beslis
singen waartoe het aanleiding kan geven 
mate1'ieel onmogelijk zou zijn (1). 
(Art. 31 G.W.) 

2o Wannee1·, in bu1·gerlijke zaken, het 
geschil onsplitsbaar is moet de voorzie
ning niet enkel gericht zijn tegen alle 
partijen in de best1·eden beslissing wier 
belang strijdig is met dat van de eise1·; 
deze moet bot·endien de andere pa1·tijen 
die nag geen verweerder zijn of nag niet 
opgeroepen zijn, binnen de gewone 
te1·mijnen in de zaak betrekken (2). 
(Artt. 31 en 1084 G.W.) 

(AMERLYNCK A.J. EN LITISCONSORTEN, 
T. AMERLYNCK A,P, EN LITISCONSORTEN.) 

ARREST. 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 3 juni 1976 door het Hof van 
Beroep te Gent gewezen ; 

Over de grond van niet-ontvankelijk-

(1) Raadpl. cass., 29 april 1977 (.Arr. cass., 
1977, biz. 890). 

(2) Raadpl. cass., 26 mei en 4 juni 1976 
(.Arr. cass., 1976, blz. 1069 en 1120). 

heid door het openbaar ministerie ambts
halve opgeworpen op grond van de 
artikelen 31 en 1084 van het Gerechtelijk 
Wetboek, overeenkomstig artikel 1097 
van het Gerechtelijk Wetboek ter kennis 
gebracht en hieruit afgeleid dat de voor
ziening in naam van Amerlynck Marcel 
Antoon op 4 oktober 1976 werd ingesteld 
wanneer deze persoon op 3 oktober 1976 
was overleden en dat, terwijl het geschil 
onsplitsbaar is, het bewijs niet wordt 
geleverd dat de erfgenamen van voor
melde persoon in de zaak reeds partij 
zijn : 

Overwegende dat blijkens een bij de 
memorie van antwoord gevoegd uit
treksel uit de alde van de burgerlijke 
stand, Marcel Antoon Amerlynck op 
3 oktober 1976 is overleden en dat de 
voorziening in naam van deze laatste 
op 4 oktober 1976 werd ingesteld; 

Overwegende dat de beide aange
voerde middelen gericht zijn tegen de 
beslissing van het arrest waarbij « de 
door de eisers gestelde vraag om in het 
lastenkohier van de openbare verkoping 
te doen vermelden dat Amerlynck Rafael 
sinds 1 oktober 1969 pachter is van de 
onverdeelde onroerende goederen », wordt 
afgewezen; 

Dat het geschil dat het voorwerp 
uitmaakt van voormelde beslissing aan 
leiding kan geven tot onderscheiden 
beslissingen waarvan de gezamenlijke 
tenuitvoerlegging materieel onmogelijk 
zou zijn; 

Dat een beslissing die zou toelaten in 
het lastenkohier van de openbare ver
koping te vermelden dat Amerlynck 
Rafael sinds 1 oktober 1969 pachter is 
van de onverdeelde onroerende goederen 
inderdaad niet tegelijk zou kunnen 
worden uitgevoerd met een beslissing 
die bedoelde vermelding niet zou toe
laten; 

Dat het geschil derhalve onsplitsbaar 
is in de zin van artikel 31 van het 
Gerechtelijk W etboek ; 

Dat krachtens artikel 1084 van voor
meld wetboek, wanneer het geschil 
onsplitsbaar is, de voorziening niet aileen 
moet gericht worden tegen alle bij de 
bestreden beslissing betrokken partijen 
wier belang strijdig is met dat van de 
eisers, maar dat deze laatsten bovendien 
de andere partijen die nog geen ver 
weerder zijn of nog niet opgeroepen zijn, 
binnen de gewone termijnen in de zaak 
moeten betrekken ; 

Dat de eisers niet het bewijs leveren 
dat de erfgenamen van wijlen Marcel 
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Antoon Amerlynck reeds in de zaak 
partij of betrokken zijn ; 

Dat de voorziening derhalve niet 
ontvankelijk is ; 

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

2 december 1977. - 1e kamer. -
Voorzitter, de H. de Vreese, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - Verslaggever, 
de H. Gerniers. - Gelijkluidende con
clusie, de H. Velu, advocaat-generaal.
Pleiters, de HH. Houtekier en L. Simont. 

1 e KAMER. - 2 december 1977. 

1D BERUSTING. - BURGERLIJKE ZA
KEN. - STILZWIJGENDE BERUSTING 
IN EEN RECHTERLIJKE BESLISSING. -
BEGRIP. 

2D BERUSTING. - BURGERLIJKE ZA
KEN. - AFBETALINGEN NA BETEKE
NING BIJ DEURWAARDERSEXPLOOT VAN 
DE RECHTERLIJKE VEROORDELENDE BE
SLISSING MET BEVEL TOT BETALING EN 
BEDREIGING DAARTOE BIJ UIT-
VOERENDE INBESLAGNEMING TE ZULLEN 
WORDEN GEDWONGEN.- IMPLICEREN 
GEEN STILZWIJGENDE BERUSTING IN 
DIE BESLISSING. 

3D BEWIJS. - BEWIJS DOOR GESCHRIFT. 
- BEWIJSKRACHT VAN DE AKTEN. -
BURGERLIJKE ZAKEN.- WISSELBRIEF. 
- UITLEGGING VERENIGBAAR MET DE 
BETEKENIS EN DE DRAAGWIJDTE VAN 
DEZE AKTE.- GEEN MISKENNING VAN 
DE BEWIJSKRACHT VAN DE AKTE. 

4D CASSATIEMIDDELEN. - BURGER
LIJKE ZAKEN. - MIDDEL GEGROND OP 
WETTELIJKE BEPALINGEN DIE NOCH 
VAN OPENBARE ORDE NOCH DWINGEND 
ZIJN. - MIDDEL NIET VOORGELEGD 
AAN DE FEITENRECHTER EN W AAROVER 
DEZE NIET OP EIGEN INITIATIEF HEEFT 
BESLIST. - NIEUW MIDDEL. - NIET
ONTVANKELIJKHEID. 

5D CASSATIEMIDDELEN. - BURGER
LIJKE ZAKEN. - MIDDEL WAARBIJ 
SCHENDING VAN EEN WETTELIJKE BE
PALING WORDT AANGEVOERD, ZONDER 
DAT GEPRECISEERD WORDT WAARIN 
DEZE SCHENDING BESTAAT. - NIET
ONTVANKELIJKHEID, 

1 D Stilzwijgende berusting in een rechter-

lijke beslissing in burgerlijke zaken kan 
alleen worden ajgeleid uit bepaalde 
en met elkam· overeenstemmende hande
lingen of feiten waaruit blijkt dat de 
partij het vaste voornemen heeft haar 
instemming te betuigen met de beslis
sing (1). (Artt. 1044 en 1045 G.W.) 

2D Ajbetalingen nadat de schuldeism·, bij 
deurwaarde1'8exploot, de rechteflijke Ve1'
oordelende beslissing aan de schttldenaar 
heejt doen betekenen met bevel tot 
betaling en bedreiging dam·toe bij 
uitvoerend beslag te worden gedwongen, 
impliceren niet dat in deze beslissing 
wordt berust (2). 

3D De bewijskmcht van een wisselb1·iej 
wordt niet miskend door de rechter die 
daaraan een uitlegging geeft die verenig
baar is met de betekenis en de dmagwijdte 
ervan (3). (Artt. 1319, 1320 en 1322 
B.W.) 

4D Nieuw en de1·halve niet ontvankelijk tot 
staving van een voorziening in burgM'
lij ke zaken is het middel dat gegrond 
is op wettelijke bepalingen die noch van 
openbare orde noch dwingend zijn, dat 
niet aan de jeitem·echte?' is voorgelegd 
en waa1•ove1· deze niet op eigen initiatiej 
heejt beslist (4). 

5D Niet ontvankelijk is het middel waarbij 
schending van een wettelijke bepaling 
wordt aangevoerd, zonde1' dat gep1·eci
seerd wordt waMin deze schending 
bestaat (5). (Art. 1080 G.W.) 

(BOGAERT, T. NAAMLOZE VENNOOTSCHAP 
« ALILAINE ll,) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 17 juni 1976 door het Hof van 
Beroep te Gent gewezen ; 

Over de grand van niet-ontvankelijk
heid van de voorziening, door ver
weerster hieruit afgeleid dat eiser zich 
uitdrukkelijk en vrijwillig bij het arrest 
heeft neergelegd, zowel door de brieven 
die hij aan de raadsman van verweerster 

(1) Cass., 18 april 1974 CArr. cass., 1974, 
biz. 884) en 17 november 1977, supra, biz. 319. 

(2) Vgl. cass., 17 november 1977, supra, 
biz. 319. 

(3) Raadpi. cass., 28 april 1977 (Arr. cass., 
1977, biz. 887). 
· (4) Cass., 21 oktober 1977, supra, biz. 242. 

(5) Cass., 18 november 1977, sup1·a, biz. 320; 
raadpl. in tuchtzaken, cass., 1 december 1977, 
sup1·a, biz. 380. 
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schreef als door de afbetalingen die hij, 
na de uitspraak van het arrest, vrijwillig 
en zonder dwang heeft gedaan : 

Overwegende dat uit de bij de memorie 
van antwoord gevoegde stukken welis
waar blijkt dat eiser, bij brief van 5 no
vember 1976, aan de raadsman van 
verweerster vroeg een eerste betaling 
van 35.000 frank te willen aanvaarden 
en een cheque van 35.000 frank bij die 
brief voegde, en bij brief van 20 december 
1976 een tweede cheque van 80.000 frank 
aan dezelfde raadsman opstuurde, telkens 
met belofte van betaling van het saldo, 
zodat, na het uitspreken van het arrest 
en v66r het instellen van de voorziening 
op 23 december 1976, op de hoofdsom 
van 197.345 frank, een som van 
115.000 frank was betaald; 

Overwegende echter dat voormelde 
brieven geen uitdrukkelijke berusting 
formuleren, terwijl, luidens artikel 1045 
van het Gerechtelijk Wetboek, de stil
zwijgende berusting aileen kan worden 
afgeleid uit bepaalde en met elkaar 
overeenstemmende akten of feiten waar
uit blijkt dat de partij het vaste voor
nemen heeft haar instemming te betuigen 
met de beslissing ; 

Overwegende dat voormelde afbeta
lingen geschiedden nadat verweerster 
bij deurwaardersexploot van 29 sep
tember 1976 het arrest aan eiser had 
laten betekenen met bevel tot betaling 
en bedreiging daartoe bij uitvoerende 
inbeslagnemingen te zullen worden ge
dwongen; 

Dat betalingen verricht in zulke om
standigheden niet bewijzen dat hij die 
betaalt het vaste voornemen heeft in de 
beslissing te berusten ; 

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

Over het middel afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 17 en 189 van de 
gecoordineerde wetten op de handels
vennootschappen, 1319, 1320 en 1322 
van het Burgerlijk W etboek en 97 van 
de Grondwet, 

doordat het arrest eiser persoonlijk 
aansprakelijk stelt voor het gevorderde 
bedrag en hem veroordeelt tot betaling 
op grond van de overweging dat uit een 
aantal, in het arrest opgesomde, feitelijke 
omstandigheden niet noodzakelijk moet 
worden besloten dat eiser, wanneer hij 
de kwestieuze wissels voor acceptatie 
ondertekende, met toevoeging van de 
vermelding « zaakvoerder », zulks deed 
als zaakvoerder van de personenvennoot
schap met beperkte aansprakelijkheid 

« Pourel >>, doch dat uit de in het arrest 
vermelde omstandigheden moet worden 
besloten dat verweerster onderhandelde 
met eiser << persoonlijk of als zaakvoerder 
van een onregelmatige vennootschap en 
als persoonlijk aansprakelijk », 

terwijl, eerste onderdeel, eiser in con
clusie ter betwisting van de stelling dat 
hij de litigieuze wissels in persoonlijke 
naam zou hebben geaccepteerd, als een 
essentieel verweermiddel liet gelden dat 
op deze wissels door verweerster zelf 
het B.T.W. nummer van de personen
vennootschap met beperkte aansprake
lijkheid << Pourel » was vermeld en het 
arrest, hoewel het bij de uiteenzetting 
van de stelling van de partijen daarvan 
melding maakt, nalaat dit nauwkeurig 
omschreven verweermiddel te beant
woorden, minstens in onzekerheid laat 
waarom ermede geen rekening werd 
gehouden, en het arrest derhalve niet 
regelmatig is gemotiveerd (schending van 
artikel 97 van de Grondwet); 

tweede onderdeel, het arrest in het 
onzekere laat of het de persoonlijke 
aansprakelijkheid van eiser op diens 
<< persoonlijke » gebondenheid stoelt, in 
welk geval aan de in het arrest over
genomen bewoordingen van de litigieuze 
wisselbrieven, meer bepaald aan de 
vermelding << zaakvoerder », een hiermee 
onverenigbare betekenis wordt toegekend 
en de daaraan toekomende bewijskracht 
wordt miskend (schending van de arti
kelen 1319, 1320 en 1322 van het Burger
lijk Wetboek), dan wei ofhet de persoon
lijke aansprakelijkheid van eiser stoelt 
op zijn gebondenheid als << zaakvoerder 
van een onregelmatige vennootschap "• 
in welk geval het arrest miskenning 
inhoudt van de bepaling van de vennoot
schappenwet die voorschrijft dat, ter 
zake van verbintenissen van de vennoot
schap, geen v01mis, houdende persoon
lijke veroordeling van de << vennoten 
onder gemeenschappelijke naam " 
hetgeen eiser als vennoot van een << on
regelmatige vennootschap » is -, mag 
worden uitgesproken vooraleer er een 
veroordeling tegen de vennootschap is, 
hetgeen ten deze niet het geval is (scherr
ding van de artikelen 17 en 189 van de 
gecoordineerde wetten op de handels
vennootschappen), zodat omwille van 
deze onzekerheid betreffende de grand
slag van de veroordeling, het arrest 
minstens op onregelmatige wijze is 
gemotiveerd (schending van artikel 97 
van de Grondwet) : 

Overwegende dat eiser m conclusie 
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stelde dat hij niet persoonlijk voor het 
betalen van de schuld kan worden aange
sproken omdat hij had getekend als 
zaakvoerder van de personenvennoot
schap met beperkte aansprakelijkheid 
« Pourel » en derhalve aileen deze laatste 
tot betaling kan worden gedwongen ; 

Dat hij tot staving van die stelling 
verscheidene feitelijke gegevens aan
voerde en met name aanstipte dat 
verweerster, die de wissels zelf invulde, 
het B.T.W. nummer van de personen
vennootschap met beperkte aansprake
lijkheid « Pourel » had vermeld ; 

Overwegende dat, nate hebben vast
gesteld dat op de wissels eisers hand
tekening voorkomt, gevolgd door zijn 
eigenhandige vermelding « zaakvoerder », 
het arrest oordeelt dat een reeks om
standigheden - met name dat de 
facturen werden opgemaakt op naam 
van eiser, dat het adres op de facturen 
en op de wissels overeenstemt met het 
adres (Peter Benoitstraat l te Kortrijk) 
waarop eiser woonachtig is en volgens de 
vermeldingen in het handelsregister zijn 
handelsbedrijvigheid uitoefent, terwijl 
de zetel en de plaats van werking van de 
personenvennootschap met beperkte aan
sprakelijkheid Pourel zich bevindt 
Stationstraat nr. 2 te Kortrijk, dat eiser 
zijn handelsbedrijvigheid uitoefent onder 
de benaming Pourel en als onregelmatig 
gestichte vennootschap - ertoe leiden 
te besluiten dat verweerster onder
handelde met eiser « persoonlijk of als 
zaakvoerder van een onregelmatige ven
nootschap en als persoonlijk aanspra
kelijk >>; 

Overwegende dat het arrest, door aldus 
de feitelijke gegevens aan te stippen 
waarop het zijn beslissing grondt, de 
conclusie waarin andere of strijdige 
gegevens werden aangehaald, verwerpt 
en meteen zijn beslissing regelmatig 
motiveert; 

Overwegende dat, door te oordelen 
dat, wanneer eiser de wissels voor 
acceptatie ondertekende met de vermel
ding · « zaakvoerder >>, daaruit niet nood
zakelijk moet worden besloten dat zulks 
gebeurde als zaakvoerder van de per
sonenvennootschap met beperkte aan
sprakelijkheid Pourel eerder dan als 
zaakvoerder van de feitelijke vennoot
schap en voor de handelsactiviteit waar
voor eiser in het handelsregister was 
ingeschreven, en door, om de red en en die 
het aanstipt, te besluiten dat verweerster 
handelde met eiser persoonlijk of als 
zaakvoerder van de onregelmatige ven
nootschap, het arrest van de wissel-

brieven geen uitleg geeft die met de ter
men ervan onverenigbaar is; 

Dat, nu het vaststelt dat eiser « per
soonlijk of als zaakvoerder van een 
onregelmatige vennootschap >> handelde, 
het arrest wettelijk kon beslissen dat 
eiser persoonlijk aansprakelijk is ; dat 
het meteen zijn beslissing regelmatig 
motiveert; 

Overwegende dat, voor zover het 
aanvoert dat, in zoverre de rechter de 
persoonlijke aansprakelijkheid van eiser 
stoelt op zijn gebondenheid als zaak
voerder van een onregelmatige vennoot
schap, het arrest artikel 189 van de 
gecoordineerde wetten op de handels
vennootschappen schendt, het middel 
nieuw en dienvolgens niet ontvankelijk 
is; 

Dat het middel niet aantoont waardoor 
artikel 17 van voormelde wetten zou 
zijn geschonden ; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen ; 

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

2 december 1977. -1ekamer.- Voor
zitter en Vm·slaggever, de H. de Vreese, 
raadsheer waarnemend voorzitter. -
Gelijkluidende conclusie, de H. Velu, 
advocaat-generaal. - PleitM's, de HH. 
De Gryse en Houtekier. 

1e KAMER.- 2 december 1977. 

CASSATIEMIDDELEN. - BURGER
LIJKE ZAKEN. - MIDDEL GEGROND OP 
EEN RECHTSDWALING VAN DE RECHTER. 
- DWALING ZONDER INVLOED OP DE 
WETTELIJKHEID VAN RET BESCHIK
KENDE GEDEELTE. - MIDDEL ZONDER 
BELANG. - NrET-ONTVANKELIJKHEID. 

Niet ontvankelijk, wegens het ontbreken 
van belang, is het middel dat aan de 
rechter verwijt een rechtsdwaling te 
hebben begaan, wanneer deze geen 
invloed heeft op de wettelijkheid van 
het bestreden beschikkende gedeelte ( 1). 

(1) Cass., 14 en 29 april 1977 (A1•r. cass., 
1977, biz. 848 en 892). 
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(PERSONENVENNOOTSCHAP MET BEPERKTE 
AANSPRAKELIJKHEID << W:ElTRAM », T. 
VElNNOOTSOHAP MET BEPERKTE AAN
SPRAKELIJKHEID, NAAR DUITS RECHT, 
« STRASSENVERKEHRSG:ElNOSS:ElNSCHAFT 
SAAR».) 

Met de notitie overeenstemmend 
arrest. 

2 december 1977.- 1e kamer.- Voor
zitter en Verslaggever, de H. de Vreese, 
raadsheer waarnemend voorzitter. -
Gelijkluidende conclusie, de H. Velu, 
advocaat-generaal. - Pleiters, de HH. 
De Baeck en A. De Bruyn. 

3e KAMER. - 5 december 1977. 

CASSATIEMIDDELEN.- GEMEENTE
EN PROVINOIEBELASTINGEN. - ON
NAUWKEURIG MIDDEL. - NIET ONT
VANKELIJK MIDDEL. 

Niet ontvanlcelijk is het middel waarvan 
de onnauwkeu1·igheid het Hof in de 
onmogelijkheid stelt de aangevoe1·de 
onwettelijkheid te onderscheiden (1). 

(WAUTERS, 
T. GEMEENTE SINT-PIETERS-LEEUW.) 

Met de notitie overeenstemmend 
arrest. 

5 december 1977. - 3e kamer. -
V oorzitter, de H. Gerniers, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggever, 
de H. Chatel.- Gelijkluidende conclusie, 
de H. Lenaerts, advocaat-generaal. -
Pleiter, de H. A. De Coster (van de balie 
te Brussel). 

38 KAMER. - 5 december 1977. 

VOORZIENING IN CASSATIE. 
VORM. - DIRECTE GEMEENTEBELAS-

(1) Cass., 4 juni 1975 (Arr. cass., 1975, 
blz. 683). 

TINGEN. - BESLISSING VAN DE BE
STENDIGE DEPUTATIE.- BETEKENING 
VAN DE VERKLARING VAN VOORZIE
NING. - VEREIST VORMVOORSCHRIFT. 

De voorziening in cassatie tegen de beslis
sing van de bestendige deputatie van 
een pTovincim·aad ovm· een 1'eclamatie 
van een belastingplichtige inzake directe 
gemeentebelastingen moet, op straffe 
van verval, binnen tien dagen betekend 
worden aan de pa1·tij tegen wie zij is 
ge1·icht (2). (Wet van 22 januari 1849, 
art. 4 ; wet van 22 juni 1865, art. 2 ; 
wet van 18 maart 1874, art. 2; wet van 
22 juni 1877, art. 16.) 

(NAAMLOZE VENNOOTSOHAP 
« DOMEIN TERNESSE », 

T. GEMEENTE WOMMELGEM.) 

Met de notitie overeenstemmend 
arrest. 

5 december 1977. - 3e kamer. -
Voo1·zitter en Verslaggever, de H. Gerniers, 
raadsheer waarnemend voorzitter. -
Gelijkluidende conchtsie, de H. Lenaerts, 
advocaat-generaal. 

38 KAMER. - 5 december 1977. 

1° DIENSTPLICHT. - UITSTEL OF 
VRIJLATING VAN DIENST OP MOREL:El 
GROND. - VERZOEK OM VRIJLATING 
ALS KOSTWINNER VAN RET GEZIN. -
lNGESCHREVENE DIE AANVOERT DAT 
ZIJN VADER VOOR RET GEZIN VER
LOREN IS. - VERWERPING HIEROP 
GEGROND DAT DE ZIEKTE VAN DE VADER 
GEEN BLIJVENDE EN VOLSTREKTE AR
BEIDSONGESCHIKTHEID TOT GEVOLG 
HEEFT. - WETTIGE BESLISSING. 

2° DIENSTPLICHT. - UITSTEL EN 
VRIJLATING VAN DIENST OP MOREL:El 
GROND. - KOSTWINNER VAN RET 
GEZIN.- VOORWAARDEN GEST:ElLD BIJ 
ARTIKEL 10, § 1, 1°, VAN DE DIENST
PLICHTWETTEN MOETEN GELIJKTIJDIG 
VERVULD ZIJN. 

3° CASSATIEMIDDELEN.- DIENST-

(2) Cass., 14 oktober 1977, supra, biz. 212. 
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PLIGHT. MIDDEL DAT SLEOHTS 
KRITIEK OEFENT OP BEPAALDE 
REDENEN VAN DE BESTREDEN BESLIS
SING. - BESOHIKKEND GEDEELTE WET
TIG GEREOHTVAARDIGD DOOR EEN AN
DERE REDEN. - NIET ONTVANKELIJK 
MID DEL. 

1 o De verwerping van een verzoek om vrij
lating van dienstplicht als kostwinne1' 
van het gezin is wettig ge1'echtvaa1'digd 
door de vaststelling dat de ziekte van de 
vade?" van de ingeschl'evene, welke tot 
staving van het vel'zoek wm·d aangevoerd, 
geen blijvende en volstrekte a1·beidsonge
schiktheid tot gevolg heeft (1). (Dienst
plichtwetten, gecoordineerd op 30 april 
1962, artt. 10, § 1, 1o, 12, § 1, 7°, en 17, 
§ 2, gewijzigd bij de wet van 1 december 
1976.) 

2° Alle voorwaarden gesteld bij artikel 10, 
§ 1, 1°, van de dienstplichtwetten, 
gecoo1·dineerd op 30 ap1·il 1962, waar
nam· artikel 12, § 1, 7°, van die wetten 
verwijst, moeten gelij ktijdig ve1·vuld 
zijn, opdat een dienstplichtige als kost
winner van zijn vader en moede1· of van 
een van hen zou kunnen worden be
schouwd (2). 

3° Niet ontvankelijk wegens het ontbreken 
van belang is het middel dat slechts op 
bepaalde 1·edenen van de bestreden 
beslissing kritiek oefent, terwijl het 
beschikkende gedeelte wettig gerecht
vaardigd is doo1· een andere reden (3). 

(LINKENS.) 

ARREST. 

RET HOF; - Gelet op de bestreden 
beslissing, op 13 september 1977 door de 
Hoge Militieraad gewezen, uitspraak 
doende op verwijzing ; 

Gelet op het arrest door het Hof op 
1 juni 1977 gewezen (4); 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de soh ending van artikel 17, § 2, van de 
dienstplichtwetten, gecoordineerd op 
30 april 1962, 

(1) Cass., 24 februari 1969 (A1·r. cass., 
1969, biz. 605). 

(2) Cass., 9 juni 1976 (A1·r. cass., 1976, 
biz. 1129), 

(3) Cass., 23 juni 1976 (Arr. cass., 1976, 
biz. 1202). 

(4) Niet gepubliceerd arrest. 

do01·dat dit artikel voorziet in de 
gelijkstelling van chronisch zieke per
sonen met een overleden ouder, hetgeen 
de bestreden beslissing ten aanzien van 
de vader van verzoeker weigert, aan
nemende dat deze sedentaire zieke man 
zich nog onledig houdt met het opnemen 
van telefonische « depannage-oproepin
gen », 

terwijl een vaste rechtspraak de mede
hulp van de ouder, ten deze trouwens 
louter passief, aan het vereiste onder
werpt van het kenmerk van « winst
gevende activiteit », ongeacht de vorm 
van fiscale aangifte, zonder belang in 
militiezaken, onder meer wegens een 
theoretische spreiding over de gezins
leden, vermits zonder de technische 
verplaatsingsactiviteit van verzoeker 
noch de telefooncommunicaties, noch 
het uitschrijven van facturen, die dan 
ipso facto wegvallen, nog enige produk
tieve betekenis kunnen behouden; overi
gens de sectoriele en financiiile ver
vangingsonmogelijkheid van de dienst
plichtige in een eenmansbedrijf algemeen 
beschouwd wordt als het tenietgaan van 
het gezinsinkomen : 

Overwegende dat, na beschouwd te 
hebben : dat uit het door de militieraad 
bevolen geneeskundig onderzoek van 
11 februari 1976 gebleken is dat eisers 
vader slechts 15 t.h. invalide is ; dat uit 
het door de Hoge Militieraad gelaste 
medisch onderzoek van 9 november 1976 
gebleken is dat de vader weliswaar 
niet in staat is zijn bedrijf zonder hulp 
van derden te voeren, doch dat hij in 
geen geval onder de toepassing van 
artikel 17, § 2, van de op 30 april 1962 
gecoordineerde dienstplichtwetten valt, 
vermits hem slechts een arbeidsonge
schiktheid van 50 t.h. kan worden 
toegekend, dat de door eiser overgelegde 
medische getuigschriften evenmin vast
stellen dat de vader door dergelijke 
ziekten of kwalen zou zijn aangetast 
welke hem definitief en permanent 
arbeidsongeschikt zouden maken en dat 
de raad de opmerking, als zou de vader 
in ieder geval bedrijfseconomisch en 
functioneel verloren zijn, geenszins aan
vaardbaar acht, vermits zowel uit de 
conclusie als uit de ter terechtzitting 
afgelegde verklaringen blijkt dat hij 
minstens nog sedentaire communicatie
taken, zoals het bedienen van de telefoon 
en het opnemen van « depannage-op
roepingen » kan uitvoeren, de Hoge 
Militieraad besluit dat eisers vader noch 
op medisch noch op bedrijfseconomisch 
en functioneel vlak als verloren voor 
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het gezin, in de zin van artikel 17, § 2, 
van de dienstplichtwetten, kan worden 
beschouwd; 

Dat de Hoge Militieraad, door de 
vaststelling dat de ziekte van de vader 
geen blijvende en volstrekte arbeids
ongeschiktheid tot gevolg heeft, zijn 
beslissing op dit punt wettig verant
woordt; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen ; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van artikel 12, § 1, 7°, van de 
dienstplichtwetten gecoiirdineerd op 
30 april 1962, 

doordat dit artikel bepaalt dat vrij
lating van dienst kan worden toegestaan 
na vijf eerste uitstellen en indien men 
aan de voorwaarden van artikel 11 
voldoet, 

terwijl de beslissing verkeerd stelt dat 
de militierechtscolleges niet gerechtigd 
zijn terzake vrijlating (enkel voor buiten
gewoon uitstel) rekening te houden met 
de toekomstige vermindering van het 
v66r de oproeping onder de wapens 
gezamenlijk verdiende inkomen, 

en terwijl artikel 12, § 1, 7°, uitdrukke
lijk verwijst naar het gehele artikel 11, 
dus inclusief § 2, waarin bepaald wordt : 
« militieraad en hoge militieraad zijn 
bevoegd inzake vrijlating rekening te 
houden met de vermoedelijke inkomsten 
van het volgende jaar ,, zodat de beslis
sing een beslissende rechtsgrond, die tot 
de vrijlating van verzoeker had kunnen 
leiden, ten onrechte niet ontmoet noch 
naar behoren toepast : 

Overwegende dat artikel12, § 1, 7°, van 
de op 30 april1962 gecoi::irdineerde dienst
plichtwetten bepaalt dat kan worden 
vrijgelaten van dienst, de ingeschrevene 
die wegens zijn leeftijd geen recht op de 
eerste vijf uitstellen meer heeft en de 
voorwaarden gesteld in artikel 10, § l, 
1° of 2°, of in artikel 11 vervult ; dat voor 
de toepassing van artikel 11 eveneens 
moet voldaan zijn aan de voorwaarden 
bepaald in artikel 10, § 1, 1o of 2o; 

Overwegende dat eiser niet steunt op 
het 2° van laatstgenoemd artikel ; dat 
alle voorwaarden gesteld in het 1° gelijk
tijdig moeten worden vervuld opdat de 
dienstplichtige als kostwinner van zijn 
vader of moeder of van een van hen kan 
worden beschouwd ; 

Overwegende dat de Hoge Militieraad 
vaststelt, zonder op dit punt te worden 
aangevochten, dat de vader van eiser 
niet overleden is noch 60 jaar oud is ; 
dat uit het antwoord op het tweede 

middel bovendien volgt dat de raad 
wettig beslist dat de vader niet met een 
overledene kan worden gelijkgesteld ; 

Overwegende dat de beslissing aldus 
wettig vaststelt dat aan een van de door 
artikel 10, § 1, 1°, gestelde voorwaarden 
niet is voldaan ; 

Dat het middel, dat opkomt tegen de 
beschouwingen van de beslissing betref
fende een van de andere door dit artikel 
gestelde voorwaarden, niet ontvankelijk 
is bij gebrek aan belang ; 

Om die redenen, verwerpt de voor
ziening. 

5 december 1977. - 3e kamer. -
Voo1•zitter en Verslaggevm·, de H. Gerniers, 
raadsheer waarnemend voorzitter. -
Gelijkluidende conclusie, de H. Lenaerts, 
advocaat-generaal. - Pleite1•, de H. 
Schepens (van de balie te Gent). 

3e KAMER (VOLTALLIGE TERECHTZITTING). 

5 december 1977. 

1° ARBEIDSOVEREENKOMST. 
VERJARING. RECHTSVORDERING 
VOLGEND UIT EEN OVERTREDING VAN 
ARTIKEL 11 VAN DE WET VAN 12 APRIL 
1965 BETREFFENDE DE BESCHERMING 
VAN RET LOON. - VERJARING DOOR 
VERLOOP VAN VIJF JAAR. 

2° LOON. - BESCHERMING. - RECHTS
VORDERING VOLGEND UIT EEN OVER
TREDING VAN ARTIKEL 11 VAN DE WET 
VAN 12 APRIL 1965. - VERJARING 
DOOR VERLOOP VAN VIJF JAAR. 

3° VERJARING. - BURGERLIJKE ZA
KEN. - ARBEIDSOVEREENKOMST. -
RECHTSVORDERING VOLGEND UIT EEN 
OVERTREDING VAN ARTIKEL 11 VAN DE 
WET VAN 12 APRIL 1965 BETREFFENDE 
DE BESCHERMING VAN RET LOON. -
VERJARING DOOR VERLOOP VAN VIJF 
JAAR. 

4° LOON.- BESCHERMING.- 0PZEG
GINGSVERGOEDING EN UITWINNINGS
VERGOEDING.- LOON IN DE ZIN VAN 
ARTIKEL 2 VAN DE WET VAN 12 APRIL 
1965. 

5° LOON.- BESCHERMING. -WET VAN 
12 APRIL 1965, ARTIKEL 11. - NIET 
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TOEPASSELIJK OP OPZEGGINGSVERGOE
DING EN UITWINNINGSVERGOEDING. 

6° ARBEIDSOVEREENKOMST. -BE
DIENDEN. - VERJARING. - VORDE
RING TOT BETALING VAN EEN OPZEG· 
GINGSVERGOEDING. VERJARINGS· 
TERMIJN VAN EEN JAAR. 

7° VERJARING. - BURGERLIJKE ZA
KEN.- ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR 
BEDIENDEN.- VORDERING TOT BETA· 
LING VAN EEN OPZEGGINGSVERGOEDING. 
- VERJARINGSTERMIJN vAN EEN JAAR. 

8° ARBEIDSOVEREENKOMST. 
HANDELSVERTEGENWOORDIGERS. 
VERJARING. - VORDERING TOT BE
TALING VAN EEN UITWINNINGSVERGOE· 
DING. VERJARINGSTERMIJN VAN 
EEN JAAR. 

9° VERJARING. - BURGERLIJKE ZA
KEN. - ARBEIDSOVEREENKOlVIST VOOR 
HANDELSVERTEGENWOORDIGERS. -
VORDERING TOT BETALING VAN EEN 
UITWINNINGSVERGOEDING. - VERJA· 
RINGSTERMIJN VAN EEN JAAR. 

1 o, 2° en 3° De 1'echtsv01·de1·ing volgend uit 
een ove1·treding van artikel 11 van de 
wet van 12 april 1965 betreffende de 
bescherming van het loon der werk
nemers, ve1·jaart do01· verloop van vijj 
jaren, te rekenen van de dag waarop het 
misdrijj is gepleegd (1). (Wet van 
17 april 1878, artt. 26 en 28.) 

4° Opzeggingsve1·goedingen en ~titwin
ningsvergoedingen zijn loon in de zin 
van artikel 2 van de wet van 12 april 
1965 bet1·ejjende de bescherming van 
het loon der werknemers (2). 

5° A1·tikel11 van de wet van 12 ap1·il1965 
betreffende de bescherming van het loon 
de1· werkneme1·s, dat het tijdstip bepaalt 
waarop het nog verschuldigde loon 
moet worden uitbetaald, wanneer de 
dienstbet1·ekking een einde neemt, is 

(1) Raadpl. cass., H april 1976 (A1'1'. cass., 
1976, blz. 942). 

(2) Cass., 4 december 1974 (A1'1'• cass., 
1975, blz. 402) met noot 2 ; raadpl. cass., 
20 april 1977 (ibid., 1977, blz. 862); contra : 
cass., 14 april 1976, vermeld in noot 1 ; 
raadpl. eveneens de conclusie van het open
baar ministerie bij onderhavig arrest; Kamer, 
1962-1963, Gedr. St. nr. 471/1, blz. 4 en 17; 
Senaat, 1964-1965, Gedr. St. nr. 115, blz. 9; 
« Beschouwingen over het begrip loon », rede 

niet toepasselijk op opzeggingsvergoe
dingen en uitwinningsvergoedingen (3). 

6° en 70 De rechtsvordering ingesteld 
wegens niet-betaling van een opzeggings
vergoeding en ontstaan uit een arbeids
ove1'eenkomst voor bedienden, verjaart 
een jaar na het eindigen van de arbeids
OVM'eenkomst (4). (Wetten betreffende 
het bediendencontraet, gecoordineerd 
op 20 juli 1955, art. 34.) 

so en 9° De nchtsvordering ingesteld 
wegens niet-betaling van een uitwin
ningsvergoeding en ontstaan uit een 
m·beidsovereenkomst voor handelsverte
genwoordige1'S, Verjaart een jaa1• na het 
eindigen van de m·beidsovereenkomst (5). 
(Wetten betreffende het bedienden
contract, gecoordineerd op 20 juli 1955, 
art. 34.) 

(VAN HEUVERZWIJN M., T. STEVENS ALS 
CURATOR VAN HET FAILLISSEMENT VAN 
DE FEITELIJKE VENNOOTSOHAP « MAT· 
TEX, LISKO EN VAN HEUVERZWIJN L. >>.) 

Advocaat-gene1·aal Lenae1·ts heejt in 
substantie het volgende gezegd : 

Het arrest verklaart eisers vordering 
tot betaling van een opzeggingsvergoe
ding en van een uitwinningsvergoeding 
verjaard, omdat deze vergoedingen" hun 
rechtsgrond en juridische oorzaak putten 
in de arbeidsovereenkomst, zegge ex 
contractu "• zodat de verjaringstermijn 
van een jaar na het eindigen van de 
arbeidsovereenkomst, bepaald bij arti
kel 34 van de Arbeidsovereenkomstenwet 
bedienden, toepassing vindt. 

In het eerste onderdeel van het middel 
voert eiser aan dat het arbeidshof door 
die redengeving niet antwoordt op zijn 
conclusie, waarin hij had gesteld dat ten 
deze de verjaringstermijn van vijf jaar 
na het misdrijf gold, omdat zijn vordering 
steunde op een overtreding van artikel 11 

uitgesproken door procureur-generaal Van 
HonsM op de plechtige openingszitting van 
het Arbeidshof te Brussel op 2 september 1976, 
Rechtskundig Weekblad, 1976-1977, kol. 769-
806, nrs. 9 en 13. 

(3) Raadpl. cass., 14 april 1976, vermeld 
in noot 1, en de conclusie van het openbaar 
ministerie bij onderhavig arrest. 

(4) en (5) Raadpl. cass., 2 juni 1971 (-Arr. 
cass., 1971, biz. 977) en 14 april1976, vermeld 
in noot 1. 



-405-

van de wet van 12 april 1965. Bovendien 
acht hij de redengeving van het arrest 
dubbelzinnig, omdat eruit niet blijkt 
of het arbeidshof oordeelt dat, ook al 
steunt de vordering op een misdrijf, toch 
de verjaringstermijn van een jaar toe
passelijk is, dan wel of de rechters menen 
dat geen inbreuk werd gepleegd. In beide 
hypothesen is de beslissing, volgens eiser, 
onwettig, wat hij toelicht in het tweede 
en het derde onderdeel van het middel. 

Ret past dus eerst de laatste twee 
onderdelen te onderzoeken. 

* * * 
Indien de rechtsvordering volgt uit een 

overtreding van artikel 11 van de wet 
van 12 april 1965, zoals eiser beweert, 
is de verjaringstermijn inderdaad vijf jaar 
te rekenen van de datum van het mis
drijf. Dat heeft het Hof duidelijk beslist 
in zijn arr.est van 14 april 1976 (1). 

Maar ?:It arrest acht deze regel niet 
toepassehJk, wanneer de vordering strekt 
tot betaling van een opzeggingsvergoe
ding, omdat zulke vergoeding geen loon 
is in de zin van artikel 2 van de wet van 
12 april 1965; hieruit volgt dat het niet 
tijdig betalen ':"an zulke vergoeding niet 
valt onder art1kel 11 en dus ook niet 
strafbaar is met toepassing van artikel 42, 
1 ~, zodat de. werkgever die geen opzeg
gmgsvergoedmg heeft betaald, geen mis
drijf gepleegd heeft. 
Tege~ de beslissing d~t .de opzeggings

vergoedmg geen loon IS m de zin van 
artikel. 2 van de wet van 12 april 1965, 
stelt eiser de overweging van het arrest 
van 4 december 1974 (2), « dat uit de 
voorbereiding van die wet blijkt dat met 
de woorden << voordelen waarop de 
werknemer ingevolge zijn dienstbetrek
king recht heeft )) niet alleen de voordelen 
zijn bedoeld die in verband staan met de 
uitvoering, maar ook die welke in 
verband met de beeindiging of de schor
sing van de dienstbetrekking worden 
v~rleend, dus ook de opzeggingsvergoe
dmgen )), 

Deze overweging is, wat de betekenis 
van het begrip « loon )) betreft, het 
gegeven. voo~beeld van de opzeggings
vergoedmg mbegrepen, letterlijk ont
leend aan het advies van de Raad van 
State (3), die de begripsomschrijving 
welke in artikel 2 van de wet is opgeno-

(1) A1'1', cass., 1976, biz. 942. 
(2) A1•r, cass., 1975, biz. 402. 
(3) Kamer, 1962-1963, Gedr. St. nr. 471/1, 

biz. 17. 

men, op enkele vormwijzigingen na heeft 
voorgesteld ; deze toelichting wordt ge
gevel!- .om te OJ?-derstrepen dat de in de 
defuntie gebruikte bewoordingen « ten 
geyolge van z~jn dienstbetrekking )) een 
rmme betekems aan het begrip « loon )) 
geve;n. Deze bedoeling wordt, met over
nemmg van de aangehaalde passus uit 
het advies van de Raad van State 
bevestigd in de memorie van toelich: 
ting (4) en in het verslag van de Senaats
commissie (5). 
D~ze commissie had ook overwogen 

om m de wet uitdruldmlijk te bepalen 
dat de ve:goedingen bij sluiting van een 
o~dernemmg .. eveneens loon zijn, omdat 
ZIJ eraan tWIJfelde of deze vergoedingen 
wel als opzeggingsvergoedingen kunnen 
worden t;ta:I?-gemerk~. Uiteindelijk heeft 
de commiSSI~ dat met gedaan, omdat zij 
de formulermg van de wet voldoende 
ru~ vond (6) .. Naar mijn oordeel zijn 
slmtmg~vergoedmgen geen opzeggings
vergoedmgen, maar ontslagvergoedingen 
die in het advies van de Raad van State' 
de memorie van toelichting en het 
Senaatsverslag eveneens worden genoemd 
als voorbeeld van vergoedingen die 
?nder het begrip loon vallen, omdat zij 
m verband met de beeindiging van de 
dienstb.etrekkin~. wo~den verleend (7). 
H~e dit ook ZlJ, mt deze bespreking 
bhJkt nogmaals dat de Senaatscommissie 
er niet. aan twijf~~t dat opzeggings
vergoedmgen loon ZIJn. 

Niet a~t;en volgt dit overigens uit de 
voorbereidmg, maar evenzeer uit de 
tekst van de wet. 
. De opzeggingsvergoeding beantwoordt 
Immers aan alle elementen van de 
begripsomschrijving van artikel 2, luidens 
hetwelk onder loon wordt verstaan het 
loon in geld en de in geld waardeerbare 
voordelen waarop de werknemer inge
volge zijn dienstbetrekking recht heeft 
ten laste van de werkgever. Deze ver
goe<_ling is .een geldelijk voordeel ; de 
bediende, d1e een werknemer is, heeft 
er recht op krachtens de wet ; de vergoe
ding is verschuldigd door de werkgever 
en z~j word~.ve:l~end wegens de onregel
matige beemd1gmg van de arbeids
overeenkomst, dus ingevolge de dienst
betrekking. 

(4) Ibid., biz. 4. 
(5) Senaat, 1964-1965, Gedr. St. nr. 115, 

biz. 9. 
(6) Ibid., biz. 33. 
(7) Kamer, loc. cit., biz. 4 en 17; Senaat, 

loc. cit., biz. 9. 
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De ruime betekenis van dit laatste 
element (« ingevolge de dienstbetrek
king ") en dus van het gause begrip volgt 
overigens a contrario ook uit artikel 47 
van de wet. Luidens dit artikel kan de 
nietigheid van de arbeidsovereenkomst 
niet worden ingeroepen ten aanzien 
van loonaanspraken, maar dan aileen 
van « loonaanspraken die steunen op het 
verrichten van arbeid "· Ook deze tekst 
werd voorgesteld door de Raad van 
State en tot tweemaal toe onderstreept 
het Senaatsverslag dat de commissie 
zich volledig aansluit bij de voorgestelde 
tekst en het advies (8). Welnu, de Raad 
van State merkt op dat het begrip loon 
in deze bepaling een beperktere betekenis 
heeft dan in artikel 2, omdat het niet 
gaat om aile loonaanspraken die uit de 
dienstbetrekking volgen, maar aileen om 
de loonaanspraken welke « steunen op het 
verrichten van arbeid "· Door deze laatste 
woorden wordt « de bescherming beperkt 
tot de rechten die uit de geleverde 
arbeidsprestaties kunnen ontstaan, met 
andere woorden de betrokken werknemer 
kan aileen de normale tegenprestatie van 
de door hem verrichte arbeid vorderen. 
Andere rechten die uit de dienstbetrek
king voortspruiten, zoals opzeggings
vergoeding, ... kunnen op grand van deze 
tekst niet worden opgeeist >> (9). Wanneer 
de wetgever de opzeggingsvergoeding 
wil uitsluiten, brengt hij dit dus in de 
tekst van de wet tot uitdrukking. 

Ten slotte moge nog worden opgemerkt 
dat het tegen de algemene opzet van de 
wet van 12 april 1965 zou indruisen, zo 
de opzeggingsvergoeding uit het begrip 
« loon " zou worden geweerd. 

Bedoeling van de wet is immers het 
loon te « beschermen '' door « het treffen 
van de nodige maatregelen opdat de 
gerechtigde in voldoende mate over zijn 
loon kan beschikken om in zijn levens
onderhoud en dat van zijn gezin te 
voorzien '' (10). 

De opzeggingsvergoeding komt in de 
plaats van het loon dat de werknemer 
had moeten verdienen gedurende de 
periode dat de dienstbetrekking had 
moeten voortduren, indien zij niet on
rechtmatig was beeindigd. Gedurende 
deze periode heeft de werknemer geen 
aanspraak op werkloosheidsuitkering ( 11). 

(8) Senaat, lac. cit., blz. 24 en 99. 
(9) Ibid., blz. 140. 
(10) Kamer, lac. cit., blz. 1 en 10; zie ook 

Senaat, lac; cit., blz. 8. 
(11) Koninklijk besluit van 20 december 

Zijn opzeggingsvergoeding is dus zijn 
enig inkomen uit arbeid, dat zijn bestaan 
moet waarborgen. Zij heeft dus dezelfde 
functie als het loon en verdient in beginsel 
dan ook dezelfde bescherming als het 
loon zelf. Ware zij hiervan uitgesloten, 
dan zou de wet slechts ten dele aan haar 
doel beantwoorden en zou de werknemer 
precies bescherming ontberen op het 
ogenblik dat hij er ingevolge de precaire 
toestand, waarin zijn ontslag hem plaatst, 
het meest behoefte aan heeft. 

N och uit de opzet noch uit de tekst 
van de wet kan dus enig argument worden 
gehaald om in te gaan tegen de duidelijk 
uitgedrukte wil van de wetgever de 
opzeggingsvergoeding als loon te be
schouwen. 

Om deze redenen bestaat er onge
twijfeld aanleiding het arrest van 4 de
cember 1974 te bevestigen. 

Het Hof heeft dit intussen kennelijk 
reeds gedaan in de arresten van 20 april 
1977 (12) door hierin te overwegen dat 
artikel 2 van de wet van 12 april 1965 
het begrip « loon " o.m. uitbreidt << tot 
aile voordelen in geld of in geld waar
deerbaar, waarop ingevolge de dienst
betrekking ten laste van de werkgever 
aanspraak bestaat, hoewel zij, zoals 
opzeggings- en arbeidsongeschiktheids
vergoedingen, niet worden toegekend als 
tegenprestatie voor verrichte arbeid "· 

* * * 
In deze zaak strekt de vordering tot 

betaling niet aileen van een opzeggings
vergoeding maar ook van een uitwin
ningsvergoeding, d.i., volgens artikel 15 
van de Handelsvertegenwoordigerswet 
van 30 juli 1963, een vergoeding waarop 
de handelsvertegenwoordiger bij de be
eindiging van zijn arbeidsovereenkomst 
aanspraak heeft wegens het aanbrengen 
van clienteel. Het lijdt geen twijfel dat 
de handelsvertegenwoordiger, die een be
diende is, daarop recht heeft ingevolge 
zijn dienstbetrekking ten laste van zijn 
werkgever en dat deze vergoeding dus 
ook loon is in de zin van artikel 2 van de 
wet van 12 april 1965. Zij kan zelfs 
beschouwd worden als << een tegen
prestatie van arbeid die ter uitvoering 
van een arbeidsovereenkomst wordt ver
richt "• wat, volgens de genoemde ar-

1963 betreffende arbeidsvoorziening en werk
loosheid, art. 126. 

(12) Jau1•nal des tribunaux du travail, 1977, 
blz. 180, met conclusie van het openbaar 
ministerie. 
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resten van 20 april 1977, uiteraard loon 
is en dus a fortiori onder de begrips
omsohrijving van artikel 2 valt. 

* * * 
Uit het voorgaande volgt dat de reden 

waarom het arrest van 14 april 1976 
beslist dat op de vordering tot betaling 
van de opzegg'ingsvergoeding de verja
ringstermijn van 5 jaar niet toepasselijk 
is, bezwaarlijk kan worden bijgetreden. 
Maar hiermee is nog niet gezegd dat de 
beslissing van het Hof in reohte aanveoht
baar is. Dit is aileen het geval, indien 
artikel ll van de wet van 12 april 1965 
ook het tijdstip van betaling van deze 
vergoeding regelt ; zoniet is het niet 
uitbetalen ervan geen misdrijf en blijft 
als grand van de reohtsvordering aileen 
de arbeidsovereenkomst over. 

Luidens dit artikel 11 moet, << wanneer 
de dienstbetrekking een einde neemt, 
het nog versohuldigde loon onverwijld 
worden uitbetaald en uiterlijk op de 
eerste betaaldag die volgt op de datum 
waarop de dienstbetrekking eindigt ». 

Om de juiste betekenis en draagwijdte 
van deze bepaling te achterhalen moet 
zij in verband worden gebracht met 
artikel 9 van de wet, dat eveneens het 
tijdstip van uitbetaling van het loon 
regelt, maar dan niet bij de beiiindig'ing, 
doch in de loop van de uitvoering van de 
dienstbetrekking. 

Beide artikelen volgden in het oor
spronkelijke wetsontwerp onmiddellijk 
op elkaar. De Senaatscommissie voegde 
in het antwerp een bepaling in dat << voor 
het loon van rechtswege rente verschul
digd is met ingang van het tijdstip waarop 
het eisbaar wordt '' (13). Waarom de 
oommissie dit nieuwe artikel precies 
tussen de artikelen 9 en 10 heeft in
gevoegd, is niet zonder meer duidelijk 
en wordt overigens in het verslag niet 
verantwoord. Begrijpelijk is dat het 
voorschrift dat intrest verschuldigd is 
vanaf de eisbaarheid van het loon, volgt 
op het artikel dat het tijdstip van 
betaling vas:stelt en dus na artikel 9 
komt. Maar de commissie heeft kennelijk 
uit het oog verloren dat ook artikel 11 
de uitbetaling regelt. De nieuwe bepaling 
had dus beter haar plaats daarachter 
gevonden. Door dit niet te doen heeft 
de Senaatscommissie echter in geen 
geval afbreuk gedaan aan het logisch 
verband tussen de huidige artikelen 9 en 

(13) Senaat, lac. cit., biz. 59. 

ll van de wet, welk verband o.m. blijkt 
uit de geschiedenis van beide bepalingen. 

Luidens het oorspronkelijke voor
ontwerp van wet, zoals het aan de 
Nationale Arbeidsraad werd voorgelegd, 
diende het loon in beginsel << ten minste 
eenmaal per maand » te worden uit
betaald, maar in elk geval << onmiddellijk '' 
<< wanneer de arbeid gedaan is » (14). 
De N ationale Arbeidsraad was het met 
dit voorstel eens. Maar hij voegde nog 
enkele uitzonderingen toe aan de regel 
dat de uitbetaling ten minste eenmaal 
per maand moest geschieden (15). Boven
dien was de Raad van oordeel << dat het 
dikwijls materieel onmogelijk is de 
uitbetaling van de beloning bij het 
definitieve vertrek van de werknemer 
onmiddellijk te regelen, zelfs al is zulks 
wenselijk. Hij stelt dan ook voor dat in 
voorkomend geval, de beloning onver
wijld zou worden uitbetaald en dit 
uiterlijk bij de eerste betaaldag, die 
volgt op het einde van de tewerkstelling, 
met dien verstande dat in de wet zou 
worden verduidelijkt, dat het om de 
betaaldag gaat, vastgesteld overeen
komstig de regels, voorgesteld onder 
punt III, ll " (16), d.w.z. overeenkomstig 
het bepaalde in het huidige artikel 9. 

Deze uitdrukkelijke verwijzing naar 
het vorige artikel werd in de wet welis
waar niet opgenomen, omdat de Raad 
van State opmerkte dat zij overbodig was, 
nu het eerste lid van het artikel reeds 
bepaalde dat het loon uiterlijk moet 
worden betaald << op de eerste betaaldag 
die volgt op de datum waarop de dienst
betrekking eindigt" (17). En die betaal
dag wordt inderdaad vastgesteld overeen
komstig de voorschriften van artikel 9. 
De memorie van toelichting bevestigt 
overigens dat deze bepaling betekent 
<< dat de betaling moet geschieden op de 
dag waarop het loon normaal had moeten 
worden uitbetaald, indien de werknemer 
in dienst ware gebleven" (18). En het 
Senaatsverslag verwijst in de commentaar 
op dit artikel uitdrukkelijk naar de 
regels voorgeschreven door het huidige 
artikel 9 (19). 

De wetsgeschiedenis laat dus duidelijk 

(14) Senaat, lac. cit., biz. 160. 
(15) Advies nr. 134 van 24 november 1964, 

ais bijdrage III opgenomen in het Senaats
versiag, lac. cit., biz. 149 en 160. 

(16) Ibid., biz. 150. 
(17) Kamer, lac. cit., biz. 20. 
(18) ibid., biz. 6. 
(19) Senaat, Zoe. cit., biz. 60. 
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blijken van het verband tussen beide 
bepalingen. 

Nu lijdt het geen twijfel dat artikel 9 
aileen betrekking heeft en kan hebben 
op de voordelen die in de loop van de 
uitvoering van de dienstbetrekking aan 
de werknemer toekomen en niet op die, 
zoals de opzeggingsvergoeding en de 
uitwinningsvergoeding, waarop het recht 
eerst ontstaat op het ogenblik dat de 
dienstbetrekking eindigt. Het gaat 
immers om periodiek verschuldigde voor
delen die luidens de tekst " op gezette 
tijden " moeten worden uitbetaald en 
die uiteraard tijdens de uitvoering of de 
schorsing van de dienstbetrekking ver
worven worden ; en dat zijn die vergoe
dingen niet. 

Artikel II bepaalt dan het tijdstip 
waarop diezelfde, in artikel 9 bedoelde 
voordelen moeten worden uitbetaald, 
wanneer de dienstbetrekking een einde 
neemt. Vallen de opzeggingsvergoeding 
en de uitwinningsvergoeding niet onder 
artikel 9, dan zijn zij evenmin in artikelll 
bedoeld. 

Dat brengt de tekst van deze laatste 
bepaling tot uitdrukking door de woorden 
"het nog verschuldigde loon"' d.w.z. 
het loon dat verschuldigd was op het 
ogenblik dat de dienstbetrekking een 
einde neemt, waarop het recht op dat 
ogenblik reeds ontstaan was en dat 
normaal had moeten worden uitbetaald 
overeenkomstig het bepaalde in artikel 9, 
indien de dienstbetrekking niet be
eindigd was. 

Het recht op opzeggingsvergoeding en 
op uitwinningsvergoeding ontstaat uiter
aard maar op het ogenblik dat de dienst
betrekking een einde neemt, is het 
gevolg van de beeindiging ; deze vergoe
dingen zijn dus geen « nog verschuldigd 
loon''· 

Nu zou wellicht de bedenking kunnen 
worden gemaakt dat artikel 11 toch niet 
volledig aan het beoogde doel beant
woordt, wanneer het de betaling niet 
regelt van de vergoedingen die eerst op 
het ogenblik van of wegens de beeindi
ging verschuldigd worden. Ook deze 
dienen immers tot het levensonderhoud 
van de werknemer ; de opzeggings
vergoeding bijvoorbeeld komt in de 
plaats van het loon dat hij had moeten 
verdienen gedurende de tijd dat hij nog 
in dienst had moeten blijven, indien de 
dienstbetrekking regelmatig beeindigd 
was. De werknemer moet ook over die 
vergoedingen kunnen beschikken zoals 
over het eigenlijke loon. 

W aarom wordt daaraan dan niet 

dezelfde bescherming verleend als aan het 
nog verschuldigde loon door het bepalen 
van het tijdstip van uitbetaling, waar
omtrent thans elke regeling ontbreekt ? 

Ik meen dat aan zulke regeling geen 
behoefte bestaat en dat het ontbreken 
ervan zelfs een doelmatigere bescherming 
biedt dan de toepassing van artikel 11 
op de bedoelde vergoedingen had kunnen 
geven. 

Zoals de arresten van 20 april 1977 
eraan herinneren, is het eigenlijke loon de 
tegenprestatie voor de verrichte arbeid. 
Het recht daarop ontstaat dus naar
gelang de arbeid werd verricht. Dit 
maakt het niet altijd gemakkelijk het 
precieze ogenblik te bepalen waarop het 
verschuldigd is. Ten aanzien van de 
bediende wiens loon per maand is 
vastgesteld, zou men nog kunnen aan
nemen dat het op het einde van de maand 
verschuldigd en ook eisbaar wordt, 
hoewel moet worden toegegeven dat, 
wanneer hij zijn arbeid in de loop van de 
maand stopzet, hij op dat ogenblik reeds 
aanspraak op zijn loon heeft. Moeilijker 
is het nog voor de werkman die een 
uurloon verdient. Ontstaat diens recht 
bij het verstrijken van elk arbeidsuur ? 
Ook indien dit juridisch verdedigbaar 
ware, zou het toch wel moeilijk zijn 
daaruit af te leiden dat het loon ook 
om het uur eisbaar zou worden en de 
werkman na elk arbeidsuur de uitbetaling 
zou mogen vorderen, op straffe voor de 
werkgever intrest verschuldigd te zijn, 
indien hij het loon wekelijks, ja zelfs 
dagelijks zou betalen. Daarbij komt nog 
dat het niet altijd mogelijk is het loon 
onmiddellijk nit te betalen nadat het 
verdiend werd, omdat voor de loon
berekening vaak enige tijd nodig is, 
bijvoorbeeld wanneer men een tariefloon, 
een commissieloon of een ander prestatie
loon geniet. 

Om alle discussie omtrent de eisbaar
heid van het loon te voorkomen en tevens 
tot een in de praktijk realiseerbare 
regeling van loonuitbetaling te komen 
is het noodzakelijk dat het juiste ogenblik 
wordt bepaald waarop het loon moet 
worden uitbetaald. Dat is gebeurd door 
de artikelen 9 en 11 van de wet van 
12 april 1965 en bijvoorbeeld ook door de 
artikelen 12 en 13 van de Handels
vertegenwoordigerswet van 30 juli 1963, 
wat het commissieloon van de handels
vertegenwoordiger betreft. 

De onzekerheid omtrent het ogenblik 
waarop de tegenprestatie voor verrichte 
arbeid verschuldigd en eisbaar is, doet 
zich niet voor ten aanzien van de opzeg
gingsvergoeding en de uitwinningsver-
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goeding. Het recht daarop ontstaat op 
het ogenblik van de beeindiging van de 
dienstbetrekking. Deze vergoedingen zijn 
dus onmiddellijk eisbaar, wanneer de wet 
daaromtrent niets bepaalt. Indien arti
kel II van de wet van 12 april 1965 
toepasselijk ware, zouden zij later eisbaar 
zijn dan zij dat uiteraard zijn. Een 
desbetreffende wettelijke regeling zou 
dus geen doeltreffender bescherming 
bieden, integendeel. 

Nu de bedoelde vergoedingen onmid
dellijk eisbaar worden, is daarop ook, 
met toepassing van artikel 10, intrest 
verschuldigd vanaf de dag waarop de 
dientbetrekking beeindigd wordt. W at 
de handelsvertegenwoordigers betreft, 
wordt dat overigens uitdrukkelijk be
vestigd door artikel 16 van de wet van 
30 juli 1963, luidens hetwelk de opzeg
gingsvergoeding en de uitwinningsver
goeding rechtens intrest opbrengen « van
af de datum van het einde der overeen
komst >>. 

Volledigheidshalve moge worden opge
merkt dat het tijdstip van uitbetaling 
vastgesteld door artikel ll, in geen geval 
geldt voor handelsvertegenwoordigers -
en eiser heeft deze hoedanigheid, volgens 
de vaststellingen van het bestreden 
arrest. Luidens het eerste lid van dit 
artikel geldt dit voorschrift immers 
<< onverminderd, wat betreft de handels
vertegenwoordigers, het bepaalde in de 
wet tot instelling van h1.m statuut >> (20). 
De voor de hand liggende betekenis van 
deze bepaling is wel dat artikel 11 
helemaal geen toepassing vindt op de 
handelsvertegenwoordigers ; alsdan zou 
het a fm·tiori niet toepasselijk zijn op de 
door eiser gevorderde opzeggingsvergoe
ding en uitwinningsvergoeding. Maar 
deze bepaling zou ook zo kunnen worden 
verstaan dat artikel ll naar de des
betreffende bepalingen van de wet van 
30 juli 1963 verwijst en door die ver
wijzing de inhoud daarvan heeft willen 
overnemen. In deze veronderstelling zou 
het niet tijdig uitbetalen van het loon 
van de handelsvertegenwoordiger dan 
ook strafbaar zijn met toepassing van 
artikel 42, 1°, van de wet van 12 april 
1965, met het gevolg dat de verjarings
termijn van 5 jaar bepaald door artikel 26 
van de wet van 17 april 1878, toepassing 
zou kunnen vinden, indien de rechts
vordering uit het misdrijf volgt. 

(20} Zie omtrent de wordingsgeschiedenis 
van deze bepaling, alsmede van de overeen
komstige bepaling van artikel9, eerste lid, 2°: 
Senaat, loo. oit., blz. 55-56 en 60. 

Op deze vraag naar de juiste betekenis 
van het voorbehoud dat artikel 11 t.a.v. 
het loon van de handelsvertegenwoor
digers maakt, moet hier echter niet 
nader worden ingegaan, omdat de opzeg
gingsvergoeding en de uitwinningsver
goeding in geen geval onder dit artikel 
vall en. 

Zoals hiervoor werd uiteengezet is de 
reden hiervan niet dat deze vergoedingen 
geen loon zijn in de zin van artikel 2 van 
de wet van 12 april 1965, maar wel dat 
zij niet vallen onder het begrip « nog 
verschuldigd loon>> in de zin van arti
kel 11 van die wet, wat de toepassing 
van deze bepaling evenals van de straf
bepaling van artikel 42, 1°, uitsluit. 

Het arrest van 14 april 1976 beslist 
dus terecht dat de opzeggingsvergoeding 
niet wordt bedoeld bij laatstgenoemde 
bepalingen, maar de redengeving waarop 
die beslissing steunt, is verkeerd. 

Uit het voorgaande volgt dan ook dat 
de genoemde verjaringstermijn van 5 jaar 
geen toepassing kan vinden op de rechts
vordering tot betaling van een opzeg
gingsvergoeding en een uitwinnings
vergoeding. 

W ettig beslist het arbeidshof derhalve 
dat ten deze de verjaringstermijn van 
1 jaar, bepaald bij artikel 34 van de 
Arbeidsovereenkomstenwet bedienden, 
toepasselijk is. 

Het tweede en het derde onderdeel 
van het middel falen daarom naar recht, 
terwijl het eerste onderdeel feitelijke 
grondslag mist, nu de redengeving niet 
dubbelzinnig is en eisers conclusie be
antwoordt. 

Oonclusie : verwerping. 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op de beschikking 
van 13 oktober 1977 van de heer Eerste 
Voorzitter van het Hof van Cassatie, 
waarbij beslist wordt dat de zaak in 
voltallige terechtzitting zal behandeld 
worden; 

Gelet op het bestreden arrest, op 
23 jrmi 1976 door het Arbeidshof te 
Gent gewezen ; 

Over het middel afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 97 van de Grand
wet, 34 van de wetten betreffende het 
bediendencontract, gecoordineerd op 
20 juli 1955 en gewijzigd bij de wet van 
21 november 1969, 2, inzonderheid 3°, 11, 
inzonderheid het eerste lid, 42, inzonder
heid 1°, van de wet van 12 april 1965 
betreffende de bescherming van het loon 
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van de werknemers, 26, 27, inzonderheid 
het eerste lid, en 28, inzonderheid het 
eerste lid, van de wet van 17 april 1878 
houdende de Voorafgaande Titel van het 
W etboek van Strafvordering, de voor
noemde artikelen 26, 27 en 28 zoals 
gewijzigd door de wet van 30 mei 1961, 

doordat hoewel eiser had aangevoerd 
dat zijn ~orderii_J.g de burgerJ.!.jke ::echts
vordering is d1e voort~.prmt mt het 
misdrijf gepleegd door ZIJn werkgevers, 
die de opzeggin~svergoeding .~n de uit
winningsvergoedmg, waarop hiJ beweerde 
recht te hebben, niet uitbetaald hebben 
binnen de termijn bepaald bij artikel II 
van de wet van 12 april 1965, het arrest 
beslist dat, vermits de arbeidsovereen
komst van eiser werd beeindigd bij brief 
van 9 maart 1972, zijn vordering, die 
werd ingeleid op. 10 maart 1973, verj~ar~ 
is krachtens art1kel 34 van de gecoordi
neerde wetten betreffende het bedienden
contract en, om het middel van eiser. te 
verwerpen, volgens hetwelk ?:e V?rdermg 
enkel kan verjaren na VIJf Jaar, te 
rekenen vanaf de datum van het misdrijf, 
het arrest beslist « dat een opzeggings
vergoeding evenals een uitwi~:r;tg~ver
goeding htm rechtsgrond en JUndische 
oorzaak putten in de arbeidsovereen
komst, zegge ex . ?ontrr:ctu, zodat de 
termijn bepaald biJ a.:tii::el 34 van de 
zoeven genoemde gecoordmeerde wetten 
op de arbeidsoveree~oms~ voor be
dienden terzake toepass1ng vmdt ll, 

terwijl, eerste onde~·deel, deze bes.chc;m
wingen, met betrekking tot de. verJar~g 
van de vorderingen voortsprmtende u1t 
de arbeidsovereenkomst, geen antwoord 
geven op het midd~l va;n eiser, volgens 
hetwelk zijn vordermg met onderworpen 
is aan deze verjaring, omdat deze vorde
ring de burgerlijke recht~vor.~ering is die 
voortspruit uit het misdnJf geple~gd 
door zijn werkgever~ nadat de arbeids
overeenkomst een erode genomen had ; 
zij het in geen enkel geval mogelijk 
maken met zekerheid uit te maken of de 
feitenrechters, om de rechtsvordering 
van eiser verjaard te verklaren, hebben 
beschouwd dat, indien het door de 
werkgever gepleegde misdrijf, w~arvan 
eiser het herstel vroeg, tezelfdertiJd een 
inbreuk is van de werkgever op zijn 
contractuele verbintenissen, zijn vorde
ring niet aileen onde~~o:pen is aan de 
verjaring die toepassehJk IS op de burger
lijke rechtsvorder!ng,, maar ook aa~ die 
welke van toepassmg Is op de vordermgen 
die ontstaan uit de arbeidsovereenkomst, 
dan wei dat zij hebben beschouwd dat de 
vordering van eiser, hoewel zij als 

burgerlijke rechtsvordering werd betiteld, 
geen andere grond kon hebben dan de 
arbeidsovereenkomst ; het arrest dus 
niet regelmatig is gemotiveerd (schending 
van artikel 97 van de Grondwet); 
. tweede onderdeel, de vordering van 

8lser, welke de burgerlijke rechtsvorde
ring is die voortvloeit uit het misdrijf 
dat ~e werkgevers hebben gepleegd na 
het emde van de overeenkomst, door niet 
binnen de termijn bepaald door artikel 11 
van vo_ormelde wet van 12 april 1965 de 
opzeggi:r;tgsvergoedin& en de uitwinnings
vergoedmg, waarop 81Ser recht had, uit te 
betalen, slechts verjaart vijf jaar na de 
dag van het misdrijf en niet een jaar 
na het einde van de overeenkomst (scherr
ding van de wetsbepalingen vermeld in 
het middel, behalve artikel 97 van de 
Grondwet); 

de?·de onderdeel, zoals blijkt uit de 
parlementaire voorbereiding van de voor
noemde wet van 12 april 1965, de even
tuele voordelen in geld, waarop de werk
nemer lastens de werkgever recht heeft 
op g::~md van zijn dienstbetrekking, en 
die ZIJn loon vormen krachtens artikel 2 
van de wet, niet aileen doelen op de 
voordelen die betrekking hebben op de 
uitvoering, doch ook op die welke 
toegekend worden bij het einde of de 
opheffing van de overeenkomst, en 
bijgevolg op de opzeggingsvergoeding en 
de uitwinningsvergoeding ; daaruit voort
vloeit dat de werkgever die gezegde 
vergoedingen niet aan de werknemer 
uitbetaalt binnen de termijn bepaald 
door artikel 11 van voornoemde wet, 
het misdrijf pleegt bedoeld bij artikel 42, 
en dat de burgerlijke rechtsvordering 
die daaruit ontstaat, verjaart na vijf jaar 
vanaf de dag waarop het misdrijf werd 
gepleegd en niet na een jaar vanaf het 
einde van de overeenkomst (schending 
van de wetsbepalingen vermeld in het 
middel, behalve artikel 97 van de 
Grondwet): 

W at het eerste onderdeel betreft : 

Overwegende dat het arbeidshof door 
het in het middel aangehaalde motief 
duidelijk oordeelt dat de uitwinnings
vergoeding en de opzeggingsvergoeding 
enkel een contractuele grondslag hebben 
en vreemd zijn aan het misdrijf bedoeld 
in artikel42 van de wet van 12 aprill965; 

Dat dit motief niet dubbelzinnig is en 
tevens, door eisers conclusie te beant
woorden, voldoet aan het vormvereiste 
van artikel 97 van de Grondwet ; 

Dat het onderdeel feitelijke grondslag 
mist; 



1~-

- 4ll-

W at het tweede en het derde onderdeel 
betreft: 

Overwegende dat artikel 11 van de wet 
van 12 april1965 betreffende de bescher
ming van het loon van de werknemers 
bepaalt : « wanneer de dienstbetrekking 
een einde neemt, moet het nog verschul
digd loon onverwijld worden uitbetaald 
en uiterlijk op de eerste betaaldag die 
volgt op de datum waarop de dienst
betrekking eindigt »; dat artikel 42, 1°, 
van dezelfde wet de overtreding van 
deze bepaling strafbaar stelt ; 

Overwegende dat een rechtsvordering 
die zou volgen uit dit misdrijf, met 
toepassing van de artikelen 26 en 28 van 
de wet van 17 april 1878 houdende de 
voorafgaande Titel van het Wetboek 
van Strafvordering, zou verjaren door 
verloop van vijf jaren, te rekenen van de 
dag waarop het misdrijf is gepleegd ; 

Overwegende dat de opzeggingsver
goeding en de uitwinningsvergoeding, 
waarop de werknemer recht heeft ten 
laste van de werkgever, weliswaar loon 
zijn voor de toepassing van de wet van 
12 april 1965, nu, luidens artikel 2 van 
die wet, onder loon wordt verstaan 
het loon in geld en de in geld waardeer
bare voordelen '' waarop de werknemer 
ingevolge zijn dienstbetrekking recht 
heeft ten laste van zijn werkgever » ; 

Overwegende echter dat de tijdstippen 
waarop het loon moet worden uitbetaald, 
worden vastgesteld door de artikelen 9 
en ll van de wet van 12 april 1965 ; 

Dat artikel 9 de uitbetaling « op 
gezette tijden » regelt van hetgeen als 
loon verschuldigd is ingevolge de uit
voering of de schorsing van de dienst
betrekking ; dat deze bepaling geen 
toepassing kan vinden op de opzeggings
vergoeding en op de uitwinningsvergoe
ding, die verschuldigd zijn wegens de 
beiiindiging van de dienstbetrekking ; 

Dat artikelll het tijdstip van uitbeta
ling vaststelt van het loon dat nog 
verschuldigd is wanneer de dienstbetrek
king een einde neemt ; dat deze bepaling 
onder meer verwijst naar de « eerste 
betaaldag », die bepaald wordt in arti
kel 9 ; dat in artikel ll onder « nog 
verschuldigd loon » wordt verstaan het 
loon dat, zolang de dienstbetrekking 
niet beiiindigd is, moet worden uitbetaald 
op de tijdstippen bepaald overeenkomstig 
artikel 9; 

Dat, nu artikel 9 geen betrekking heeft 
op de uitbetaling van de opzeggings
vergoeding en de uitwinningsvergoeding, 
deze vergoedingen evenmin worden be-

doeld in artikel ll, noch bijgevolg in 
artikel 42, 1°, van de wet van 12 april 
1965; 

Overwegende dat de verjaringstermijn 
van vijf jaar bepaald in artikel 26 van de 
wet van 17 april 1878 dan ook geen 
toepassing kan vinden op de vordering tot 
betaling van een opzeggingsvergoeding 
en een uitwinningsvergoeding ; 

Dat het arrest wettig beslist dat de 
verjaringstermijn van een jaar, bepaald 
bij artikel 34 van de gecoordineerde 
wetten betreffende het bediendencon
tract, ten deze toepasselijk is ; 

Dat de onderdelen naar recht falen ; 

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

5 december 1977. - 3e kamer (vol
tallige terechtz.). - Voorzitter, de H. 
Wauters, eerste voorzitter. - Verslag
gever, de H. Janssens. - Gelijkluidende 
conclusie, de H. Lenaerts, advocaat
generaal. - Pleiter, de H. Biitzler. 

3" KAMER. - 5 december 1977. 

GEMEENTE- EN PROVINCIEBELAS
TINGEN.- GEMEENTEBELASTING OP 
HET VERWERVEN VAN DE BEDDING VAN 
STRATEN, HET UITVOEREN VAN GROND·, 
VERHARDINGS· EN RIOLERINGSWERKEN. 
- VRIJSTELLING VAN EIGENDOMMEN 
W AAROP HET NIET MOGELIJK OF NIET 
TOEGELATEN IS TE BOUWEN.- DRAAG· 
WIJDTE VAN DEZE VRIJSTELLING. 

W anneer een gemeenteverm·dening inzake 
belasting op het verwerven van de bedding 
van straten, het uitvoeren van g?·ond-, 
verhardings- en riole1'ingswerken be
paalt dat de belasting, die zij vaststelt, 
niet van toepassing is op de eigendommen 
waarop het niet mogelijk of niet toe
gelaten is te bouwen, beslist de rechter 
wettelijk dat deze vrijstelling niet van 
toepassing is op de gronden waarop 
landbouwbedrijven kunnen worden ge
vestigd (1). 

(1) Oass., 3 september 1976 (An. cass., 
1977, blz. 11) en noot 1 onder dit arrest. 
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(DE SMEDT EN DE BISSOHOP, 
T. GEli!IEENTE ASSE.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op de bestreden 
beslissing, op 15 april 1976 gewezen door 
de Bestendige Deputatie van de Provin
cieraad van Brabant ; 

Over het middel afgeleid uit de schen
ding van artike1 7-D, in het bijzonder 2D, 
van het taksreglement van 1 juni 1972 
zoals gewijzigd bij het besluit van 
21 december 1972 van de gemeente Asse 
op het openen, verbeteren en verbreden 
van straten, 

doordat de bestendige deputatie, nadat 
zij vastgesteld had dat het eigendom van 
de eisers, op basis waarvan zij onder
worpen werden aan de belasting ingesteld 
door het taksreglement van de gemeente 
Asse, in de landbouwzone van de 
gemeente was gelegen, besluit dat de 
vrijstelling op de belasting ingesteld 
door artikel 7 -D, 2D, van gezegd reglement 
niet van toepassing is, en « dat bij 
gebreke van enige precisering aangaande 
de aard van het van overheidswege 
opgelegde bouwverbod, dit bouwverbod 
in algemene en absolute zin moet worden 
opgevat ,, en « zowel residentiele als 
dienst-, bedrijfs-, agrarische of exploi
tatiegebouwen moet betreffen ,, en « dat 
volgens de voorschriften toepasselijk 
op de agrarische zone (koninklijk besluit 
van 28 december 1972) in deze zone aileen 
zijn toegelaten : 1 D de agrarische bedrijfs
gebouwen ; 2D de para-agrarische bedrij. 
ven die thuishoren in het agrarisch 
gebied om dezelfde redenen als de eigen
lijke agrarische bedrijven; 3D de woning 
van de uitbater », 

te1·wijl de algemene bepalingen van de 
artikelen 10 en 11 van het koninklijk 
besluit van 28 december 1972 betreffende 
de inrichting en de toepassing van de 
ontwerp-gewestplannen en gewestplan
nen, een verbod inhouden residentiele 
gebouwen te bouwen, en een « bouw
verbod" uitmaken in de zin van arti
kel 7-D, 2D, van gezegd taksreglement; 
terwijl er anders over beslissen erop neer 
zou komen gezegd lid 2D elke draagwijdte 
te ontkennen, daar het lid 3D van het
zelfde artikel 7-D reeds een vrijstelling 
instelt « voor de percelen waarop het 
niet toegelaten is te bouwen >> ; de inter
pretatie door de eisers van artikel 7-D 
bevestigd wordt door de memorie van 
toelichting van het taksreglement naar 
luid waarvan « bijzondere schikkingen 
dienen te worden voorzien ten overstaan 

van de gronden gelegen in de landelijke 
gedeelten van de gemeente, alsook 
omtrent die waarop niet mag of kan 
gebouwd worden >> ; de omstandigheid 
dat de tekst van artikel 7-D, 2D, van het 
taksreglement van 1 juni 1972 zoals 
gewijzigd bij het besluit van 21 december 
1972 de supplementaire precisering in
houdt dat er bouwverbod uitgevaardigd 
moet worden opdat die gronden, gelegen 
in de landbouwzone van de gemeente, 
van die vrijstelling zouden kunnen 
genieten, te wijten is aan het feit dat dit 
taksreglement vooraf is gegaan aan 
voornoemd koninklijk besluit van 28 de
cember 1972 dat op algemene wijze 
verbod oplegt residentiele gebouwen in 
landelijke zones, zoals die door de 
gewestplannen bepaald zijn, te bouwen : 

Overwegende dat de beslissing het 
door de eisers ingediende bezwaarschrift 
tegen hun aanslag in de belastingen voor 
het uitvoeren van wegenis- en riolerings
werken verwerpt, niet enkel omwille van 
de vaststellingen in het middel vermeld, 
maar tevens omdat uit deze vaststellingen 
volgt dat door het koninklijk besluit van 
28 december 1972 bouwen in de land
bouwzone, waar het eigendom van de 
eisers is gelegen, niet uitgesloten wordt, 
en omdat anderzijds geen ander verbod 
tot bouwen aldaar door de overheid 
uitgevaardigd werd ; 

Overwegende dat het artikel 7 -D van 
het gemeentelijk reglement, waarvan 
het middel de schending aanvoert, onder 
meer inhoudt dat << de taks uitgesteld is 
in de volgende gevallen ... , 2D voor 
gronden gelegen in de landbouwzone 
van de gemeente, alwaar bouwverbod 
werd uitgevaardigd ; 3D voor de percelen 
waarop het niet toegelaten is te bouwen 
of waarop niet kan gebouwd worden>>; 

Overwegende dat, in strijd met wat 
het middel voorhoudt, uit deze regle
mentaire bepaling niet volgt dat vrij · 
stelling van belasting wordt gestipuleerd 
voor een landbouwzone waar enkel het 
optrekken van residentiele gebouwen 
wordt verboden ; dat dit evenmin volgt 
uit de in het middel aangehaalde toe
lichting van het reglement, uit de 
chronologie van de totstandkoming van 
het gemeentelijk reglement en van het in 
het middel vernoemde koninklijk besluit 
of uit het samenlezen van leden 2D en 3D 
van voormeld artikel 7-D; 

Dat, derhalve, door vast te stellen dat 
het eigendom van de eisers in de land
bouwzone is gelegen en dat in deze zone 
bepaalde gebouwen mogen worden opge
trokken zodat er van een algemeen 
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verbod geen sprake is, en door vervolgens 
op grond daarvan te oordelen dat de 
eisers het in het artikel 7-D van het 
reglement bepaalde uitstel van belasting 
niet kunnen genieten, de beslissing 
geenszins laatstvermeld artikel schendt ; 

Dat het middel naar recht faalt ; 
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 voorzie
ning ; veroordeelt de eisers in de kosten. 

5 december 1977. - S• kamer. -
Voorzitter, de H. Gerniers, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - V erslaggever, 
de H. Chatel.- Gelijkluidende conclusie, 
de H. Krings, advocaat-generaal. 
Pleite?', de H. de Liedekerke (van de 
balie te Brussel). 

2• KAMER. - 6 december 1977. 

ARBEID.- WET VAN 16 MAART 1971.
ARBEIDS· EN RUSTTIJDEN.- ARBEIDS· 
DUUR. - WERKEN DIE WEGENS HUN 
AARD NIET MOGEN WORDEN ONDER· 
BROKEN. - BEGRIP. 

lVerken die wegens hun aard niet mogen 
worden onde1·broken, in de zin van 
artikel 22, 2°, van de m·beidswet van 
16 maart 1971, zijn werken die ~tit h~tn 
aard dag en nacht gedu1·ende alle dagen 
van de week zonder onde1·breking moeten 
worden uitgevoerd ( 1). 

(VAN OLMEN, T. VENNOOTSOHAP 
NAAR ENGELS RECHT 

«THE PRESTIGE GROUP LIMITED>>.) 

ARREST. 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 22 juni 1976 door het Arbeids
hof te Antwerpen gewezen ; 

(1) Raadpl. cass., 2 januari 1923 (Bull. en 
Fas., 1923, I, 129), 20 april 1925 (ibid., 
1925, I, 203) en 29 november 1925 (ibid., 
1926, I, 82). 

Gelet op de beslissing van de Eerste 
Voorzitter van het Hof van Cassatie van 
11 oktober 1977, waarbij bevolen wordt 
dat de onderhavige zaak zal worden 
behandeld door de tweede kamer ; 

Over het middel afgeleid uit de 
schending van de artikelen 22, 2° en S0 , 

26 van de Arbeidswet van 16 maart 1971, 
17 van het W etboek van Koophandel, 77, 
78, 79, 80, 1S7, 197, 198 van het konink
lijk besluit van SO november 19S5 tot 
coordinering van de wetten op de handels
vennootschappen, vormend titel IX van 
boek I van het Wetboek van Koophandel, 
zoals gewijzigd door de wetten van 
1 december 195S, 6 juli 1967 en 14 maart 
1968, 1142, 114S, 1147, 1S82, 1S8S van 
het Burgerlijk Wetboek, 14, 15, 18, 20 
van de bij koninldijk besluit van 20 juli 
1955 gecoordineerde wetten betreffende 
het bediendencontract, gewijzigd door 
de wet van 21 november 1969, en 97 van 
de Grondwet, 

doordat het arrest de door eiseres 
ingestelde vordering om verweerster te 
doen veroordelen tot betaling van een 
schadevergoeding van 108.447 frank 
wegens onrechtmatig ontslag verwerpt 
om de reden dat de werkgever gerechtigd 
was eiseres overuren te laten presteren 
krachtens artikel 22, 2° en S0 , van de 
Arbeidswet; dat het inderdaad ging om 
verkoopsbudgettering, een werk dat drin
gend en op korte tijd klaar moet zijn; dat 
artikel 26, § 1, van de Arbeidswet niet 
van toepassing is, omdat het niet ging om 
een buitengewone vermeerdering van 
werk doch om werken die, hoewel een 
gedeelte van het personeel met vakantie 
was, niet mochten onderbroken worden, 

te?·wijl, eerste onde1·deel, het feit dat de 
verkoopsbudgettering een dringend werk 
is dat op korte tijd moet klaar zijn, geens
zins inhoudt dat dit een werk is dat 
wegens de aard van de produktie niet 
mocht onderbroken worden; het arrest 
de aard van deze produktie waarvoor 
het werk moest dienen, niet bepaalt en 
het niet mogelijk is vast te stellen waarom 
deze budgettering niet als een buiten
gewone vermeerdering van het werk 
beschouwd is ; de motieven van het 
arrest de beslissing niet rechtvaardigen 
(schending van de artikelen 22, 2° en S0 , 

26 van de wet van 16 maart 1971 en 97 
van de Grondwet); 

tweede onderdeel, de verkoopsbudget
tering onderscheiden is van balansen en 
inventarissen en geen werk is waarvan 
de uitvoering wegens de aard van de 
produktie niet mag onder broken worden ; 
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het feit dat een gedee1te van het personee1 
met vakantie was, aan de aard van de 
produktie en het werk vreemd is en ten 
onrechte a1s criterium werd aangewend 
(schending van de artike1en 22, 2o en 3o, 
26 van de wet van 16 maart 1971, 17 van 
het Wetboek van Koophande1, 77, 78, 
79, 80, 137, 197 en 198 van het koninklijk 
bes1uit van 30 november 1935); 

derde onde1·deel, het door verweerster 
aan eiseres gegeven onts1ag derha1ve 
wil1ekeurig was en eiseres recht had op 
schadevergoeding (schending van de ar
tike1en 14, 15, 18, 20 van het koninklijk 
bes1uit van 20 ju1i 1955, ll42, ll43, ll47, 
1382 en 1383 van het Burger1ijk 
Wetboek) : 

W at het eerste en het tweede onderdee1 
samen betreft : 

Overwegende dat eiseres voor het 
arbeidshof ste1de dat zij a1s bediende 
werd ontslagen, omdat zij geweigerd 
had overuren te presteren, maar dat 
haar weigering verantwoord was daar 
de voorwaarden niet vervu1d waren 
waaronder deze overuren wettelijk 
hadden kunnen worden verricht ; dat 
eiseres hieruit afieidde dat zij, hoven de 
haar verschuldigde opzeggingsvergoeding, 
ook recht had op schade1oosstelling 
wegens willekeurig onts1ag ; 

Overwegende dat het arrest de vorde
ring van eiseres tot schadevergoeding 
verwerpt om de redenen in het midde1 
aangehaa1d ; 

Overwegende dat 1uidens artike1 22, 2°, 
van de Arbeidswet van 16 maart 1971 
en onder de bij deze wetsbepaling 
geste1de voorwaarden, de bij artike1 19 
van deze1fde wet bepaalde grenzen van 
de arbeidsduur van de werknemers mogen 
worden overschreden voor het uitvoeren 
van werken die wegens hun aard niet 
mogen worden onderbroken ; 

Dat uit de vaststellingen van het arrest 
s1echts b1ijkt dat het uitvoeren van de 
werken dringend was en door de af
wezigheid van een gedee1te van het 
personee1 be1emmerd was, doch niet dat 
die werken uit hun aard dag en nacht 
gedurende alle dagen van de week zonder 
onderbreking moesten worden uitge
voerd; 

Overwegende dat het opmaken van 
een verkoopsbudget ook niet kan worden 
ge1ijkgeste1d met het uitvoeren van 
werken van ba1ansen en inventarissen, 
zoa1s bedoe1d bij artike1 22, 3°, van 
voornoemde wet van 16 maart 1971; 

Dat het arrest, derha1ve, door de 
aanspraak van eiseres op schadevergoe-

ding wegens willekeurig onts1ag af te 
wijzen op grond van de in het midde1 
verme1de beschouwingen, artikel 22, 
2° en 3°, van de Arbeidswet schendt; 

Dat die onderdelen van het midde1 
gegrond zijn ; 

Om die redenen, en zonder acht te 
slaan op het derde onderdee1 van het 
middel, dat tot geen ruimere vernietiging 
kan 1eiden, vernietigt het bestreden 
arrest in zoverre het uitspraak doet over 
de vordering van eiseres tot schade
vergoeding wegens onrechtmatig ant
slag ; bevee1t dat van dit arrest melding 
zal worden gemaakt op de kant van de 
gedee1telijk vernietigde bes1issing ; houdt 
de kosten aan opdat erover door de 
feitenrechter zou worden beslist ; ver
wijst de aldus beperkte zaak naar het 
Arbeidshof te Brussel. 

6 december 1977. - 2e kamer. -
Voorzitte1·, Baron Richard, voorzitter. -
Verslaggeve1·, Baron Vin9otte. - GeliJk
luidende conclusie, de H. Lenaerts, advo
caat -generaal. - Pleiter, de H. Houtekier. 

2e KAMER. - 6 december 1977. 

1° VOORZIENING IN CASSATIE. 
VoRM. - DIRECTE BELASTINGEN. 
GEEN UITGIFTE VAN B:E:fT BE'STREDEN 
ARREST AFGEGEVEN TER GRIFFIE VAN 
HET HOF VAN BEROEP. - 0NTVANKE'· 
LIJKHE'ID. 

2° RECHTSPERSOONLIJKHEID. -
VE'RENIGING ZONDER RECHTSPERSOON
LIJKHE'ID. - KAN GE'E'N LASTGE'VING 
VE'RLENE'N. 

3° LASTGEVING.- VERENIGING ZON
DE'R RECHTSPERSOONLIJKHEID. - KAN 
GEEN LASTGEVING VERLE'NEN. 

40 BEWIJS. - BEWIJS DOOR GESCHRIFT. 
- BEWIJSKRACHT VAN DE AKTEN.
DIRECTE BELASTINGEN. -MID DEL TEN 
BETOGE DAT DE BE'STREDEN BESLISSING 
DE BEWIJSKRACHT VAN BEPAALDE 
STUKKEN VAN HET DOSSIER MISKENT. -
BESLISSING DIE NIET STEUNT OP DEZE 
STUKKEN. - MIDDEL DAT FE'ITE'LIJKE 
GRONDSLAG MIST. 

1o Ingevolge de wijziging door artikel 48 
van de wet van 3 november 1976 aange
bracht in artikel 289 van het W etboek 
van de inkomstenbelastingen, dient met 
ingang van 9 december 1976 geen 
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uitgijte van het bestreden arrest meer ter 
griffie van het hof van be1·oep te worden 
ajgegeven, maar zendt de g1·ijfie van het 
hof van beroep een eensluidend verklaard 
ajschl'ijt van het a1·rest aan de g1·ijfie 
van het Hof van Oassatie (1}. 

2° en 3° Niet de vereniging zonder rechts
persoonlijkheid, wel haar leden kunnen 
lastgeving verlenen aan een van de 
leden (2). 

4° Feitelijke grondslag mist het middel 
ten betoge dat de bestreden beslissing 
de bewijskracht miskent van bepaalde 
stukken van het dossier, wannee1· de 
beslissing op deze stukken niet steunt (3). 

(BELGISCHE STAAT, 
MINISTER VAN FINANCIEN, 

T, AUTO-MOTOCLUB «DE LEIElBLOEM ll,) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 29 oktober 1976 door het Hof 
van Beroep te Gent gewezen ; 

Over het middel van niet-ontvanke
lijkheid, door verweerder tegen de voor
ziening opgeworpen en hieruit afgeleid 
dat de inventaris, getekend door de 
directeur der belastingen en gehecht aan 
het verzoekschrift van eiser, dat aan 
verweerder werd betekend, onder de bij 
de voorziening gevoegde stukken ver
meldt : « eensluidend afschrift van het 
arrest van het hof van beroep, door de 
gri:ffier gezonden aan de directeur der 
directe belastingen en dragende de door 
de gTiffier van het hof van beroep onder
tekende akte van kennisgeving "• 

te1•wijl deze kennisgeving niet kan 
gelijkgesteld worden met een uitgifte van 
het arrest, zoals bedoeld bij artikel 289, 
lid 2, van het W etboek van de Inkom
stenbelastingen, en er alleen op grond 
van een uitgifte vaststaat wat door het 
hof van beroep werd uitgesproken : 

Overwegende dat, ingevolge de wijzi
ging door artikel 48 van de wet van 
3 november 1976 met ingang van 
9 december 1976 aangebracht in arti-

(1) Vgl. cass., 23 juni 1964 (Bull. en Pas., 
1964, I, 1148) en 13 mei 1970 (Arr. cass., 
1970, blz. 849). 

(2) Raadpl. cass., 12 november 1935, 

kel 289 van het Wetboek van de In
komstenbelastingen, het tweede lid van 
laatstgenoemd artikel niet meer bepaalt 
dat een uitgifte van het bestreden arrest 
ter gri:ffie van het hof van beroep wordt 
afgegeven, maar dat het derde lid van 
hetzelfde artikel voorschrijft dat een 
eensluidend verklaard afschrift van het 
arrest door de gTiffie van het hof van 
beroep aan de gri:ffie van het Hof van 
aassatie wordt toegezonden ; dat dit 
voorschrift werd nageleefd ; 

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

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

doordat het arrest beslist, enerzijds, dat 
de heer Maebe de leiding of het beheer 
van de A.M.a. De Leiebloem, groepering 
zonder rechtspersoonlijkheid, waarneemt 
en, anderzijds, << dat hij niet is opgetreden 
als mandataris van deze auto-motoclub "• 

terwijl de vaststelling dat de heer 
Maebe de leiding of het beheer van de 
A.M.a. De Leiebloem waarneemt, impli
ceert dat hij de mandataris van deze 
auto-motoclub is, zodat de motivering 
van het arrest op dit stuk tegenstrijdig 
is : 

Overwegende dat de zaakvoerder van 
een vereniging zonder rechtspersoonlijk
heid als lasthebber van de leden van de 
vereniging kan optreden op gTond van 
een overeenkomst met die leden, met 
name van de statuten waarmee dezen 
hebben ingestemd; dat echter een derge
lijke vereniging, nu zij geen eigen rechts
persoonlijkheid bezit welke van die van 
haar leden is onderscheiden, als dusdanig 
niet kan bedingen of zich verbinden en 
dus geen lasthebber kan aanstellen; 

Dat het hof van beroep derhalve zonder 
tegenstrijdigheid heeft kunnen beslissen 
dat verweerder niet « opgetreden is als 
mandataris of tussenpersoon van de 
Auto-Motoclub De Leiebloem, die geen 
rechtspersoonlijkheid bezit "• al heeft 
het ook erop gewezen dat verweerder 
« weliswaar de leiding of het beheer van 
bedoelde groepering zonder rechtsper
soonlijkheid waarneemt '' ; 

Dat het middel niet kan worden aan
genomen; 

twee arresten (Bull. en Pas., 1936, I, 48 en 51) 
en 8 oktober 1971 (A.rr. cass., 1972, blz. 152). 

(3) Oass., 17 oktober 1977, supra, blz. 212. 
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Over het tweede middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 1319, 1320 
en 1322 van het Burgerlijk Wetboek, 

door·dat het arrest beslist dat de heer 
Maebe niet als mandataris is opgetreden 
van de auto-motoclub De Leiebloem, 
vereniging zonder rechtspersoonlijkheid, 

terwijl in de stukken 4 (bezwaarschrift 
van 17 december 1969), 39 (aangifte
vragenlijst), 42 (overeenkomst grote prijs 
van Belgie voor motocross), 46 (kwijting 
vanwege de Belgische Motor bond gegeven 
aan de heer Mae be J eroom, optredend 
namens de A.M.C. De Leiebloem), 50 
( overeenkomst betreffende het inrichten 
van het Belgisch wegkampioenschap voor 
beroepsrenners 1966), 76 (brief van 
10 januari 1969 aan de hoofdcontroleur 
der directe belastingen te Harelbeke) en 
86 (brief van 15 december 1969 aan de 
ontvanger der directe belastingen te 
Harelbeke) de heer Mae be, namens de 
auto-motoclub De Leiebloem, in rechte 
optreedt, hetgeen noodzakelijk een man
daat impliceert : 

Overwegende dat het arrest de in het 
middel vermelde stukken niet aanhaalt 
en van die stukken geen verklaring 
geeft ; dat het dan ook de bewijskracht 
ervan niet miskent ; 

Dat het middel feitelijke grondslag 
mist; 

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

6 december 1977. - 2e kamer. 
V oo?·zitter, Baron Richard, voorzitter. -
Verslaggever, Baron Vin~;JOtte. - Gelijk
luidende conclusie, de H. Lenaerts, advo
caat-generaal.- Pleiters, de HH. Claeys 
Bouuaert en Delafontaine (laatstver
melde, van de balie te Kortrijk). 

29 KAMER.- 7 december 1977. 

MISDRIJF.- VERSOHONINGSGROND.-
0NOVERKOMELIJKE DWALING.- VRIJ
S:PRAAK GEGROND OP DE ONOVER
KOMELIJKE DWALING. LATERE 
VERVOLGINGEN _ UIT HOOFDE VAN 
GELIJKAARDIGE FElTEN. - EERSTE 
BESLISSING DIE NIET NOODZAKELIJK 
UITSLUIT DAT ER EEN NIEUWE VER
SOHONENDE DWALING RAN BESTAAN. 

Vrijspmak wegens onoverkomelijke dwa
ling sltdt niet noodzakelijk uit dat bij 
late?'e vervolgingen uit hoofde van 
gelijkaardige feiten een nieuwe ver
schonende dwaling kan bestaan. 

(VAN EX.) 

ARREST (ve?·taling). 

HET HOF;- Gelet op het bestreden 
arrest, op I april 1977 door het Hof 
van Beroep te Luik gewezen ; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 70, 71, 386bis en 386ter van 
het Strafwetboek, 

dom·dat het arrest, ter verwerping van 
de door eiser aangevoerde en uit een 
onvermijdelijke dwaling afgeleide ver
schoningsgrond, vermeldt « dat de ver
dachte Van Ex zijn stelling van de 
onvermijdelijke dwaling vruchteloos 
poogt te staven door de overlegging van 
een afschrift van een arrest inzake 
Meunier en Van Ex waarbij het Hof van 
Beroep te Luik op 3 juni 1971 de ver
dachten heeft vrijgesproken op grond 
dat zij zich gerechtigd mochten achten 
de films te vertonen zodra die door de 
plaatselijke politie werden geschouwd 
en geen reactie hadden uitgelokt, ... dat 
in een zelfde soort zaken - ten deze de 
zaken beteugeld zowel bij artikel 383 
als bij artikel 386bis van het Straf
wetboek - de verdachte zich slechts 
een keer op de onvermijdelijke dwaling 
kan beroepen, aangezien de vervolgingen 
die aan het aangevoerde arrest zijn 
voorafgegaan, voor hem een meer dan 
voldoende aanmaning tot grotere op
lettendheid en meer omzichtigheid be
tekenen n, 

terwijl, eerste onderdeel, de verdachte de 
onvermijdelijke dwaling als verschonings
grond mag aanvoeren telkens als hij 
strafrechtelijk vervolgd wordt en zelfs 
als hij op die verschoningsgrond voor 
zulke of soortgelijke feiten reeds eerder 
vrijgesproken werd, 

weshalve het arrest het op een onver
mijdelijke dwaling gegronde verweer 
van eiser niet wettelijk kon verwerpen 
om de reden dat in een zelfde soort zaken 
die verschoningsgrond maar een keer mag 
worden aangevoerd (schending van alle 
in het middel vermelde bepalingen en 
inzonderheid artikel 71 van het Straf
wetboek): 
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Overwegende dat een vrijspraak 
wegens onvermijdelijke dwaling niet 
uitsluit dat bij latere vervolgingen uit 
hoofde van gelijkaardige feiten een 
nieuwe verschonende dwaling kan be
staan; 

Dat een nieuwe dwaling in dat geval 
slechts schuldig zou kunnen verldaard 
worden indien werd vastgesteld dat 
verdachte, gelet onder meer op de 
waarschuwing die de eerste vervolgingen 
voor hem betekenden, niet gehandeld 
heeft zoals elk redelijk en bedachtzaam 
mens dat onder dezelfde omstandigheden 
zou gedaan hebben; 

Dat het middel gegrond is ; 

Om die redenen, en zonder dat er 
grond bestaat tot verdere toetsing van 
het eerste middel en van de andere 
middelen, die geen van aile zouden 
kunnen leiden tot cassatie zonder ver
wijzing, 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. 

7 december 1977. - 2e kamer. 
Voo?·zittm·, de H. Legros, raadsheer waar
nemend voorzitter. - Verslaggeve1·, de 
H. Screvens. - Gelijkluidende conclusie, 
de H. Duchatelet, advocaat-generaal. 
Pleiter, de H. L. Simont. 

2e KAMER. - 7 december 1977. 

10 MISDRIJF.- VERSCHONINGSGROND. 
- WETTIGE VERDEDIGING. - VRIJ
SPREKENDE BESLISSING WAARIN NIET 
WORDT VASTGESTELD DAT DE BIJ 
ARTIKEL 416 VAN HET STRAFWETBOEK 
VEREISTE VOORWAARDEN VERVULD 
ZIJN. - «IN ABSTRACTO» GEFORMU· 
LEERD VERMOEDEN. - BESLISSING 
NIET WETTIG VERANTWOORD. 

2° OPZETTELIJK TOEBRENGEN 
VAN VERWONDINGEN EN OP
ZETTELIJK DODEN. - W:ETTIGE 
V:ElRD:ElDIGING. - VRIJSPREKEND:El B:El· 
SLISSING W AARIN NI:ElT WORDT VAST· 
G:ElST:ElLD DAT D:El BIJ ARTIK:ElL 416 VAN 
H:ElT STRAFWETBO:EK VEREISTE VOOR· 
WAARDEN V:ElRVULD ZIJN. «IN 
ABSTRACTO» GEFORMUL:ElERD V:ElRMO:El· 

CASSATIE, 1978, - 14 

D:ElN. - BESLISSING NIET WETTIG 
VERANTWOORD, 

1° en 2° Niet wettig verantwoord is de 
beslissing tot vrijspmak, wegens wettige 
verdediging, van een beklaagde die 
ve1·volgd wordt ter zake van opzettelijk 
toebrengen van slagen of verwondingen, 
als die beslissing enkel gegrond is op 
het in abstracto geformuleerd vm·moeden 
dat « de bewoner van een pand die alle 
reden heeft om te denken dat in dat 
gebouw een diejstal gaat gepleegd w01·den, 
gerechtigd is de kwaadwillige dader te 
vermoeden en geweld te gebruiken om 
zich te beschermen » en dan ook zonder 
dat wordt vastgesteld dat de bij a?·tikel416 
van het Strafwetboek vereiste voo?'· 
waa1·den in concreto ve1·vuld zijn opdat 
er sprake kan zijn van wettige ve?·dedi
ging, in de zin van deze wettelijke 
bepaling. 

(PROOUREUR·GENERAAL BIJ HET HOF VAN 
BEROEP TE BRUSSEL, T. DE LANNOY; 
GALLANT EN ONDERLINGE MAAT· 
SOHAPPIJ DER OPENBARE BESTUREN, 
T. DE LANNOY.) 

ARREST (vertaling). 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 16 december 1976 door het Hof 
van Beroep te Brussel gewezen ; 

I. Op de voorziening van het openbaar 
ministerie : 

Over het middel ambtshalve afgeleid 
uit de schending van de artikelen 416 
van het Strafwetboek en 97 van de 
Grondwet: 

Overwegende dat het arrest beslist dat 
verweerder gehandeld heeft in de bij 
artikel 416 van het Strafwetboek be
paalde staat van wettige verdediging, 
en daartoe steunt op de overweging 
dat de bewoner van een pand die aile 
reden heeft om te denken dat in dat 
gebouw een diefstal gaat gepleegd 
worden, << gerechtigd is de kwaadwillige 
dader te vermoeden en geweld te ge-
bruiken om zich te beschermen >> ; 

Dat het arrest zodoende, na te hebben 
vermeld dat de wettige verdediging 
in conm·eto en met inachtneming van aile 
omstandigheden van de zaak dient 
beoordeeld te worden, op een in abstracto 
geformuleerd vermoeden steunt en overi
gens niet vaststelt dat de bij artikel 416 
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van het Strafwetboek voor het bestaan 
van wettige verdediging vereiste voor
waarden te dezen vervuld waren, zodat 
het in strijd is met de in het middel 
vermelde bepalingen ; 

II. Over de voorziening van de burger
lijke partijen : 

A. In zoverre die voorziening gericht 
is tegen de beslissing op de strafvordering 
ten laste van verweerder : 

Overwegende dat eisers in geen kosten 
van de strafvordering veroordeeld 
werden; 

Dat hun voorziening derhalve niet 
ontvankelijk is ; 

B. In zoverre de voorziening gericht is 
tegen de beslissing op de civielrechtelijke 
vorderingen tegen verdachte : 

Overwegende dat de vernietiging van 
de beslissing op de strafvordering de 
vernietiging meebrengt van de daaruit 
volgende beslissingen op de civielrechte
lijke vorderingen ; 

Om die redenen, en zonder dat er grond 
bestaat tot toetsing van het aan de drie 
eisers gemene middel dat niet zou kunnen 
leiden tot cassatie zonder verwijzing, 
vernietigt het bestreden arrest ; 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 het Hof 
van Beroep te Luik. 

7 december 1977. - 2e kamer. -
Voorzitter, de H. Legros, raadsheer waar
nemend voorzitter. - Verslaggever, de 
H. Mahillon. - Gelijkluidende conclusie, 
de H. Velu, advocaat-generaal. 
Pleiters, de HH . .J.-P. Van Hal (van de 
balie te Brussel) en L. Simont. 

2e KAMER. - 7 december 1977. 

WEGVERKEER. WEGVERKEERS-
REGLEMENT VAN 14 MAART 1968. -
VERANDERING VAN RIOHTING. - BE
STUURDER DIE NAAR LINKS WIL AF
SLAAN OM DE RIJBAAN TE VERLATEN. 
- VERPLIOHTING ZIOH VOORAF ERVAN 
TE VERGEWISSEN DAT HIJ ZULKS KAN 
DOEN ZONDER GEVAAR VOOR DE 
ACHTERLIGGERS.- VERPLIOHTING DIE 
SLECHTS OPHOUDT ALS HIJ, NADAT HIJ 

ZIJN VOORNEMEN OM AF TE SLAAN 
DUIDELIJK EN TIJDIG GENOEG KENBAAR 
HEEFT GEMAAKT, ZICH NAAR LINKS 
HEEFT BEGEVEN. 

De bestuurder die naar links wil ajslaan 
om de 1·ijbaan te verlaten moet zich vooraj 
ervan vergewissen of hij zulks kan doen 
zonder gevaar, rekening houdend met de 
ve1·tragingsmogelijkheden van degenen 
die hem volgen, en zich bijgevolg e1·van 
vergewissen dat een ande1· bestuurde1· 
niet op het punt staat hem in te haZen ; 
wanneer hij, na zijn voornemen om 
links af te slaan duidelijk en tijdig 
genoeg kenbaar te hebben gemaakt, zich 
naar links heejt begeven, is hij niet meer 
verplicht zich opnieuw ervan te VM'ge
wissen dat hij niet gevolgd wordt doo1· 
een bestuurder die een inhaalmaneuve1· 
begint (I). (Artt. 21 en 25, a, b en d, 
Wegverkeersreglement van 14 maart 
1968.) 

(DETALLE L. EN DETALLE G., 
T. THEYSE,KLINKENBERG 

EN NAAMLOZE VENNOOTSCHAP 
(( INTERLEASING BELGIUM».) 

ARREST (ve1•taling). 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 20 juni 1977 in hager beroep 
gewezen door de Oorrectionele Rechtbank 
te Luik; 

I. Op de voorziening van de burger
lijke partij Luc Detalle tegen de beslissing 
op de rechtsvordering van het openbaar 
ministerie ten laste van de beklaagde 
Theyse en ten laste van de voor deze 
civielrechtelijk aansprakelijke partij 
Klinkenberg : 

Overwegende dat eiser in geen kosten 
van die rechtsvordering veroordeeld werd 
en de voorziening derhalve niet ontvan
kelijk is; 

II. Op de voorzieningen van de 
beklaagde Luc Detalle en van de voor 
deze civielrechtelijk aansprakelijke partij 
Guillaume Detalle tegen de beslissingen 
op de rechtsvorderingen van het openbaar 
ministerie tegen de verweerders Theyse 
en Klinkenberg : 

(1) Raadpl. cass., 29 januari 1968 (A 
cass., 1968, blz. 715), 13 mei 1974 (ibid., 19 
blz. 1019) en 29 november 1976 (ibid., lf 
blz. 353). 
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.. Overweg~nde dat de eisers niet bevoegd 
ZIJn om zwh tegen die beslissing in 
cassatie te voorzien ; 

III. Op het overige van de voor
zieningen : 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 97 van 
de Grondwet en 154 van het Wetboek 
van Strafvordering, 

doo1·dat het vonnis van de vier onder ling 
onverenigbare verklaringen die de ver
weerder Theyse tijdens zijn verhoor ter 
zitting in hoger beroep heeft afgelegd, 
de eerste twee in aanmerking neemt 
zonder te antwoorden op de conclusie 
waarin de eisers de redenen uiteenzetten 
waarom die twee verklaringen dienden 
afgewezen te worden, 

en dom·dat het vonnis, door de niet 
verantwoorde terzijdestelling van de 
laatste twee verklaringen, de formele 
bewijskracht van de processen-verbaal 
van de terechtzitting miskent en niet 
regelmatig met redenen is omkleed : 

O:ve~egende dat het vonnis zijn 
beshssmg dat verweerder zich v66r zijn 
zwenking voldoende naar links heeft 
begeven niet steunt op de in het middel 
bedoeld~ verklaringen maar wel op de 
overwegmgen dat de bestuurder die 
achter Theyse reed deze rechts heeft 
ingehaald, dat eiser op de linkerhelft van 
de rijbaan is moeten rijden om links in 
te halen en dat, als hij links ingehaald 
heeft, hij zulks gedaan heeft omdat hij -
naar eigen zeggen - de knipperlichten 
van Theyse te laat heeft opgemerkt ; 

Overwegende dat het vonnis aldus 
bepaalt op welke feitelijke gegevens het 
steunt en meteen de conclusie beant
woordt waarin de eisers afwijkende of 
tegengestelde feitelijke gegevens aan
voeren; 

Overwegende dat het middel overigens 
in zoverre op een onjuiste uitlegging van 
de beslissing berust dat het die beslissing 
b.~strijdt op andere gronden dan waarop 
ZIJ steunt; 

Dat het middel feitelijke grondslag 
mist; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van artikel 25 van het W eg
verkeersreglement (koninklijk besluit van 
14 maart 1968), 

doordat het vonnis stelt « dat Theyse, 
na zijn linker knipperlichten overeen
komstig het reglement te hebben ont
stoken, niet opnieuw achterom hoefde 
te kijken », 

terwijl artikel 25-2-a van het Weg
verkeersreglement aan de bestuurder 
die naar links wil afslaan om de rijbaan 
te verlaten, de verplichting oplegt er zich 
vooraf van te vergewissen dat hij dat kan 
doen ~onder gevaar voor de andere weg
gebrmkers, vooral rekening houdend 
met de vertragingsmogelijkheden van 
degenen die hem volgen, welke verplich
til!-g niet alleen bestaat tot op het ogen
bhk dat het knipperlicht in werking is 
g~steld maa~ totC!-at de eigenlijke zwen
kmg naar hnks mderdaad begonnen is 
en althans totdat de bestuurder die 
lin~s wil afslaan, zich overeenkomstig 
art1kel. 25-2-d naar links heeft begeven, 
aangezwn pas nadat die bestuurder zijn 
voornemen om links af te slaan kenbaar 
heeft gemaakt en zich naar links heeft 
begeven, de hem volgende bestuurder 
hem rechts dient in te halen : 

Overwegende dat het middel enkel 
tegen het vonnis opkomt in zoverre het 
verweerder Theyse van alle aansprake
lijkheid voor het ongeval ontslaat ; 

Overwegende dat artikel 25-2-a van 
het W egverkeersreglement aan elke be
stuurder die op de openbare weg rijdt 
en naar lin~s wil afslaan, de verplichting 
oplegt er zwh vooraf van te vergewissen 
dat ~ij dat kan doen zonder gevaar, 
rekenl!;lg houdend met de vertragings
mogehJkheden van degenen die hem 
volgen, en er zich bijgevolg van te 
vergewissen dat een ander bestuurder 
niet op het punt staat hem in te halen · 
dat d~~ verplichting pas. ophoudt wan: 
n.~er hiJ, na overeenkomst1g artikel25-2-b, 
ZIJn voornemen om links af te slaan 
duidelijk en tijdig genoeg kenbaar te 
hebben gemaakt, zich naar links heeft 
begeven ; dat hij, alvorens links af te 
slaan, niet meer verplicht is zich opnieuw 
ervan te vergewissen dat hij niet wordt 
gevolgd door een bestuurder die een 
inhaalmaneuver begint, welk maneuver 
overeenkomstig artikel 21 van het Weg
verkeersreglement alsdan rechts moet 
geschieden ; 

Overwegende dat het vonnis vermeldt 
dat « Theyse zich ervan vergewist heeft 
dat geen enkele bestuurder begonnen 
was hem in te halen ; dat hij zijn linker 
knipperlichten tijdig ontstoken heeft 
vermits, bij zijn vertraging, de hem 
volgende bestuurder begonnen is hem 
rechts in te halen ; dat hij, na zijn 
knipperlichten overeenkomstig het regle
ment te hebben ontstoken, niet opnieuw 
achterom hoefde te kijken ; dat hij zich 
genoegzaam naar links heeft begeven 
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vermits de volgende bestuurder hem 
rechts heeft ingehaald » ; 

Overwegende dat uit die redenen niet 
blijkt dat verweerder terwijl hij zich 
naar links begaf en totdat die beweging 
ten einde was zich ervan vergewist heeft 
dat geen enkele bestuurder op het punt 
stond hem in te halen ; 

Dat het vonnis derhalve zijn beslissing 
om verweerder Theyse geen enkele fout 
ten laste te leggen niet wettelijk ver
antwoordt; 

En overwegende, ten aanzien van 
de beslissing op de strafvordering ten 
laste van eiser Luc Detalle, dat de 
substantiele of op straffe van nietigheid 
voorgesohreven rechtsvormen in acht 
zijn genomen en de beslissing overeen
komstig de wet is gewezen ; 

Om die redenen, vernietigt het bestre
den vonnis in zoverre dat uitspraak doet 
over de civielrechtelijke vorderingen 
van de eiser Luc Detalle tegen de ver
weerders en van de verweerster naamloze 
vennootschap Inter leasing tegen de eisers, 
behalve in zoverre het beslist dat eiser 
Luc Detalle voor het ongeval aansprake
lijkheid draagt en het Guillaume Detalle 
voor laatstgenoemde civielrechtelijk aan
sprakelijk verklaart ; verwerpt de voor
zieningen voor het overige ; beveelt dat 
van dit arrest melding zal worden ge
maakt op de kant van de gedeeltelijk 
vernietigde beslissing ; veroordeelt de 
verweerders en de eisers ieder tot de 
helft van de kosten ; verwijst de aldus 
beperkte zaak naar de Correctionele 
Rechtbank te Hoei, zitting houdend in 
hoger beroep. 

7 december 1977. - 2e kamer. -
Voorzitter, de H. Legros, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - Verslaggever, 
Mevr. Raymond-Decharneux. - Gelijk
luidende conclusie, de H. Velu, advocaat
generaal. - Pleiters, de HH. J.-M. Del
fosse (van de balie te Luik) en VanRyn. 

2e KAMER. - 7 december 1977. 

WEGVERKEER. - VLUOHTMISDRIJF. 
- 0NGEVAL DAT VOOR EEN ANDER 
SLAGEN, VERWONDINGEN OF DE DOOD 
TOT GEVOLG HAD. - WET BETREF
FENDE DE POLITIE OVER RET WEG
VERKEER, ARTIKEL 33. - GELDBOETE. 
-MAXIMUM. 

De geldboete die is opgelegd aan hem die 
is veroordeeld wegens vluchtmisdrijf 
wanneer het ongeval voor een ander 
slagen, verwondingen of de dood tot 
gevolg had mag niet minder bedragen 
dan 200 frank (1). (Art. 33 Wet betref
fende de politie over het wegverkeer.) 

(PROOUREUR-GENERAAL 
BIJ RET HOF VAN BEROEP 

TE BERGEN, T. MANES.) 

ARREST (vertaling). 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 5 oktober 1977 door het Hof 
van Beroep te Bergen gewezen ; 

Overwegende dat de voorziening enkel 
gericht is tegen de uit hoofde van de 
telastlegging II uitgesproken beslissing ; 

Over het middel afgeleid uit de 
schending van artikel 33 van de Wet 
betreffende de politie over het weg
verkeer, gecoi:irdineerd bij koninklijk 
besluit van 16 maart 1968 zoals dat 
gewijzigd werd bij artikel 3 van de wet 
van 9 juni 197 5, 

doordat het arrest, met bevestiging 
van het beroepen vonnis, verweerder 
veroordeelt tot een geldboete van 
100 frank en tegen hem een verval van 
het recht tot sturen uitspreekt wegens 
een vluchtmisdrijf waarbij het ongeval 
voor een ander slagen, verwondingen of 
de dood tot gevolg had, 

te1·wijl de voormelde wettelijke bepaling 
op een dergelijk misdrijf een minimum
straf heeft gesteld van 200 frank boete : 

Overwegende dat het arrest uit hoofde 
van het in het middel bedoelde misdrijf 
niet dan met schending van het voor
melde artikel 33 een geldboete van 
100 frank kon uitspreken; 

Dat het middel gegrond is ; 

Om die redenen, vernietigt het bestre
den arrest in zoverre het uitspraak doet 
over de strafvordering uit hoofde van de 
telastlegging II en over de kosten ; 

(1) Toen artikel 2-2, tweede lid, van de wet 
van 1 augustus 1899, zoals het is gewijzigd 
bij artikel 3 van de wet van 15 april 1958, en 
nadien artikel 33 van de wetten betreffende 
de politie over het wegverkeer, gecolirdineerd 
bij K.B. van 16 maart 1968, v66r de wijziging 
van dit artikel bij artikel 3 van de wet van 
9 juni 1975, van kracht waren, raadpl. cass., 
11 december 1967 (Arr. cass., 1968, biz. 533). 
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beveelt dat van dit arrest melding zal 
worden gemaakt op de kant van de 
gedeeltelijk vernietigde beslissing ; ver
oordeelt verweerder in de kosten ; ver
wijst de aldus beperkte zaak naar het Hof 
van Beroep te Brussel. 

7 december 1g77, - 2e kamer. -
V oorzitter, de H. Legros, raadsheer 
waarnen>end voorzitter. - Verslaggeve?', 
de H. Screvens. - Gelijkluidende con
clusie, de H. Velu, advocaat-generaal. 

2e KAMER. - 7 december 1977. 

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN.- STRAFZAKEN.- CoN
CLUSIE VOOR DE EERSTE RECHTER. -
NIET HERNOMEN VOOR DE RECHTER 
IN HOGER BEROEP. - RECHTER IN 
HOGER BEROEP NIET VERPLICHT EROP 
TE ANTWOORDEN, 

De 1·echter in hoge?' beroep is niet verplicht 
te antwoorden op een conclusie die v66r 
de eerste rechter is genomen, wanneer 
zij voor hem niet is hernomen ( 1). 
(Art. g7 Grondwet.) 

(LEYBAERT, T. WASTIAUX,) 

Met de notitie overeenstemmend 
arrest. 

7 december 1g77, - 2e kamer. -
Voorzitter, de H. Legros, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - V erslaggeve1·, 
Mevr. Raymond-Deoharneux. - Gelijk
luidende conclusie, de H. V elu, advooaat
generaal. - Pleitm·, de H. Bruyere 
(van de balie te Bergen). 

1 e KAMER. - 8 december 1977, 

1o BETEKENING VAN EXPLOTEN. 
- VERMELDING IN HET EXPLOOT VAN 
DE NAAM, DE VOORNAAM EN IN VOOR
KOMEND GEV AL HOEDANIGHEID VAN 

(1) Cass., 31 mei 1977 (A1·r. cass., 1977, 
blz. 1006). 

DE PERSOON AAN WIE HET AFSCHRIFT 
IS TER HAND GESTELD.- VERMELDING 
OP STRAFFE VAN NIETIGHEID VOORGE
SCHREVEN. 

2° BETEKENING VAN EXPLOTEN. 
- GEEN VERMELDING VAN DE NAAM 
EN DE VOORNAAM VAN DE PERSOON 
AAN WIE HET AFSCHRIFT VAN HET 
EXPLOOT IS TER HAND GESTELD, -
0NREGELMATIGHEID WAARDOOR RET 
EXPLOOT NIETIG IS. - NIETIGHEID 
DIE AMBTSHALVE DOOR DE RECHTER 
KAN WORDEN UITGESPROKEN. 

1° Krachtens artikel 43-4° van het Gerech
telijk Wetboek moet het exploot van 
betekening, op straffe van nietigheid, 
de naam, de voornaam en in voorkomend 
geval de hoedanigheid vermelden van 
de persoon aan wie het ajschrijt is ter 
hand gesteld (2). 

2° Niet-ve1melding van de naam en de 
voornaam van de pm·soon aan wie het 
afschrift van het exploot van betekening 
is ter hand gesteld heeft nietigheid van 
dit exploot ten gevolge; deze nietigheid 
wordt ambtshalve doo1· de rechte1· uitge
sproken (3). (Art. 862, § 1, go, en 
§ 2, G.W.) 

(NAAMLOZE VENNOOTSCHAP « SOGEDE "• 
T. NAAMLOZE VENNOOTSCHAP 

«SOCIETE BELGE D'ELEMENTS POUR 
LA CONSTRUCTION DE L'HABITATION )),) 

ARREST (vertaling). 

RET HOF ; - Gelet op het bestred'en 
arrest, op 17 mei 1g76 door het Hof van 
Beroep te Bergen gewezen ; 

Over het door verweerster tegen de 
voorziening opgeworpen middel van niet
ontvankelijkheid, afgeleid uit het feit 
dat het bestreden arrest aan eiseres bij 
deurwaardersexploot op 28 juni 1g76 
werd betekend ; dat de voorziening, 
derhalve, kraohtens artikel 107g van het 
Gerechtelijk Wetboek, niet tijdig is : 

Overwegende dat eiseres tegen het 
midde1 van niet-ontvankelijkheid de 
nietigheid van de betekening van het 
bestreden arrest opwerpt, nietigheid 
die op de artikelen 32, 43, 4°, 861 en 862 
§ 1, go, en § 2, van het Gerechtelijk 
W etboek is gesteund ; 

(2) en (3) Casss., 27 mei 1977 .(Arr. cass., 
1977, blz. 996), 
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Overwegende dat, zo het exploot van 
betekening van de bestreden beslissing 
vermeldt dat het afschrift op het be
voegde politiecommissariaat werd afge
geven, in handen van de ambtenaar die 
daartoe opdracht heeft, waarvan de 
handtekening onleesbaar is, het nochtans 
noch de naam noch de voornaam van 
deze ambtenaar aanduidt ; 

Overwegende dat ieder exploot van 
betekening, krachtens artikel 43, 4°, van 
het Gerechtelijk Wetboek, op straffe van 
nietigheid, de naam, de voornaam en 
bij voorkomend geval, de hoedanigheid 
moet vermelden van de persoon aan wie 
afschrift is ter hand gesteld ; 

Dat krachtens de artikelen 86I en 862, 
§ I, 9°, en § 2, van hetzelfde wetboek, 
de nietigheid die uit het verzuim van een 
van de vermeldingen waarvan sprake in 
artikel 43, 4°, voortvloeit, zelfs ambts
halve door de rechter moet worden 
opgeworpen zonder dat dient onderzocht 
te worden of dit verzuim de belangen 
van de tegenpartij schaadt ; 

Dat hieruit volgt dat, bij ontstentenis 
van de vermelding van naam en voor
naam van de ambtenaar aan wie afschrift 
is ter hand gesteld en die daartoe op
dracht heeft, de betekening van het 
bestreden arrest geacht wordt niet te zijn 
geschied; 

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

Over het middel afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 97 van de Grand
wet, llOI, ll08 en ll34 van het Burger
lijk Wetboek, 

Dat het middel, dat op een verkeerde 
interpretatie van het arrest berust, 
feitelijke grondslag mist ; 

En overwegende dat, wegens de ver
werping van de voorziening, de door 
eiseres tegen verweerder Laloux inge
stelde oproeping tot tussenkomst geen 
belang meer heeft ; 

Om deze redenen, verwerpt de voor
ziening en de oproeping tot tussenkomst ; 
veroordeelt eiseres in de kosten, hierin 
begrepen de kosten van de memorie 
van antwoord. 

8 december I977. - I 8 kamer. -
Voorzitte?·, de H. Trousse, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - Verslaggever, 
Baron Vinvotte. - Gelijkluidende con
clusie, de H. Charles, advocaat-generaal. 
- Pleiters, de HH. L. Simont en Biitzler. 

Ie KAMER.- 8 december 1977. 

I 0 VOORZIENING IN CASSATIE. 
PERSONEN TEGEN WIE El:EJN CASSATIE· 
BElROEP KAN WORDEJN INGESTELD. -
BURGERLIJKE ZAKEN.- GEEN GESCHIL 
VOOR DE FEITElNRECHTER TUSSEN DE 
ElSER EN DE VE1RWEERDE1R OF VElROOR· 
DELING VAN DE ElSER TEN VOORDELE 
VAN DEZE VERWEERDER. - NIE1T
ONTV ANKELIJKHEID. 

2° AANSPRAKELIJKHEID (BUITEN 
OVEREENKOMST). - ScHADEl VER
OORZAAKT DOOR DEl SAMENLOPElNDE 
FOUTEN VAN VERSCHILLENDE PERSO
NEN. - EENIEDER VAN HEN IS T.A.V. 
RET SLACHTOFFER GEHOUDEN TOT VOL
LEDIGE SCHADEJLOOSSTELLING. 

3° CASSATIEMIDDELEN. - BuRGER
LIJKE ZAKEJN. - MIDDEL DAT, ZELFS 
AL WAS RET GElGROND, NIET TOT CAS· 
SATIE KAN LE1IDE1N. - NIET·ONTVAN
KElLIJKHEID. 

I 0 Niet ontvankelijk is de voorziening van 
een partij tegen een andere partij met 
wie zij voor de jeitenrechte1· geen geding 
had aangegaan en ten bate van wie de 
bestreden beslissing geen ve1•oordeling 
ten laste van de eiser uitspreekt (I). 

2° W annee1· do01· de samenlopende jouten 
van verschillende personen schade is ver
oorzaakt is een iede1· van hen t.a.v. het 
slachtojje1· gehouden tot volledige schade
loosstelling (2). (Art. I382 B.W.) 

3° Niet ontvankelijk, bij gebrek aan 
belang, is het middel dat, al was het 
gegrond, niet tot cassatie kan leiden (3). 

(PHILIPPART C. EN F. EN REJNQUIN, 
T. ECHTG. CARA·DEROITTE, 

ECHTG. TOUBON-CARA 
EN GEMEENTE MONT.) 

ARREST (ve1•taling). 

HET HOF;- Gelet op het bestreden 
arrest, op 30 maart I976 door het Hof 
van Beroep te Luik gewezen ; 

I. In zoverre de voorziening is gericht 
tegen de beslissing uitgesproken tegen 

(1) Oass., 21 oktober 1977, supra, biz. 242 
(A1·r. cass., 1975, biz. 691). 

(2) Oass., 13 september 1976 (A?'?'. cass., 
1977, biz. 41). 

(3) Oass., 5 februari 1976 (Arr. cass., 1976, 
biz. 662). 
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de verweerders de echtgenoten Toubon
Cara: 

Over de grand van niet-ontvankelijk
heid van ambtswege door het openbaar 
ministerie opgeworpen en waarvan over
eenkomstig artikel 1097 van het Gerech
telijk Wetboek kennis werd gegeven : 

Overwegende dat voor de feitenrechter 
geen geding werd gevoerd tussen de 
eisers en de echtelieden Toubon-Cara, 
dat eerstgenoemden niet veroordeeld 
werden ten bate van laatstgenoemden, 
tegen wie de eisers trouwens geen 
conclusie hebben genomen; 

Dat de voorziening, derhalve, niet 
ontvankelijk is ; 

2. In zoverre de voorziening gericht is 
tegen de beslissing op de door verweerders 
Cara en Deroitte ingestelde rechts
vordering : 

Over het middel afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 1382, 1383, 1384, 
inzonderheid de leden 2, 3 en 4, van het 
Burgerlijk W etboek en 97 van de 
Grondwet, 

doo1·dat het arrest, bij toepassing van 
het door artikel 1384, lid 4, van het 
Burgerlijk Wetboek bepaalde wettelijk 
vermoeden, de drie eisers alleen aan
sprakelijk stelt voor de gevolgen van 
het ongeval dat de zoon van de ver
weerders overkwam, dat door een kind 
waarover de eisers toezicht uitoefenden, 
veroorzaakt werd, op grand dat « de 
eerste rechters terecht het wettelijk 
vermoeden van aansprakelijkheid, dat 
op de ouders van het kind Toubon weegt, 
hebben verworpen, aangezien dit kind 
aan het toezicht van de onderwijzers 
(thans de eisers) was toevertrouwd », 

terwijl, eerste onde~·deel, artikel 1384 
van het Burgerlijk W etboek, waarvan 
aldus toepassing wordt gemaakt, geens
zins bepaalt dat de aansprakelijkheid 
van de vader, en van de moeder na het 
overlijden van haar echtgenoot, voor de 
schadelijke daden die door hun minder
jarige, bij hen inwonend kind worden 
begaan teniet gaat door het louter feit 
dat dit kind onder het toezicht komt van 
een van de in het vermeld artikel bedoelde 
personen, waaruit volgt dat het arrest 
bij artikel 1384, inzonderheid lid 2 ervan, 
een toepassingsvoorwaarde heeft gevoegd 
waarvan in deze tekst geen sprake is en, 
hierdoor, deze wettelijke bepaling heeft 
geschonden ; 

tweede onderdeel, de vrijstelling van de 
in artikel 1384 van het Burgerlijk Wet-

boek bedoelde aansprakelijkheid van 
de vader, en van de moeder na het over
lijden van haar echtgenoot, door het 
louter feit dat hun minderjarig kind 
onder het toezicht is gekomen van een 
van de in het vermeld artikel bedoelde 
personen, logisch onverenigbaar is met de 
grondslag van het door dit artikel 
bepaalde vermoeden, aangezien dit ver
moeden niet alleen op een gebrek aan 
toezicht steunt, doch oak op een gebrek 
aan opvoeding, waaruit volgt dat het 
arrest een verkeerde toepassing van 
artikel 1384 van het Burgerlijk Wetboek 
heeft gemaakt en dit, derhalve, heeft 
geschonden ; 

de~·de onderdeel, aangezien het arrest 
zich ertoe beperkt vast te stellen dat 
het schuldige kind onder het toezicht 
van de eisers was gekomen, het de 
uitsluiting van de aansprakelijkheid van 
de vader, en van de moeder na het 
overlijden van haar echtgenoot, niet 
wettelijk verantwoordt, vermits het niet 
tegelijk vaststelt dat de ouders het 
bewijs hebben gebracht dat zij hun kind 
de gepaste opvoeding hebben gegeven, 
waaruit volgt dat het arrest artikel 97 
van de Grondwet heeft geschonden : 

Overwegende dat uit het middel blijkt 
dat de eisers noch aanvoeren dat het 
tegen hen aangehouden vermoeden van 
fout niet gegrond is noch dat de ver
weerders aansprakelijk zijn voor de 
schade die hun zoon werd aangedaan ; 

Overwegende dat, wanneer de schade 
werd teweeggebracht door de samen
lopende fouten van verscheidene per
sonen, ieder van hen tot algeheel herstel 
van de schade jegens het slachtoffer 
gehouden is ; 

Overwegende dat daaruit volgt dat 
de veroordeling die ten bate van de 
verweerders werd uitgesproken wettelijk 
verantwoord blijft, zelfs indien het 
middel gegrond is ; 

Dat het middel derhalve, wegens 
gebrek aan belang, niet ontvankelijk is; 

3. In zoverre de voorziening gericht 
is tegen de beslissing in de zaak van 
de Gemeente Mont gewezen : 

Overwegende dat de voorziening geen 
enkel middel aanvoert tegen deze be
slissing; 

W at betreft de tegen de echtelieden 
Toubon-Cara en de Gemeente Mont 
ingestelde eis tot bindendverklaring van 
het arrest : 

Overwegende dat de door de eisers 
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ingestelde eis tot bindendverklaring van 
het arrest, ter wille van de verwerping 
van de voorziening, geen belang meer 
heeft; 

Om die redenen, verwerpt de voorzie
ning en de vordering tot bindendver
klari:ng van het arrest ; veroordeelt de 
eisers in de koste:n. 

8 december 1977. - 1e kamer. -
Voorzitter en Verslaggever, de H. Trousse, 
raadsheer waarnemend voorzitter. -
Gelijkluidende conclusie, de H. Charles, 
advocaat-generaal. - Pleite?·s, de HH. 
Biitzler en Dassesse. 

1e KAMER.- 8 december 1977. 

1° RECHTERLIJK GEWIJSDE. 
BURGElRLIJKE ZAKEN. - BElGRIP. 

20 RECHTBANKEN. - BURGERLIJKEl 
ZAKEN.- RElOHTSMAOHT.- OMVANG. 
- BETWISTING. - BETWISTING IDTGE
SLOTEN DOOR DE CONOLUSIES VAN DEl 
PARTIJElN. - GElEN RElOHTSMACHT. 

1° De exceptie van het rechterlijk gewijsde 
in burge1·lijke zaken onderstelt in de 
regel dat het voorwerp, de oorzaak en de 
partijen dezelfde zijn (1). (Art. 23 G.W.) 

2° In burgerlijke zaken kan de rechte?· geen 
met de openbm·e orde niet st?·ijdige be
twisting opwerpen waarvan de conclusies 
van de pa1·tijen het bestaan uitsltdten (2). 
(Algemeen rechtsbeginsel dat verbiedt 
uitspraak te doen over niet gevorderde 
zaken en art. 1138, 2°, G.W.) 

(NAAMLOZEl VENNOOTSOHAP 
« JULIElN PRAET & 0° », T. BAISIElUX.) 

ARREST (vertaling). 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 

(1) Cass., 9 januari 1969 (A1'1'. cass., 1969, 
biz. 454). 

(2) Cass., 19 december 1963 (Bull. en Pas., 
1964, I, 416) en 10 maart 1977 (An·. cass., 
1977, biz .. 755)r 

arrest, op 11 maart 1976 door het Hof 
van Beroep te Brussel gewezen ; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 1107, 1134, 
1135, 1319, 1320, 1322 van het Burgerlijk 
W etboek, 2, 23, 24, 25 van het Gerechte
lijk Wetboek, 16 van titel X van Boek I 
van het W etboek van Koophandel (wet 
van ll juni 1874) en 97 van de Grondwet, 

do01·dat het arrest de regresvordering 
van eiseres jegens verweerder niet ont
vankelijk verldaart, ter wille van bet 
gezag van het rechterlijk gewijsde dat 
het aan het tussen de partijen op 31 maart 
1971 door het Hof van Beroep te Brussel 
uitgesproken arrest toekent, vervolgens 
impliciet het incidenteel hoger beroep 
van eiseres afwijst, dat ertoe strekt dat 
haar akte wordt verleend van baar 
voorbehoud om later terugbetaling te 
vorderen van de uitgaven waartoe zij 
mogelijk, ten gevolge van het litigieus 
ongeval van 21 oktober 1968, nog zal 
gehouden zijn, en eiseres in de kosten 
veroordeelt, op grond dat hetgeen waar
over in de beslissing, die de grondslag 
van de exceptie van gewijsde uitmaakt, 
uitspraak werd gedaan door de grond
gegevens van beide vorderingen wordt 
bepaald ; dat deze laatste tussen de
zelfde partijen bestaan; dat hun funda
menteel voorwerp, de aanspraak van 
eiseres op terugbetaling van de door 
haar ten gevolge van het door verweerder 
veroorzaakte ongeval betaalde bedragen, 
hetzelfde is ; dat hun oorzaak, dit is de 
rechtsgrond waarop de eis steunt, zich 
in hetzelfde juridisch feit bevindt, te 
weten de grove fout in de zin van de 
wet op de verzekeringen, en dat de drie 
door artikel 23 van het Gerechtelijk 
W etboek bepaalde voorwaarden aldus 
verenigd zijn, 

terwijl, eerste ondm·deel, uit de twee 
in acht genomen arresten blijkt dat de 
eerste rechtsvordering ertoe strekte van 
verweerder de terugbetaling te bekomen 
van een vergoeding van 400.000 frank, 
die eiseres de rechthebbenden schuldig 
was en betaalde, kracbtens een verzeke
ringspolis, een zogebeten (( individuele 
verzekering van de bestuurder en (of) 
de inzittenden van het aangeduide 
voertuig », die door de echtgenote van 
verweerder werd gesloten tot aanvulling 
van een contract van verplichte aan
sprakelijkheidsverzekering inzake motor
voertuigen, en dat het arrest van 31 maart 
1971 deze eerste recbtsvordering heeft 
afgewezen omdat het individueel ver
zekeringscontract in geen enkel verhaal 
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van de verzekeraar wegens grove fout 
van de aansprakelijke dader van het 
ongeval voorzag en omdat, in het stelsel 
van deze verzekering, de artikelen 24 en 
25 van de algemene voorwaarden van het 
modelcontract van de burgerrechtelijke 
aansprakelijkheidsverzekering inzake mo · 
torrijtuigen niet van toepassing waren, 
terwijl de tweede rechtsvordering, die 
door het bestreden arrest niet ontvanke
lijk werd verklaard ter wille van het gezag 
van het rechterlijk gewijsde van het 
arrest van 31 maart 1971, tot terug
betaling strekte, wegens verweerders 
grove fout, van de bedragen die eiseres 
ter outlasting van laatstgenoemde aan 
de slachtoffers of aan de rechthebbenden 
van de slachtoffers van het litigieus 
ongeval had moeten betalen, krachtens 
het contract van de verplichte burger
rechtelijke aansprakelijkheidsverzekering 
inzake motorrijtuigen dat eveneens door 
de echtgenote van verweerder was ge
sloten, en ter tenuitvoerlegging van een 
correctioneel arrest van 8 oktober 1969; 

terwijl, derhalve, de rechtsvorderingen 
waarover respectief door het arrest van 
31 maart 1971 en door het bestreden 
arrest uitspraak werd gedaan wettelijk 
noch hetzelfde voorwerp noch dezelfde 
oorzaak hadden ; daarenboven, hetgeen 
waarover het arrest van 31 maart 1971 
uitspraak heeft gedaan fundamenteel 
verschilde van hetgeen aanhangig werd 
gemaakt bij het hof van beroep dat het 
bestreden arrest heeft gewezen, en terwijl 
het arrest, door de vordering van eiseres 
niet ontvankelijk te verklaren jegens 
verweerder op grond van de aangeklaagde 
motieven en ter wille van het gezag van 
het rechterlijk gevvijsde dat ten onrechte 
aan het arrest van 31 maart 1971 werd 
toegekend, aan dit eerste arrest, zonder 
geldige reden, een betekenis en een 
clraagwijdte heeft gegeven die de bewoor
dingen ervan uitsluiten (schending van 
de artikelen 1319, 1320, 1322 van het 
Burgerlijk Wetboek, van de bewijskracht 
van gezegde akte van de rechterlijke 
macht en van artikel 97 van de Grand
wet), en de wettelijke regel heeft miskend 
volgens welke het gezag van het rechter
lijk gewijsde zich niet verder uitstrekt 
dan tot hetgeen het voorwerp van een 
eerste beslissing heeft uitgemaakt, waar
van het voordeel zou worden teniet
gedaan door de nieuwe vordering toe te 
laten, wat niet kon zijn, vermits beide 
vorderingen ten deze noch dezelfde oor
zaak noch hetzelfde voorwerp hadden 
en de eis waarover het bestreden arrest 
uitspraak moest doen kon worden toe-

gelaten zonder het voordeel van het 
rechterlijk gewijsde van het arrest van 
31 maart 1971 teniet te doen (schending 
van de artikelen 2, 23, 24, 25 van het 
Gerechtelijk W etboek en 97 van de 
Grondwet); 

terwijl, nu het arrest van 31 maart 1971 
niet beslist had dat verweerder geen 
grove fout had begaan, doch dat alleen 
een opzettelijk door hem begane fout, 
die ten deze noch · aangevoerd noch 
bewezen is, aanleiding zou kunnen geven 
tot een regresvordering krachtens de 
polis van cc individuele verzekering van 
de bestuurder en (of) de inzittenden », 
de beslissing van het bestreden arrest, 
die de regresvordering van eiseres niet 
ontvankelijk verklaart ter wille van het 
gezag van het rechterlijk gewijsde van 
het arrest van 31 maart 1971, berust op 
het met elkaar verwarren van de wette
lijk gescheiden begrippen van de 
opzettelijke fout en de grove fout, die 
kan gelijk gesteld worden met de opzette
lijke fout, waarvan sprake in artikel 16 
van titel X, boek I, van het Wetboek van 
Koophandel en in de artikelen 24 en 25 
van het modelcontract van de verplichte 
burgerrechtelijke aansprakelijkheidsver
zekering inzake motorrijtuigen (scherr
ding van de gezegde artikelen 16, 24, 25, 
van de artikelen 1134 en 1135 van het 
Burgerlijk Wetboek en van de bindende 
kracht van het gezegde contract inzake 
verplichte verzekering dat de betrek
kingen tussen partijen beheerst, van de 
artikelen 2, 23, 24, 25 van het Gerechte
lijk Wetboek en 97 van de Grondwet); 

tweede onde1•deel, het tegenstrijdig en 
onverenigbaar is erop te wijzen dat het 
arrest van 31 maart 1971 het verhaal tot 
vrijwaring, dat steunde op het contract 
van cc individuele verzekering van de 
bestuurder en (of) de inzittenden van het 
aangeduide voertuig », heeft afgewezen 
omdat het . hof van beroep heeft geoor
deeld dat dit verzekeringscontract in 
geen enkel verhaal voorzag en de arti
kelen 24 en 25 van het modelcontract, 
derhalve, niet toepasselijk waren, en 
daarna te beweren dat het hof van 
beroep door zijn arrest van 31 maart 
1971 heeft geoordeeld dat verweerder 
geen grove fout in de zin van bedoelde 
artikelen heeft begaan ; het evenzo 
tegenstrijdig en onverenigbaar is erop 
te wijzen dat cc de rechtsvordering ten 
deze betrekking heeft op de vergoedingen 
die door appellante werden betaald 
krachtens het tweede contract, ... dat 
de burgerlijke aansprakelijkheid van 
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N.M. dekt ... ))'en vervolgens te beweren 
dat deze rechtsvordering dezelfde oorzaak 
en hetzelfde voorwerp heeft als de rechts
vordering tot terugbetaling van de 
krachtens het (eerste) contract van 
"individuele verzekering-bestuurder en 
inzittenden)) uitbetaalde vergoeding, zo
dat het arrest, dat op dergelijke tegen
strijdige en niet met elkaar te verenigen 
gronden steunt, die gelijkstaan met het 
ontbreken van motivering, derhalve niet 
regelmatig met redenen omkleed is 
(schending van artikel 97 van de Grand
wet): 

W at het eerste onderdeel betreft : 

Overwegende dat nit de vaststellingen 
van het arrest blijkt dat : I 0 verweerder 
bij arrest van 8 oktober 1969, wegens 
onopzettelijk doden van Annette Mos
tinck, onopzettelijke verwondingen aan 
andere personen en alcoholintoxicatie, 
tot een enkele straf veroordeeld werd, 
en dat op de burgerrechtelijke rechts
vorderingen gunstig werd beschikt ; 2o dat 
het Hof van Beroep te Brussel, bij sind
arrest van 31 maart 1971, de door de 
rechthebbenden van de overledene inge
stelde vordering ontvankelijk heeft ver
klaard, die strekte tot betaling van een 
kapitaal, bepaald bij contract van indivi
duele verzekering van de bestuurder en 
van de inzittenden van het voertuig, 
door de echtgenote van verweerder 
gesloten, doch de door de verzekeraar 
(hier eiseres) tegen verweerder ingestelde 
eis tot vrijwaring niet ontvankelijk heeft 
verklaard op grond dat het individueel 
ongevallencontract in geen enkel verhaal 
voorziet, dat de artikelen 24 en 25 van 
het modelcontract van de verzekering 
van de bnrgerrechtelijke aansprakelijk
heid inzake motorvoertuigen ten deze 
niet toepasselijk zijn, dat, op straf
rechterlijk gebied, zelfs de grove font 
van degene die de schade veroorzaakt 
tot de risico's behoort die zich kunnen 
voordoen en dat alleen een opzettelijke 
fout, waarvan tronwens geen gewag 
wordt gemaakt en die niet bewezen is, 
aanleiding kan geven tot regresvordering 
van de verzekeraar ; 

Overwegende dat de door eiseres tegen 
verweerder ingestelde vordering tot terug
betaling van de bedragen waartoe zij 
ter uitvoering van het arrest van 8 ok
tober 1969 werd veroordeeld, noch 
hetzelfde voorwerp noch dezelfde oorzaak 
heeft als de vordering waarover het 
arrest van 31 maart 1971 uitspraak heeft 
gedaan; 

Dat het arrest van 31 maart 1971 

immers uitspraak heeft gedaan over een 
vordering tot terugbetaling van een 
kapitaal dat de verzekeraar had uit
betaald ter uitvoering van een contract 
van individuele verzekering, terwijl het 
bestreden arrest uitspraak doet over de 
vordering die op de grove font steunt, die 
door verweerder bij het ongeval werd 
begaan; 

Dat daaruit volgt dat het bestreden 
arrest, door te beslissen dat verweerder 
gerechtigd is zich op het gezag van het 
arrest van 31 maart 1971 te beroepen, 
artikel 23 van het Gerechtelijk W etboek 
schendt; 

Dat het middel, wat dit onderdeel 
betreft, gegrond is ; 

Over het tweede middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 1107, ll34, 
ll35, 1319, 1320, 1322 van het Burgerlijk 
Wetboek, 8, 774, lid 2, ll38, 2°, van het 
Gerechtelijk Wetboek en 97 van de 
Grondwet, 

dom·dat het arrest de regresvordering 
van eiseres jegens verweerder niet ont
vankelijk verklaart, ter wille van het 
gezag van het rechterlijk gewijsde dat 
het aan het tussen de partij en op 31 maart 
1971 door het Hof van Beroep te Brussel 
gewezen arrest toekent, vervolgens impli
ciet het incidenteel hoger beroep van 
eiseres verwerpt, dat ertoe strekte akte 
te doen verlenen van haar voorbehoud 
later terugbetaling te vorderen van de 
sommen die zij nog zal moeten betalen 
ten gevolge van het litigieus ongeval van 
21 oktober 1968, en eiseres in de kosten 
veroordeelt, op grond dat " de in de 
dagvaarding aangeduide bedragen ... , in 
strijd met de inhoud van dit exploot, 
niet aileen betrekking hebben op de 
door het strafarrest van 8 oktober 1969 
uitgesproken veroordelingen; dat de 
som van 406.137 frank betrekking schijnt 
te hebben op het bedrag van de krachtens 
de individuele polis uitbetaalde vergoe
ding, bedrag waarvan de terugbetaling 
aan de verzekeraar (hier eiseres) ge
weigerd werd bij arrest van 31 maart 
1971, waarvan met andere doeleinden 
gewag wordt gemaakt ))' 

terwijl verweerder voor de feitenrechter 
niet betwist heeft dat de in bet exploot 
van dagvaarding van 17 maart 1970 
en vervolgens in de door eiseres genomen 
conclusie vermelde en gevorderde be
dragen overeenstemden met de hoofd
sommen, interesten en kosten die door 
eiseres aan de slachtoffers van het 
litigiens ongeval werden uitbetaald, 
krachtens het strafarrest van 8 oktober 
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1969 en het door de echtgenote van 
verweerder gesloten contract van ver
zekering van de burgerrechtelijke aan
sprakelijkheid inzake motorvoertuigen, 
en terwijl, derhalve, het bestreden arrest, 
dat de exceptie van gewijsde ontvangt, 
met name op grond van de hoger
vermelde vaststellingen, aldus ambts
halve een betwisting heeft doen rijzen 
waaraan de openbare orde vreemd was, 
die de conclusies van de partijen voor de 
feitenrechters uitsloten, en aldus de 
bewijskracht van die conclusies en van 
het exploot van dagvaarding van 
17 maart 1970 heeft miskend (schending 
van de artikelen 1319, 1320, 1322 van 
het Burgerlijk Wetboek) en de grenzen 
van het gerechtelijk debat dat partijen 
door hun conclusies hebben gevoerd te 
buiten is gegaan (schending van de 
artikelen 1107, 1134 en 1135 van het 
Burgerlijk Wetboek) alsook de regels 
van de rechtspleging heeft miskend die 
de rechtsmacht van de rechters beperken 
tot bij de hen door partijen gebrachte 
betwistingen en hen verbieden uitspraak 
te doen over een niet gevorderde zaak 
en een vordering af te wijzen op grond 
van een exceptie die de partijen voor hen 
niet hadden ingeroepen (schending van 
de artikelen 8, 774, tweede lid, en 1138, 
2o, van het Gerechtelijk Wetboek) : 

Overwegende dat, door te oordelen 
« dat de in de dagvaarding aangeduide 
bedragen ... , in strijd met de inhoud van 
dit exploot, niet alleen betrekking hebben 
op de door het strafarrest van 8 oktober 
1969 uitgesproken veroordelingen; dat 
de som van 406.137 frank betrekking 
schijnt te hebben op het bedrag van de 
krachtens de individuele polis uitbe
taalde vergoeding, bedrag waarvan de 
terugbetaling aan de verzekeraar (hier 
eiseres) geweigerd werd bij arrest van 
31 maart 1971 », terwijl verweerder noch 
in het oorspronkelijk exploot noch in 
zijn conclusie voor de feitenrechter 
ontkend had dat de gevorderde sommen 
overeenstemden met die welke ter uit
voering van het arrest van 8 oktober 
1969 werden uitbetaald, op grondslag 
van het verzekeringscontract inzake 
burgerrechtelijke aansprakelijkheid dat 
door de echtgenote van verweerder werd 
gesloten, het arrest een betwisting heeft 
doen oprijzen die aan de openbare orde 
vreemd was en die de conclusies van de 
partijen uitsloten, en aldus de bewijs
kracht van deze conclusies heeft miskend ; 

Dat het middel gegrond is ; 

Om deze redenen, vernietigt het 

bestreden arrest, in zoverre het de door 
eiseres tegen verweerder ingestelde vorde
ring niet ontvankelijk verklaart, het 
incidenteel hoger beroep van eiseres 
tegen verweerder ongegrond verklaart 
en eiseres in de kosten van eerste aanleg 
en van hoger beroep heeft veroordeeld ; 
beveelt dat van dit arrest melding zal 
worden gemaakt op de kant van de 
gedeeltelijk vernietigde beslissing ; houdt 
de kosten aan en zegt dat de feitenrechter 
erover zal beslissen; verwijst de aldus 
beperkte zaak naar het Hof van Beroep 
te Luik. 

8 december 1977. - 18 kamer. -
Voo?·zitter, de H. Trousse, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - V erslaggever, 
de H. Oloson.- Gelijkluidende conclusie, 
de H. Charles, advocaat-generaal. 
Pleite?', de H. A. DeBruyn. 

1 e KAMER. - 8 december 1977, 

1° CASSATIE. - BEVOElGDHEID. 
BURGElRLIJKE ZAKEN.- BEVOEGDHEID 
VAN HElT HoF OM ZIJN ARRESTEN UIT 
TEl LEGGEN.- BEGRIP. 

2° REOHTERLIJK GEWIJSDE. 
BuRGElRLIJKEl ZAKEN. - UrTLElGGElND 
VONNIS OF ARREST. - BEVOEGD
HEDEN VAN DE REOHTER. 

3° VONNISSEN EN ARRESTEN. -
BURGERLIJKE ZAKEN. - UITLElGGElND 
VONNIS OF ARREST. - BEVOEGDHEDEN 
VAN DEl REOHTER. 

1° Uit a?·tikel 789, tweede lid, van het 
Ge?·echtelijk Wetboek kan niet worden 
afgeleid dat het Hof van Oassatie niet 
bevoegd is om zijn a?'?'esten ~tit te leggen, 
als bedoeld in artikel 793 van hetzelfde 
wetboek, en dat als het een beslissing 
ve?'nietigt, de ?'echte?' nam· wie de zaak 
is ve?'wezen bevoegd is om 's Hofs a?'?'est 
uit te leggen. 

2° en 3° Iede?' gerecht dat een onduidelijke 
of dubbelzinnige beslissing heeft ge
wezen, kan die uitleggen, zonder evenwel 
de daa?"in bevestigde ?"echten ~tit te 
breiden, te bepe1·ken of te wijzigen (1). 
(Art. 793 G.W.) 

(1) Raadpl. cass., 24 april 1970 (Arr. cass., 
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(NAAMLOZE VENNOOTSCHAP NAAR FRANS 
RECHT « L'UNION DES ASSURANCES 

DE PARIS », T. VANDlilVELDE.) 

ARREST (vertaling). 

HET HOF ; - Gelet op het arrest door 
het Hof op 14 april 1977 gewezen (1); 

Gelet op het verzoekschrift tot uitleg
ging van dit arrest ; 

Over het middel van niet-ontvankelijk
heid door verweerster tegen dit verzoek
schrift opgeworpen en afgeleid uit het 
feit dat aangezien de vordering tot 
uitlegging, krachtens artikel 798, lid 2, 
van het Gerechtelijk W etboek, niet kan 
ingesteld worden wam1.eer tegen de 
beslissing hoger beroep of voorziening 
in cassatie is ingesteld, het uitsluitend 
aan het gerecht dat, krachtens het arrest 
van verwijzing, over de grond van de 
zaak uitspraak moet doen behoort het 
hogervermelde arrest van het Hof uit 
te leggen : 

Overwegende dat door het Hof gewezen 
arresten niet vatbaar zijn voor beroep of 
voor voorziening in cassatie, en de 
ingeroepen wettelijke bepaling, derhalve, 
niet toepasselijk kan zijn ; 

Dat het middel van niet-ontvankelijk
heid naar recht faalt; 

Over het verzoekschrift : 

Overwegende dat het verzoekschrift 
ertoe strekt te horen zeggen dat in het 
tussen de partijen op 14 april 1977 door 
het Hof gewezen arrest, de vernietiging 
van het door het Hof van Beroep te 
Brussel op 15 januari 1976 gewezen 
arrest zich niet uitstrekt tot de beschik
lcing waarbij wordt verklaard dat de 
aansprakelijkheid van " laatstgenoemde ,, 
eiseres volgens de grammatica, minstens 
de helft bedraagt, zodanig dient uitgelegd 
te worden dat zij, in werkelijkheid, 
(( verweerster " betekent ; 

Overwegende dat volgens artikel 793 
van het Gerechtelijk W etboek, de rechter 
die een onduidelijke of dubbelzinnige 
beslissing heeft gewezen, die kan uit
leggen, zonder evenwel de daarin be-

1970, biz. 789), 6 april 1973 (ibid., 1973, 
biz. 784), 25 februari 1974 (ibid., 1974, 
biz. 697) en 10 mei 1977 (ibid., 1977, biz. 925). 

(1) A1'1·. cass., 1977, biz. 850. 

vestigde rechten uit te breiden, te 
beperken of te wijzigen ; 

Dat de uitlegging, inderdaad, het 
gezag van het rechterlijk gewijsde niet 
kan schenden ; 

Overwegende dat bij de uitspraak over 
het eerste onderdeel van het middel dat 
door verzoekster tot staving van haar 
voorziening wordt aangevoerd, het op 
14 april 1977 door het Hof gewezen 
arrest heeft beslist dat het middel 
gegrond was ; dat dit middel liet gelden 
dat het bestreden arrest, op 15 januari 
1976 door het Hof van Beroep te Brussel 
gewezen, ten onrechte, in strijd met het 
door verzoekster aangevoerde verweer, 
beslist had dat verweerster het recht 
maar niet de verplichting had zich van 
de overeenkomstig artikel 106-1-c van 
het Wegverkeersreglement aan de voet
gangersoversteekplaats geplaatste ver
keerslichten te bedienen en dat, nu arti
kel 48-3-2° van hetzelfde wegverkeers
reglement dat de voetgangers verbiedt 
op de plaatsen waar verkeerslichten voor 
hen zijn aangebracht, de rijbaan op te 
gaan zolang deze lichten hen dat niet 
toelaten, de met dit verbod strijdige 
gedraging van verweerster, van haar 
voor de verzekerde van verzoekster 
een hindernis had gemaakt die niet kon 
worden voorzien ; 

Overwegende dat uit de grondslag 
zelf van de door het Hof besliste vernieti
ging volgt dat, in het arrest van 14 april 
1977, het beschikkende gedeelte dat de 
beschikking van het arrest waarbij 
gezegd wordt dat de aansprakelijkheid 
van (( laatstgenoemde " voor het ongeval 
minstens de helft bedraagt, uit de 
vernietiging sluit, zodanig moet worden 
uitgelegd dat het van (( verweerster " 
betekent; 

Om die redenen, zegt voor recht dat, 
in het beschikkende gedeelte van het 
arrest door het Hof op 14 april 1977 
gewezen, het woord (( laatstgenoemde " 
zodanig moet worden uitgelegd dat het 
(( verweerster " betekent ; beveelt dat 
van dit arrest melding zal worden 
gemaakt op de kant van het arrest van 
14 april 1977 en van het gedeeltelijk 
vernietigde arrest, door het Hof van 
Beroep te Brussel op 15 januari 1976 
gewezen ; legt de kosten ten laste van 
de Staat, met uitzondering van de kosten 
van de memorie van antwoord, die ten 
laste van 'verweerster zijn. 

8 december 1977. - 1e kamer. -
V oorzitter en V erslaggever, Baron Richard, 
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voorzitter. - Gelijkluidende conclusie, 
de H. Velu, advocaat-generaal.- Pleite1·, 
de H. Bayart. 

l e KAMER. - 9 december 1977. 

1° OPENBARE DIENST.- CoNTINUI
TEIT VAN DE OPENBARE DIENST, 
ALGEMEEN REORTSBEGINSEL. 
BEGRIP. 

2° RECHTSBEGINSELEN (ALGEME
NE). - CONTINUITEIT VAN DE OPEN
BARE DIENST. - ALGEMEEN REORTS
BEGINSEL.- BEGRIP. 

go GENEESKUNST. 
GENEESHEREN. 

0RDE DER 
PUBLIEKRECHTE· 

LIJKE INSTELLING ONDERWORPEN AAN 
HET ALGEMEEN RECHTSBEGINSEL VAN 
DE CONTINUITEIT VAN DE OPENBARE 
DIENST. 

4o OPENBARE DIENST. - GENEES
KUNST. - 0RDE DER GENEESREREN. 
- PUBLIEKRECRTELIJKE INSTELLING 
ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN 
REOHTSBEGINSEL VAN DE CONTINUI
TEIT VAN DE OPENBARE DIENST. 

5° GENEESKUNST. 
GENEESHEREN. 

0RDE DER 
PUBLIEKRECHTE-

LIJKE INSTELLING ONDERWORPEN AAN 
HET ALGEMEEN RECHTSBEGINSEL VAN 
DE CONTINUITEIT VAN DE OPENBARE 
DIENST. - GEVOLG. 

6o OPENBARE DIENST. - GENElEls
KUNST. - 0RDE DER GENEESREREN. 

(1) Raadpl. cass., 10 januari 1950 (Arr. 
cass., 1950, blz. 281), 8 januari 1952 (ibid., 
1952, blz. 223), 11 juni 1953 (ibid., 1953, 
blz. 686), 21 april 1966 (Bull. en Pas., 1966, 
I, 1060) en 22 oktober 1970 (ibid., 1970, I, 
144, en de conclusie van procureur-generaal 
Ganshof van der Meersch, inzonderheid 
blz. 163, en Ar1·. cass., 1971, blz. 168); Raad 
van State, arresten nrs. 3263, van 26 maart 
1954 (An·. en adv. van de Raad van State, 
1954, blz. 338), en 7430 en 7434, van 25 no
vember 1959 (ibid., 1959, blz. 807); MAsT, 
Ovm·zicht van het Belgisch Administratief 
Recht, druk 1973, nrs. 61 tot 64 ; DEMBOUR, 
Droit administmtij, druk 1972, nr. 171, 
" De regel van de continui:teit van de openbare 
diensten (wordt) afgeleid uit de natuur zelve 

- PUBLIEKRECHTELIJKE INSTELLING 
ONDERWORPEN AAN RET ALGEMEEN 
RECHTSBEGINSEL VAN DE CONTINUITEIT 
VAN DE OPENBARE DIENST. GEVOLG. 

l o en 2° De continuUeit van de open bare 
dienst is een algemeen rechtsbeginsel 
dat zijn rechtvaa1·diging vindt in de 
noodzakelijkheid van een ononderbroken 
vom·tzetting en bestendigheid van de 
openba1·e dienst ; die noodzakelij kheid 
bestaat niet slechts in geval van hoog
dringendheid ( l). 

go en 4° Het algemeen rechtsbeginsel van 
de continuUeit van de openbare dienst 
is toepasselijk op de Orde der Genees
he?·en, die een publiekrechtelijke instel
ling is (2). 

5° en 6° Het algemeen rechtsbeginsel van 
de continuUeit van de openbare dienst, 
hetwelk op de Orde der Geneesheren als 
publiekrechtelijke instelling toepasselijk 
is, impliceert dat de personen die in de 
mden van beroep van de Orde der 
Geneesheren een mandaat vervullen, 
gerechtigd zijn, wanneer hun mandaat 
is verstreken, hun functie verder uit te 
oefenen totdat zij zijn vervangen of 
opnieuw zijn aangeduid (g), 

(D ... , T. ORDE DER GENEESHEREN.} 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op de bestreden 
beslissing, op 29 november 1976 gewezen 
door de Raad van Beroep, met het 
Nederlands als voertaal, van de Orde 
der Geneesheren ; 

en de opdracht van deze diensten » ; zie 
dienaangaande « De opdracht van de hoven 
en rechtbanken - Enkele overwegingen », 
rede uitgesproken door de H. DuMON, eerste 
advocaat generaal, op de plechtige zitting 
van het Hof de 1° september 1975, blz. 31 
en voetnoten 98 en 99. 

(2) Zie noot 1 en raadpl. : cass., 3 mei 1974, 
motieven (A1·r. cass., 1974, blz. 967) en de 
conclusie van procureur-generaal Ganshof 
van der Meersch, inzonderheid blz. 982 ; 
25 juni 1974, motieven (ibid., 1974, blz. 1196) 
en de conclusie van eerste advocaat-generaal 
Dumon, inzonderheid blz. 1202 en 1203 ; 
6 september 1974, motieven, en 25 april 1975, 
motieven (ibid., 1975, blz. 21 en 940). 

(3) Zie noten 1 en 2. 



-430-

Overwegende dat de voorzieningen 
ingeschreven onder de nummers 2058 
en 2066 van de algemene rol tegen 
dezelfde beslissing zijn gericht en over
eenkomstig artikel I083 van het Gerech
telijk Wetboek dienen te worden samen
gevoegd; 

Wat de voorziening van 9 december 
I976 (nr. 2058 van de Algemene Rol) 
betreft : 

Overwegende dat, bij aangetekend 
stuk, gericht tot de griffier van de raad 
van beroep en op 3 januari 1977 ter grif
fie van het Hof neergelegd, Mr. Bayart, 
optredend voor eiser, verklaarde afstand 
te doen van de door eiser zelf op 9 decem
ber I976 ingestelde voorziening, met 
aanbod de kosten van deze voorziening 
te dragen; 

Dat deze afstand client te worden 
gedecreteerd ; 

W at de voorziening van 28 december 
1976 (n° 2066 van de Algemene Rol) 
betreft : 

Over het middel afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 97 van de Grand
wet, I2, § I, 24, § I, van het koninklijk 
besluit van IO november I967 betreffende 
de Orde der Geneesheren, en I van het 
koninklijk besluit van 28 april I970 
betreffende de overdracht van bevoegd
heden aan de raden van de Orde der 
Geneesheren, en van het beginsel van de 
continu'iteit van de openbare machten 
en diensten, 

do01·dat de beslissing op 29 november 
I976 werd geveld nadat de zaak op 
II oktober 1976 ter zitting van de raad 
van beroep werd onderzocht, en doordat 
aan dat onderzoek en aan het nemen van 
die beslissing deelnamen de heren J. Van
hooren, geneesheer te Roeselare, en 
J. Beerens, geneesheer te Gent, wier 
bevoegdheden op 13 mei 1976 een einde 
hadden genomen en niet hernieuwd 
werden, zulks zonder dat uit de beslissing 
of uit enig ander stull:: dat door het Hof 
in aanmerking kan worden genomen, 
blijkt dat de raad van beroep de vraag 
of het ten deze nodig was de zaak bij 
hoogdringendheid te zien beslechten door 
de raad van beroep zoals die samen
gesteld was v66r I3 mei I976 zou hebben 
onderzocht en positief zou hebben beant
woord, 

terwijl, nu luidens artikel 12, § 1, van 
voormeld koninklijk besluit van 10 no
vember 1967 de leden van de raden van 
beroep voor zes jaar worden verkozen, 

nu luidens artikel 1 van voormeld 
koninklijk besluit van 28 april I970 
de overdracht van bevoegdheden op de 
heden ten dage bestaande raden van 
beroep op I3 mei I970 plaatsgreep, nu 
derhalve de bevoegdheden van de heren 
Vanhooren en Beerens die in maart 1970 
tot led en van de N ederlandstalige Raad 
van Beroep werden verkozen, op 13 mei 
I976 verstreken, en nude bevoegdheden 
van gezegde geneesheren niet hernieuwd 
waren op II oktober 1976 en 29 november 
I976, datums waarop respectievelijk 
de zaak door de raad van beroep werd 
onderzocht en de beslissing werd geveld, 
hieruit volgt dat, overeenkomstig het 
beginsel van de continu'iteit van de 
openbare machten en diensten, de heren 
Vanhooren en Beerens dan pas aan het 
onderzoek van de zaak en aan het vellen 
van de beslissing mochten deelnemen 
indien de raad van beroep had gecon
stateerd dat het ten deze nodig was 
bij hoogdringendheid de zaak te zien 
beslechten door de raad van beroep 
zoals die v66r 13 mei I976 was samen
gesteld, 

en terwijl, bij gebrek aan dergelijke 
constatatie, de beslissing niet afdoende 
is gemotiveerd en niet voldoet aan wat 
door de artikelen 97 van de Grondwet 
en 24, § 1, van voormeld koninklijk 
besluit van 10 november 1967 wordt 
vereist : 

Overwegende dat de dokters J. Van
hooren en J. Beerens weliswaar op 
II oktober 1976 de zaak hebben onder
zocht en op 29 november I976 aan de 
beslissing van de raad van beroep hebben 
deelgenomen, zonder dat hun mandaat 
in de raad van beroep, dat op I3 mei 
1976 was verstreken, was hernieuwd; 

Overwegende echter dat het algemeen 
rechtsbeginsel van de continu'iteit van 
de openbare diensten, hetwelk zijn 
rechtvaardiging vindt in de noodzake
lijkheid van een ononderbroken voort
zetting en bestendigheid van de openbare 
diensten en hetwelk op de Orde der 
Geneesheren als publieke rechtspersoon 
toepasselijk is, impliceert dat personen 
die in de raden van beroep van de Orde 
der Geneesheren een mandaat vervullen, 
gerechtigd zijn, wanneer hun mandaat 
is verstreken, hun functie verder uit te 
oefenen totdat zij zijn vervangen en 
opnieuw zijn aangeduid ; 

Overwegende dat, in strijd met wat 
eiser voorhoudt, voormelde noodzake
lijkheid niet slechts in geval van hoog
dringendheid bestaat ; dat de raad van 
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beroep derhalve er niet toe gehouden 
was zulke hoogdringendheid vast te 
stellen; 

Dat de omstandigheid dat de raad van 
beroep zulke vaststelling niet doet, niet 
tot gevolg heeft dat de beslissing niet 
regelmatig is gemotiveerd ; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen ; 

Om die redenen, decreteert de afstand 
van de op 9 december 1976 ingestelde 
voorziening ; verwerpt de op 28 december 
1976 ingestelde voorziening; veroordeelt 
eiser in de kosten. 

9 december 1977. - 1e kamer. -
Voorzitter en Ve1•slaggever, de H. de 
Vreese, raadsheer waarnemend voor
zitter. - Gelijkluidende conclusie, de 
H. Tillekaerts, advocaat-generaal. 
Pleiter, de H. Bayart. 

1 e KAMER. - 9 december 1977, 

1° OASSATIEMIDDELEN.- BURGER
LIJKE ZAKEN, - MIDDEL AFGELEID 
UIT DE SOHENDING VAN DE BEWIJS
KRAOHT VAN EEN AKTE TOT VAST
STELLING VAN EEN OVEREENKOMST. -
AKTE NIET OVERGELEGD. - OVER
LEGGING DOOR DE ElSER VAN DE TEKST 
VAN EEN VERZEKERINGSPOLIS DIE ZO
GEZEGD DEZELFDE IS ALS DE OOR
SPRONKELIJKE AKTE. - TEKST VAN 
DE OORSPRONKELIJKE AKTE DIE NOOH 
UIT DE BESTREDEN BESLISSING NOOH 
UIT EEN PROOESSTUK BLIJKT.- NIET
ONTVANKELIJKHEID. 

2° VERZEKERINGEN.- VERPLIOHTE 
AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING IN
ZAKE MOTORRIJTUIGEN. VERZE
KERAAR VRIJWILLIG TUSSENGEKOMEN 
IN HET GEDING TUSSEN ZIJN VER
ZEKERDE EN DE BENADEELDEN. -
GEZAG VAN GEWIJSDE VAN HET VONNIS 
T.A.V. DE VERZEKERAAR. 

3° REOHTERLIJK GEWIJSDE. -
VERZEKERINGEN.- VERPLIOHTE AAN
SPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING INZAKE 
MOTORRIJTUIGEN. VERZEKERAAR 
VRIJWILLIG TUSSENGEKOMEN IN HET 
GEDING TUSSEN ZIJN VERZEKERDE EN 
DE BENADEELDEN. - GEZAG VAN 

GEWIJSDE VAN HElT VONNIS T.A.V. DE 
VERZElKERAAR. 

4o REOHTERLIJK GEWIJSDE. -
VERZEKERINGEN.- VERPLIOHTE AAN
SPRAKELIJKHEIDSVERZElKERING INZAKE 
MOTORRIJTUIGEN. VERZEKERAAR 
TUSSENGEKOMEN IN HET GEDING 
TUSSEN DE VERZEKERDE EN DE BUR
GERLIJKE PARTIJ. - HOGER BEROEP 
VAN DE VERZEKERAAR, MAAR NIElT VAN 
DE VERZEKERDE. - VERZEKERAAR DIE 
DEl VERZEKElRDE NIElT OP DE HOOGTE 
HEEFT GEBRAOHT VAN ZIJN VOORNEMEN 
HOGElR BEROEP IN TEl STELLEN. 
GEVOLGEN VAN DE BESLISSING IN 
HOGER BEROEP. 

1° Niet ontvankelijk is het middel ajgeleid 
uit de miskenning van de bewijskmcht 
van een verzekeringspolis die niet 1'egel
matig is overgelegd en waa1·van noch de 
best1·eden beslissing noch enig stuk, 
waarop het Hof vermag acht te slaan, 
de bewoordingen e1·van ove1·nemen, zelfs 
indien de eisM' aan het H of een jo1'mitle 
van polis voorlegt die zogezegd dezelfde 
is als die van de 001'Sp1·onkelijke akte. 

2° en 3° Als de verzekeraa1· van de bu1•ger
rechtelijke aansprakelijkheid inzake mo
tor?'ijtuigen vrijwillig is tussengekomen 
in het geding tussen de verzeke1·de en de 
benadeelden heejt het vonnis dat over 
dit geschil beslist te zijnen opzichte 
gezag van gewijsde. 

4° Als de ve1·zekeraa1· van de biwgM'
rechtelijke aansprakelijkheid inzake mo
tmTijtuigen, die vrijwillig is tussen
gekomen in het geding tussen zijn 
ve1·zekerde en de benadeelden, zonder de 
verzekerde te VM'wittigen tegen de bena
deelden hoge1· b01·oep heeft ingesteld, 
heeft het vonnis op dit hager beroep 
slechts t.a.v. de pm·tijen in hager 
beroep gezag van gewijsde ; dit gezag 
van gewijsde geldt niet voo1· de ver
zekM·de, zodat de 1•echtsbetrekkingen 
tussen de benadeelden en de verzekerde, 
enerzijds, en tussen de ve1·zekeraa1· en 
de benadeelde, anderzijds, verder be
heerst blijven door het vonnis van de 
eerste 1'echter ( 1). 

(1) Ter vrijwaring van de rechten van de 
verzekeraar zowel t.a.v. de verzekerde als van 
het slachtoffer, burgerlijke partij, heeft de 
wet voorzien in zijn tussenkomst in het geding 
tussen de verzekerde en het slachtoffer. 

In dit opzicht moet onderscheid worden 
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{NAAMLOZE vENNOOTSCHAP 
« ROYALE BELGE », 

T. EEMAN L. EN EEMAN J.) 

ARREST. 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 

gemaakt tussen de toestand van het slacht
offer en die van de verzekerde. 

In verband met de betrekkingen tussen 
het slachtofl'er, burgerlijke partij, en de 
verzekeraar, wordt in de wet bepaald dat 
het slachtoffer het vonnis tegen de verze
keraar slechts kan opwerpen voor zover 
deze rechtstreeks of onrechtstreeks in het 
geding is tussengekomen. 

Rij kan immers op velerlei wijzen tussen
komen : hetzij door dagvaarding ten verzoeke 
van de burgerlijke partij, hetzij door vrij
willige tussenkomst, hetzij door gedwongen 
tussenkomst op verzoek van de verzekerde. 

In al deze gevailen heeft het tussen het 
slachtoffer en de verzekerde uitgesproken 
vonuis ook gezag van gewijsde t.a.v. de 
verzekeraar. 

De wet heeft aan die procedureregels 
een regel toegevoegd met een bijzonder 
karakter, nl. dat het vonnis ook aan de 
verzekeraar kan worden tegenworpen, indien 
is komen vast te staan dat hij in feite de 
leiding van het geding op zich heeft genomen, 
d.w.z. dat hij, zonder op de terechtzitting 
aanwezig te zijn en zonder hierop persoonlijk 
te verschijnen o.m. door tussenkomst van 
de verzekerde, aile weren heeft doen gelden die 
volgens hem noodzakelijk waren. 

Door welke regels worden de respectieve 
rechten van de verzekeraar en van de ver
zekerde gevrijwaard ? 

Deze regels zijn dezelfde als die welke 
gelden voor de betrekkingen tussen de ver
zekeraar en de burgerlijke partij, hetzij door 
vrijwillige of gedwongen tussenkomst, hetzij 
door in feite de leiding te nemen van het 
geding. In al deze gevallen kan het tegen de 
verzekerde uitgesproken vonnis door hem 
worden opgewo.rpen tegen de verzekeraar, 
d.w.z. dat het tussen hen ook gezag van 
gewijsde heeft. 

Wat is nu, in dit geval, de respectieve 
toestand van de verzekeraar, van de ver
zekerde en van de burgerlijke partij, wanneer 
de verzekeraar in eerste aanleg is tussen
gekomen en het vonnis gezag van gewijsde 
en zelfs kracht van gewijsde heeft verkregen 
t.a.v. de verzekerde omdat laatstgenoemde 
geen rechtsmiddel heeft aangewend, maar de 
verzekeraar tegen het vonnis wel hoger beroep 
instelt? 

Bij dit hoger beroep komen de respectieve 

arrest, op 3 juni 1976 door het Hof van 
Beroep te Gent gewezen ; 

Overwegende dat uit de stukken waar
op het Hof vermag acht te slaan blijkt : 
1° dat de verweerders solidair met eiseres 
door vonnis van de Correctionele Recht
bank te Oudenaarde van 15 maart 1974 

rechten van de burgerlijke partij en van de 
verzekeraar weer ter sprake. Ret vonnis heeft 
tussen de partijen geen gezag van gewijsde 
meer van het ogenblik dat over het hoger 
beroep uitspraak is gedaan. Voortaan worden 
de betrekkingen tussen deze partijen aileen 
nog geregeld door het vonnis in hoger beroep. 
De burgerlijke partij kan van de verzekeraar 
niet meer krijgen dan wat in hoger beroep 
is beslist. 

De betrekkingen tussen de burgerlijke 
partij en de verzekerde die, bij hypothese, 
geen hoger beroep heeft ingesteld, blijven 
daarentegen beheerst door het vonnis van 
de eerste rechter. Indien dit vonnis aan de 
burgerlijke partij een grater bedrag toekent 
dan hetgeen door de rechter in hoger beroep 
werd vastgesteld, zal de burgerlijke partij 
van de verzekerde een hoger bedrag krijgen 
dan het bedrag dat zij van de verzekeraar 
zou kunnen vorderen. 

Welke regels worden dan, in dit geval, 
toegepast op de betrekkingen tussen de 
verzekeraar en zijn verzekerde ? Gesteld 
dat de verzekerde verplicht werd het vonnis 
t.a.v. de burgerlijke partij uit te voeren, kan 
hij dan het door hem betaalde bedrag voiledig 
terugkrijgen, zelfs als dit bedrag grater is dan 
het bedrag waartoe de verzekeraar t.o.v. 
de burgerlijke partij in hoger beroep werd 
veroordeeld ? 

Deze vraag is door het geannoteerde arrest 
beslecht. 

Ret komt erop neer vast te steilen in 
hoeverre het t.o.v. de verzekerde uitge
sproken vonnis aan de verzekeraar nog kan 
worden tegengeworpen, als laatstgenoernde 
hager beroep heeft ingesteld. 

In principe wordt er toepassing gemaakt 
van bovenvermelde regels inzake het tegen
werpen van de beslissing in hoger beroep en 
van de beslissing in eerste aanleg. 

Zulks betekent dat als de verzekerde niet 
in hager beroep komt tegen de beslissing 
waarbij hij civielrechtelijk is veroordeeld, 
terwijl de verzekeraar hoger beroep heeft 
ingesteld, aileen de beslissing in hoger beroep 
aan de verzekeraar kan worden tegenge
worpen. Indien, o.m. in hoger beroep, het 
bedrag van de aan de burgerlijke partij 
toegekende vergoeding minder bedraagt dan 
het bedrag waartoe de verzekerde in eerste 
aanleg was veroordeeld, bij een vonnis dat te 
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werden veroordeeld tot betaling van 
bepaalde bedragen aan de benadeelden 
van een verkeersongeval, 2° dat eiseres 
in dit geding voor de eerste rechter vrij
willig was tussengekomen; 3° dat enkel 
eiseres hager beroep tegen voormeld 

zijnen opzichte in kracht van gewijsde is 
gegaan, mag de verzekeraar zich beroepen 
op de beslissing in hoger beroep om de ver· 
zekerde slechts schadeloos te stellen naar rato 
van het in deze beslissing vastgestelde bedrag 
(cass., 19 december 1967, A1'1', cass., 1968, 
blz. 576 en noot 3). 

De verzekerde moet in dit geval aan de 
burgerlijke partij het verschil betalen tussen 
het bedrag van het vonnis in eerste aanleg 
en dat van de beslissing in hoger beroep. 

Het Hof heeft zich vroeger in deze zin uit
gesproken op 18 oktober 1965 (Bull. en Pas., 
1966, I, 219). In eerste aanleg was de ver· 
zekerde veroordeeld t.a.v. de burgerlijke 
partij. De verzekeraar was vrijwillig tussen· 
gekomen, maar er werd geen veroordeling 
te zijnen laste uitgesproken. De verzekerde 
had geen hoger beroep ingesteld, doch de 
verzekeraar wel. Onclertussen had cle ver· 
zekercle cle burgerlijke partij ten volle schacle-

. loos gestelcl. 
De rechter in hoger beroep had de vorcle

ring van de verzekeraar doelloos verklaard. 
Deze beslissing werd vernietigd. Het Hof 

was van oorcleel clat het gezag van gewijscle 
gold zowel voor cle betrekkingen tussen cle 
verzekeraar en cle verzekercle als voor cle 
betrekkingen tussen cle verzekeraar en cle 
burgerlijke partij ; dat cle verzekeraar er 
dan ook belang bij had zijn rechten en ver· 
plichtingen in boger beroep te cloen vast
stellen met cle beslissing dat de verzekerde 
geen enkele fout had begaan die in oorzakelijk 
verband stond met de schade of dat het 
schadebedrag kleiner was dan hetgeen in 
eerste aanleg was aangenomen. 

In dezelfde zin, hoewel minder uitdrukke· 
lijk, wegens de aarcl van de aangevoerde 
middelen, zie de volgende arresten van het 
Hof : 13 april 1961 (Bull. en Pas., 1961, I, 
764), 20 december 1971 (A1'1', cass., 1972, 
blz. 382) en 28 oktober 1975 (ibid., 1976, 
blz. 269). In elk van deze arresten is aan de 
verzekeraar het recht erkend om hoger 
beroep in te stellen, hoewel de verzekerde dit 
niet heeft gedaan. 

Deze regels moeten evenwel in verbancl 
worden gebracht met de regels inzake de 
leicling van het geding door de verzekeraar, 
zoals de wet van 1 juli 1956 deze heeft opgevat 
en geregeld. 

Indien de verzekeraar hetzij rechtstreeks, 
hetzij onrechtstreeks de leiding van het 

vonnis instelde en dit alleen tegen de 
burgerlijke partijen ; 4° dat door arrest 
van 4 december 1974 van het Hof van 
Beroep te Gent het door de eerste 
rechter vastgestelde schadebedrag met 
200.000 frank werd verminderd; 

geding op zich.heeft genomen, in de betekenis 
van artikel 9 van vorenvermelcle wet, en 
indien hij in boger beroep komt, moet hij 
daarvan aan de verzekerde kennis geven 
zoclanig dat deze zulks ook kan doen. 

De uit te spreken beslissing gelclt dan ook 
voor de verzekerde en zijn verzekeraar, en 
de verzekerde zal geen hoger bedrag aan de 
burgerlijke partij moeten betalen dan het 
bedrag waartoe de verzekeraar werd ver
oordeelcl. 

Heeft nu de verzekeraar, hoewel hij de 
leiding van het geding op zich had genomen, 
de verzekerde niet op de hoogte gebracht 
van zijn beslissing boger beroep in te stellen, 
of deze verwittigd heeft op een ogenblik 
dat, gelet op het verval van de termijn, de 
verzekerde zelf niet meer in hoger beroep kon 
komen, dan kan de rechter hieruit afleiden 
clat de verzekeraar alclus een fout heeft 
begaan in de uitvoering van zijn contractuele 
verbintenissen t.o.v. de verzekerde en dat hij 
de beslissing op zijn boger beroep tegen 
laatstgenoemde clus niet kan aanvoeren. 
Hij zou dus jegens de verzekerde kunnen 
gehouclen zijn tot cle uitvoering van de 
veroorclelingen die ten opzichte van de 
verzekercle in eerste aanleg zijn uitgesproken, 
zelfs inclien het bedrag groter was clan dat 
waartoe hij jegens cle burgerlijke partij in 
hoger beroep wercl veroordeelcl. 

Het geannoteerd arrest verwijst naar cleze 
toestancl wanneer het zegt dat cle beslissing 
van cle rechter in hoger beroep vaststelt clat 
de verzekeraar de leiding van het gecling op 
zich had genomen, maar dat hij zijn ver
zekercle niet tijclig heeft verwittigd van zijn 
becloeling hoger beroep in te stellen of aan 
cle verzekercle cle inlichtingen niet heeft 
verstrekt om hoger beroep in te stellen, en 
dat de appeltermijn verstreken was toen de 
verzekercle vernam dat de verzekeraar in 
boger beroep was gekomen. 

Nu aan de verzekercle niets kan worden 
verweten, moet de verzekeraar alleen de 
gevolgen clragen van zijn verzuim jegens zijn 
verzekerde. De verzekeraar kan hem cle 
beslissing in hoger beroep niet tegenwerpen, 
terwijl cle beslissing in eerste aanleg t.o.v. 
de verzekercle kracht van gewijscle heeft 
gekregen. Daar de verzekercle, door de schuld 
van de verzekeraar, zijn rechten in hoger 
beroep niet kon cloen gelden, heeft de beslis
sing op clit rechtsmicldel ten opzichte van de 
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Over het middel afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 3 en 9 van de wet 
van 1 juli 1956 betreffende de verplichte 
aansprakelijkheidsverzekering inzake mo
torrijtuigen, 1134, 1135, 1319, 1320, 
1322, 1349, 1350, 1352, 1382, 1383 van 
het Burgerlijl~ Wetboek, 97 van de 
Grondwet, 23, 24, 25, 26, 27, en 28 van 
het Gerechtelijk W etboek, 

doordat het hof van beroep eiseres 
veroordeelt om aan de verweerders 
dekking te verlenen ten belope van het 
bedrag van de schadevergoeding geraamd 
?-oor de eerste rechter, zitting houdend 
m strafzaken, voor wie de drie partij en 
v~rschenen, niettegenstaande de wijzi
gmgen aan de raming van deze rechter, 
d~e . door de rechters in hoger beroep, 
z1ttmg houdend in strafzaken en voor 
wie enkel eiseres als appellante verscheen, 
werden aangebracht, zulks op grond van 
de volgende red en en : « (De verweerders) 
st~llen dat, niettege!:staande het gun
stiger resultaat dat ZIJ op gebied van de 
te betalen schadevergoeding in hoger 
beroep heeft bekomen, (eiseres) niet
temin, als assuradeur van de burger
rechtelijke aansprakelijkheid, ertoe is 
gehouden dekking te verlenen aan haar 
verzekerde tot beloop van de door de 
burgerlijke partijen gevorderde betalin
g~n, daar deze het rechtstreeks gevolg 
ZIJn van het verkeersongeval, waarvoor 
geen reden van verval noch verhaal 
te&en hen kan ingeroepen worden. 
(E1seres) daarentegen stelt dat zij al haar 
verplichtingen jegens (de verweerders) 
h~eft voldaan, _nu zij de schadevergoe
dmgen zowel m eerste aanleg als in 
hoger beroep heeft betwist en deze 
vervolgens heeft vereffend in de mate 
dat deze te haren opzichte definitief, 
ten belope van het met 200.000 frank 
verminderde bedrag, werden uitge
sproken. Dat de verzekeraar, die zelf 
vrijwillig in het geding is tussengekomen, 
gerechtigd is, afzonderlijk van haar 
verzekerde, hoger beroep in te stellen, 
kan bezwaarlijk worden betwist. Dit 
neemt echter niet weg dat vermits 

verzekerde geen gezag van gewijsde, d.w.z. 
dat hij overeenkomstig zijn verzekerings
overeenkomst van de verzekeraar schadeloos
stelling kan eisen voor zijn veroordelingen 
in eerste aanleg, zonder dat de verzekeraar 
aan de verzekerde de beslissing in hoger 
beroep kan tegenwerpen. 

Zo is er van het gezag van gewijsde van 
de beslissing over de vergoeding aan de 
burgerlijke partij tussen de partijen, inzonder-

( eiseres) verkoos ten deze de leiding van 
de burgerlijke belangen waar te nemen, 
overeenkomstig de haar bij artikel 9 van 
de -yvet van.~ juli 1956 toegekende prero
gatieven, ZlJ haar verzekerde diende in 
te lichten nopens haar standpunt aan
gaande de opportuniteit hoger beroep 
in te stellen. (Eiseres) kon krachtens 
artikel 22 van de verzekeringspolis 
(de verweerders) verplichten tot het 
instellen van hoger beroep enkel wat 
de burgerlijke belangen betreft. (Eiseres) 
heeft evenwel nagelaten haar verzekerde 
te nuttigen tijde van haar voornemen in 
te lichte!:, of hem instructies te geven 
opdat hiJ hoger beroep zou instellen. 
Er kan bezwaarlijk aan (de verweerders) 
worden verweten dat zij niet zelf het 
initiatief om hoger beroep in te stellen 
hebben .. genomen. Het risico (bestond) 
dat, biJ hoger beroep vanwege (de 
verweerders) tegen het vonnis van 
15 maart 1974, op het eventueel inciden
teel beroep van de burgerlijke partijen, 
de schadevergoedingen zouden worden 
verhoogd. In dit geval kon (eiseres) 
terecht de bepalingen van artikel 17 van 
de modelpolis inroepen, luidens welke 
dergelijke beslissing haar niet tegen
ste~?aar was. Aangezien hun belangen 
gehJklopend waren met die van de 
verzekerde (lees : de verzekeraar) en er 
geen gronden tot regresvordering be
stonden, mochten (de verweerders) er 
zich normaliter aan verwachten dat 
(eiseres) hun verdediging verder zou 
waarnemen ingevolge de algemerie polis
voorwaarden, en de nodige instructies 
zo~ geven om haar verzekerde gelegen
hmd te geven om, sam en met haar, naar 
best vermogen, de rechten van (de 
verweerders) te vrijwaren. Uit dit alles 
dient te worden afgeleid - in strijd 
met de beoordeling van de eerste rechter 
- dat, nu (eiseres) de feitelijke leiding 
van het burgerlijk geding waarnam, het 
haar behoorde, bij toepassing van arti
kel 22 van de algemene polisvoorwaarden, 
haar verzekerde te betreklmn in het 
geding in hoger beroep, wat zij naliet 

heid t.a.v. de verzekeraar en de verzekerde 
slechts sprake voor zover aile partijen gelijk~ 
tijdig hun rechten hebben kunnen doen 
gelden. Als een van de partijen, door de 
schuld van een partij, in het geding niet kon 
tussenkomen ten einde haar rechten t.a.v. 
aile andere te kunnen vrijwaren, heeft de 
uit te spreken beslissing te haren opzichte 
geen gezag van gewijsde. 

E.K. 
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te doen. Zij is derhalve gehouden de 
contractuele dekking voor de gehele 
schadevergoeding aan (de verweerders) 
te verzekeren. (Eiseres) had slechts dan 
het voordeel van de gescheidenheid van 
haar actie met die van (de verweerders) 
kunnen inroepen, indien deze laatsten, 
alhoewel door haar verzocht om hager 
beroep in te stellen, dit zouden hebben 
verzuimd, in welk geval (de verweerders) 
vanzelfsprekend persoonlijk hadden 
moeten instaan voor de nadelige ge
volgen, qua schadebedrag, van hun 
nalatigheid ,,, 

te1·wijl, ee~·ste onderdeel, artikel 22, 
tweede lid, van de algemene polis
voorwaarden voor de verzekeraar enkel 
de mogelijkheid bepaalt om, bijvoorbeeld 
in het geval hij niet vrijwillig in een 
burgerlijk geding is tussengekomen, zijn 
verzekerde te verplichten hager beroep 
in te stellen; ditzelfde artikel 22, tweede 
lid, aan de verzekeraar, in het geval hij 
vrijwillig in een op burgerlijk gebied 
tegen zijn verzekerde gevoerde geding 
is tussengekomen, en in het geval hij 
overweegt hager beroep in te stellen, 
echter hoegenaamd niet oplegt zijn 
verzekerde te verplichten eveneens dit 
rechtsmiddel uit te oefenen, zodat het 
hof van beroep, door het door de rechters 
in hager beroep soeverein vastgestelde 
feit, dat eiseres haar voornemen om 
hager beroep tegen het vonnis van 
15 maart 1974 in te stellen niet aan de 
verweerders heeft medegedeeld, te be
schouwen als een contractuele fout 
vanwege eiseres ten gevolge waarvan 
het haar voordelig arrest van 4 december 
197 4, dat de schadeloosstelling aan de 
slachtoffers van eerste verweerders aqui
liaanse fout verminderde, niet als maat
staf van haar vrijwaringsp1icht zou 
kunnen dienen, van artikel22, tweede lid, 
van de algemene polisvoorwaarden een 
interpretatie geeft welke met de ldare 
en duidelijke termen ervan niet verenig
baar is en aldus de bewijskracht van 
gezegd artikel miskent (schending van 
de artikelen 1319, 1320, 1322 van het 
Burgerlijk Wetboek en 97 van de 
Grondwet); 

tweede onde1·deel, de omstandigheid dat 
de verzekeraar de leiding van een tegen 
zijn verzekerde gevoerd burgerlijk geding 
op zich heeft genomen, evenmin de 
verplichting voor hem medebrengt om, 
wanneer hij vrijwillig in het geding is 
tussengekomen en hager beroep tegen 
de tussengekomen beslissing overweegt, 
dit laatste aan de verzekerde mede te 
delen ; het enige wettelijke gevolg van de 

leiding van het geding, door de ver
zekeraar op zich genomen, immers bestaat 
in de uitbreiding van het gezag van 
gewijsde van een gerechtelijke beslissing 
- uitkomst van een geding waarbij hij 
geen partij was doch waarvan hij de 
leiding had aanvaard, gezag dat krach
tens artikel 1351 van het Burgerlijk 
Wetboek tot de bij gezegd geding 
betrokken partijen is beperkt - tot de 
verzekeraar, krachtens artikel 9 van de 
wet van 1 juli 1956 ; het hof van beroep 
derhalve, door het feit dat eiseres de 
leiding op zich had genomen van het 
tegen de verweerders gevoerde burger
lijke geding, waarin zij vrijwillig was 
tussengekomen, te beschouwen als voor 
haar de verplichting inhoudend om de 
verweerders van haar voornemen inzake 
rechtsmiddelen op de hoogte te brengen, 
aan het gegeven van de leiding van het 
tegen zijn verzekerde gerichte geding, 
door de verzekeraar op zich genomen, 
een draagwijdte toekent aangaande de 
verplichtingen van deze laatste, welke 
toevoegt zowel aan artike1 9 van de wet 
van 1 juli 1956 als aan de door de ver
zekeringnemer en de verzekeraar overeen
gekomen contractuele bepalingen (schen
ding van de artikelen 9 van de wet van 
1 juli 1956, 1134, 1135 van het Burgerlijk 
Wetboek en 97 van de Grondwet); 

derde onderdeel, de verzekeraar van de 
burgerrechtelijke aansprakelijkheid in
zake motorrijtuigen ertoe is gehouden 
dekking te verlenen aan de verzekerde 
voor de gevolgen van diens aquiliaanse 
fout, welke gevolgen bestaan in de door 
de verzekerde aan de door gezegde fout 
benadeelde uit te keren schadevergoe
ding ; nu bedoelde dekkingsverplichting 
door het contract van verzekering aan 
de verzekeraar is opgelegd, het beloop 
van de aldus te vrijwaren schadevergoe
ding niet in de verzekeringsovereenkomst 
wordt bepaald maar wel, zoals ten deze, 
gerechtelijk ; de verzekeraar dan ook 
gehouden is zijn verzekerde te vrijwaren 
voor de gevolgen van diens aquiliaanse 
fout zoals deze laatste werden geraamd 
door een gerechtelijke beslissing met 
gezag van gewij sde voor de verzekeraar ; 
inderdaad, nu de dekkingsverplichting 
op de verzekeraar rust, de vaststelling 
van de geldelijke omvang van deze 
verplichting noodzakelijk geschiedt door 
een gerechtelijke beslissing, tegenstel
baar aan de verzekeraar, schuldenaar 
van gezegde verbintenis ; het vonnis van 
15 maart 1974 van de Oorrectionele 
Rechtbank te Oudenaarde ten deze voor 
de verzekeraar geen gezag van gewijsde 
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vertoont, ten gevolge van het door deze 
laatste ingestelde hoger beroep en van 
de wijzigingen door het Hof van Beroep 
te Gent aangebracht aan het door de 
eerste rechter te hoog geraamde bedrag 
van de aan de slachtoffers van eerste 
verweerders aquiliaanse fout toekomende 
schadevergoeding; de dekkingsverplich
ting van eiseres bijgevolg, wat de omvang 
ervan betreft, door het haar tegenstelbare 
arrest van 4 december 1974 van het Hof 
van Beroep te Gent is vastgesteld ; 
het hof van beroep dienvolgens, door 
eiseres te veroordelen om de verweerders 
te vrijwaren ten belope van de door de 
Correctionele Rechtbank te Oudenaarde 
op 15 maart 1974 bepaalde schade
vergoeding, het gezag van gewijsde 
miskent zowel van dit vonnis, in de zin 
dat het niet aan eiseres tegenstelbaar is, 
als van het arrest van 4 december 197 4 
van het Hof van Beroep te Gent, enige 
beslissing die voor eiseres verplichtingen 
inhoudt (schending van de artikelen 23, 
24, 25, 26, 27, 28 van het Gerechtelijk 
Wetboek, 1349, 1350 en 1352 van het 
Burgerlijk W etboek) ; door eiseres als 
contractuele schuldenaar te beschouwen 
van een bedrag tot dekking van de 
gevolgen van eerste verweerders aqui
Iiaanse fout, waarvan het bedrag de enige 
aan eiseres tegenstelbare gerechtelijke 
definitieve raming van de omvang van 
de te vrijwaren gevolgen overtreft, zowel 
de wettelijke bepaling van de dekkings
verplichting van eiseres, krachtens arti
kel 3 van de wet van 1 juli 1956, als de 
contractuele, krachtens artikel 1 van de 
algemene polisvoorwaarden, schendt 
(schending van de artikelen 3 van de 
wet van 1 juli 1956, 1134, 1135, 1382 en 
1383 van het Burgerlijk Wetboek) : 

W at het eerste onderdeel betreft : 

Overwegende dat eiseres de misken
ning van de bewijskracht van artikel « 22, 
tweede lid "• van de algemene polis
voorwaarden aanvoert; dat het arrest 
vaststelt dat eiseres, « krachtens arti
kel 22 van de verzekeringspolis "• de 
verweerders kon verplichten tot het 
instellen van hoger beroep wat enkel 
de burgerlijke belangen betreft ; 

Overwegende dat het onderzoek van 
het onderdeel vereist dat het Hof kemlis 
zou kunnen nemen van de volledige 
tekst van voormeld artikel 22 ; 

Overwegende dat, bij gebrek aan 
overlegging van de ondertekende ver
zekeringspolis met haar algemene voor
waarden, het Hof niet kan nagaan of het 
stuk waarop het vonnis steunt hetzelfde 

is als het stuk dat bij de voorziening 
is gevoegd; 

Dat het onderdeel voor het overige 
niet preciseert waardoor artikel 97 van 
de Grondwet zou zijn geschonden ; 

Dat het onderdeel niet ontvankelijk is ; 

W at het derde onderdeel betreft : 
Overwegende dat, nu eiseres voor de 

Correctionele Rechtbank te Oudenaarde 
in het geding tussen de verweerders, haar 
verzekerden, en de benadeelden vrij
willig tussenkwam, het vonnis van 
deze rechtbank haar zowel door de 
benadeelden als door de verweerders 
kon worden tegengesteld ; 

Overwegende dat, wanneer eiseres 
tegen de benadeelden hoger beroep 
instelt, voormeld vonnis zijn gezag van 
gewijsde verliest tussen deze partijen, 
doch niet tussen de verweerders en de 
benadeelden en evenmin tussen de 
verweerders en eiseres, hun verzekeraar ; 

Overwegende dat zulks niet wegneemt 
dat, in de contractuele betrekkingen 
tussen de verzekeraar en de verzekerde, 
wanneer deze laatste die, zoals ten deze, 
de benadeelden betaalde, van de ver
zekeraar dekking vordert, laatstgenoemde 
tegen zijn verzekerde een contractuele 
fout kan inroepen om hem dekking te 
weigeren; 

Overwegende dat het arrest vaststelt 
dat eiseres heeft nagelaten haar ver
zekerde te nuttigen tijde in te Iichten 
over haar voorne1nen hoger beroep in te 
stellen of hem instructies te geven opdat 
hij hoger beroep zou aantekenen, dat 
voor de verweerders de beroepstermijn 
was verstreken toen zij konden vernemen 
dat eiseres hoger beroep had ingesteld 
en dat de verweerders er zich normaal 
mochten aan verwachten, aangezien hun 
belangen gelijklopend waren met die van 
eiseres en er geen gronden tot regres
vordering bestonden, dat eiseres de 
nodige instructies zou geven om haar 
verzekerde gelegenheid te geven om, 
samen met haar, naar best vermogen, 
de rechten van de verweerders te vrij
waren; 

Overwegende dat het arrest verder 
oordeelt dat eiseres slechts dan het 
voordeel van de gescheidenheid van haar 
actie met die van de verweerders had 
kunnen inroepen, indien deze laatsten, 
hoewel door haar verzocht om hoger 
beroep in te stellen, dit zouden hebben 
verzuimd, in welk geval de verweerders 
vanzelfsprekend persoonlijk hadden 
moeten instaan voor de schadelijke 
gevolgen, qua schadebedrag, van hun 
nalatigheid ; 
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Overwegende dat het arrest aldus 
beslist dat, op contractueel gebied, de 
verweerders ten aanzien van eiseres geen 
fout hebben begaan waardoor hun de 
dekking van eiseres kon worden ge
weigerd; 

Overwegende dat, nu het vonnis van de 
Correctionele Rechtbank te Oudenaarde 
door de verweerders aan eiseres tegen
stelbaar was en nu het arrest vaststelt 
dat de verweerders, door geen hoger 
beroep tegen voormeld vonnis in te 
stellen, geen contractuele fout ten aan
zien van eiseres hebben gepleegd, het 
arrest wettelijk beslist dat eiseres ver
plicht is aan de verweerders dekking 
te verlenen tot beloop van de schade
bedragen welke zij, op grond van voor
meld vonnis, aan de benadeelden hebben 
betaald; 

Dat het onderdeel naar recht faalt ; 

W at het tweede onderdeel betreft : 

Overwegende dat, zoals uit het ant
woord op het derde onderdeel blijkt, 
het arrest zijn beslissing door de in dit 
antwoord aangehaalde consideransen 
wettelijk verantwoordt, zodat de grief 
zonder invloed blijft op de wettelijkheid 
van de beslissing en dit onderdeel van het 
middel dan ook, bij gebrek aan belang, 
niet ontvankelijk is ; 

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

9 december 1977. - 1e kamer. -
Voo?·zitte?', de H. de Vreese, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - Verslaggeve?·, 
de H. Sury. - Gelijkluidende concl1tsie, 
de H. Krings, advocaat-generaal. 
Pleiter, de H. Biitzler. 

1 e KAMER. - 9 december 1977, 

RECHTBANKEN. V:IDRZOEK-

SOHRIFT TOT ONTTREKKING VAN DE 
ZAAK AAN DE REOHTER, WAARVAN 
SPRAKE IS IN DE ARTIKELEN 648 EN 652 
TOT 657 VAN HET GEREOHTELIJK WET
BOEK. - KENNISGEVING VAN HET 
VERZOEKSCHRIFT. - KENNISGEVING 
AAN DE NIE1T VERZOEKENDE PARTIJEN. 

RECHTBANKEN. VEJRZOEK-

SCHRIFT TOT ONTTREKKING VAN DE 
ZAAK AAN DE RECHTER, WAARVAN 
SPRAKE IS IN DE ARTIKELEN 648 EJN 652 

TOT 657 VAN HET GE1RECHTE1LIJK WEJT
BOEK. - REJCHTER DIEJ GEDURENDEJ 
MEER DAN ZEJS MAANDEN HEJEFT VER
ZUIMD EJEN ZAAK TE1 BE1REOHTEN DIE HIJ 
IN BERAAD HEEFT GEJNOMEN.- ARTI
KE1L 652. - BETEJKENIS VAN HET 
WOORD « VERZUIMEN >>. 

RECHTBANKEN. VERZOEK-
SCHRIFT TOT ONTTRE1KKING VAN DE 
ZAAK AAN DE REOHTER, WAARVAN 
SPRAKE IS IN DE ARTIKELEN 648 EN 652 
TOT 657 VAN HE1T GE1RECHTE1LIJK WET
BOEK. - VlllRTRAGING VANWEGE DE 
RECHTE1R DE ZAAK TE BERE10HTEN DIE 
HIJ IN BERAAD HEEFT GENOMEN. 
0VERMAOHT.- GEVOLG. 

RECHTBANKEN. VERZOEK-
SCHRIFT TOT ONTTREJKKING VAN DE 
ZAAK AAN DE REJOHTEJR WAARVAN 
SPRAKE1 IS IN DE ARTIKELEN 648 EN 652 
TOT 657 VAN HET GEREOHTELIJK WET
BOEJK. - lNDIENING VAN HE1T VE1RZOEK
SOHRIFT. - AAN DEZEJ INDIENING MOEJT 
GEEN « VOORONDERZOEJK >> VOORAFGAAN. 

RECHTBANKEN. VERZOEK-
SOHRIFT TOT ONTTREKKING VAN DE 
ZAAK AAN DE REOHTER, WAARVAN 
SPRAKE IS IN DE ARTIKELEN 648 EN 652 
TOT 657 VAN HET GEREOHTELIJK WET
BOEK.- VERWIJZING VAN DE ZAAK.
HET HoF WIJST DE REOHTER AAN NAAR 
WIEJ DEJ ZAAK WORDT VERWEZEJN. 

1° Van het ve?'Zoekschrijt tot onttrekking 
van de zaak aan de ?'echter, ingediend 
ove?·eenkomstig de artikelen 648 en 652 
tot 657 van het Gerechtelijk Wetboek, 
van de m·bij gevoegde stukken en van het 
arrest van het Hoj dat beveelt dat mede
deling wordt gedaan aan de betrokken 
rechters moet door de griffier van het Hoj 
aan de niet ve1·zoekende pa1·tijen kennis 
w01·den gegeven. 

2° H et woord « ve1·zuimen >> in de context 
van de wetsbepalingen waa1·in a1·tikel 652 
van het Ge1·echtelijk Wetboek is geplaatst 
mag niet in de tucht?·echtelijke zin 
van het woo1·d worden opgevat en even
min noodzakelijk w01·den begrepen in 
de zin van « joutieve nalatigheid >> ; 

het betekent « niet voldoen aan de 
verplichting uitspmak te doen >>. 

3° Zo het Hoj, bij de beoordeling van een 
verzoeksch?-ijt tot onttrekking van de 
zaak aan de rechter omdat hij gedu1·ende 
mee?' dan zes maanden heejt verzuimd 
een zaak te be?·echten die hij in beraad 
heejt genomen, rekening mag h01tden met 
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de omstandigheden van de zaak en onder 
meer met een toestand van ove1·macht, 
moet het nochtans als doo1·slaggevende 
factor de belangen van een goede rechts
bedeling in aanmerking nemen. 

4° Aan de indiening van het ve?·zoekschrijt 
tot ontt1·ekking van de zaak aan de 
?'echter ove1·eenkomstig de artikelen 648 
en 652 tot 657 van het Gerechtelijk 
Wetboek moet geen onderzoek voo?'af
gaan; wanneer het Hof het wenselijk 
acht, wint het alle nuttige inlichtingen 
in (1). 

5° fVannee?' het Hof een zaak ontt?·ekt aan 
de rechter die gedurende meer dan zes 
maanden verzuimd heejt de zaak te 
berechten die hij in beraad heeft genomen, 
wijst het de rechte?' aan naa1· wie het de 
zaak verwijst; het kan de zaak verwijzen 
naar hetzelfde gerecht, dat ande1·s is 
samengesteld. 

(PROOUREUR·GE'NERAAL BIJ HET HOF VAN 
BE'ROEP TE BRUSSE'L, IN ZAKE PER· 
SONENVENNOOTSOHAP MET BE'PE'RKTE 
AANSPRAKELIJKHEID « FAVEL >> TEGEN 
LAFERE.) 

ARREST (Ve?'taling). 

HET HOF ; - Gelet op het verzoek
schrift uitgaande van de Procureur
generaal bij het Hof van Beroep te 
Brussel, op 20 oktober 1977 ter griffie van 
het Hof neergelegd en ertoe strekkende 
de zaak ingeschreven op de algemene rol 
van de Rechtbank van Koophandel 
te Brussel onder nr. 1213/77 aan de 
heren Grootaert, rechter in de rechtbank 
van koophandel, Vermoesen en Gillis, 
rechters in handelszaken, te onttrekken; 

Gelet op het arrest door het Hof op 
25 november 1977 gewezen en waarbij 
bevolen werd dat van alles mededeling 
zou worden gedaan ; 

Gelet op de verklaringen door voor
noemde rechters onderaan op de uitgifte 
van het arrest van 25 november 1977 
gesteld; 

Overwegende dat aan de niet ver
zoekende partijen door de griffier bij 
gerechts brief kennis werd gegeven van 
het verzoekschrift strekkende tot out
trekking van de zaak aan de rechter, van 
de stukken die er bij zijn gevoegd en van 

(1) Zie het arrest van het Hof van 25 no
vember 1977, supra, biz. 345. 

het arrest van 25 november 1977; dat die 
partijen voor het Hof niet zijn ver
schenen; 

Overwegende dat het verzoekschrift 
aanvoert dat de erin vernoemde rechters 
gedurende meer dan zes maanden hebben 
verzuimd de onderwerpelijke zaak, die 
zij in beraad hadden genomen, te 
berechten; 

Overwegende dat het woord " ver
zuimen », in de context waarin artikel 652 
van het Gerechtelijk Wetboek is 
geplaatst, geenszins in de tuchtrechte
lijke zin van het woord dient te worden 
opgevat ; dat het evenmin noodzakelijk 
in de zin van foutieve nalatigheid moet 
worden begrepen ; dat " verzuimen " in 
de zin van voormeld artikel 652 moet 
worden verstaan als " niet voldoen aan de 
verplichting vonnis uit te spreken " ; 

Overwegende dat, zo het Hof, bij de 
beoordeling van een verzoekschrift tot 
onttrekking van de zaak aan de rechter 
op grond van zodanig verzuim, rekening 
mag houden met de omstandigheden van 
de zaak en onder meer met een toestand 
van overmacht, het voor zijn beslissing 
nochtans als doorslaggevende factor de 
belangen van een goede rechtsbedeling 
in aanmerking moet nemen ; 

Overwegende dat uit wat voorafgaat 
volgt dat geen " vooronderzoek " aan 
het neerleggen van het verzoekschrift 
moet voorafgaan ; dat trouwens de 
bepalingen van de artikelen 655, 656 en 
657 van het Gerechtelijk Wetboek het 
Hof de mogelijkheid bieden, wanneer het 
dit noodzakelijk of wenselijk acht, aile 
dienstige inlichtingen in te winnen, wat 
ten deze is gebeurd; 

Dat de rechten van de verdediging 
niet werden geschonden ; 

Overwegende dat uit de stukken 
waarop het Hof vermag acht te slaan 
blijkt dat voornoemde rechters gedurende 
meer dan zes maanden de onderwerpe
lijke zaak niet hebben berecht, hoewel 
ze die in beraad hadden genomen ; dat 
de dag voor de uitspraak niet eens is 
bepaald; 

Overwegende dat geen overmacht, 
zelfs niet de beweerde overbelasting van 
deze rechters, opweegt tegen de noodzaak, 
met het oog op een goede rechtsbedeling, 
elke mogelijkheid tot het verder aan
slepen van de zaak uit te schakelen ; 

Dat het verzoekschrift gegrond is ; 

Om die redenen, onttrekt de zaak 
ingeschreven op de algemene rol van de 
Rechtbank van Koophandel te Brussel 
onder nr. 1213/77 aan de heren Grootaert, 
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rechter in de rechtbank van koophandel, 
Vermoesen en Gillis, rechters in handels
zaken; verwijst de zaak naar de anders 
samengestelde Rechtbank van Koop
handel te Brussel ; laat de kosten ten 
laste van de Staat. 

9 december 1977. - 1e kamer. -
Voorzitte~·, de H. de Vreese, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - V erslaggeve1·, 
de H. Chatel.- Gelijkluidende conclusie, 
de H. Krings, advocaat-generaal. 

3e KAMER.- 12 december 1977. 

ADMINISTRATIEVE GELDBOETEN. 
- TOEPASSING VAN DE ADMINISTRA· 
TIEVE GELDBOETE GEVORDERD DOOR 
DE BEVOEGDE AMBTENAAR DIE AAN 
EEN WlliRKGEVER EEN DERGELIJKE 
GELDBOETE HEEFT OPGELEGD. - DE 
ARBEIDSGEREOHTEN JVIOGEN NOOH 
AMBTSHALVE NOOH OP VlliRZOEK VAN 
DE REKWIRANT RET BEDRAG VlliRHOGEN 
VAN DE DOOR HEM VASTGESTELDE 
GELDBOETE WAARVAN HIJ AAN DE 
WlliRKGEVER KENNIS HEEFT GEGEVlliN. 

De arbeidsgerechten waarbij een verzoek 
tot toepassing van de administ1·atieve 
geldboete aanhangig is, kunnen noch 
ambtshalve noch op verzoek van de 
rekwirant een hogere geldboete uit
sp1·eken dan het bedrag dat door de bij 
m·tikel 6 van de wet van 30 juni 1971 
aangewezen ambtenaar is vastgesteld bij 
de kennisgeving van zijn beslissing. 
(Artt. 7 en 8 wet van 30 juni 1971 
betreffende de administratieve geld
boeten toepasselijk in geval van in
brenk op sommige sociale wetten.) 

(PROOUREUR·GENERAAL BIJ RET HOF VAN 
BEROEP TE BRUSSEL, T. BELGISOHE 
STAAT, MINISTER VAN TEWlliRKSTELLING 
EN ARBEID, FRANOHIMONT, q.q., EN 
VANDEN BRANDE.) 

ARREST (ve1•taling). 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 7 april 1977 door het Arbeids
hof te Brussel gewezen ; 

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

van het algemeen rechtsbeginsel neer
gelegd in artikel 1138, 2°, van het 
Gerechtelijk Wetboek en van de arti
kelen 8 en 9 van de wet van 30 juni 1971 
betreffende de administratieve geld
boeten toepasselijk in geval van inbreuk 
op sommige sociale wetten, 

doordat het arbeidshof het totale 
bedrag van de administratieve geld
boeten, waarvan de door de Koning 
aangewezen ambtenaar de toepassing 
had gevorderd, ambtshalve van 11.000 
tot 18.000 frank heeft verhoogd, 

tm·wijl er door de rechter niet meer 
mag worden toegekend dan er gevraagd 
is : 

Ten aanzien van het middel van niet
ontvankelijkheid door de eerste twee 
verweerders tegen het middel opgeworpen 
en hieruit afgeleid dat, in zoverre het 
middel is afgeleid uit de schending van 
artikel 97 van de Grondwet en van de 
artikelen 8 en 9 van de wet van 30 juni 
1971, het niet aangeeft in welk opzicht die 
bepalingen zouden geschonden zijn : 

Overwegende dat het middel niet zegt 
in welk opzicht artikel 97 van de Grand
wet werd geschonden ; 

Dat het middel van niet-ontvankelijk
heid in die mate gegrond is ; 

Overwegende dat het middel, dat 
bepaalde bewoordingen van artikel 8 
van de wet van 30 juni 1971 overneemt, 
betoogt dat, wanneer de door de Koning 
aangewezen ambtenaar voor het arbeids
gerecht de toepassing van de administra
tieve geldboete vordert, de rechter door 
ambtshalve verhoging van het bedrag 
van de geldboete niet meer mag toe
kennen dan er gevraagd is ; 

Dat het middel aldus preciseert in 
welk opzicht dat artikel zou geschonden 
zijn; 

Overwegende dat het middel, dat zich 
beroept op het in artikel 1138, 2°, van 
het Gerechtelijk Wetboek neergelegde 
beginsel, terecht melding rnaakt van 
artikel 9 van de wet van 30 juni 1971 
krachtens hetwelk de bepalingen van 
het Gerechtelijk W etboek, en onder meer 
genoemd artikel 1138, 2°, van toepassing 
zijn op de procedure voor de arbeids
gerechten inzake administratieve geld
boeten; 

Dat het middel van niet-ontvankelijk
heid in die mate niet kan worden aan
genomen; 

W at het middel betreft 

Overwegende dat de eerste twee 
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verweerders betogen dat het middel 
feitelijke grondslag mist, daar zij voor 
het arbeidshof hadden geconcludeerd 
tot bevestiging van het vonnis waarbij 
het totaal van de adrninistratieve geld
boeten, dat de tweede verweerder op 
11.000 frank had bepaald, op 25.000 frank 
was gebracht en dat het arrest derhalve 
geen uitspraak doet over niet gevorderde 
zaken; 

Overwegende dat, hoewel het arrest 
vaststelt dat die vordering werd ingesteld 
en dat ze ontvankelijk is, het niettemin 
beslist dat ze niet gegrond is, daar ze niet 
vermeldt om welke redenen het bedrag 
van de geldboeten zou moeten worden 
verhoogd; 

Dat het arbeidshof, door het totale be
drag van de geldboeten van 11.000 frank 
tot 18.000 frank te verhogen, derhalve 
noodzakelijk beslist, zoals dat trouwens 
uit zijn motivering blijkt, dat de rechter 
die uitspraak moet doen over een verzoek
schrift tot toepassing, overeenkomstig 
artikel 8 van de wet van 30 juni 1971, 
van de administratieve geldboete zelfs 
ambtshalve het door de rekwirerende 
ambtenaar bepaalde bedrag van de 
geldboete mag verhogen ; 

Overwegende dat voor de toepassing 
van de administratieve geldboeten door 
de wet verschillende voorwaarden worden 
gesteld : dat een van de overtredingen 
waarvan sprake in de wet bewezen is, 
dat de arbeidsauditeur geen strafvervol
ging heeft ingesteld en zelfs geen gebruik 
heeft gemaakt, wanneer het bestaat, van 
het recht om een schikking te treffen, 
dat de door de Koning aangewezen 
ambtenaar degene aan wie een geldboete 
kan worden opgelegd de mogelijkheid 
heeft geboden zijn verweermiddelen naar 
voren te brengen en hem vervolgens zijn 
beslissing heeft bekendgemaakt, waarbij 
hem wegens de overtreding een adminis
tratieve geldboete wordt opgelegd en 
waarin het bedrag van de geldboete 
binnen de bij de wet bepaalde grenzen 
wordt vastgesteld, samen met een ver
zoek tot betaling van de boete binnen 
de door de Koning gestelde termijn ; 

Overwegende dat de kennisgeving van 
de beslissing waarbij het bedrag van de 
administratieve geldboete wordt vast
gesteld de strafvordering doet vervallen ; 
dat, derhalve, het beginsel volgens 
hetwelk van de strafvordering niet kan 
worden afgezien door diegenen die met 
het instellen ervan belast zijn, inzake 
administratieve geldboeten niet van toe
passing is; 

Overwegende dat, naar luid van de 

wet, de aangewezen ambtenaar beslist 
of er een administratieve geldboete moet 
worden opgelegd, het bedrag ervan 
bepaalt en, blijft de werkgever in gebreke 
de geldboete te betalen, de toepassing 
ervan voor de arbeidsrechtbank vordert ; 

Overwegende dat uit het geheel van 
deze elementen blijkt dat de rechts
vordering van de bevoegde ambtenaar 
niet het instellen vormt van een vervol
ging tot toepassing door de arbeidsge
rechten van een sanctie waarvan zij 
het bedrag vrij zouden beoordelen, in die 
zin dat zij dit zouden kunnen vast
stellen op een hoger bedrag dan datgene 
dat door die ambtenaar was bepaald ; 
dat het voorwerp van de rechtsvordering 
in werkelijkheid tweevoudig is : enerzijds, 
de ambtenaar in staat te stellen een 
uitvoerbare titel voor de betaling van de 
door hem opgelegde geldboete te ver
krijgen, anderzijds, degene aan wie een 
administratieve geldboete kan worden 
opgelegd de gelegenheid te bieden aan 
een rechtscollege van de rechterlijke 
macht zijn verweermiddelen voor te 
leggen in verband met de wettelijkheid, 
de grondslag en het bedrag van de geld
boete, zoals dit door de ambtenaar werd 
bepaald; dat, hoewel er tijdens de 
parlementaire voorbereiding melding 
werd gemaakt van de volheid van 
bevoegdheid van de arbeidsrechtbank in 
verband met deze punten, er nooit werd 
gezegd dat de rechter de geldboete zou 
mogen verhogen ; 

Overwegende dat uit deze beschou
wingen blijkt dat de arbeidsgerechten, 
die uitspraak moeten doen over een 
verzoek tot toepassing van de adminis
tratieve geldboete, niet ambtshalve of 
zelfs op verzoek van de rekwirant een 
hogere geldboete mogen uitspreken dan 
die welke de bevoegde ambtenaar had 
vastgesteld bij de kennisgeving van zijn 
beslissing aan degene aan wie de geld
boete kon worden opgelegd ; 

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 Arbeidshof te Bergen. 

12 december 1977. - 3e kamer. -
Voorzitte?' en Verslaggever, de H. Nau
laerts, raadsheer waarnemend voorzitter. 
- Ande1•sluidende conclusie (1), de H. 

(1) Het openbaar ministerie had geconclu-
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Duchatelet, advocaat-generaal. - Pleiter, 
de H. L. Simont. 

2• KAMER.- 13 december 1977. 

BANKBREUK EN BEDRIEGLIJK 
ONVERMOGEN.- BANKBR:EUJL
STRAFVORDERING ONAFHANK:ELIJK VAN 
DE FAILLI:ETV:ERKLARING (1). 

De strafvorde?·ing wegens bankbreuk hangt 
niet af van enige faillietverklaring door 
de 1·echtbank van koophandel (1). 

(POELS, OERSTELOTT:E :EN D:ELUYKER, 
T. H. SEGERS, q.q.) 

ARREST. 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 13 mei 1977 gewezen door het 
Hof van Beroep te Antwerpen ; 

A. Op de voorzieningen van Poels 
en Deluyker : 

I. In zoverre zij gericht zijn tegen de 
beslissing op de strafvordering : 

Over het enige middel aangevoerd 
door Poels en over het eerste middel 
aangevoerd door Deluyker, 

het eerstgemelde afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 97 van de Grond
wet, 437, 442, 577 van de wet van 
18 april 1851 en 489 van het Strafwet
boek, en van het algemeen rechtsbeginsel 
van de eerbiediging van de rechten van 
de verdediging, 

doordat het arrest, na te hebben vast-

deerd tot niet-ontvankelijkheid van het eerste 
middel op grond, enerzijds, dat de eiser niet 
gezegd had waarin het arrest artikel 97 van 
de Grondwet en de artikelen 8 en 9 van de 
wet van 30 juni 1971 had geschonden en, 
anderzijds, dat het arrest niet meer had 
,toegekend dan hetgeen de tweede verweerder 
bij incidenteel appel had gevorderd. 

Volgens het openbaar ministerie was eisers 
tweede middel tot staving van zijn voorzie
ning evenmin ontvankelijk, aangezien de 
eiser er geen belang bij had kritiek te oefenen 
op de beslissing over de ontvankelijkheid 

gesteld dat de telastlegging A tegen 
eiser luidt als volgt : << Verdacht van te 
Beringen of elders in het Rijk tussen 
1 juni 1971 en 8 juni 1972, gefailleerd 
handelaar zijnde ingevolge vonnissen 
uitgesproken door de Rechtbank van 
Koophandel te Hasselt, op 5 juni en 
19 juni 1972, zich schuldig gemaakt te 
hebben aan bedrieglijke bankbreuk door : 
1. zijn boeken te hebben doen verdwijnen 
of hun inhoud bedrieglijk te hebben 
verwijderd, uitgeveegd of vervalst, 2. een 
gedeelte van zijn activa te hebben 
verduisterd of verborgen, en nate hebben 
vastgesteld dat eiser een handelszaak 
uitbaatte, dat de zaak haar betalingen 
gestaakt had, dat het krediet van de zaak 
aan het wankelen was gebracht en dat 
eiser derhalve gefailleerd handelaar was, 
zodat de noodzakelijke voorwaarde voor 
bedrieglijke bankbreuk aanwezig was, en 
na te hebben bevonden dat de feiten van 
de telastlegging A ten opzichte van eiser 
bewezen waren, ten slotte eiser schuldig 
verklaart aan de telastlegging A, 

terwijl, eerste onderdeel, het arrest 
geenszins vaststelt op welke datum de 
betalingen zijn gestaakt ; de datum van 
de staking van de betalingen, bij gebreke 
van een bijzondere overweging terzake 
in de beslissing die de staat van faillisse
ment vaststelt, geacht moet worden te 
zijn bepaald op de datum van de kwestige 
beslissing, te weten, hetzij die van het 
vonnis van de eerste rechter zijnde 
11 september 197 5, hetzij die van het 
bestreden arrest zijnde 13 mei 1977, 
derhalve in elk geval na 8 juni 1972; 
zodat het ten laste gelegde misdrijf van 
bedrieglijke bankbreuk na gezegde datum 
voltooid werd en het arrest, door eiser 
desondanks schuldig te verklaren aan 
het ten laste gelegde misdrijf, gepleegd 
tussen 1 juni 1971 en 8 juni 1972, de 
termen van de telastlegging miskend heeft 
en de rechten van de verdediging ge
schonden (schending van de artikelen 437, 
442, 577 van de wet van 18 april 1951 

van een vordering die door het arrest niet 
gegrond was verklaard. 

(1) Cass., 18 april 1955 (Bull. en Pas., 1955, 
I, 894); 4 februari 1957 (ibid., 1957, I, 661); 
12 juni 1961 (ibid., 1961, I, 1111); 20 juni 
1966 (ibid., 1966, I, 1347); 20 mei 1968 
(Ar1·. cass., 1968, blz. 1145); 22 juni 1971 
(ibid., 1971, blz. 1068); 7 oktober 1975 
(ibid., 1976, blz. 164); Rep. prat. dr. belge, 
v° Faillites et banqum·outes, nr. 2445 ; N ovelles, 
Droit commercial, IV, nrs. 25/29 en 969; 
CoNSTANT, II, nrs. 1366 en 1373. 



-442-

en 489 van het Strafwetboek en van het 
algemeen rechtsbeginsel betreffende de 
eerbiediging van de rechten van de 
verdediging) ; 

tweede onderdeel, voor zover het bestre
den arrest bedoeld heeft de datum van 
de staking van de betalingen, zoals 
bepaald in de vonnissen van 5 jlmi en 
19 juni I972 van de Rechtbank van 
Koophandel te Hasselt, over te nemen, 
het arrest het gezag van gewijsde van 
het vonnis van de rechtbank van koop
handel in de strafvervolging heeft laten 
gelden en derhalve niet wettelijk gemoti
veerd is (schending van artikel 97 van 
de Grondwet); 

het laatstgemelde middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 489, 490 van 
het Strafwetboek, 437, 442, 575 van de 
wet van IS aprili85I op het faillissement, 
de bankbreuk en het uitstel van betaling, 
23 tot en met 28 van het Gerechtelijk 
Wetboek en 97 van de Grondwet, 

doordat het arrest eiser veroordeelt 
wegens feiten gepleegd tussen I juni 1971 
en 8 juni I972 die, volgens het arrest, 
een inbreuk uitmaken op artikel 490, 
tweede en vierde lid, van het Strafwet
boek, zonder echter op voldoende nauw
keurige wijze zelf vast te stellen of de 
handelszaak Poels-Oeyen op bedoeld 
tijdstip in staat van faillissement was, 
meer bepaald, zonder met voldoende 
nauwkeurigheid zelf de datum van het 
ophouden van de betalingen vast te 
stellen, doch op deze punten onder meer 
te verwijzen naar de vonnissen van de 
Rechtbank van Koophandel te Hasselt 
van 5 juni I972 en 19 juni I972, waarbij 
Poels Carolus en Oeyen Jeannine failliet 
werden verklaard, 

terwijl, eerste onderdeel, de strafrechter 
verplicht is de staat van faillissement, 
meer bepaald het ophouden van de 
betalingen en het wankelen van het 
krediet, bestanddelen van de door de 
artikelen 489 en 490 van het Strafwetboek 
beteugelde misdrijven, zelf nauwkeurig 
vast te stellen en zich geenszins mag 
beperken tot een verwijzing naar 
vonnissen van de rechtbank van koop
handel, waarbij het faillissement werd 
uitgesproken, zodat het arrest, dat eiser 
op grond van artikel 490 van het Straf
wetboek veroordeelt voor feiten gepleegd 
tussen I juni I971 en 8 juni 1972, zonder 
zelf met de vereiste nauwkeurigheid vast 
te stellen dat Poels en Oeyen op een 
welbepaald tijdstip binnen deze periode 
in staat van faillissement waren en meer 
bepaald hun betalingen gestaakt hadden, 

niet wettelijk gerechtvaardigd is doch 
een schending inhoudt van artikel 490 
van het Strafwetboek, eventueel ook 
van de andere in het middel vermelde 
wetsbepalingen ; 

tweede onderdeel, in zoverre het toch 
eigen vaststellingen zou inhouden betref
fende het tijdstip van de staking van 
betalingen, het onduidelijk blijft of 
het arrest de vaststelling van de staat 
van faillissement steunt op die eigen 
vaststellingen dan wel op de vonnissen 
van de Rechtbank van Koophandel te 
Hasselt van 5 juni I972 en I9 juni 1972 
die het faillissement uitspraken en de 
beslissing derhalve, wegens onduidelijke 
motivering, niet regelmatig gemotiveerd 
is (schending van artikel 97 van de 
Grondwet): 

Overwegende dat eerste eiser in zijn 
conclusie betwistte dat hij op 5 juni 1972 
opgehouden had te betalen en dat zijn 
krediet op dat ogenblik was geschokt, 
terwijl tweede eiser in zijn conclusie 
aileen vaststelde dat eerste eiser zulks 
betwistte en zelf enkel betwistte dat hij 
wist dat eerste eiser in staat van faillisse
ment verkeerde ; 

Overwegende dat het arrest eerst 
aangeeft dat in de vervolging uitsluitend 
begrepen zijn de feiten, zijnde bedrieg
lijke bankbreuk en valsheid in ge
schriften, in de dagvaarding omschreven 
in de bewoordingen van de wet, gepleegd 
in Belgie tussen I juni I971 en 8 juni 
I972 en dat de feiten door de eerste eiser 
in hoofdzaak zijn gepleegd in I972, de 
verduisteringen van activa door Oeyen 
en door tweede eiser onder meer in mei 
en juni 1972 en de feiten ten laste van 
derde eiser ten laatste op 15 mei 1972; 
dat het vervolgens overweegt dat eerste 
beklaagde betwist dat zijn handelszaak 
in staat van faillissement verkeert, maar 
dat « beide beklaagden te samen een 
handelszaak uitbaatten ... ; dat de zaak 
Poels-Oeyen haar betalingen gestaakt 
had ; dat Poels verklaarde dat hij in 
I972 gedagvaard werd door de Rijks
maatschappelijke Zekerheid tot betaling 
van I5 miljoen frank; dat dezelfde 
Rijksdienst op 26 april I972 en I2 april 
I972 vonnissen genomen had voor een 
gezamenlijk bedrag van meer dan 47 mil
joen frank ... ; dat Poels wegens niet
betaling van aanzienlijke bedragen aan 
de Duitse overheid ... , hetgeen een 
element was van de staking van betaling 
die zich in de zetel van het bedrijf in 
Belgie voordeed, in Duitsland in hech
tenis genomen werd op 26 mei I972; dat 
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het krediet van de zaak aan het wankelen 
was gebracht ; dat zulks bleek uit de 
houding van Deluyker (thans tweede 
eiser), uit de daden van Cerstelotte 
(thans derde eiser), uit de houding van 
OeJ:en, die trachtte zoveel mogelijk 
act1ef te laten verdwijnen, uit de houding 
van Poels zelf, die om op zeer korte 
termijn likwiditeiten te bekomen, die 
hij langs normale weg niet meer kon 
krijgen, de op langere termijn catastro
fale akkoorden met Pittin afsloot ; dat 
het terzake niet dienend is hypothesen 
op te stellen ... ; dat immers de voor een 
faillissement constitutieve elementen aan
wezig waren bij de uitspraak en Poels 
het krediet op dat ogenblik niet kreeg ; 
.. . dat hieruit blijkt dat de eerste twee 
beklaagden zich in staat van faillissement 
bevonden ; ... dat na de aanhouding van 
Poels, Deluyker regelmatig onderhande
li~gen heeft gevoerd met Oeyen, zodat 
hiJ goed op de hoogte moet geweest zijn 
van de toestand van de zaak en het 
nakend faillissement ; ... dat Deluyker 
de bijzondere overeenkomst (betreffende 
de vrachtwagens) afsloot in de periode 
van de staking van betalingen » ; 

Overwegende dat het arrest door deze 
consideransen de feiten bewezen verklaart 
binnen de perken van de telastlegging 
en duidelijk, op grond van eigen vast
stellingen en zonder een beroep te doen 
op het gezag van gewijsde van enig 
vonnis tot faillietverklaring of genoegen 
te nemen met een verwijzing naar zo
danig vonnis, eensdeels oordeelt dat de 
wettelijke vereisten voor faillietverklaring 
aanwezig waren op 5 juni 1972, datum 
van de uitspraak van het faillissement 
door de rechtbank van koophandel, en 
anderdeels beslist, impliciet maar zeker, 
dat de staking van betaling zich reeds 
vroeger. had voorgedaan en namelijk bij 
het begm van de ten laste gelegde feiten 
en, expliciet, dat het faillissement door 
de ten laste gelegde feiten mede was 
veroorzaakt ; 

Dat het arrest aldus zijn beslissing 
regelmatig motiveert en wettelijk recht
vaardigt, zonder de rechten van de 
verdediging te schenden ; 

Dat de middelen niet kunnen worden 
aangenomen ; 

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 ; 

II. In zoverre de voorzieningen gericht 

zijn tegen de beslissing op de door 
verweerder ingestelde civielrechtelijke 
vordering : 

Overwegende dat de eisers geen bij
zonder middel aanvoeren ; 

B. Op de voorziening van Cerstelotte 
enkel gericht tegen de beslissing op d~ 
strafvordering : 

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 ; 

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

13 december 1977. - 2e kamer. -
V 001'Zitte1', Ridder de Schaetzen, raads
heer waarnemend voorzitter.- Ve1·slag
geve1·, de H. Soetaert. - Gelijkluidende 
conclusie, de H. Krings, advocaat-gene
raal. - Pleiters, de HH. De Baeck, 
Houtekier en De Gryse. 

2e KAMER.- 13 december 1977. 

1° STEDEBOUW. - UITVOERING VAN 
WERKEN ZONDER VERGUNNING. 
KONINKLIJK BESLUIT VAN 4 FEBRUARI 
1975 TOT WIJZIGING VAN RET KONINK
LIJK BESLUIT VAN 13 NOVEMBER 1972 
BETREFFENDE DE TRANSACTIESOMMEN 
INZAKE RUIMTELIJKE ORDENING EN 
STEDEBOUW. - TOEPASSING VAN RET 
BESLUIT OP DE GEVALLEN VAN ARTI
KEL 65, § 3, EN NIET OP DIE VAN ARTI
KEL 65, § 1, VAN DE WET ROUDENDE 
ORGANISATIE VAN DE RUIMTELIJKE 
ORDENING EN VAN DE STEDEBOUW. 

2° REDENEN VAN DE VONNISSEN 
EN ARRESTEN.- STRAFZAKEN.
CONOLUSIE MET EEN GEMOTIVEERD 
VERWEER. - BESLISSING DIE DIT 
VERWEER VERWERPT, ZONDER DAT ZIJ 
DE REDENEN WAAROP RET IS GEGROND 
BEANTWOORDT. - NIET REGELMATIG 
GEMOTIVEERDE BESLISSING. 

3° STEDEBOUW. - UITVOERING VAN 
WERKEN ZONDER VERGUNNING. 
ARREST W AARBIJ DE BEKLAAGDE 
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WORDT VEROORDElELD TOT BETALING 
VAN EElN BEDRAG DAT DE MEElRWAARDE 
VERTEGENWOORDIGT DIEl HET GOED 
HEEFT VERKRElGEN TElN GEVOLGEl VAN 
DE WElTSOVERTREDING. - Qp DIT 
BElDRAG KUNNElN GElEJN MORATOIRE 
INTREJSTEN WORDE1N TOEJGEJKEND. 

1° Het koninklijk besluit van 4 februari 
1975 tot wijziging van het koninklijk 
besluit van 13 november 1972 betreffende 
de tmnsaotiesommen inzake ruimtelijke 
ordening en stedebouw heeft enkel betrek
king op de sommen die het Bestu~(?' van 
de Stedebouw bij wijze van dading kan 
invorde1·en in de gevallen vom·zien in 
artikel 65, § 3 van de wet houdende 
organisatie van de stedebouw en ruimte
lijke ordening en niet op het bedrag gelijk 
aan geheel of een deel van de meerwaarde, 
dat in de gevallen van a1·tikel 65, § 1, 
dom· de reohte?' wordt vastgesteld. 

2° Niet ?'egelmatig gemotiveerd is het 
m·rest dat een bij conolusie gevoe1·d 
verweer verwerpt zonde1· dat het de 
1·edenen waarop het is geg1•ond beant
woordt (1). 

3° Het ar1·est waarbij de beklaagde wegens 
overtreding van de wet op de stedebouw 
en de ruimtelijke ot•dening wot·dt ver
om·deeld tot betaling van een bedmg dat 
geheel of een deel van de door het goed 
verkregen meerwaarde vm·tegenwoordigt, 
kan op dit bedrag geen moratoit•e 
intt•est toekennen (2). 

(MERTENS, STUYCK EN GE1ENS, 
T. BELGISCHE STAAT, 

MINISTER VAN OPENBARE WERKEN.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 14 juni 1977 gewezen door 
het Hof van Beroep te Brussel, en op 
het arrest van dit Hof van 7 september 
1976 (3); 

(1) Cass., 10 november 1975 (Arr. cass., 
1976, blz. 321). 

(2) Over de aard van het bedrag tot betaling 
waarvan de beklaagde kan worden veroor
deeld, raadpl. cass., 9 maart 1976 en de 
conclusie van de Advocaat-Generaal Lenaerts 
(Arr. cass., 1976, blz. 785); 7 september 1976 
(ibid., 1977, blz. 25). 

(3) Ar1·. cass., 1977, blz. 25. 

I. Op de voorziening van Mertens Rene 
en Stuyck Ludwina : 

Over het eerste middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 97 van 
de Grondwet en 2, tweede lid, van het 
Strafwetboek en van het algemeen 
beginsel van de eerbiediging van de 
rechten van de verdediging, 

doordat het arrest, na ex aequo et bono 
de meerwaarde, vermeld in artikel 65 
van de wet van 29 maart 1962 houdende 
organisatie van de ruimtelijke ordening 
en van de stedebouw, zoals gewijzigd bij 
artikel 20 van de wet van 22 december 
1970, te hebben vastgesteld, de door de 
drie eisers te betalen som bepaalt op de 
gehele meerwaarde en niet op een deel 
ervan, zoals artikel 65 nochtans toelaat, 
en dit zonder vermelding van de grond 
waarop, of het criterium met inachtname 
waarvan die beslissing genomen werd, 
niettegenstaande de uitdrukkelijke vraag 
hiernaar door de eisers in hun conolusie 
voor het hof van beroep gesteld en 
terwijl het bestreden arrest eveneens 
volkomen nalaat de door de eisers 
ontwikkelde argumenten tot het bepalen 
van de som op een deel van de meer
waarde te beantwoorden, laat staan te 
weerleggen, 

terwijl, eerste onderdeel, juist omdat 
ten deze de wetgever niet expliciet 
criteria vastlegde op basis waarvan de 
gehele of een deel van de meerwaarde 
zou dienen toegepast, een voldoende 
motivering des te noodzakelijker is, nu 
de motiveringsplicht de wezenlijke waar
borg vormt tegen willekeur en de beslis
sing toch moet kunnen getoetst worden 
aan de bedoeling van de wetgever, welke 
in het arrest nochtans niet wordt ver
meld ; hetgeen tevens een schending van 
de rechten van de verdediging betekent ; 

tweede ondet·deel, uit de tekst van het 
arrest niet blijkt dat de feitelijke toe
dracht van de zaak, zoals uiteengezet 
in de conclusie voor het hof en de vraag 
hieruit voortspruitend, mede ingevolge 
de inhoud van het koninldijk besluit 
van 4 februari 1975, in meergemelde 
conclusie vermeld en betrekking hebbend 
op het maximaal gelimiteerd zijn van 
de ingevolge de bouwovertreding op te 
leggen som, door het hof van beroep ook 
maar onderzooht werd, laat staan be
redeneerd; 

derde onderdeel, gezien artikel 2, tweede 
lid, van het Strafwetboek, kan voorge
houden worden dat de eisers niet hoger 
kunnen beboet. worden dan krachtens 
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de op het ogenblik van de uitspraak 
geldende wetgeving, en genoemd konink
lijk besluit deze sommen vaststelt, welke 
nog niet vastgesteld waren op het ogen
blik dat er door het bestuur van de 
Stedebouw toelating werd gegeven om 
verder te bouwen : 

W at het derde onderdeel betreft : 

Overwegende dat het koninklijk besluit 
van 4 februari 1975 tot wijziging van het 
koninklijk besluit van 13 november 1972 
betreffende de transactiesommen inzake 
ruimtelijke ordening en stedebouw enkel 
de sommen betreft die het bestuur van 
de Stedebouw bij wijze van dading kan 
invorderen in de gevallen voorzien in 
artikel 65, § 3, van de wet houdende 
organisatie van de stedebouw en de 
ruimtelijke ordening en niet het bedrag 
gelijk aan geheel of een deel van de 
meerwaarde, dat in de gevallen van 
artikel 65, § l, door de rechter wordt 
vastgesteld ; 

Dat het onderdeel faalt naar recht ; 

W at het eerste en het tweede onderdeel 
betreft: 

Overwegende dat de eisers in hun 
conclusie betoogden dat er terzake 
verscheidene redenen waren om, naar 
de bedoeling van de wetgever, het door 
hen overeenkomstig artikel 65, § l, o, 
van de wet houdende organisatie van 
de stedebouw en de ruimtelijke ordening 
te betalen bedrag op slechts een deel van 
de door het goed verkregen meerwaarde 
te bepalen, en wel : de aard, de soort 
en de omvang van het gepleegde misdrijf, 
het bestaan van vorderingen tot schade
vergoeding ingesteld door buren en ten 
slotte de omstandigheid dat terzake 
krachtens de artikelen 51 en 65, § 3, 
een dading mogelijk was ; 

Overwegende dat het arrest, na de 
meerwaarde ex aequo et bono te hebben 
bepaald op 250.000 frank, « rekening 
houdend met de diverse en specifieke 
appreciatieelementen », de beslissing dat 
de eisers het overeenstemmende bedrag 
geheel en niet slechts ten dele dienden te 
betalen enkel nog grondt op de con
siderans '' dat de veroordeling van de 
beklaagden tot een « deel » van de 
meerwaarde niet verantwoord is » ; 

Overwegende dat, zo de feitenrechter 
bij gebrek aan wettelijke criteria op 
onaantastbare wijze de vraag beoordeelt 
of het bedrag dat de overtreder in het 
geval van artikel 65, § 1, o, van de wet 
op de stedebouw en de · ruimtelijke 
ordening zal betalen, gelijk zal zijn aan 

de gehele meerwaarde of aan een deel 
ervan, zulks hem nochtans niet ontslaat 
van de verplichting het verweer dat de 
beklaagde bij regelmatige conclusie heeft 
gevoerd, onder opgave van redenen te 
beantwoorden ; 

Overwegende dat het arrest, nu het de 
conclusie van de eisers weliswaar tegen
spreekt maar niet beantwoordt, niet 
regelmatig met redenen is omkleed ; 

Dat het middel in zoverre gegrond is ; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 65 van de 
wet van 29 maart 1962, houdende 
organisatie van de ruimtelijke ordening 
en van de stedebouw, zoals gewijzigd 
bij artikel 20 van de wet van 22 december 
1970, en 2 van het Strafwetboek, 

doordat het arrest, hoewel louter op de 
strafvordering beslissend, hetgeen overi
gens uitdrukkelijk door het arrest zelf 
bevestigd wordt, toch de eisers veroor
deelt, niet enkel tot een boete van 
250.000 frank, zijnde de door haar 
vastgestelde meerwaarde, maar boven
dien, bij bevestiging van het beroepen 
vonnis, tot de gerechtelijke interesten 
hierop, vanaf 2 oktober 1972, zijnde de 
datum waartegen de eisers oorspronkelijk 
waren gedagvaard voor de Correctionele 
Rechtbank te Turnhout, en dit als gold 
het hier een zuiver burgerlijke schadeeis, 

terwijl artikel 65 van de voormelde wet 
uitdruklmlijk bepaalt dat slechts dient 
bevolen te worden betaling van een som 
gelijk aan het geheel of een deel van de 
meerwaarde, zonder dat er van enige 
interest sprake is, en dat de rechter voor 
de betaling van deze som zelfs een termijn 
mag toekennen aan de beklaagden ; 

en terwijl, in strijd met artikel 2 van 
het Strafwetboek, het arrest een interest 
op de uitgesproken boete toekent, welke 
door geen enkele wetsbepaling is op
gelegd: 

Overwegende dat de veroordeling, op 
grond van artikel 65, § l, o, van de wet 
houdende organisatie van de stedebouw 
en de ruimtelijke ordening, tot een bedrag 
gelijk aan de gehele door het goed 
verkregen meerwaarde of een deel daar
van strekt tot herstel door het teniet 
doen van de gevolgen van de wetsover
treding, in dit geval een onwettige 
verrijking ; dat de genoemde wetsbepa
ling, wegens haar strafrechtelijke aard, 
strikt moet worden uitgelegd en de te 
betalen geldsom niet gelijkstelt met het 
geleden nadeel, maar met het geheel 
of een deel vah de verrijking ; 
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Overwegende dat uit een en ander 
volgt dat op zodanige geldsommen, bij 
gebrek aan wettelijke bepaling in die zin, 
geen interest loopt, en dat het arrest, 
door de eisers tot het betalen van 
interest te veroordelen, de in het middel 
vermelde wetsbepalingen schendt ; 

Dat het middel gegrond is ; 

II. Op de voorziening van Geens : 

Overwegende dat eiser geen middel 
aanvoert ; dat evenwel, op de onbeperkte 
voorziening van eiser, het arrest om de 
redenen vermeld in het eerste en tweede 
onderdeel van het eerste middel en in het 
tweede middel, thans ambtshalve aan
gevoerd, ten aanzien van deze eiser in 
dezelfde mate moet worden vernietigd 
als ten aanzien van de overige eisers ; 

Om die redenen, vernietigt het bestre
den arrest, behalve in zoverre het uit
spraak doet ten aanzien van Mertens 
Hendrik en de meerwaarde bepaalt op 
250.000 frank ten aanzien van de andere 
partij en ; verwerpt de voorzieningen voor 
het overige ; beveelt dat van dit arrest 
melding zal worden gemaakt op de kant 
van de gedeeltelijk vernietigde beslissing ; 
veroordeelt de eisers ieder in een zesde 
van de kosten en laat de overige kosten 
ten laste van de Staat ; verwijst de aldus 
beperkte zaak naar het Hof van Beroep 
te Gent. 

13 december 1977. - 2e kamer. -
Voorzitter, Ridder de Schaetzen, raads
heer waarnemend voorzitter.- Ve?·slag
gever, de H. Soetaert. - Gelijkluidende 
conclusie, de H. Krings, advocaat-gene
raal. - Pleiters, de HH. Geukens en 
Hendrix (van de balie te Turnhout). 

2e KAMER.- 13 december 1977. 

1D VERLATING VAN FAMILIE. -
UIT OPEENVOLGENDE HANDELINGEN 
BElSTAAND MISDRIJF.- BEGRIP. 

2D VERLATING VAN FAMILIE. -
UIT OPEENVOLGENDE HANDELINGEN 
BElSTAAND MISDRIJF. - FElTEN DIE 
VOOR DEl VElROORDELING ZIJN GElPLElEGD 
ElN NADIEN VOORTGEZElT WElRDElN. -
NIEUWEl VElRVOLGINGElN OP GROND 
DAARVAN. - GRENZElN. 

3D REDENEN VAN DE VONNISSEN 
EN ARRESTEN.- STRAFZAKEN.
DuBBELZINNIGE REDElNEN. - NrET 
GEMOTIVEERDE BESLISSING. 

1 D Het misd?·ijj " verlating van jamilie » 
is een uit opeenvolgende handelingen 
bestaand misdrijj dat gekenmerkt wm·dt 
doo?' materiele eenheid ( 1). 

2D Een veroordeling wegens verlating van 
jamilie sluit uit dat nieuwe ve?'Vol
gingen wo1·den ingesteld en dat een 
ajzonde1·lijke stmj wordt opgelegd voor 
gelijkam·dige feiten van v66r deze ver
oordeling, nu het misdrijj « ve?'lating van 
jamilie » een uit opeenvolgende hande
lingen bestaand misd1·ijj is, dat geken
merkt wm·dt door mate1·iele eenheid en 
dat dan ook kan voo1·tgezet wo1·den tot 
op de dag van de veroordeling (2). 

3D Niet regelmatig gemotivee1·d is de 
beslissing waarvan het beschiklcende 
gedeelte op dubbelzinnige redenen is 
gegrond (3). 

(DEl PAUW, T. DE PAOHTElR.) 

ARREST. 

De H. Advocaat-generaal K1·ings heeft 
in substantie gezegd : 

DePauw werd vervolgd en veroordeeld 
wegens verlating van familie. Hij was 
inderdaad bij een vonnis van de Recht
bank van Eerste Aanleg te Brugge van 
28 juni 1974, waarbij de echtscheiding 
werd toegelaten, tot een maandelijks 
onderhoudsgeld van 3.000 fr. voor beide 
kinderen veroordeeld. Hij zou nagelaten 
hebben de termijnen van deze schuld te 
kwijten. 

Hieraan dient te worden toegevoegd, 
dat De Pauw een gevangenisstraf van 
drie jaar heeft moeten uitboeten (wegens 
diefstal met braak, wapendracht enz.) 
en dat hij bovendien op 18 september 
1974 wegens familieverlating was ver
oordeeld bij een arrest van het Hof van 
beroep te Gent. 

I. W at de strajvordering betrejt. 

Eiser voert twee middelen aan. 

(1) en (2) Zie de verwijzingen in de conclusie 
van het openbaar ministerie. 

(3) Cass., 26 april 1977 (A1•r. cass., 1977, 
biz. 881). 
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Eiser werd vervolgd om de feiten vanaf 
1 november 1973 tot 1 januari 1975 te 
hebben gepleegd. 

Het arrest stelt evenwel vast dat de 
vorige rechtspleging die met het arrest 
van 18 september 1974 beeindigd werd, 
betrekking had op de feiten die werden 
gepleegd vanaf 1 februari 1973 en een 
einde namen op de dag waarop het 
openbaar ministerie besloot De Pauw 
te vervolgen, nl. 24 oktober 1973. 
Evenwel werd De Pauw pas effectief 
gedagvaard op 13 november 1973, zodat, 
beslist het arrest, mag worden aange
nomen dat de feiten tussen 1 en 13 no
vember 1973 werden gepleegd met 
hetzelfde opzet als de feiten tussen 
1 februari en 23 oktober 1973. Het arrest 
leidt hieruit af dat de straf die op 18 sep
tember 1974 werd uitgesproken dus ook 
gold voor de feiten gepleegd tot 13 no
vember 1973, en dat bijgevolg de nieuwe 
vervolging wegens dezelfde feiten tussen 
1 en 13 november 1973 niet toelaatbaar 
was. 

In aanmerking komt dus enkel de 
periode vanaf 13 november 1973 tot 
1 oktober 1974, enerzijds, en vanaf 
l oktober 1974 tot 1 januari 1975, 
anderzijds, de eerste periode zonder 
bijzondere herhaling en de tweede (na 
het arrest van 18 september 1974) met 
bijzondere herhaling gepleegd zijnde. 

Het arrest stelt vast dat, wat beide 
periodes betreft, DePauw, die kennis had 
gekregen van de ingestelde vervolging 
(13 november 1973), desniettemin had 
beslist zich verder schuldig te maken 
aan familieverlating, zodat niet kan 
worden aangenomen dat het nadien 
gepleegde misdrijf de voortzetting zou 
zijn van het voordien gepleegde, en de 
uitvoering zou zijn van hetzelfde opzet. 
Sinds 13 november 1973 handelde hij 
met een hernieuwd opzet, zodat een 
nieuwe bestraffing mogelijk was. 

Eiser doet in het eerste middel gelden 
dat het arrest zodoende het gezag van 
gewijsde van het arrest van 18 september 
1974 schendt, nu uit dit arrest blijkt dat 
hij veroordeeld werd wegens familie
verlating sinds 1 februari 1973, zonder 
enige beperking in de tijd, zodat die 
periode pas op 18 september 1974 een 
einde nam. Het bestreden arrest mocht 
dus niet beslissen dat de rechters slechts 
de feiten tot op de dag van de dagvaar
ding in aanmerking mochten nemen. 

Het middel werpt bovendien op dat 
er volstrekt geen onderbreking was in de 
periode vanaf 1 februari 1973 tot 13 no
vember 1973 (datum van de dagvaar-

ding), terwijl om van een nieuw opzet 
te mogen spreken er ten minste een 
tijdsspanne moet bestaan tijdens welke 
geen misdrijf wordt gepleegd, hetgeen 
hier niet het geval was en derhalve op 
een eenheid van opzet tussen de feiten 
v66r en na 13 november 1973 wijst. 

Eiser voegt er nog aan toe, dat uit 
niets blijkt dat hij op 13 november 
kennis kreeg van de dagvaarding, het
geen de stelling dat er geen nieuw opzet 
was nog versterkt. Eiser voert zodoende 
schending van artikel 65 van het Straf
wetboek aan. 

In het tweede middel doet eiser gelden 
dat hij bij conclusie had aangevoerd dat 
hij tot 5 november 1974 in de gevangenis 
zat en dat hij onmiddellijk na zijn vrij
lating naar werk had moeten zoeken, 
zodat hij pas vanaf 1 januari 1975 zijn 
verplichtingen kon naleven. Het arrest 
zou met die opwerping geen rekening 
hebben gehouden, zodat het niet regel
matig zou gemotiveerd zijn en boven
dien, nu het ondanks het inroepen van 
een grond van rechtvaardiging en zonder 
die grond tegen te spreken, niettemin 
eiser heeft veroordeeld, onwettelijk zou 
zijn. 

Het arrest vermengt het vraagstuk 
van de overmacht met het vraagstuk 
van de herhaling. Het is nl. als volgt 
gemotiveerd : 

" Voor wat de periode betreft tussen 
1 oktober 1974 en 1 januari 1975 is het 
duidelijk dat de beklaagde gehandeld 
heeft met hetzelfde opzet als v66r 
1 oktober 1974. Voor die periode is de 
staat van her haling, die in de dagvaarding 
aangehaald wordt, bewezen. 

» De beklaagde heeft voor die periode 
geen betalingen gedaan, zelfs wanneer 
hij niet meer aangehouden was ; er is dus 
geen overmacht, zodat het misdrijf 
bewezen is van 13 november 1973 tot 
1 januari 1975 >>. 

De redenering van het arrest schijnt 
dus de volgende te zijn : 

Eiser heeft vanaf 13 november 1973 
tot 1 oktober 1974 en van 1 oktober 1974 
tot 1 januari 1975 met hetzelfde bedrieg
lijk opzet gehandeld. In de periode na 
1 oktober 1974 verkeerde hij in staat 
van herhaling. Weliswaar roept hij 
overmacht in, doch ook nadat hij vrij
gelaten was heeft hij evenmin betaald, 
zodat geen overmacht aanwezig is. 
Het misdrijf staat dus voor de ganse 
periode vast. 

In het tweede middel voert eiser aan 
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dat het arrest zijn verweermiddel, be
staande in de overmacht, niet of onvol
doende heeft beantwoord. 

In zijn conclusie v66r het hof van 
beroep deed eiser gelden « dat hij het 
bewijs voorbracht dat hij tot 5 november 
197 4 in de gevangenis zat zonder enig 
inkomen en zonder arbeid en uiteraard 
daardoor in de totale onmogelijkheid 
was de hem opgelegde verplichting na 
te komen ; dat, onmiddellijk na uit de 
gevangenis te zijn vrijgelaten, hij naar 
nieuw werk zocht en iedereen weet hoe 
moeilijk dit gaat voor een ex-gedeti
neerde. Concluant heeft daarin nog 
vrij veel sukses gehad, vermits hij na 
enige weken reeds nieuw werk had 
gevonden, wat hem toeliet reeds vanaf 
1 januari 1975 zijn onderhoudsverplich
tingen opnieuw na te komen, die hij 
sedertdien zonder enige onderbreking tot 
op heden, steeds stipt is nagekomen "· 

« Bovendien is concluant thans zelfs 
in de mogelijkheid geweest het achter
stallige bedrag voor de maanden oktober, 
november en december 1974 te vereffenen 
(de periode voordien, die het eerste 
delikt uitmaakt, moet concluant terug
betalen aan de 0.0.0. te Brugge, die 
tussengekomen is met subrogatie >>. 

Met betrekking tot dit omstandig 
verweermiddel staat er in het arrest een 
enkel zinnetje, nl., zoals hierboven 
gezegd, dat eiser, ook wanneer hij niet 
aangehouden was, niet betaalde en dat 
er dus geen overmacht is. Het arrest voegt 
er aan toe dat het misdrijf dus bewezen 
is voor de periode van 13 november 1973 
tot 1 januari 1975. 

Volstaat dit antwoord ? 
Voor zover eiser aanvoerde dat er 

overmacht was, zou men inderdaad 
kunnen zeggen dat het arrest op die 
stelling heeft geantwoord, nu het beslist 
dat er geen overmacht is, vermits hij 
niet betaalde ook wanneer hij niet 
aangehouden was. 

Maar, in feite, voerde eiser heel wat 
meer aan. Hij deed nl. gelden dat hij niet 
kon betalen, omdat, zelfs wanneer hij 
vrijgelaten was, hij geen werk had gezien 
hij er als ex-gedetineerde moeilijk kon 
vinden ; dat hij echter alles in het werk 
stelde om aan werk te geraken en dat 
zodra hij werk had, hij de betalingen 
deed en zelfs de achterstallen inhaalde. 

Het Hof weet dat het misdrijf van 
verlating van familie een opzettelijk 
misdrijf is. Zulks blijkt, voor zoveel 
nodig, uit uw arresten van 29 november 
1938 (1), 24 januari 1939 (2) en 24 sep
tember 1962 (3). 

In het arrest van 24 januari 1939 hebt 
U de bestreden beslissing vernietigd 
omdat zij nagelaten had vast te stellen 
dat de beklaagde zich vrijwillig aan de 
betaling van het onderhoudsgeld had 
onttrokken. 

In het arrest van 24 september 1962 
had de beklaagde aangevoerd dat hij niet 
kon betalen wegens een reeks omstandig
heden en het arrest heeft op die verweer
middelen uitvoerig geantwoord. U hebt 
dan ook beslist dat het regelmatig 
gemotiveerd was, hetgeen impliciet in
houdt dat de rechter verplicht was op dat 
verweer te antwoorden. 

Het spreekt echter vanzelf dat de 
rechter op onaantastbare wijze beslist 
of de betrokkene zich al dan niet vrij
willig aan zijn verplichtingen heeft 
onttrokken (4). 

Doch dit neemt niet weg dat, zoals 
reeds aangetoond, de rechter moet 
beslissen of de door de beklaagde inge
roepen omstandigheden al dan niet 
aantonen dat hij kon betalen en zich 
vrijwillig aan zijn verplichtingen heeft 
onttrokken. 

Ten deze beriep eiser zich op het feit 
dat hij na zijn ontslag uit de gevangenis 
geen werk had, doch alles deed wat 
nodig was om te werken en, zodra hij 
werk vond, betaalde. Hij voerde dus 
aan dat hij zich niet vrijwillig aan 
betalingen had onttrokken. 

Hierop antwoordt het arrest gewoon 
« dat hij niet betaalde "• hetgeen natuur
lijk niet inhoudt dat hij wei kon betalen. 

Dit antwoord is in elk geval dubbel
zinnig. 

Het laat geen mogelijkheid te bepalen 
of het arrest heeft beslist dat, ondanks 
het feit dat eiser gedetineerd was of geen 
werk had, hij niettemin in feite over 
voldoende ge1dmiddelen en inkomsten 
uit eigen goederen bezat om te betalen, 
ofwel dat, zelfs indien hij niet kon 
betalen, hij niettemin strafrechtelijk 
verantwoordelijk diende te worden ge
steld, omdat het enkel feit niet te betalen 
strafbaar zou zijn. Terwijl de eerste 
uitleg in feite berust en wellicht onaan-

(1) Bull. en Pas., 1938, I, 373. 
(2) Bull. en Pas., 1939, I, 41. 
(3) Bull. en Pas., 1963, I, 110. Rep. prat. 

d1•. belge, v 0 Abandon de famille, nrs. 16 en 17, 
en Complement, ibid., nr. 17; A.P.R., Verla
ting van familie, nrs. 149 en vgl. 

(4) Cass., 4 september 1967 (Bull. en Pas., 
1968, I, 19); 8 januari 1968 (ibid., 1968, I, 
580) en de verwijzingen. 
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tastbaar zou zijn, houdt de tweede 
stelling een beslissing naar recht in die 
onder de controle van het Rof valt en 
waarvan ik meen te hebben aangetoond 
dat ze in strijd is met de wet. 

De dubbelzinnigheid van het antwoord 
maakt het echter niet mogelijk de 
controle uit te oefenen. 

Er dient dus een middel van ambts
wege te worden opgeworpen. 

Nu zou dit vraagstuk geen belang 
hebben indien de wanbetaling voor de 
periode tussen 13 november 1973 en 
1 oktober 1974 zonder meer behouden 
bleef. Ret arrest stelt immers vast dat 
er eenheid van opzet tussen die twee 
perioden bestaat. Vermits er maar een 
straf werd uitgesproken, zou die straf 
in elk geval wettelijk verantwoord zijn 
voor de periode 13 november 1973 · 1 ok
tober 1974. 

Doch die periode is het voorwerp van 
de kritiek van het eerste middel, zodat, 
nu voor de tweede periode een middel van 
ambtswege wordt opgeworpen, het eerste 
middel eveneens dient te worden onder
zocht. 

Zoals reeds aangestipt voert eiser aan 
dat, daar het misdrijf van verlating van 
familie een voortdurend misdrijf is en het 
arrest vaststelt dat eiser, ondanks het 
instellen van de eerste vervolging, toch 
niet betaalde, dit alles tot gevolg heeft 
dat de periode van 13 november 1973 
tot 1 oktober 1974, d.w.z. tot het eerste 
arrest van veroordeling wegens verlating 
van familie, eveneens begrepen was in 
de bestraffing van het eerste misdrijf, 
zodat eiser, wegens dit feit, geen tweede 
maal mocht worden veroordeeld. 

Ret arrest is in dit verband als volgt 
gemotiveerd : 

De behlaagde wordt ten laste gelegd 
verlating van familie vanaf 1 november 
1973 tot l januari 1975 en dit in staat 
van bijzondere herhaling vanaf l ok
tober 1974. 

Rij werd op 18 september 1974 reeds 
veroordeeld door een arrest van dit Rof 
wegens verlating .va~ familie sinds 1 .fe
bruari 1973. De mle1dende dagvaardmg 
van deze (de eerste) procedure werd 
aan de beklaagde betekend op 13 no
vember 1973, ingevolge een bevel tot 
dagvaarden van de procureur des Konin(l:S 
te Brugge van 24 okt?ber 197.3, ~~ 
hetwelk de periode waarm het miSdriJf 
werd gepleegd werd bepaald met de 
bewoordingen : « sinds 1 februari 1973 ». 
Daaruit vloeit voort dat zowel de 
correctionele rechtbank te Brugge als 
het hof slechts hebben geoordeeld over de 

CASSATIE, 1978. - 15 

aldus in de tijd beperkte tenlastelegging 
tussen l februari 1973 en 24 oktober 1973. 

Toen de beklaagde deze dagvaarding 
op 13 november 1973 ontving heeft hij 
de betalingen waartoe hij verplicht was 
niet verricht. Kennis krijgende van de 
ingestelde vervolging heeft hij desniet
temin beslist zich aan familieverlating 
schuldig te blijven maken, zodat niet kan 
aanvaard worden dat het nadien ge
pleegde misdrijf de voortzetting van het 
voordien gepleegde is en de uitvoering 
van hetzelfde opzet is. Sinds die dag 
handelde hij met een hernieuwd opzet. 

Tot op het ogenblik dat de beklaagde 
de:finitief veroordeeld was bij arrest van 
18 september 1974, is er dus samenloop 
geweest van het aan het gerecht voor
gelegd misdrijf en het nadien gepleegde 
en nog niet berechte nieuw misdrijf, 
met mogelijkheid tot afzonderlijke be
straffing ; daaruit vloeit voort dat het 
openbaar ministerie gerechtigd was ver
volgingen in te stellen voor de periode 
sinds 13 november 1973 tot 1 oktober 
1974. 

Ret arrest en ook het middel doen twee 
verschillende vragen rij zen. 

De eerste vraag is, of uit de enkele 
omstandigheid dat eiser, kennis krijgende 
van de ingestelde vervolg'ing, niettemin 
besliste zich aan familieverlating schuldig 
te blijven maken, de rechter wettelijk 
mocht afleiden dat eiser met een nieuw 
opzet handelde, zodat hij vanaf die 
datum tegen hem een nieuwe vervolging 
kon ingesteld worden. 

De tweede vraag die wellicht reeds 
herhaaldelijk aan uw Rof werd voor
gelegd is of, wanneer voor twee reeksen 
feiten aparte vervolgingen werden inge
steld, terwijl al de feiten v66r de eerste 
veroordeling werden gepleegd, de open
bare vordering niettemin toelaatbaar is 
wegens de nog niet beslechte feiten, voor 
zoveel al de feiten (van beide reeksen) 
ofwel met hetzelfde doel en opzet werden 
gepleegd, ofwel een enkel strafbaar feit 
uitmaken. 

De eerste vraag doet het vraagstuk van 
de aard van het misdrijf van verlating 
van familie rijzen. 

Er wordt eenparig aangenomen dat het 
misdrijf van verlating van familie meestal 
een voortdurend misdrijf uitmaakt (5). 

(5) DE 0LERCQ, « L'abandon de famille 
en droit beige», R.D.P., 1953-1954 (nr. 6), 
p. 546; DUPONT, Verlating van fwmilie, 
.A.P.R., nrs. 39-41 ; BALLET, Rep. pmt. dr. 
belge, Complem., vo A bandon de fwmille, 
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W at zijn echter voortdurende rnis
drijven? 

Voortdurende misdrijven zijn mis
drijven waar de strafbare gedraging, 
handeling of verzuim bestaat in een 
ononderbroken toestand van misdadig· 
heid, die gehandhaafd wordt (5bis). 

De voortdurende misdrijven worden 
echter soms ingedeeld in permanente en 
opeenvolgende misdrijven. <<De eerste 
zijn de rnisdrijven waar de deliktueuze 
toestand, eenmaal tot stand gekomen, 
blijft bestaan, zonder dat de wil van de 
dader zich opnieuw moet uiten. Aldus 
het optrekken van een gebouw zonder 
toelating ... n. In de tweede kategorie 
<< vallen de misdrijven waar tot in stand 
houden van de deliktueuze toestand de 
wil van de dader zich telkens opnieuw 
moet uiten : aldus het onderhoud van 
bijzit, de verlating van farnilie n (6). 

Voor permanente misdrijven zou er 
steeds maar een veroordeling mogelijk 
zijn, terwijl voor opeenvolgende mis
drijven de dader, nadat hij veroordeeld 
werd door een onherroepelijke rechter
lijke beslissing opnieuw kan vervolgd 
worden indien het misdrijf daarna blijft 
voortduren. Ret gaat dan om de bestraf
fing van een ander gedeelte in de tijd 
van dezelfde misdadige toestand, die 
opzettelijk gehandhaafd werd (7). 

Ret is wellicht van belang in dit 
verband te beklemtonen dat de auteurs 
die het bestaan van voortdurende mis
drijven betwisten, wei aannemen dat er 
opeenvolgende misdrijven bestaan (delits 
successifs : par definition, zegt Esmein, 
!'infraction successive est celle qui se 
compose de plusieurs infractions sembla
bles faisant partie d'une meme operation 
d'ensemble ou ayant exactement les 
memes el8ments de droit ou de fait sauf 
celui de temps) (8), en zij voeren precies 
aan dat wegens het opeenvolgend 
karakter van die misdrijven, nieuwe 
vervolgingen mogelijk zijn na een eerste 
veroordeling. 

Die stelling wordt duidelijk belicht 
door Donnier (9) in zijn studie gewijd aan 

nrs. 5 tot 7 ; KEBERS, N ovelles, Droit penal, 
d. III, nrs. 6543, 6544 en 6545 ; V ANHOUDT 
en 0.ALEWAERT, d. II, nr. 618; CONSTANT, 
Manuel de d1•oit penal, d. II, 2, p. 168, nr. 1021. 

(5bis) Zie evenwel enkele uitzonderlijke 
gevallen vermeld in artikel391bis, 3• en 4• lid, 
die aflopende misdrijven . uitmaken. 

(6) VANHOUDT en 0.ALEWAERT, loa. oit., 
nr. 619. 

(7) VANHOUDT en O.ALEWAERT, d. II, 

de voortdurende misdrijven. << L'infrac
tion continue, encore appelee successive, 
implique un element materiel qui s'etale 
sur une certaine duree n. 

Rier wordt in het bijzonder gewezen 
op de opeenvolgende daden, die aile 
volstrekt identiek zijn en een materiele 
eenheid vertonen die aldus een voort
durende criminele toestand doen ont
staan. << Il y a infraction continue ou 
successive toutes les fois que le maintien 
de son resultat suppose necessairement 
de la part du contrevenant une serie 
de faits positifs (ou negatifs) impliquant 
eux-memes une action (ou une omission) 
constante et deliberee de sa volonte n (10). 
<< L'etat delictueux n, zegt raadsheer 
Trousse, << est le resultat de la volonte 
actuelle et permanente de delinquer n ( ll). 

W elk standpunt men ook inneemt in 
de betwisting betreffende de aard van 
het misdrijf (voortdurend of opeen
volgend), iedereen is het er over eens 
dat dit soort misdrijven hierdoor geken
merkt wordt dat de deliktueuze toestand 
een eenheid vertoont, die derhalve slechts 
met een enkele straf hoeft te worden 
beteugeld. Bij wederrechtelijke gevangen
houding, bij onderhoud van bijzit in 
de eigenlijke zin van het woord, voor
beelden van positieve opeenvolgende 
handelingen, is er maar een misdrijf, 
zolang de gevangenhouding of het onder
houd van de bijzit blijft voortduren. Bij 
verlating van familie, voorbeeld van 
negatieve opeenvolgende feiten (nl. door 
verzuim), is er ook maar een misdrijf 

Bijzonder belangrijk is in dit opzicht 
de opmerking van Donnier, dat het hier 
om een materiele eenheid gaat en niet 
om een morele eenheid, volgend uit de 
eenheid van doel of van opzet. Deze 
laatste eenheid houdt verband met 
de zogenoemde collectieve misdrijven, 
d.w.z. misdrijven die elk afzonderlijk 
genomen een afiopend karakter hebben, 
doch die door de dader met hetzelfde 
bedrieglijk doel of opzet werden gepleegd, 
zodat zij een eenheid vormen. Die 
eenheid is een vraag die uitsluitend in 

nr. 620 ; DoNNIER, « Les infractions con· 
tinues », Rev. de science crim., 1958, 749, 
inz. 752. 

(8) EsMEIN, Rev. intern. droit penal, 1924, 
p. 111 a 127, inz. 124. 

(9) DoNNIER, « Les infractions continues », 

in Rev. de science crim., 1958, p. 757. 
(10) DoNNIER, id., p. 757. 
(11) TRoussE, Novelles, Droit penal, d. I, 

1, nr. 2185. 
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feite berust en derhalve onaantastbaar 
door de rechter wordt vastgesteld (12). 

Het is zeker dat de materiiile eenheid 
waarvan zoiiven sprake, eveneens een 
feitelijk vraagstuk is, voor zover dient 
te worden bepaald op welk ogenblik de 
deliktueuze toestand in feite een einde 
heeft genomen : op welk tijdstip werd 
de gevangene vrijgelaten ; op welk tijdstip 
heeft de man het onderhouden van een 
bijzit stopgezet; vanafwelk tijdstip heeft 
de beklaagde de alimentatiegelden be
taald ? Dit zijn feiten die de rechter 
bepaalt. 

Maar staat het de rechter vrij, wanneer 
hij een deliktueuse toestand vaststelt 
die onophoudelijk ononderbroken voort
duurt, te beslissen dat het tijdsverloop 
in moten wordt verdeeld, omdat naar 
zijn oordeel de beklaagde, die gewaar
schuwd werd, o.m. door de dagvaarding 
om v66r de correctionele rechtbank uit 
hoofde van het misdrijf te verschijnen, 
niettemin volhardt en hierdoor te kennen 
geeft dat hij met een nieuw opzet 
handelt? 

Indien die beoordeling eveneens in feite 
berust, dan spreekt het vanzelf dat het 
Hof geen controle kan uitoefenen. 

Het is echter in dit verband dat de 
opmerking van Donnier mij bijzonder 
belangrijk voorkomt : het is geen vraag 
van opzet, van intellectuele eenheid, 
doch wel van materiiile eenheid. Er is 
een toestand die ononderbroken voort
duurt en het is die toestand die een 
misdrijf uitmaakt. 

W anneer de rechter nu vaststelt dat 
die toestand ononderbroken voortduurt, 
mag hij hem dan :fiktief splitsen omdat 
hij meent dat de beklaagde met een 
nieuw opzet handelt ? 

Algemeen wordt aangenomen dat die 
splitsing wel mogelijk is in deze zin dat, 
wanneer in weerwil van een eindveroor
deling, o.rn. wegens onderhoud van bijzit, 
de beklaagde niettemin dezelfde delik
tueuze toestand bestendigt, hij dan een 
nieuw misdrijf pleegt dat vanzelfsprekend 
niet was begrepen in de reeds bestrafte 
feiten. 

Maar geldt dit ook voor de feiten die 
v66r het eindvonnis of arrest werden 
gepleegd, nl. wanneer dezelfde toestand 
onafgebroken tot aan die beslissing is 
blijven voortduren ? 

Het arrest laat gelden, zoals reeds 

(12) Cass., 5 september 1960 (Bull. en Pas., 
1961, I, 9); VANHOUDT en 0ALEWAERT, 

d. II, nrs. 625-628. 

gezegd, dat, « toen de beklaagde kennis 
kreeg van de ingestelde vervolgingen, 
hij desniettemin besloot zich verder 
schuldig te maken aan familieverlating, 
zodat niet kan worden aanvaard dat het 
nadien gepleegde misdrijf de voortzetting 
was van het voordien gepleegde en het 
uitwerksel was van hetzelfde opzet. 
Sinds die dag handelde hij dus met een 
hernieuwd opzet "· 

Het arrest stelt dus in feite vast dat 
de toestand ononderbroken is blijven 
voortduren na de dagvaarding, doch 
beslist dat er geen eenheid van misdrijf 
bestaat, omdat er geen eenheid van 
opzet bestaat. 

Naar mijn oordeel komt de vraag 
hierop neer of, wanneer de beklaagde 
zich in een deliktueuze toestand bevindt 
die tot de eindbeslissing blijft voortduren, 
de rechter die van deze toestand kennis 
neemt, al dan niet met het geheel ervan 
rekening houdt om de straftoemeting 
te bepalen. Wat belet de rechter o.m. na 
te gaan of de beklaagde sinds het instellen 
van de vervolging zijn verplichtingen al 
dan niet naleeft, of hij bij machte is 
de achterstallige gelden te betalen, of 
hem, gezien zijn financiiile toestand, een 
termijn van respijt moet worden ver
leend? 

Dat de rechter dit doet en het overigens 
mag doen, komt doordat de deliktueuze 
toestand een geheel vormt. Opmerkens
waardig is trouwens dat meestal, zoals 
overigens ook ten deze, de feiten in de 
tijd omschreven worden met de woorden : 
<< sinds 2 februari 1973 "• zodat er geen 
eindpunt wordt bepaald, omdat het 
openbaar ministerie weet dat op het 
ogenblik dat hij zijn beslissing tot vervol
ging neemt, de toestand voortduurt en 
dat hij wellicht nog veel langer zal 
blijven voortduren (cfr. o.m. het onder
houd van bijzit). 

Het is dan ook onjuist te beslissen, 
zoals het arrest doet, dat zowel de 
correctionele rechtbank als het hof 
slechts geoordeeld hebben over de in de 
tijd beperkte tenlastelegging nl. tussen 
1 februari 1973 en 24 oktober 1973, 
datum waarop het openbaar ministerie 
bevel tot dagvaarden heeft gegeven. 
Zulks blijkt overigens niet uit het arrest 
van 19 september 1974. 

Hieruit volgt dat, wanneer de rechters 
in feite vaststellen dat de deliktueuze 
toestand in de tijd ononderbroken voort
duurt tot aan de eindbeslissing, het hun 
wettelijk niet geoorloofd is te beslissen 
dat er in die voortdurende toestand 
fiktief een splitsing zou zijn ontstaan 



-452-

wegens het bestaan van een hernieuwd 
opzet. Ret opzet speelt, in dat verband, 
geen rol. 

Ret onderzoek van de tweede vraag, 
die overigens met de eerste nauw ver
bonden is, bevestigt de evenbesproken 
zienswijze. 

W anneer voor twee reeksen feiten 
aparte vervolgingen zijn ingesteld, terwijl 
al de feiten v66r de eerste veroordeling 
werden gepleegd, is de openbare vorde
ring dan niettemin toelaatbaar wegens 
de nog niet berechte feiten, ingeval al de 
feiten (van beide reeksen) met hetzelfde 
doel en opzet werden gepleegd ofwel een 
enkel stra£baar feit uitmaken? 

Ret thans bestreden arrest beslist 
dat het arrest van 18 september 1974 
slechts uitspraak heeft kunnen doen over 
de periode van I februari 1973 tot 13 no
vember 1973, deze laatste datum de 
datum zijnde waarop eiser kennis kreeg 
van de dagvaarding om v66r de recht
bank van eerste aanleg te Brugge te 
verschijnen, omdat bij de rechtbank en 
later bij het hof van beroep enkel die 
feiten aanhangig werden gemaakt. De 
rechters zouden dus geen rekening hebben 
gehouden en overigens geen rekening 
mogen houden met de feiten die na de 
dagvaarding waren gepleegd. Dus over 
die feiten mocht het thans bestreden 
arrest wel uitspraak doen. 

In uw arrest van 18 juli 1884 (13) 
heeft het Hof een soortgelijk geval 
behandeld. Ret ging om feiten van 
onwettelijke uitoefening van de genees
kunde. 

De beklaagde werd vervolgd om in de 
loop van het jaar 1883, sinds de feiten 
waarvoor hij een straf opliep, uitge
sproken bij het vonnis van de Rechtbank 
van Eerste Aanleg te Luik van 26 mei 
1883, in hoger beroep bij arrest van 
3 augustus 1883 bevestigd, een tak van de 
geneeskunde te hebben uitgeoefend. 

De beklaagde betoogde dat hij niet 
mocht vervolgd worden wegens feiten 
die v66r het arrest van 3 augustus 1883 
waren gepleegd. 

Die stelling hebt U in de volgende 
bewoordingen verworpen : 

<< que cet arret est fonde sur ce que, 
depuis le 26 novembre 1882, le demandeur 
a, habituellement et a peu pres chaque 
jour, commis des actes qui constituent 
l'exercice illegal de la medecine, mais 
que l'on ne peut raisonnablement sup
poser qu'il ait pris egard a des actes 

(13) Bull. en Pas., 1884, I, 291. 

posterieurs a ceux dont le premier juge 
avait en a connaitre, 

)) que !'arret (du 3 aout 1883) con
firmant le jugement du 26 mai 1883 n'a 
evidemment statue que sur la prevention 
qui avait fait !'objet de ce jugement "· 

De samenvatting van uw arrest luidt 
dan als volgt : 

« Un jugement ne s'applique qu'aux 
faits dont le juge est saisi : il ne fait pas 
obstacle a une poursuite nouvelle de 
faits, non compris dans la citation, 
quoique accomplis anterieurement a la 
premiere condamnation "· 

Reeft het thans bestreden arrest zich 
misschien laten leiden door uw arrest 
van 1883? Ret heeft inderdaad eveneens 
een straf uitgesproken wegens feiten die 
v66r de uitspraak van 19 september 1974 
waren gepleegd, omdat, aldus het arrest, 
deze feiten niet aanhangig waren gemaakt 
bij de rechters die over de eerste feiten 
uitspraak deden, zodat een nieuwe 
vervolging uit dien hoofde geoorloofd 
was. 

De vraag mag echter worden gesteld 
of deze rechtspraak sindsdien werd 
bevestigd. 

Er zijn inderdaad verscheidene arres
ten geweest die telkens hebben beslist 
dat een nieuwe vervolging geoorloofd is 
wegens feiten gepleegd nadat de eerste 
uitspraak in kracht van gewijsde is 
getreden. 

Ik meen o.m. de sinds 1948 in dat 
verband gewezen arresten te moeten 
aanhalen: 

In een arrest van 5 januari 1948 (14) 
hebt U uitdrukkelijk beslist dat wanneer 
verscheidene feiten, die elk afzonderlijk 
strafbaar zouden zijn, slechts een straf
baar feit uitmaken, omdat de rechter 
vaststelt dat er eenheid van doel en opzet 
bestaat, zulks evenwel niet kan gelden ten 
opzichte van de feiten die na een eerste 
veroordeling werden gepleegd. 

Ret Rof heeft dus de wettelijke 
mogelijkheid van eenheid van opzet enkel 
uitgesloten wat de feiten betreft die na 
de veroordeling werden gepleegd. 

Ret arrest van 10 mei 1948 (15) hield 
verband met een tweede veroordeling 
wegens feiten die waren gepleegd v66r 
een eerste veroordeling, terwijl de rechter 
had vastgesteld dat zowel de feiten die 
tot de eerste als de feiten die tot de 
tweeds veroordeling hadden aanleiding 

(14) Bull. en Pas., 1948, I, 2. 
(15) Bull. en Pas., 1948, I, 312. 
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gegE>ven, wegens eenheid van doel en van 
opzet een enkel strafbaar feit uit
maakten : U hebt de tweede beslissing 
die een straf had uitgesproken, vernietigd 
omdat deze beslissing het gezag van het 
gewijsde van de eerste beslissing had 
miskend. 

Uw arrest van 23 november 1953 (16) 
luidt in dezelfde zin. 

Luidens het arrest van 29 juli 1954 (17) 
kan er geen eenheid van doel en van 
opzet bestaan tussen de feiten waarvoor 
een eerste veroordeling werd gewezen en 
de feiten die na die veroordeling plaats
vonden (al hadden ze tijdens de termijn 
van hager beroep plaats, doch voor zover 
geen hager beroep werd ingesteld). 

Deze stellingen werden impliciet en 
a cont1·ario bevestigd in het arrest van 
7 januari 1957 (18) en uitdrukkelijk in 
het arrest van 11 maart 1957 (19). In dit 
arrest luidt nl. de regel als volgt : een 
voortdurende weigering kan een enkele 
daad uitmaken, zolang daarover niet 
definitief uitspmak werd gedaan. 

Ook het arrest van 24 februari 1958 (20) 
hield verband met feiten die na een 
eerste veroordeling werden gepleegd. 

Dit was eveneens het geval met het 
arrest van 5 september 1960 (21). Hier 
ook stipte het arrest aan : dat, al kunnen 
verscheidene feiten, die afzonderlijk gena
men elk strafbaar zijn, een enig misdrijf 
uitmaken wanneer de feitenrechter de 
eenheid van doel en oogmerk van de 
schuldige vaststelt, deze eenheid ver
broken wordt wanneer een beslissing 
gewezen wordt die aan de uitgeoefende 
vervolging een einde maakt. 

Il moge ook nog melding maken van 
het arrest van 20 december 1967 (22). 

In enigszins verschillende zin, kan het 
arrest van het Hof van 9 mei 1972 (23) 
worden aangehaald. 

In dit arrest hebt U beslist dat wanneer 
de rechter eenheid van opzet vaststelt uit 
hoofde van feiten die tot een eerste 
veroordeling leidden en andere feiten die 
v66r die veroordeling waren gepleegd, een 
vervolging uit hoofde van die tweede 
reeks feiten niet ontvankelijk is, zodat 
de rechter zelfs niet mag onderzoeken of 
ze al dan niet bewezen zijn. 

Het arrest sluit in elk geval elke 

(16) Bull. en Pas., 1954, I, 229. 
(17) Bull. en Pas., 1954, I, 1015. 
(18) Bull. en Pas., 1957, I, 495. 
(19) .Arr., 1957, 554; Bull. en Pas., 1957, 

I, 820. 
(20) Bull. en Pas., 1958, I, 689. 

veroordeling uit wegens feiten die v66r 
de eerste veroordeling, met hetzelfde 
doel en opzet werden gepleegd. 

Tenslotte, een arrest, gewezen in zake 
onderhoud van bijzit, van 13 november 
1973 (24), beklemtoont nogmaals dat 
een vervolging wegens nieuwe feiten 
enkel toelaatbaar is voor zover die feiten 
na de eerste uitspraak werden gepleegd. 

Ik meen dat uit deze rechtspraak van 
het Hof duidelijk komt vast te staan 
dat wanneer de rechter beslist dat er 
eenheid van opzet of van doel aanwezig 
is tussen de feiten die de beldaagde 
reeds werden tenlastegelegd en waarvoor 
hij reeds werd veroordeeld, en andere 
feiten die v66r die veroordeling plaats
vonden, de strafvordering wegens die 
feiten niet toelaatbaar is, zodat de 
rechter er zelfs geen kennis meer mag 
van nemen,. wil hij geen gevaar: lopen het 
gezag van het rechterlijk gewijsde van 
de eerste beslissing te schenden. 

Er moet wellicht worden onderstreept 
dat, uitgenomen in het laatste arrest van 
1973, het telkens ging om collectieve 
misdrijven, waarvoor de rechter de 
eenheid van opzet of doel in feite had 
bepaald. Het laatste arrest hield evenwel 
verband met feiten van onderhoud van 
bijzit. Er kan echter niet worden uitge
maakt of deze feiten de voortzetting 
van de vorige reeds bestrafte toestand 
waren, dan wel of het over nieuwe 
feiten ging. 

Het waren dus geen opeenvolgende 
(voortdurende) misdrijven. 

Doch de redenering lijkt mij des te 
klemmender, vermits de band die er 
tussen de verscheidene feiten bestaat 
minder sterk is bij de collectieve mis
drijven dan bij de opeenvolgende mis
drijven, daar in dit laatste geval de 
eenheid niet aileen in het opzet, doch ook 
en vooral in de materialiteit van de feiten 
bestaat. 

De grondslag van de niet toelaatbaar
heid van de vervolging berust in al de 
besproken gevallen in de schending van 
het gezag van het gewijsde, hetgeen 
betekent, zoals reeds aangestipt, dat de 
rechter verondersteld wordt over die 
feiten uitspraak te hebben gedaan, al 
werden ze niet uitdrukkelijk in de dag
vaarding vermeld. 

De rechtsleer is, naar ik meen, ook in 

(21) Bull. en Pas., 1961, I, 9. 
(22) Bull. en Pas., 1968, I, 550. 
(23) Bull. en Pas., 1972, I, 826. 
(24) Bull. en Pas., 1974, I, 291. 
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die zin gevestigd, hoewel de auteurs het 
vraagstuk maar oppervlakkig hebben 
besproken (26). 

Ret onderzoek van deze tweede vraag 
bevestigt dus het antwoord dat op de 
eerste vraag werd gegeven, en het wijst 
uit dat de beslissing van de reohter dat 
er na de dagvaarding een nieuw opzet 
aanwezig was, het de reohter niet 
mogelijk maakte te beslissen dat hij na 
de eerste veroordeling niettemin opnieuw 
uitspraak mooht doen over feiten die 
v66r die veroordeling waren gepleegd. 

Ret eerste middel is derhalve gegrond. 

II. Wat de civielrechtelijke vo1·dering 
betrejt. 

Eiser stelt geen andere middelen voor. 

Besluit : oassatie zowel op de straf- als 
op de oivielreohtelijke vordering. 

ARREST. 

RET ROF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 20 september 1977 door het 
Hof van Beroep te Gent gewezen ; 

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

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
sohending van de artikelen 65, 391bis 
van het Strafwetboek, 97 van de Grand
wet en 1319 en volgende van het Burger
lijk Wetboek, 

doordat het arrest beslist dat de straf
vordering ten laste van eiser enkel niet 
toelaatbaar was voor de feiten in zoverre 
deze gepleegd werden tussen l november 
en 13 november 1973, deze laatste datum 
zijnde die van de betekening van de 
dagvaarding die leidde tot de veroor
deling van eiser bij het op tegenspraak 
gewezen arrest van het Rof van Beroep 
te Gent, op 18 september 1974, tot een 
gevangenisstraf van twee 1naanden 
wegens familieverlating gepleegd " sinds 
1 februari 1973 », en het arrest aldus ten 
onreohte aanneemt dat de reohters die op 
18 september 1974 eiser veroordeelden, 
enkel kennis hadden genomen van het 
hem ten laste gelegde feit van familie
verlating << sinds 1 februari 1973 » tot 

(26) VANHOUDT en 0ALEWAERT, d. II, 
nrs. 618, 619 en 620; TRoussE, Novelles, 
Droit penal, d. I, nr. 2188 ; OoNSTANT, d. II, 
2, p. 168, nr. 1021 ; 00NSTANT, Traite elem. 
dr. pen., nr: 162,; Rep. P,rat. d1·. belge, v·0 In-

13 september (lees : november) 1973, 
zijnde de datum van de betekening van 
de dagvaarding, 

terwijl het bestreden arrest aldus het 
gezag van gewijsde van het arrest van 
18 september 1974 sohendt, waarin 
ondubbelzinnig werd gesteld dat eiser 
veroordeeld werd tot een gevangenisstraf 
van twee maanden, alsmede tot de kosten 
van het geding, wegens familieverlating 
gepleegd "sinds 1 februari 1973 » en 
zonder enige nadere beperking in de tijd, 
zodat de reohters alsdan noodzakelijk, 
ook wegens het voortdurend karakter 
van het misdrijf van familieverlating, 
van de door eiser onophoudelijk ge
pleegde feiten kennis hebben genomen, 
vanaf l februari 1973 tot 18 september 
1974, datum van het eindarrest, vermits 
ze in hun arrest, in dit tijdsverloop, geen 
onderbreking vaststelden, nooh een feite
lijke, nooh een juridisohe ; dienvolgens 
de reohters thans niet, zonder in strijd te 
komen met het op 18 september 1974 
gewezene, konden bepalen dat eiser toen 
sleohts gestraft werd voor feiten gepleegd 
tot 13 september (lees :november) 1973; 

terwijl het bovendien strijdig is met 
artikel 65 van het Strafwetboek aan te 
nemen dat het voortdurend misdrijf 
familieverlating juridisoh anders kan 
worden onderbroken dan door een in 
kraoht van gewijsde gegane reohterlijke 
beslissing, en met name zoals ten deze, 
door de betekening van een gereohts
deurwaardersexploot ; evenmin ad rem is 
dat, na die betekening, met een hernieuwd 
opzet het misdrijf zou gepleegd geworden 
zijn, vermits de reohters niet vast
stelden dat er, hoe kort ook, een feitelijke 
onderbreking plaatsvond, welke feitelijke 
onderbreking enkel kan bestaan in het 
tijdelijk niet-plegen van het misdrijf, 
in casu dus door tijdelijk het versohul
digde alimentatiegeld te betalen, 

en terwijl uit niets blijkt dat eiser 
op 13 september (lees : november) 1973 
kennis heeft genomen van de dag
vaarding, zodat hij daarna, met kennis 
van zaken, het misdrijf opnieuw kon 
plegen met een hernieuwd opzet ; door het 
tegenovergestelde aan te nemen de 
bewijskraoht van de stukken van het 
dossier wordt miskend, waaruit onder 
meer niet blijkt dat de dagvaarding van 

fraction et 1'epression en general, nr. 9, en 
Oompiement, nr. 31 ; Rep. prat. d1•. belge, 
vo Chose jugee, nrs. 160, 161 en 172; MAHAux, 
Bull. en Pas., 1972, p. 39 et 40, noten 145-146. 
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13 september (lees : november) 1973 aan 
verzoeker persoonlijk werd betekend 

Overwegende dat het bestreden arrest 
vaststelt dat eiser bij een op tegenspraak 
gewezen en in kracht van gewijsde gegaan 
arrest van 18 september 1974 reeds 
veroordeeld werd wegens verlating van 
familie, gegrond op niet-nakoming van 
dezelfde civielrechtelijke beslissing en 
gepleegd « sinds de eerste februari 1973 ))' 
zonder nadere bepaling van de eind
datum; 

Overwegende dat verlating van familie, 
zolang er niet betaald wordt, een opeen
volgend misdrijf oplevert, gekenmerkt 
door materiele eenheid ; dat zulks niet 
uitsluit dat nieuwe vervolgingen toelaat
baar zijn, met mogelijkheid tot afzonder
lijke bestraffing, wegens feiten gepleegd 
sinds een eerste veroordeling ; 

Overwegende dat het bestreden arrest, 
hoewel bet vaststelt dat ten deze de 
delictuele toestand onophoudend voort
duurde, eiser niettemin bestraft wegens 
de feiten gepleegd v66r de uitspraak van 
18 september 1974, en wel sinds 13 no
vember 1973, op de enkele grond dat hij 
op gezegde dag door de dagvaarding 
kennis kreeg van de nieuw ingestelde 
vervolg'ing, zodat bet nadien gepleegde 
misdrijf niet meer de voortzetting was 
van bet voordien gepleegde en eiser sinds 
die dag handelde met een hernieuwd 
opzet; 

Dat bet bestreden arrest aldus bet 
gezag van bet gewijsde schendt en zijn 
beslissing niet wettelijk rechtvaardigt 
met betrekking tot de periode van 
13 november 1973 tot op de dag waarop 
bet arrest van 18 september 1974, dat 
kracht van gewijsde verwierf, uitge
sproken werd ; 

Dat bet middel in zoverre gegrond is ; 

Over bet middel ambtshalve afgeleid 
uit de schending van de artikelen 391bis 
van het Strafwetboek en 97 van de 
Grondwet: 

Overwegende dat eiser in conclusie liet 
gelden dat hij bet bewijs voorbracht dat 
hij tot 5 november 1974 in de gevangenis 
verbleef zonder enig inkomen en zonder 
arbeid en uiteraard daardoor in de totale 
onmogelijkheid was de hem opgelegde 
verplichting na te komen ; dat, onmid
dellijk na uit de gevangenis te zijn 
ontslagen, hij naar nieuw werk zocht 
en iedereen weet hoe moeilijk dit gaat 
voor een ex-gedetineerde; dat hij daarin 
nog vrij veel sukses had, vermits hij na 

enige weken reeds nieuw werk had 
gevonden, wat hem in staat stelde vanaf 
1 januari 1975 zijn onderhoudsverplich
tingen opnieuw na te komen, welke hij 
sedertdien zonder enige onderbreking tot 
op heden stipt is nagekomen ; 

Overwegende dat bet arrest antwoordt 
dat « voor de periode tussen 1 oktober 
1974 en 1 januari 1975 eiser geen beta
lingen heeft gedaan, zelfs wanneer hij niet 
meer aangehouden was; dater dus geen 
overmacht is, zodat bet misdrijf bewezen 
is van 13 november 1973 tot 1 januari 
1975)); 

Overwegende dat dit antwoord bet niet 
mogelijk maakt te bepalen of bet arrest, 
voor de periode van 1 oktober 1974 tot 
1 januari 1975, beslist dat spijt het feit 
dat eiser aangehouden was of geen werk 
had, hij niettemin in feite over voldoende 
geldmiddelen beschikte om te betalen, 
ofwel dat zelfs indien hij niet kon betalen 
hij niettemin strafrechtelijk aanspra
kelijk diende te worden gesteld, omdat 
bet enkele feit niet te betalen strafbaar 
zou zijn; 

Overwegende dat deze dubbelzinnig
heid het Hof niet in de mogelijkheid stelt 
de wettelijkheid van de beslissing te 
onderzoeken ; 

II. In zoverre de voorziening gericht is 
tegen de beslissing op de civielrechtelijke 
vordering: 

Overwegende dat de vernietiging van 
de beslissing op de strafvordering de 
vernietiging meebrengt van de eind
beslissing op de civielrechtelijke vorde
ring, welke beslissing bet gevolg is van 
de eerste; 

Om die redenen, en ongeacht" bet 
tweede middel door eiser aangevoerd, 
dat niet tot cassatie zonder verwijzing 
kan leiden, vernietigt bet bestreden 
arrest ; beveelt dat van dit arrest melding 
zal worden gemaakt op de kant van de 
vernietigde beslissing ; veroordeelt ver
weerster in de kosten; verwijst de zaak 
naar bet Hof van Beroep te Brussel. 

13 december 1977. - 28 kamer. 
Voo1·zitter en Verslaggever, Ridder de 
Schaetzen, raadsheer waarnemend voor
zitter. - Gelijkluidende conclusie, de 
H. Krings, advocaat-generaal.- Pleiter, 
de H. Lust (van de balie te Brugge). 
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28 KAMER.- 13 december 1977. 

1° WEGVERKEER. - WET BETREF
FENDE DE POLITIE OVER HET WEG
VERKEER, ARTIKELEN 38, § 3, EN 47, 
ZOALS GEWIJZIGD BIJ' DE WET VAN 
9JULI 1976.- VERVALVANHETREOHT 
EEN VOERTUIG TE BESTUREN OP EEN 
OPENBARE PLAATS.- GEVOLG. 

2° HOGER BEROEP.- STRAFZAKEN. 
EENPARIGHEID. GEVALLEN 

WAARIN DEZE VEREIST IS. 

3° WEGVERKEER. - WET BETREF
FENDE DE POLITIE OVER HET WEG
VERKEER, ARTIKELEN 38, § 3, EN 47.
VERBOD EEN VOERTUIG TE BESTUREN 
ALVORENS HET BIJ DEZE BEPALING 
OPGELEGDE ONDERZOEK TE HEBBEN 
ONDERGAAN. AARD VAN DEZE 
MAATREGEL. 

4° OASSATIE. - 0MVANG. - STRAF
ZAKEN.- WEGVERKEER.- VERPLIOH
TING HET IN ARTIKEL 47 VAN DE WET 
BETREFFENDE DE POLITIE OVER HET 
WEGVERKEER VOORGESOHREVEN ON
DERZOEK TE ONDERGAAN ALVORENS 
HET RECHT TOT STUREN TERUG TE 
BEKOMEN. - 0NWETTIG UITGESPRO
KEN MAATREGEL. - GEDEELTELIJKE 
VERNIETIGING. 

1° W anneer de rechter onder de gelding van 
de a1·tikelen 38, § 3, en 47 van de Wet 
betreffende de politic ove1· het wegverkee1· 
(coordinatie van 16 maart 1968), zoals 
gewijzigd bij de wet van 9 juli 1976, 
iemand zonder nade1'e bepaling ve1·vallen 
vm·klaa1·t van het recht op een openba1·e 
plaats een voertuig te bestu1·en, ve1•plicht 
hij de veroo1·deelde niet zich aan enig 
ondm·zoek te onderwerpen om een voe1'titig 
te mogen besturen na het einde van de 
vm·vallenverklaring ( 1). 

2° Het gerecht in hager beNep, waarbij 
een hager be1·oep tegen een beslissing 
op de st1·afvordering aanhangig is, moet 
zijn beslissing met eenparige stemmen 
van zijn leden uitspreken indien het de 
door de eerste rechter uitgesproken straf 

(1} Vgl. de rechtspraak van het Hof onder 
de gelding van de wet v66r haar wijziging 
bij die van 9 juli 1976: cass., 5 september 1966 
(Arr. cass., 1967, biz. 14); 9 november 1976 
(ibid., 1977, biz. 287). 

(2} 0ass., 23 januari 1973 (A1'1', cass., 1973, 
biz. 531). 

of beveiligingsmaat1·egel ve1·zwaart, zo 
niet een stmf of een beveiligingsmaat
regel ititspreekt, terwijl de ee1·ste 1'echter 
de strafvordering niet ontvankelijk, ver
vallen of ongegrond had ve1·klaa1·d of 
nag deze stmf of deze maat1•egel niet had 
uitgesp1·oken (2). 

3° Het verbod een voertuig te besturen 
alvo1·ens het onde1·zoek te hebben onder
gaan, dat bij artikel 47 van de Wet 
betreffencle de politie over het weg
ve?·keM' (coordinati£ van 16 maa1·t 1968) 
is opgelegcl aan hem die van het 1·echt 
tot stu1·en vervallen is verklaa1·d, is geen 
straf, doch een beveiligingsmaatregel (3). 

4° De verplichting het in artikel 47 van 
de Wet betreffende de politic ove1· het 
wegverkeer (coo1·dinatie van 16 maart 
1968) voo1'geschTeven onderzoek te hebben 
onclergaan alvorens het recht tot sturen 
te1·ug te bekomen is geen st?·af, doch een 
beveiligingsmaatregel, zodat het beschik
kende gedeelte over de toepassing van 
deze maatregel slechts gedeeltelijlc kan 
ve1·nietigd worden (4). 

(GOBEYN.) 

ARREST. 

RET HOF;- Gelet op het bestreden 
arrest, op 19 september 1977 door het 
Hof van Beroep te Gent gewezen ; 

Over het middel afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 97 van de Grand
wet, 2llbis van het Wetboek van 
Strafvordering, 1, 29, 38, §§ 1 en 3, van 
de Wet betreffende de politie over 
het wegverkeer (koninklijk besluit van 
16 maart 1968, wet van 9 juli 1976 en 
koninklijk besluit van 1 februari 1977), 
1 en 12.3, 1 °-a, van het koninklijk 
besluit van I december 1975 houdende 
algemeen reglement op de politie van 
het wegverkeer gewijzigd door de wet 
van 27 april 1976 en het koninklijk 
besluit van 7 aprill976 en 16 van de wet 
van 9 juli 197 6, 

doordat het arrest, bij wijziging van 
het beroepen vonnis, eiser vervallen 

(3) Cass., 4 november 1968 (A1'1', cass., 
1969, biz. 262); 23 januari 1973 (ibid., 1973, 
biz. 531); vgl. cass., 19 december 1966 (ibid., 
1967, biz. 499) en de noot ondertekend P.M. 

(4) Cass., 9 november 1976 (A1•r. cass., 
1977, biz. 287) en noot 3. 
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verklaart van het reoht tot het besturen 
van voertuigen met eigen beweegkraoht, 
met de bepaling dat « het herstel in het 
reoht tot sturen afhankelijk wordt ge
maakt van het slagen in het theoretisoh, 
praktisch, geneeskundig en psyohologisoh 
onderzoek zoals voorgesohreven door 
artikel 16 van de wet van 9 juli 1976 », 
zonder dat die verzwarende strafbepaling 
nopens de noodzakelijkheid te slagen in 
de reeks opgelegde onderzoeken, welke 
niet was opgelegd door de eerste reohter, 
enigszins gemotiveerd wordt door het 
arrest, en zonder dat desaangaande 
beslist wordt met eenparigheid van 
stemmen, 

terwijl, gelet op het strafrechtelijk 
karakter van het verval van het recht tot 
sturen en de ondeelbaarheid alsook de 
afhankelijkheid tussen al de bestanddelen 
van de uitgesproken straf, het arrest 
eiser onwettelijk heeft veroordeeld niet 
aileen tot een verval van het reoht tot 
sturen met verplichting allerhande onder
zoeken te ondergaan en erin te slagen 
dooh ook tot een hoofdgevangenisstraf 
van een maand en tot een geldboete van 
100 frank wegens de te1astleggingen 
sub A en 0, omschreven in de openbare 
vordering: 

Overwegende dat eiser bij het beroepen 
vonnis wegens drie misdrijven gepleegd 
op 26 januari 1977, zijnde A : onopzette
lijke slagen en verwondingen bij een aan 
zijn toedoen te vl'ijten verkeersongeval, 
B : sturen in staat van strafbare alcoho
lemie, 0 : overtreding van artikel 12.3, 
1°-a, van het Wegverkeersreglement van 
1 december 1975, was veroordeeld tot 
een enkele straf, zijnde een maand 
gevangenisstraf met uitstel, een geld boete 
en, we gens het feit B, verval van het 
reoht een voertuig met eigen beweeg
kracht van de oategorieen A tot F te 
besturen gedurende een maand, zonder 
enige bepaling omtrent het slagen voor 
bepaalde onderzoeken ; 

Overwegende dat het arrest het vonnis 
bevestigt voor zover het eiser schuldig 
heeft verklaard en voor zover het hem 
wegens het feit B vervallen heeft ver
klaard van het recht tot sturen, echter 
met deze bepaling dat het herstel in het 
reoht tot sturen afhankelijk wordt ge
maakt van het slagen in de onderzoeken 
voorgesohreven door artikel 16 van de 
wet van 9 juli 1976, waarbij aan artikel 38 
van de W egverkeerswet een § 3 is toe
gevoegd ; dat het arrest voor het overige 
het beroepen vonnis teniet doet en, 
dienaangaande met eenparigheid van 
Rtemmen beslissende, eiser een enkele 

straf oplegt voor de feiten A en 0 en een 
afzonderlijke straf voor het feit B ; 

Overwegende dat de eerste reohter, 
door eiser vervallen te verklaren van het 
recht tot sturen zonder nadere bepaling, 
hem implioiet maar noodzakelijk ont
sloeg van de verplichting zich aan enig 
onderzoek te onderwerpen, nu het vonnis 
werd gewezen onder de gelding van de 
nieuwe artike1en 38, § 3, en 47 van het 
W egverkeersreglement, zoals zij werden 
gewijzigd door de eerder genoemde wet 
van 9 juli 1976, die kraohtens het 
koninklijk besluit van 1 februari 1977 
in werking is getreden op 14 februari 1977 
en die, nu de nieuwe regeling gunstiger 
is voor de beklaagden dan de vroegere, 
welke het slagen voor de onderzoeken 
van reohtswege vereiste behoudens uit
drukkelijke ontheffing van die verplioh
ting door de reohter, ook ge1dt voor de 
misdrijven gepleegd v66r haar inwerking
treding; 

Overwegende dat het opleggen van de 
verpliohting om voor bepaalde onder
zoeken te slagen, bepaald in artikel 38, 
§ 3, van de Wegverkeerswet, geen straf 
is, maar een beveiligingsmaatregel ; dat 
zulks niettemin tot gevolg heeft dat het 
gereoht in hoger beroep deze maatregel, 
wanneer hij niet door de eerste rechter 
was opgelegd, niet dan met eenparigheid 
van stemmen van zijn leden kan uit
spreken; 

Dat het middel in zoverre gegrond is ; 
Overwegende dat voor het overige 

de substantiele of op straffe van nietigheid 
voorgesohreven rechtsvormen in aoht 
zijn genomen en de beslissing overeen
komstig de wet is gewezen ; 

En overwegende dat, nu de genoemde 
verpliohting geen straf is nooh een deel 
van een straf, maar een beveiligings
maatregel, de onwettigheid die enkel 
de beslissing over die verpliohting betreft, 
?:ioh niet uitstrekt tot de beslissing 
betreffende de opgelegde straffen met 
inbegrip van de vervallenverklaring; 

Om die redenen, vernietigt het bestre
den arrest in zoverre het het herstel van 
eiser in het reoht tot sturml afhankelijk 
maakt van het slagen voor de onder
zoeken bepaald in artikel 38, § 3, van de 
W egverkeerswet ; verwerpt de voorzie
ning voor het overige ; beveelt dat van 
dit arrest melding zal worden gemaakt 
op de kant van de gedeeltelijk vernietigde 
beslissing ; laat de kosten ten laste van 
de Staat ; vervl'ijst de aldus beperkte zaak 
naar het Hof van Beroep te Antwerpen. 

13 december 1977. - 2e kamer. -
Voorzitter, Ridder de Sohaetzen, raads-
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heer waarnemend voorzitter.- Verslag
gever, de H. Soetaert. - Gedeeltelijk 
gelijkluidende conclusie (1), de H. Krings, 
advocaat-generaal. -Pleiter, de H. Haus 
(van de balie te Gent). 

26 KAMER.- 13 december 1977. 

VOORLOPIGE HECHTENIS.- BEVEL 
TOT AANHOUDING. - BEVESTIGING 
BINNEN VIJ1<' DAGEN. - WET VAN 
20 APRIL 1874, ARTIKEL 2, GEWIJZIGD 
BIJ ARTIKEL 2 VAN DE WET VAN 
13 MAART 1973, EN ARTIKEL 4. -
REDENGEVING. 

De ernstige en uitzonde1·lijke omstandig
heden die dermate de openbare veiligheid 
raken dat de vo01•lopige hechtenis moet 
worden gehandhaajd, worden onder vm·
melding van gegevens eigen aan de zaak 
of de persoonlijkheid van de verdachte 
nauwkeu1·ig omsch1·even doo?' het arrest 
van de kamer van inbeschuldiging
stelling dat vaststelt dat de verdachte 
reeds is veroo1'deeld, o.m. wegens diejstal, 
en thans opnieuw in het bezit is ge
vonden van gestolen goederen, wat erop 
wijst dat hij een gevaar voo1· de maat
schappij blijjt, te meer daar hij slechts 
een paar dagen v66r zijn nieuwe aan
hmtding vrijgelaten was (2). (Art. 2 
wet van 20 april 1874.) 

(RUGAL.) 

ARREST. 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 8 november 1977 door het 
Hof van Beroep te Gent, kamer van 
inbeschuldigingstelling, gewezen ; 

Over het middel afgeleid uit de schen
ding van de artikelen l, 2, 4 van de wet 
van 20 april1874 en 97 van de Grondwet, 

(1) Ret openbaar ministerie had gecon
cludeerd tot cassatie, in zoverre de rechter 
in hoger beroep beslist had de eiser zich aan 
onderzoeken zou moeten onderwerpen, ais 
voorgeschreven bij de wet van 9 juli 1976, 
zonder deze beslissing te motiveren. Raadpi. 

dooTdat het arrest de bevestiging van 
het bevel tot aanhouding van eiser uit
spreekt op grond van de motivering van 
de vordering van het openbaar minis
terie ; dat voormelde vordering verwijst 
naar de gronden aangehaald in het bevel 
tot aanhouding die nog steeds voorhanden 
zijn ; dat het bevel tot aanhouding 
verleend werd op grond van het feit dat 
eiser reeds veroordeeld werd en in het 
bezit gevonden werd van goederen 
afkomstig van een diefstal, 

tm·wijl de beweegreden dat eiser reeds 
meerdere malen werd veroordeeld wegens 
zware vermogensdelicten op zichzelf 
niet volstaat om de beslissing wettelijk 
te rechtvaardigen bij gebreke van enige 
aanduiding dat door gezegde omstandig
heden de bevestiging van het bevel tot 
aanhouding ten deze in het belang van de 
openbare veiligheid wordt vereist ; het
zelfde kan gezegd worden van de over
weging dat eiser « in het bezit gevonden 
werd van goederen afkomstig van een 
diefstal » ; zodat het arrest als dusdanig 
geen rechtsgeldige motivering omvat van 
de bevestiging van het bevel tot aan
houding ten laste van eiser : 

Overwegende dat het arrest de beweeg
redenen van de schriftelijke vordering 
van het openbaar ministerie overneemt ; 

Overwegende dat die vordering, na 
te hebben vastgesteld dat er ten laste 
van eiser voldoende aanwijzingen van 
schuld bestaan, beschouwt dat de gronden 
aangehaald in het bevel tot aanhouding 
en die eigen zijn aan de zaak of de 
persoonlijkheid van verdachte, nog steeds 
voorhanden zijn en ernstige en uitzonder
lijke omstandigheden uitmaken waardoor 
de voorlopige hechtenis in het belang 
van de openbare veiligheid vereist is ; 

Overwegende dat het bevel tot aan
houding, uitgevaardigd wegens zware 
diefstal, als volgt luidt : « gelet op het 
feit dat verdachte reeds veroordeeld 
werd wegens onder meer dief~:<tallen 
en thans opnieuw in het bezit gevonden 
werd van goederen afkomstig van diefstal, 
hetgeen erop wijst dat hij sociaal ge
vaarlijk blijft, te meer daar hij slechts 
op 18 september 1977 de gevangenis 
verlaten had » ; 

cass., 26 april 1954 (Bull. en Pas., 1954, I, 
716) en 25 januari 1971 (.Ar?'. cass., 1971, 
biz. 505). 

(2) Oass., 14 januari 1975 (A1•r. cass., 1975, 
biz. 534); raadpi. cass., 31 januari 1977 (ibid., 
1977, biz. 603). 
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Overwegende dat het arrest derhalve 
te kennen geeft dat het bevel tot aan
houding wordt bevestigd op grond van 
de aldus nauwkeurig vermelde omstandig
heden, eigen aan de zaak of de persoon
lijkheid van de verdachte, die de 
hechtenis van eiser ten deze in het 
belang van de openbare veiligheid ver
eisen; 

Dat het zijn beslissing wettelijk recht
vaardigt en regelmatig motiveert ; 

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 voorzie
ning ; veroordeelt eiser in de kosten. 

13 december 1977. - 2e kamer. 
V oorzitter en Verslaggever, Ridder de 
Schaetzen, raadsheer waarnemend voor
zitter. - Gelijkluidende conclusie, de 
H. Krings, advocaat-generaal. - Pleite1·, 
de H. Deheselle (van de balie te Gent). 

2e KAMER. - 13 december 1977. 

VOORLOPIGE HECHTENIS.- BEVEL 
TOT AANHOUDING. - BEVESTIGING 
BINNEN VIJF DAGEN. - WET VAN 
20 APRIL 1874, ARTIKEL 2, GEWI.JZIGD 
BI.J ARTIKEL 2 VAN DE WET VAN 
13 MAART 1973, EN ARTIKEL 4. -
REDENGEVING. 

De ernstige en uitzondedijke omstandig
heden die dermate de openbare veiligheid 
raken dat de voo1·lopige hechtenis moet 
worden gehandhaajd, wm·den onde1· ve1·
melding van gegevens eigen aan de zaak 
of de persoonlijkheid van de verdachte 
nauwkeurig omschreven door het arrest 
van de kamer van inbeschuldiging
stelling dat vaststelt dat de ten laste van 
de ve1·dachte gelegde jeiten bijzonder 
e1·nstig zijn en wijzen op zijn gevaarlijke 
geestestoestand, dat het onderzoek nog in 
zijn beginstadium is en dat moet 
gevreesd worden dat de verdachte met 
een medeverdachte samenspant om het 

onderzoek te dwarsbomen (1). (Art. 2 
wet van 20 april 1874.) 

(MERTENS.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 28 oktober 1977 door het Hof 
van Beroep te Antwerpen, kamer van 
inbeschuldigingstelling, gewezen ; 

Over het middel afgeleid uit de scherr
ding van artikel 5, lid 1, van de wet van 
20 april 1874 op de wet van de voor
lopige hechtenis, gewijzigd bij artikel 3 
van de wet van 13 maart 1973, 

doordat het arrest de bevestiging van 
het bevel tot aanhouding van eiser 
uitspreekt, 

te1·wijl dit arrest de ernstige en uit
zonderlijke omstandigheden die de open
bare veiligheid raken en de gegevens 
eigen aan de zaak of de persoonlijkheid 
van de verdachte die de bevestiging van 
het bevel tot aanhouding kunnen verant
woorden, niet venneldt : 

Overwegende dat het arrest de be
roepen beschikking bevestigt, waarbij 
het bevel tot aanhouding van eiser, 
verdacht van omkoping van openbaar 
ambtenaar, werd bevestigd; dat deze 
beslissing, na onder meer te hebben 
aangehaald dat de feiten bijzonder 
ernstig zijn en wijzen op de gevaarlijke 
geestesgesteldheid van verdachte, verder 
stoelt op de overweging dat << het onder
zoek nog in een beginstadium is en er 
gevaar bestaat dat verdachte met (zijn) 
medeverdachte zou samenspannen om 
het onderzoek te dwarsbomen »; 

Overwegende dat het arrest aldus met 
overneming van de redenen van het bevel 
tot aanhouding en van de beschikking 
van de raadkamer te kennen geeft dat 
wegens de in die redengevingen om
schreven gegevens, eigen aan de zaak of 
aan de persoon van eiser, er ernstige en 
uitzonderlijke omsta.ndigheden bestaan 
die dermate de openbaare veiligheid 
raken dat het bevel tot aanhouding moet 
worden bevestigd ; 

Dat het hof van beroep zodoende zijn 
beslissing wettelijk rechtvaardigt ; 

En overwegende dat de substantiiile 
of op straffe van nietigheid voorge
schreven rechtsvormen in acht zijn 

(1) Zie de noot onder voorgaand arrest. 
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genomen en de beslissing overeenkomstig 
de wet is gewezen ; 

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

13 december 1977. - 2e kamer. 
Voo?'Zitte?', Ridder de Schaetzen, raads
heer waarnemend voorzitter. - Ve1·slag
geve1·, de H. Delva. - Gelijkluidende 
conclusie, de H. Krings, advocaat-gene
raal. - Pleiter, de H. De Baeck. 

2e KAMER.- 14 december 1977. 

1° ARBEIDSOVEREENKOMST. -
HANDELSVERTEGENWOORDIGER.- 0P
SPOREN EN BEZOEKEN VAN OLIENTEEL. 
- BEGRIP. 

2° ARBEIDSOVEREENKOMST. -
HANDELSVERTEGENWOORDIGER. - AR
REST DAT VASTSTELT DAT HET WERK 
VAN EEN HANDELSVERTEGENWOORDI
GER BESTOND IN HET OPSPOREN EN 
BEZOEKEN VAN DE OLIENTEEL VAN 
GROOTHANDELAARS, OLIENTEN VAN EEN 
KOOPMAN. - ARREST DAT DIT WERK 
GELIJKSTELT MET HET OPSPOREN EN 
BEZOEKEN VAN KLEINHANDELAARS DIE 
OLIENTEN VAN DIE KOOPMAN ZIJN OF 
KUNNEN WORDEN.- 0NWETTIGHEID. 

1 o en 2° Artikel 2, eerste lid, van de wet 
van 30 juli 1963 tot instelling van het 
statuut der handelsvertegenwoordigers 
sluit in dat hij die als handelsvertegen
woordiger we1·kt personen of inrichtingen 
bezoekt, die klanten van een koopman 
zijn of kunnen worden; onwettig is 
derhalve de beslissing die het opspm·en 
en bezoeken van kleinhandelaa1·s ten 
gunste van g1·oothandelaars, die klanten 
van een koopman zijn, gelijkstelt met 
bezoeken aan personen die klanten van 
die koopman zelf zijn of kunnen 
worden (1). 

(NAAJ\'ILOZE VENNOOTSOHAP 
« USINES REMY », T. CHARLIER.) 

ARREST. 

HET HOF; Gelet op de beschik-

(1) Raadpl. cass., 8 januari 1970 (Arr. 
cass., 1970, biz. 415)• 

king van de Eerste Voorzitter gedag
tekend 11 oktober 1977, waarbij bevolen 
wordt dat onderhavige zaak zal be
handeld worden door de tweede kamer ; 

Gelet op het bestreden arrest, op 
7 september 1976 door het Arbeidshof 
te Brussel gewezen ; 

Over het middel atgeleid uit de 
schending van de artikelen 2, 15 en 16 
van de wet van 30 juli 1963 tot instelling 
van het statuut der handelsvertegen
woordigers, 

dom·dat het arrest, hoewel eiseres 
betwistte dat verweerder een handels
vertegenwoordiger was zoals bedoeld door 
voormelde wet van 30 juli 1963, niettemin 
aan verweerder een uitvvinningsvergoe
ding toekent overeenkomstig de arti
kelen 15 en 16 van voornoemde wet, en 
het middel verwerpt waardoor eiseres 
liet gelden dat verweerder geen clientele 
voor eiseres heeft verworven en de 
bevoegdheid niet had over zaken te 
onderhandelen of die af te sluiten, doch 
dat zijn taak erin bestond na te gaan, in 
de door hem bezochte winkels, of de 
leveringen door de grossiers . die de 
klanten zijn van eiseres, gebeurd waren, 
en of er nieuwe koopwaren of producten 
door die grossiers geleverd moesten 
worden, alsook uitzonderlijk een nieuw 
product aan te raden, zulks op grand 
van de beschouwingen dat de bezoeken 
van verweerder aan gezegde winkels tot 
doel hadden het onderhandelen over en 
het afsluiten van zaken, en dat eiseres 
ten slotte aan deze klanten leverde, al 
weze het nog door tussenkomst van 
grossiers, 

terwijl het toekennen van een uit
winningsvergoeding, zoals bepaald in de 
artikelen 15 en 16 van voormelde wet 
van 30 juli 1963, veronderstelt dat 
verweerder een handelsvertegenwoordiger 
zou zijn in de zin van artikel 2 van 
gezegde wet, hetgeen op zijn beurt 
veronderstelt dat verweerder de clientele 
zou hebben opgespoord en bezocht met 
het oog op het onderhandelen over of het 
afsluiten van zaken voor rekening en in 
naam van zijn opdrachtgeefster, namelijk 
eiseres, en terwijl zulks het geval niet is 
nu, zoals het arrest niet heeft betwist 
doch integendeel heeft aangenomen, ver
weerder winkels opspoorde en bezocht 
met het oog op het onderhandelen over 
of het a£'3luiten van zaken voor rekening, 
niet van eiseres, maar van derden, met 
name de grossiers die de klanten waren 
van eiseres : 

Overwegende dat artikel 2, lid 1, van 
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de wet van 30 juli 1963 tot instelling van 
het statuut der handelsvertegenwoor
digers de « handelsvertegenwoordiging » 
omschrijft als de activiteit die erin 
bestaat een clientele op te sporen en te 
bezoeken met het oog op het onder
handelen over of het afsluiten van zaken 
onder het gezag, voor rekening en in 
naam van een of meer opdrachtgevers ; 

Dat deze tekst noodzakelijk onderstelt 
dat degene die deze activiteit verricht, 
personen of instellingen bezoekt die 
klanten zijn of kunnen worden van de 
opdrachtgever ; 

Overwegende dat het arrest erop wijst 
dat, volgens eiseres, de taak van ver
weerder ertoe beperkt was, op enkele 
uitzonderingen na, kleinhandelaars te 
overtuigen producten van eiseres door 
hun groothandelaar te laten leveren ; 
dat eiseres niets rechtstreeks aan deze 
kleinhandelaars leverde en dat hun 
bestellingen uitgevoerd werden door 
grossiers aan wie eiseres haar producten 
verkocht; 

Overwegende dat het arrest vaststelt 
dat verweerder nieuwe klanten heeft 
opgespoord en aangebracht en ook 
oudere klanten heeft bezocht ; dat de 
rechter beschouwt dat deze opsporingen 
en bezoeken geen ander doel hadden en 
konden hebben dan het onderhandelen 
over en het afsluiten van zaken, dat 
eiseres ten slotte aan deze klanten 
leverde, « al weze het nog door tussen
komst van grossiers », dat << enkel van 
belang is dat deze leveringen gebeurden, 
wat erop wijst dat de opsporingen en 
bezoeken ... een positief resultaat hebben 
gehad >> en dat niet vereist is dat de 
handelsvertegenwoordiger << zelf zou ge
last worden in persoon de verdere 
afwikkeling te verzorgen van de zaken 
die hij door zijn activiteit aanbrengt >> ; 

Dat het arbeidshof verder oordeelt 
<< dat werknemers wier taak bestaat in 
het doen kennen en aanprijzen van 
nieuwe producten, zoals (verweerder) 
onder meer deed, onder het statuut 
vallen van de wet van 30 juli 1963 >> ; 

Overwegende dat uit bovenvermelde 
redenen van het arrest niet blijkt dat 
verweerder voor rekening en in naam 
van zijn opdrachtgeefster zou hebben 
onderhandeld over zaken en dat het 
arbeidshof, door op grond van deze 
redenen te beslissen dat verweerder de 
hoedanigheid van handelsvertegenwoor
diger bezat en derhalve op een uitwin
ningsvergoeding recht heeft, lijkt aan 
te nemen dat het opsporen en bezoeken 
van een clientele geschiedde ten bate 

van de grossiers, die klanten van eiseres 
waren, en dit opsporen en bezoeken lijkt 
gelijk te stellen met het bezoeken van 
personen die klanten zijn of kunnen 
worden van de opdrachtgever zelf; 

Dat het arrest aldus de zin en de 
draagwijdte miskent van de artikelen 2, 
lid 1, en 15 van de wet van 30 juli 1963, 
die in het middel zijn vermeld ; 

Dat het middel gegTond is ; 

Om die redenen, vernietigt het bestre
den arrest in zoverre het over de eis 
van verweerder met betrekking tot een 
uitwinningsvergoeding uitspraak doet ; 
beveelt dat van dit arrest melding zal 
worden gemaakt op de kant van de 
gedeeltelijk vernietigde beslissing; houdt 
de kosten aan opdat erover door de 
feitenrechter wordt beslist ; verwijst de 
aldus beperkte zaak naar het Arbeidshof 
te Antwerpen. 

14 december 1977. - 2e kamer. -
Vom·zitter, Baron Richard, voorzitter. -
Verslaggevm·, Baron Vin<;otte. - Gelijk
lttidende conclusie, de H. Duchatelet, 
advocaat-generaal. - Pleite1·s, de HH. 
Bayart en Houtekier. 

2e KAMER.- 14 december 1977. 

1° ZIEKTE- EN INV ALIDITEITSVER
ZEKERING. - ALGEMENE BEGRIP
PEN. - WERKNEMERS. - REVALI
DATIE- EN HERSOHOLINGSPROGRAMMA'S. 
- DEZE PROGRAMMA'S KUNNEN VER
STREKKINGEN OMVATTEN DIE NIET 
VOORKOMEN IN DE NOMENOLATUUR VAN 
DE GENEESKUNDIGE VERSTREKKINGEN. 

2° ZIEKTE- EN INV ALIDITEITSVER
ZEKERING. - ALGEMENE BEGRIP
PEN. - WERKNEMERS. - REVALI
DATIE- EN HERSOHOLINGSPROGRAMMA'S. 
- BIJZONDERE TOESTELLEN DIE NOOD
ZAKELIJK ZIJN VOOR DE REVALIDATIE. 
-BEGRIP. 

1° De revalidatie- en he1·scholingspro
gramma's ktmnen verstrekkingen om
vatten die niet voorkomen in de nomen
clatuttr van de geneeskundige vm'Btrek
kingen. (Art. 19 wet van 9 augustus 
1963 tot instelling en organisatie van 
een regeling voor verplichte ziekte- en 
invaliditei tsverzekering.) 
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2° Daa1· er geen omschrijving bestaat van 
het begrip « bijzondere toestellen ,,, in 
de zin van artikel151 van het koninklijk 
besluit van 4 november 1963 tot uit
voer·ing van de wet van 9 augustus 1963 
tot instelling en organisatie van een 
regeling voor verpliohte ziekte- en invali
diteitsverzekering, kan de jeitenrechter 
wettig beslissen dat de medische kousen 
en liesdijstukken der·gelijke bijzondere 
toestellen 'Uitmaken. 

(RIJKSDIENST VOOR ZIEKTE
EN INV ALIDITEITSVERZEKERING, 

T. X EN LANDSBOND DER OHRISTELIJKE 
MUTUALITEITEN.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op de beschikking 
van de Eerste V oorzitter van het Hof, 
gedagtekend 11 oktober I977, waarbij 
bevolen wordt dat onderhavige zaak zal 
behandeld worden door de tweede kamer ; 

Gelet op het bestreden arrest, op 
6 mei I976 door het Arbeidshof te Gent 
gewezen; 

Over het middel afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen I9, leden I en 2, 
20, 23, S0 , 24 van de wet van 9 augustus 
I963 tot installing en organisatie van 
een regeling voor verplichte ziekte- en 
invaliditeitsverzekering, zoals gewijzigd 
door de wetten van 24 december I963 
en S april I965, I46, I49, I5I van het 
koninklijk besluit van 4 november I963 
tot uitvoering van voornoemde wet, 10, 
§ I, van het koninklijk besluit van I2 de
cember I966 tot wijziging van het 
koninklijk besluit van 24 december I963 
tot vaststelling van de nomenclatuur der 
geneeskundige verstrekkingen van de 
verplichte ziekte- en invaliditeitsverze
kering, I, 2 van het koninklijk besluit 
van I6 november I973 tot vaststelling 
van de nomenclatuur der geneeskundige 
verstrekkingen van de verplichte ziekte
en invaliditeitsverzekering, 29, 67 en 97 
van de Grondwet, 

doordat het arrest beslist dat de kosten 
van aankoop van een medicale kous en 
een liesdijstuk ten laste vallen van eiser 
als revalidatiehulp ten bate van eerste 
verweerder om de reden dat ook indien 
het revalidatie- en herscholingspro
gramma niet in de nomenclatuur bedoelde 
verstrekkingen omvat, het college van 
geneesheren-directeurs niettemin mag be
slissen deze programma's ten laste te 
nemen van de verzekering ; dat het 

koninklijk besluit van I2 december I966 
niet tot gevolg kan hebben gehad de 
beslissingsvrijheid van voornoemd college 
aan banden te leggen, hetgeen in feite 
een beperking van de wet door een 
koninklijk besluit zou inhouden ; dat 
het college geen medische redenen heeft 
aangevoerd om de gevraagde tussen
komst, die door de adviserende geneesheer 
medisch voor noodzakelijk geacht werd, 
te weigeren, 

te1·wijl, eerste onderdeel, de medische 
kous en het liesdijstuk geenszins bij
zondere apparaturen zijn, nodig voor de 
revalidatie van eerste verweerder in het 
kader van een revalidatieprogramma ; 
het arrest deze aard in geen geval ten 
genoege van recht vaststelt, zodat de 
controle op de regelmatigheid van de 
beslissing niet kan uitgeoefend worden 
(schending van de artikelen 19, leden 1 
en 2, 20, 23, S0 , van de wet van 9 au
gustus 1963, I46, 149, 151 van het 
koninklijk besluit van 4 november 1963 
en 97 van de Grondwet); 

tweede onderdeel, de toekenning van 
medische kousen uit de nomenclatuur 
van de terugbetaalde gezondheidszorgen 
sinds 1 januari 1967 geschrapt werd, 
zodat zij evenmin als revalidatie kan 
toegekend worden (schending van de 
artikelen 19, 1eden I en 2, 20, 23, S0 , 24 
van de wet van 9 augustus 1963, I46, 149, 
151 van het koninklijk besluit van 4 no
vember 1963, 10, § 1, van het koninklijk 
besluit van I2 december I966, 21 en 2 
van het koninklijk besluit van 16 no
vember 1973); 

derde onderdeel, de koninklijke be
sluiten, die de revalidatieprogramma's 
en de nomenclatuur bepa1en, tot uit
voering van de wet genomen zijn en deze 
geenszins onregelmatig beperken (schen
ding van de artikelen 19, 20, 23, S0 , 24 
van de wet van 9 augustus 1963, 146, 
149, 15I van het koninklijk besluit van 
4 november 1963, 10, § 1, van het 
koninklijk besluit van 12 december 1966, 
1, 2 van het koninklijk besluit van 
16 november I973, 29 en 67 van de 
Grondwet): 

W at het tweede onderdeel betreft 

Overwegende dat aderspatkousen, die 
aanvankelijk waren begrepen in de 
opsomming van de geneeskundige ver
strekkingen vervat in het vroeger konink
lijk besluit van 24 december I963 tot 
vaststelling van de nomenclatuur van 
de geneeskundige verstrekkingen van de 
verplichte ziekte- en invaliditeitsverze-
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kering, ingevolge de wijziging van dit 
koninklijk besluit door het koninklijk 
besluit van 12 december 1966 niet meer 
in deze opsomming voorkomen ; 

Overwegende echter dat uit de enkele 
verwijdering van die kousen uit de 
nomenclatuur, zonder enige aanduiding 
in het jongste besluit van de reden van 
deze verwijdering, niet kan worden 
afgeleid dat de kosten voor deze voor
werpen in geen geval mogen worden 
vergoed; 

Dat immers onder de geneeskundige 
verstrekkingen opgesomd in artikel 23 
van de wet van 9 augustus 1963 tot 
instelling en organisatie van een regeling 
voor verplichte ziekte- en invaliditeits
verzekering, onder 8° is begrepen de hulp 
vereist wegens revalidatie ; dat luidens 
artikel 19, lid 2, van dezelfde wet, zoals 
vervangen door artikel 12 van de wet 
van 8 april 1965, zo het revalidatie- en 
herscholingsprogramma in de nomen
clatuur bedoelde verstrekkingen omvat, 
« de tussenkomst van het college van 
geneesheren-directeurs >> voor die ver
strekkingen geen andere vergoedings
voorwaarden mag invoeren dan die 
welke in bovengenoemde nomenclatuur 
zijn bepaald ; 

Dat uit deze wetsbepalingen volgt dat, 
voor het verlenen van hulp wegens 
revalidatie, ook andere dan in de nomen
clatuur opgesomde verstrekkingen vat
baar zijn voor vergoeding ; 

Dat het onderdeel naar recht faalt ; 

Wat het eerste onderdeel betreft : 

Overwegende dat, door erop te wijzen 
dat « uit de gegevens van het adminis
tratief dossier blijkt dat de adviserende 
geneesheer uit medisch oogpunt het 
dragen van steunkousen noodzakelijk 
acht voor eerste ge'intimeerde, thans ver
weerder, en dat, zonder de hulp van 
de medisch voorgeschreven steunkousen, 
hij regelmatig ten laste van de ziekte- en 
invaliditeitsverzekering zou vallen », het 
arrest impliciet vaststelt dat een pro
gramma voor de revalidatie van die 
verweerder, dat het goedkeurt, het 
gebruik van voornoemde hulpmiddelen 
onontbeerlijk maakt ; 

Overwegende dat artikel 151 van het 
koninldijk besluit van 4 november 1963 
tot uitvoering van bovengenoemde wet 
van 9 augustus 1963 weliswaar beschikt 
dat de door het college van geneesheren
directeurs vastgestelde programma's de 
kosten bepalen van, onder meer, bij
zondere toestellen vereist voor de revali-

datie, maar dat, bij ontstentenis van 
wettelijke omschrijving van het begrip 
« bijzondere toestellen », het arbeidshof 
heeft kunnen aannemen dat een medische 
kous en een liesdijstuk dergelijke bijzon
dere toestellen uitmaken ; 

Dat de rechter niet verplicht was 
zulks uitdrukkelijk vast te stellen, nu 
uit de procedurestukken niet blijkt dat 
enige betwisting desomtrent voor het 
arbeidshof aanhangig was; 

Dat het onderdeel niet kan worden 
aangenomen ; 

Wat het derde onderdeel betreft : 

Overwegende dat uit het op het tweede 
onderdeel gegeven antwoord blijkt dat 
het derde onderdeel van het middel 
enkel een ten overvloede gegeven reden 
van het arrest bekritiseert ; 

Dat het derhalve niet ontvankelijk is ; 

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

14 december 1977. - 2e kamer. -
V oo1·zitter, Baron Richard, voorzitter. -
Ve1•slaggever, Baron Vin9otte. - Gelijlc
luidende conclusie, de H. Duchatelet, 
advocaat-generaal. - Pleiters, de HH. 
Houtekier en Biitzler. 

1° KAMER.- 15 december 1977. 

1° MET HET ZEGEL GELIJKGE
STELDE TAKSEN. - lNVOER VAN 
ONVERPAKTE GOEDEREN BEDOELD IN 
ARTIKEL 31-4, § 1, 9°, VAN DE ALGE
MENE VERORDENING OP DE MET HET 
ZEGEL GELIJKGESTELDE TAXES. 
GOEDEREN DIE IN EEN BEPAALDE 
VORM OF VERP AKKING VOORKOMEN. -
GEVOLGEN. 

2° REDENEN VAN DE VONNISSEN 
EN ARRESTEN. - BURGERLIJKE 
ZAKEN. - 00NOLUSIE WAARBIJ TOT 
STAVING VAN EEN MIDDEL ENKEL 
MELDING WORDT GEMAAKT VAN EEN 
BRIEF ZONDER IN BIJZONDERHEDEN TE 
TREDEN OVER DE INHOUD ERVAN. -
DE REOHTER IS NIET VERPLIOHT IN 
ZIJN ANTWOORD REKENING TE HOUDEN 
MET DIE BRIEF. 

3° CASSATIEMIDDELEN. - BuRGER· 
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LIJKE ZAKEN. - MIDDEL WAARIN 
FElTEN EN REOHT VERMENGD ZI.JN. 
NIET-ONTVANKELI.JKHEID. 

1 o H ij die aan een p1·oduct bedoeld in 
artikel 31-4, § 1, 9°, van de Algemene 
Verordening op de met het zegel gelijk
gestelde taxes de vorm of verpakking 
geeft ter wille waa1·van het product aan 
de f01jaitaire belasting is onde1"Wo1-pen, 
wordt gelijkgesteld met de proditcent 
van het aldus belastbaa1· p1·oduct; nit 
het proditct wettelijk beschoitwd wordt als 
het gevolg van de bedrijvigheid van een 
binnen het land we1·kzame producent, 
moet het eveneens als een inheems 
prod1-wt worden beschmtwd wat betreft 
de toepassing van § 3, eerste lid, van dit 
artikel 31-4. 

2o Wannee1· een partij bij conclusie, tot 
staving van een middel, een brief 
aanvoe1·t waarvan zij enkel melding 
maakt zonde1· in bijzonde1•heden te treden 
ovm· de inhoud e1·van, is de 1·echter in de 
1·egel niet ve1plicht in zijn antwoord 
relcening te houden met die b1•ief. 
(Art. g7 Grondwet.) 

3o Niet ontvankelijk wegens vermenging 
van feiten en recht is het middel dat het 
Hof ertoe zou nopen feitelijke gegevens 
nate gaan (l). (Art. g5 Grondwet.) 

(VENNOOTSOHAP NAAR ENGELS REOHT 
<C LIPTON OVERSEAS LIMITED », 

T. BELGISOHE STAAT, 
MINISTER VAN FINANOIEN.) 

ARREST (vertaling). 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 30 juni 1g76 door het Hof van 
Beroep te Brussel gewezen ; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
sohending van de artikelen 31-4, in 't 
bijzonder § 1, go, en § 3, der Algemene 
Verordening op de met het zegel gelijk
gestelde taxes, gewijzigd, wat betreft § 1, 
door het koninklijk besluit van 22 mei 
1g5s, en g7 van de Grondwet, 

cloo1·dat het arrest het bestreden vonnis 
te niet doet, en, met wijziging, de door 
eiseres ingestelde reohtsvordering onge
grond verklaart die tot de vermindering 

(1) Cass., 5 september 1977, supra, blz. 9. 

van de in de regularisatie- en rectifi
oatie-opgaven van de Administratie ver
melde bedragen strekte, om de redenen 
dat "ge'intimeerde (thans eiseres) ten 
onrechte beweert dat de door haar 
gedane verpakking in doses wat de 
overdraohttaxe betreft, van het produkt 
geen nieuwe waar had gemaakt ; dat 
immers, wat het Wetboek der met het 
zegel gelijkgestelde taxes betreft, de ~<_>e 
te passen regels, voor een wezenhJk 
identiek produkt, versohillen naar gelang 
de wijze waarop het voorkomt ; dat 
aldus, eenmaal het onverpakt door 
gei:ntimeerde ingevoerde produkt, door 
haar zorgen in doses werd verpakt, 
iedere overdraoht van het aldus verpakte 
produkt onderworpen werd aan de 
forfaitaire taxe ; dat het zonder 
be lang is .. . of het litigieus produkt 
oorspronkelijk buitenlands was, vermits, 
door het feit van de verpakking, waardoor 
de verpakker een producent wordt, het 
produkt wordt gelijkgesteld met een 
inheems produkt (oombinatie van de 
leden 1 en 3 van hogervermelde § 3) », 

terwijl, ee1·ste onderdeel, uit artikel :n-4, 
§ 1, go, en § 3, leden l en 3, van de 
Algemene Verordening op de met het 
zegel gelijkgestelde taxes volgt dat de 
in artikel 31-4, § 1, go, bedoelde, door 
eiseres onverpakt ingevoerde planten, 
aan de forfaitaire taxe niet onderworpen 
zijn, wanneer zij, nadat zij ingevoe!d 
zijn, in doses worden verkocht, verm1ts 
de verpaklcer, hoewel hij met een pro
duoent wordt gelijkgesteld, niettemin, 
bij wijze van gelijkstelling, een producent 
of een fabrikant blijft van " ingevoerde 
produkten » en, door deze gelijkstelling, 
geen producent of fabrikant van " in
heemse produkten " wordt, wat de door 
artikel 31-4, § 3, lid 1, van de hoger
vermelde Algemene V erordening vereiste 
voorwaarde is voor de invorderbaarheid 
van de taxe, bij de verkoop door de 
producent of fabrika1:t, zodat, door. te 
beslissen, met verwerpmg van de stellmg 
van eiseres, " dat het zonder belang is ... 
of het litigieus produkt oorspronkelijk 
buitenlands was, vermits, door het feit 
van de verpakking, waardoor de ver
pakker een producent wordt, het (buiten
lands) produkt wordt gelijkgesteld m~t 
een inheems produkt >>, het arrest artl
kel 31-4, in 't bijzonder de §§ 1 en 3, 
leden 1 en 3, van de Algemene Verorde
ning op de met het zegel gelijkgestelde 
taxes heeft geschonden ; dat het arrest, 
derhalve, niet wettelijk met redenen is 
omkleed (sohending van artikel g7 van 
de Grondwet); 
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tweede ondM·deel, eiseres, om te bewijzen 
dat de door haar ingevoerde produkten, 
hoewel zij door haar zorgen in Belgie 
verpakt waren, hun buitenlandse oor
sprong hadden bewaard, in haar in boger 
beroep genomen conclusie uitdrukkelijk 
naar een door haar bij het dossier ge
voegde brief van het Ministerie van 
Economische Zaken del. 27 maart 1972 
verwees, waaruit bleek dat « de loutere 
verpakking van thee en van infusie geen 
bewerking is die volstaat om (die thee en 
die infusies) een Belgische oorsprong te 
geven ,, zodat het arrest, door te beslissen 
dat « door het feit van de verpakking ... 
het (buitenlands) produkt wordt gelijk
gesteld met een inheems produkt. ,, 
zonder antwoord te geven op het door 
eiseres in haar conclusie uit voormeld 
schrijven van het Ministerie van Econo
mische Zaken gehaald middel, rechtens 
niet genoegzaam met redenen omkleed is 
(schending van artikel 97 van de Grond
wet): 

W at het eerste onderdeel betreft : 

Overwegende dat artikel 31-4, § 1, 
van de Algemene V erordening op de 
n1.et het zegel gelijkgestelde taxes, dat 
ten deze toepasselijk is, bepaalde : « Er 
wordt een enige forfaitaire taxe geheven 
voor de overdracht van de volgende 
goederen 9° de hierna vermelde 
plantedelen in gedoseerde hoeveelheden, 
kamillebloemen, muntstengels en -bloe
men, oranjebladeren en -bloesems, linde
bladeren en -bloemen, bladeren en toppen 
van ijzerhard en matebladeren "; 

Dat luidens § 3, lid 1, van hetzelfcle 
artikel « de bij §§ 1 en 2 gevestigcle taxe 
wordt gekweten bij verkoop door de 
voortbrenger of de fabrikant, wanneer 
het inheemse goecleren betreft, en bij de 
aangifte ten verbruik, wanneer het gaat 
over ingevoerde goecleren. Zij clekt al de 
latere overdrachten tot wanneer de 
koopwaar in hanclen komt van hem die 
ze verbruikt of ze aan een industriele 
bewerking onderwerpt " ; 

Dat lid 3 van § 3, ten slotte, luidde : 
« Met betrekking tot de goederen die 
slechts aan het forfaitair stelsel zijn 
onderworpen wanneer zij in een bepaalde 
vorm of verpakking voorkomen, wordt 
degene die ze die vorm geeft of ze alclus 
verpakt met de voortbrenger gelijk
gesteld"; 

Overwegende dat deze laatste bepaling 
geen onderscheid maakt naargelang de 
vorm of de verpakking aan een inheems 
produkt dan wel aan een ingevoerd 

produkt is gegeven ; clat hieruit volgt dat, 
in beide gevallen, degene die het produkt 
die vorm of die verpakking geeft, ter 
wille waarvan het produkt aan de 
forfaitaire taxe is onclerworpen, wordt 
gelijkgesteld met de producent van het 
aldus belastbaar produkt ; dat hieruit 
volgt dat, nu het proclukt wettelijk 
aangezien wordt als het gevolg van de 
beclrijvigheid van een binnen het land 
werkzame proclucent, dit produkt even
eens als een inheems produkt moet 
worden aangezien wat betreft de toepas
sing van§ 3, lid 1, van artikel 31-4 van de 
Algemene Verordening op de met het 
zegel gelijkgestelde taxes ; 

Dat dit onderdeel van het middel naar 
recht faalt ; 

W at het tweecle onderdeel betreft : 

Overwegende dat eiseres zich in haar 
conclusie waarop het middel betrekking 
heeft, ertoe beperkte te beweren dat 
« het onverpakt invoeren van het produkt 
en zijn verpakking in doses door de 
importeur niet ten gevolge hebben dat 
deze koopwaar door een nieuwe koopwaar 
wordt vervangen ; dat, inderdaad, ... 
3° het in doses verdelen van het inge
voerde produkt hiervan geen inl1.eems 
produkt maakt (zie onder meer de brief 
van het Ministerie van Economische 
Zaken dd. 27 maart 1972) "; 

Dat deze loutere verwijzing, in de 
conclusie, naar een brief waarvan de 
tekst niet wercl aangehaald, geen midclel 
was dat zich van de door haar gesteuncle 
stelling onclerscheidcle, volgens welke 
« het in closes verclelen van het inge
voercle produkt hiervan geen inheems 
proclulct maakt >> ; 

Dat het arrest, clat die bewering op 
groncl van de in het middel vermelde 
redenen afwijst, op de conclusie van 
eiseres antwoord geeft ; 

Dat dit onclerdeel van het midclel 
feitelijke gronclslag mist ; 

Over het tweede micldel, afgeleid uit 
de schencling van de artikelen 14 van de 
Associatieovereenkomst tussen de Euro
pese Economische Gemeenschap en de 
met deze Gemeenschap geassocieercle 
Afrikaanse staten en Madagaskar, op 
20 j1.ui 1963 te Yaounde getekend in 
naam van de Gemeenschap door de Raacl 
bij besluit van 5 november 1963 gesloten, 
door de Raad verlengd bij besluiten 
nr. 30/69 van 29 mei 1969 en 31/70 van 
15 mei 1970, 2, 3, k, 131, 132-1 van het 
Verclrag van 25 maart 1957 tot oprichting 
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van de Europese Economische Gemeen
schap, en, voor zover als nodig, 1 van de 
wet van 2 december 1957 houdende 
goedkeuring van dit Verdrag, 

doordat, terwijl uit een schrijven van 
het Ministerie van Economische Zaken 
van 27 maart 1972, uitdrukkelijk door 
eiseres in haar conclusie bedoeld en door 
haar voor het hof van beroep regelmatig 
bij de processtukken gevoegd ten einde 
de buitenlandse oorsprong van de door 
haar ingevoerde produkten te bewijzen, 
bleek dat deze produkten " van oor
sprong >> uit de geassocieerde Afrikaanse 
Staten en Madagaskar waren, en terwijl 
vaststond dat deze produkten, nadat 
zij in doses verpakt waren, in Belgie 
tijdens het jaar 1970 verkocht werden, 
het arrest, dat over het door verweerder 
ingestelde beroep uitspraak doet, beslist, 
enerzijds, " dat terecht bij de invoer 
van de litigieuze plantedelen de nor
male overdrachttaxe van 7 ten honderd 
werd toegepast .. . vermits de forfaitaire 
taxe van 4 ten honderd slechts van 
toepassing is wanneer die produkten 
in doses voorkomen >> en, anderzijds, 
" dat het ten onrechte is dat de eerste 
rechter heeft beslist dat het op de liti
gieuze onverpakt ingevoerde en daarna 
in doses verpakte produkten verschul
digde bedrag van de overdrachttaxe, 
7 ten honderd is ; dat dit produkt bij zijn 
overdracht (in doses) aan de forfaitaire 
taxe van 14 ten honderd dient onder
worpen te worden )), 

terwijl luidens artikel 14 van de 
Associatieovereenkomst tussen de Euro
pese Economische Gemeenschap en de 
met deze Gemeenschap geassocieerde 
Afrikaanse Staten en Madagaskar, op 
20 juli 1963 te Yaounde getekend, in 
naam van de Gemeenschap door de Raad 
bij besluit van 5 november 1963 gesloten, 
« .. • elke partij zich .. . onthoudt ... van 
iedere maatregel of handelwijze van 
intern fiscale aard, die rechtstreeks dan 
wel zijdelings tot discriminatie tussen 
haar produl~ten en gelijksoortige pro
dukten van oorsprong uit de overige 
Partijen voert )), zodat, door te beslissen 
dat de litigieuze produkten, van oor
sprong uit de geassocieerde Afrikaanse 
Staten en Madagaskar, nadat zij door 
eiseres in doses waren verpakt, onder
worpen waren aan de forfaitaire taxe 
ten bedrage van 14 ten honderd, niet
tegenstaande het feit dat deze produkten, 
wanneer zij onverpakt werden ingevoerd, 
aan de overdrachttaxe tegen het gewoon 
bedrag van 7 ten honderd reeds waren 

onderworpen en terwijl de inheemse door 
de Belgische producent verpakte pro
dukten slechts aan de forfaitaire taxe 
van 14 ten honderd onderworpen zijn, 
het arrest alle in het middel bedoelde 
wettelijke bepalingen schendt door een 
maatregel of handelwijze van intern 
fiscale aard, die rechtstreeks dan wel 
zijdelings tot discriminatie tussen haar 
produkten en gelijksoortige produkten 
van oorsprong uit de geassocieerde 
Afrikaanse Staten en Madagaskar, effect 
te laten sorteren : 

Overwegende dat, zo eiseres in haar 
conclusie, in de bewoordingen die in het 
antwoord op het tweede onderdeel van 
het eerste middel vermeld zijn, naar een 
brief van het Ministerie van Economische 
ZMen verwees, zij niet beweerde dat de 
litigieuze produkten afkomstig waren 
van de Mrikaanse Staten of van Mada
gaskar ; dat het arrest, wat dit betreft, 
geen enkele vaststelling inhoudt ; 

Dat, derhalve, het onderzoek van het 
middel het Hof zou nopen feitelijke 
elementen na te gaan ; 

Dat het middel, waarin recht en feiten 
vermengd zijn, niet ontvankelijk is ; 

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

15 december 1977. - 1e kamer. -
Voorzitte1·, de H. Trousse, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - Verslaggever, 
de H. Meeus. - Gelijkluidende conclusie, 
de H. Ballet, advocaat-generaal. 
Pleiters, de HH. Dassesse en Fally. 

1e KAMER.- 15 december 1977. 

1o RECHTSVORDERING.- BURGER
LIJKE ZAKEN.- AKTEN VAN RECHTS-
PLEGING. RECHTSPERSONEN, 
AKTE VAN HOGER BEROEP.- 0PGAVE 
VAN DE IDENTITEIT VAN DE RECHTS
PERSOON, - VERTEGENWOORDIGING 
VAN DE RECHTSPERSOON IN RECHTE. 

2° ONTEIGENING TEN ALGEMENEN 
NUTTE.- COMITES TOT AANKOOP VAN 
ONROERENDE GOEDEREN, OPGERICHT 
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BIJ RET KONINKLIJK BESLIDT VAN 
3 NOVEMBER 1960. - BEVOEGDREDEN. 

3° ONTEIGENING TEN ALGEMENEN 
NUTTE.- WEGENFONDS.- COMITES 
TOT AANKOOP VAN ONROERENDE GOE· 
DEREN, INGESTELD BIJ HET KONINK· 
LIJK BESLUIT VAN 3 NOVEMBER 1960, 
DIE BEVOEGDHEDEN VAN HET BESTUUR 
DER REGISTRATIE EN DOMEINEN IN· 
ZAKE ONTEIGENING UITOEFENEN VOOR 
REKENING VAN RET WEGENFONDS.
VERTEGENWOORDIGING VAN HET FONDS 
IN REOHTE. - BETWISTING VAN DE 
BIJZONDERE LASTGEVING. - BEWIJS· 
LAST. 

4° RECHTSVORDERING.- BURGER· 
LIJKE REOHTSVORDERING. - AKTEN 
VAN REOHTSPLEGING. - VERTEGEN· 
WOORDIGING IN REOHTE. - 0MVANG. 

5° CASSATIEMIDDELEN. - MmDEL 
VAN NIET·ONTVANKELIJKHEID.- BUR· 
GERLIJKE ZAKEN.- REOHTER DIE EEN 
MIDDEL VAN NIET·ONTVANKELIJKHEID 
ONONTVANKELIJK, MAAR OOK ONGE· 
GROND VERKLAART. - MIDDEL GE· 
RIOHT TEGEN RET BESOHIKKENDE GE· 
DEELTE WAARBIJ HET MIDDEL VAN 
NIET·ONTV ANKELIJKHEID ONONTVAN · 
KELIJK WORDT VERKLAARD.- MIDDEL 
ZONDER BELANG.- BEGRIP. 

1° De akten van rechtspleging, met name 
de akte van hager beroep, van rechts
personen moeten, op st1·af!e van nietig
heid, de identiteit van deze 1·echtspersonen 
opgeven en deze identiteit blijkt voldoende 
uit de opgave van hun benaming, hun 
rechtsvorm en htm maatschappelijke 
zetel; deze personen t1·eden evenwel in 
1·echte alleen geldig op door tttssenkomst 
van hun bevoegde organen (1). (Artt. 702, 
703 en 1042 G.W.) 

2° De comites tot aankoop van on1·oerende 
goederen, ingesteld bij het koninklijk 
beslttit van 3 november 1960, zijn onder 
meer ermee belast alle bij de wet aan het 
Bestuu1· der Registratie en Domeinen 
inzake aankoop en onteigening van 
onroerende goederen toegekende bevoegd
heden uit te oejenen voor rekening 
van openbare instellingen met 1'echts
pe1·soonlijkheid, zoals het Wegenfonds; 
de voorzitters van die comites zijn 

(1) Raadpl. cass., 22 oktober 1971 (Arr. 
cass., 1972, biz. 196). 

bevoegd om het Fonds in rechte te 
ve1·tegenwoordigen (2). (Artt. 1 en 4, 
derde lid, K.B. van 3 november 1960; 
artt. 1 en 12 wet van 9 augustus 1955, 
gew. bij artt. 1 en 9 wet van 25 ja
nuari 1967 .) 

3° De leden van een comite tot aankoop 
van onroerende goederen, ingesteld bij 
het lwninklijk besluit van 3 november 
1960, die de hun bij de wet toegekende 
bevoegdheden uitoefenen, moeten tegen
over derden niet van een bijzondere 
lastgeving doen blijken; die lastgeving 
wordt vermoed tot het tegenbewijs wo1·dt 
geleverd en, in geval van betwisting 
van deze bijzondere lastgeving en met 
name in geval van betwisting van de 
werkelijkheid van het do01• het bevoegd 
orgaan van de rechtspe1·soon genomen 
besluit, berust de bewijslast op de 
partij die deze lastgeving betwist (3). 
(Art. 6, eerste lid, K.B. van 3 november 
1960; art. 12 wet van 9 augustus 1955, 
gew. bij art. 9wetvan25januari1967.) 

4° De bevoegdheid om in rechte een partij 
te vertegenwoordigen implicee1·t in de 
regel het recht om een rechtsgeding in 
te stellen en dit tot het einde te voeren. 

5° Niet ontvankelijk wegens het ontb1·eken 
van belang is het middel dat gericht is 
tegen een beschikkende gedeelte waarbij 
een middel van niet-ontvankelijkheid 
onontvankelijk wordt verklaa1·d, wan
nem· de rechter dit middel van niet
ontvankelijkheid oak ongegrond heejt 
verklaard en deze beslissing bovendien 
wettig verantwoord is. 

(MASSART EN LEWIN, T. WEGENFONDS.) 

ARREST (vertaling). 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 10 februari 1977 in hoger 
beroep gewezen door de Rechtbank van 
Eerste Aanleg te Luik ; 

Over het tweede middel, afgeleid nit 
de schending van de artikelen l, 5, 12 
van de wet van 9 augustus 1955 tot 
instelling van een Wegenfonds 1955-1969, 
gewijzigd door de wet van 25 januari 
1967, 3, 6 van het koninklijk besluit van 

(2) en (3) Raadpl. cass., 29 april 1966 
(Bull. en Pas., 1966, I, 1094). 
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3 november 1960 betreffende de comites 
tot aankoop van onroerende goederen 
voor rekening van de Staat en van de 
instellingen waarin de Staat een over
wegend belang heeft, 7, lid 3, van de wet 
betreffende de rechtspleging bij hoog
dringende omstandigheden inzake ont
eigening ten algemenen nutte (vervat 
in artikel 5 van de wet van 26 juli 1962 
betreffende de onteigeningen ten alge
menen nutte en de concessies voor de 
bouw van autosnelwegen), 703, 1042, 
1050, 1056 van het Gerechtelijk Wetboek 
en 97 van de Grondwet, 

doordat, ofschoon de eisers conclusie 
hadden neergelegd waarin zij de ont
vankelijkheid van het door verweerder 
ingestelde hoger beroep betwistten, op 
grond dat de akte van hoger beroep 
betekend werd « op vervolging en benaar
stiging van het eerste comite tot aankoop 
van onroerende goederen te Luik, ver-
tegenwoordigd door zijn voorzitter .. . 
doch in naam van het W egenfonds, .. . 
openbare instelling vertegenwoordigd 
door de Minister van Open bare W erken " 
en « dat appellant (thans verweerder) 
door geen enkel stuk of document het 
bewijs levert dat de beslissing hoger 
beroep in te stellen ... tussen 31 december 
1976 en 12 januari 1977 door de Minister 
van Open bare W erken werd genomen ,, 
die << het orgaan van het W egenfonds " 
is, de rechtbank niettemin het hoger 
beroep van verweerder ontvankelijk 
verklaart op grond dat << het eerste comite 
tot aankoop van onroerende goederen 
te Luik, vertegenwoordigd door zijn 
voorzitter ... , bevoegd is om de ont
eigeningsprocedure voor rekening van 
het W egenfonds te verrichten ,, wat 
<< niet aileen het recht inhoudt deze 
procedure in te stellen, doch ook, door 
de beslissing te nemen hoger beroep in te 
stellen, ze door te voeren tot ze voltooid 
is JJ, en dat de leden van de aanlmop
comites niet van een bijzondere lastgeving 
moeten doen blijken, wanneer zij de 
ambtsbevoegdheden uitoefenen die hun 
door een wet zijn opgedragen, 

terwijl, zo de voorzitters van de comites 
tot aankoop van onroerende goederen 
voor rekening van de Staat bevoegd zijn 
om het Fonds in rechte te vertegen
woordigen en zo de leden van de aankoop
comiMs niet van een bijzondere last
geving moeten doen blijken, om de 
ambtsbevoegdheden uit te oefenen die 
hun door een wet zijn opgedragen, de 
aan de voorzitter van het aankoop
comiM door de wet opgedragen ambts-

bevoegdheden beperkt zijn tot de ver
tegenwoordiging van de verweerder in 
rechte en zich niet uitstrekken tot de 
beslissing de onteigeningsprocedure in te 
stellen; dergelijke beslissing aileen door 
het bevoegd orgaan van de rechtspersoon 
die het Wegenfonds is, kan worden 
genomen ; de beslissing de onteigenings
procedure voor de vrederechter in te 
stellen niet noodzakelijk de beslissing 
impliceert hoger beroep in te stellen 
tegen het ongunstig vonnis dat de vrede
rechter zou kunnen uitspreken ; derhalve, 
wanneer, zoals ten deze, hoger beroep 
wordt ingesteld ten verzoeke van het 
W egenfonds, vertegenwoordigd door de 
Minister van Open bare W erken, op 
vervolging en benaarstiging van het 
aankoopcomite, en de onteigende partij 
betwist dat de beslissing hoger beroep 
in te stellen door het in de akte van 
hoger beroep aangeduide orgaan van het 
Wegenfonds werd genomen, het Wegen
fonds het bewijs behoort te leveren van 
het bestaan van dergelijke beslissing, 
bimwn de wettelijke termijn voor het 
instellen van dit rechtsmiddel genomen, 
waaruit volgt dat, door te oordelen dat de 
voorzitter van het aankoopcomite be
voegd was om hoger beroep in te stellen 
tegen het vonnis van de vrederechter, 
het bestreden vonnis een verkeerde 
uitlegging heeft gegeven van de door 
de wet aan de voorzitter van het aankoop
comiM toegekende bevoegdheid tot ver
tegenwoordiging in rechte en de ambts
bevoegdheden van de Minister van 
Openbare W erken als orgaan van ver
weerder heeft miskend (schending van 
de in het middel bedoelde bepalingen 
van de wet van 9 augustus 1955, gewij
zigd door de wet van 25 januari 1967, 
van de in het middel bedoelde bepalingen 
van het koninklijk besluit van 3 no
vember 1960 en van artikel 703 van het 
Gerechtelijk Wetboek), het principe dat 
de rechtspleging in hoger beroep inzake 
onteigening ten algemenen nutte, zoals 
in alle andere burgerrechtelijke zaken, 
uiteraard een nieuw geding is heeft 
miskend (schending van de artikelen 7, 
lid 3, van de in het middel bedoelde wet 
betreffende de rechtspleging bij hoog
dringende omstandigheden inzake ont
eigening ten algemenen nutte, 1042, 1050 
en 1056 van het Gerechtelijk Wetboek) 
en geen passend antwoord heeft gegeven 
op de in de opgave van het middel 
aangehaalde passus uit de conclusie van 
de eisers (schending van artikel 97 van 
de Grondwet) : 

Overwegende dat uit de vermeldingen 
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van het bestreden vonnis blijkt dat het 
hoger beroep tegen de door de vrede
rechter gewezen beslissing door het 
W egenfonds werd ingesteld, in naam 
van de Belgische Staat, door de Minister 
van Openbare W erken vertegenwoordigd, 
op vervolging en benaarstiging van het 
eerste comite tot aankoop van on
roerende goederen te Luik, vertegen
woordigd door zijn voorzitter, de heer 
Boussard; 

Overwegende dat, enerzijds, krachtens 
de artikelen 702, 703 en 1042 van het 
Gerechtelijk W etboek, zo de akten van 
rechtspleging, en met name de akte van 
hoger beroep, op straffe van nietigheid, 
de identiteit van de verzoeker moeten 
vermelden, en zo de identiteit van de 
rechtspersonen voldoende blijkt uit de 
opgave van hun benaming, hun rechts
karakter en hun maatschappelijke zetel, 
deze personen in rechte alleen door 
tussenkmnst van hun bevoegde organen 
geldig optreden ; 

Overwegende, anderzijds, dat krach
tens artikel12 van de wet van 9 augustus 
1955, betreffende het Wegenfonds, ge
wijzigd bij artikel 2 van de wet van 
25 januari 1967, de door het Fonds 
gedane aankopen en onteigeningen ge
schieden overeenkomstig de wetten en 
besluiten die voor de rijksbesturen 
gelden, dat de ambtenaren van het 
Bestuur der Registratie en Domeinen 
bevoegd zijn om namens het Fonds op te 
treden en dat de voorzitters van de 
aankoopcomites van onroerende goederen 
voor rekening van de Staat bevoegd zijn 
om het Fonds in rechte te vertegen
woordigen; 

Overwegende dat de bevoegdheid om 
verweerder in rechte te vertegenwoor
digen het recht impliceert de gerechtelijke 
procedure in te stellen en deze voort te 
zetten tot ze voltooid is ; 

Overwegende, daarenboven, dat luidens 
artikel 6, lid 1, van het koninklijk besluit 
van 3 november 1960, betreffende de 
comites tot aankoop van onroerende 
goederen voor rekening van de Staat, 
van de Staatsinstellingen en van de 
instellingen waarin de Staat een over
wegend belang heeft, wanneer de leden 
van de aankoopcomites de ambtsbe
voegdheden uitoefenen die hem door een 
wet zijn opgedragen, zij tegenover derden 
niet van een bijzondere lastgeving moeten 
doen blijken ; 

Dat daaruit volgt dat de aan de leden 
van de aankoopcomites opgedragen bij
zondere lastgeving wordt vermoed tot 
het tegenbewijs wordt geleverd en dat, 
in geval van betwisting van deze bij-

zondere lastgeving, en met name in 
geval van betwisting van de werkelijkheid 
van de door het bevoegd orgaan van de 
rechtspersoon genomen beslissing, de 
bewijslast op de partij, die deze lastgeving 
betwist, berust ; 

Overwegende dat enerzijds het vonnis, 
door de in het middel aangehaalde 
redenen, op de conclusie van de eisers 
antwoord geeft en, derhalve, regelmatig 
met redenen is omkleed; dat anderzijds 
zijn beslissing wettelijk verantwoord is, 
zoals uit de voorgaande overwegingen 
blijkt; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen ; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van artikel 7 van de wet 
betreffende de rechtspleging bij hoog
dringende omstandigheden inzake ont
eigening ten algemenen nutte (vervat 
in artikel 5 van de wet van 26 juli 1962 
betreffende de onteigeningen ten alge
lnenen nutte en de concessies voor de 
bouw van de autosnelwegen), 

aom·aat, ofschoon de eisers conclusie 
hadden neergelegd waarin zij de ontvan
kelijkheid van het door verweerder 
ingestelde hoger beroep betwistten, op 
grond dat laatstgenoemde '' door geen 
enkel stuk of document het bewijs levert 
dat de beslissing hoger beroep in te 
stellen tussen 31 december 1976 en 
12 januari 1977 door de Minister van 
Open bare W erken werd genomen "• die 
" het orgaan van het W egenfonds " is, 
de rechtbank dit middel van niet
ontvankelijkheid zelf niet ontvankelijk 
verklaart op grond dat de eisers voor de 
vrederechter de bevoegdheid van het 
aankoopcomite om de onteigeningspro
cedure te voeren, niet betwist hadden, 

te1·wijl, zo, in de procedure tot ont
eigening bij hoogdringende omstandig
heden, de onteigende partij op straffe 
van verval gehouden is alle excepties 
die zij meent te kunnen opwerpen ineens 
voor te brengen, deze bepaling de 
onteigende partij niet verhindert, in 
geval de onteigenende overheid hoger 
beroep instelt, voor het eerst tijdens de 
rechtspleging in hoger beroep excepties 
tegen te werpen die de rechtspleging in 
hoger beroep eigen zijn, zoals de exceptie 
afgeleid uit de ontstentenis van een door 
het bevoegd orgaan van de onteigenende 
overheid genomen beslissing, niet met 
betrekking tot het instellen van de 
rechtspleging voor de vrederechter, doch 
tot het instellen van die rechtspleging 
in hoger beroep : 
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Overwegende dat, na te hebben geoor
deeld dat de eisers tegen het hoger beroep 
van verweerder geen middel van niet
ontvankelijkheid gestoeld op het gebrek 
aan bevoegdheid van het aankoop
comite kunnen opwerpen omdat zij voor 
de vrederechter geen daaruit afgeleide 
exceptio hebben aangevoerd, het bestre
den vonnis niettemin het middel van 
niet-ontvankelijkheid onderzoekt en het 
ongegrond verklaart ; 

Dat, nu doze beslissing wettelijk 
verantwoord is, zoals uit het antwoord 
op het tweede middel blijkt, het middel 
geen belang meer heeft ; 

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

15 december 1977. - 1e kamer. -
Voorzitter, de H. Trousse, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - Verslaggever, 
de H. Closon.- Gelijkluidende conclusie, 
de H. Ballet, advocaat-generaal. 
Pleite1•s, de HH. Kirkpatrick en Fally. 

1e KAMER.- 15 december 1977. 

1° ARBITRAGE. - BENOEMING, OP 
VERZOEK, VAN EEN SCHEIDSMAN DOOR 
DE VOORZITTER VAN DE RECHTBANK 
VAN KOOPHANDEL. - VERZET. -
NIET-ONTVANKELIJKHEID. - BEGRIP. 

2° WETTEN EN BESL UITEN. 
ToEPASSING IN DE TIJD.- WET VAN 
4 JULI 1972 TOT GOEDKEURINGVANHET 
EUROPEES VERDRAG INZAKE ARBI
TRAGE. - DEZE WET IS VAN TOEPAS
SING OP DE GEDINGEN DIE NOG MOETEN 
BERECHT WORDEN BIJ DE INWERKING
TREDING VAN DE NIEUWE BEPALINGEN. 

1° Niet ontvankelijk is het verzet dat, na 
kennisgeving, gericht is tegen de beschik
king van de voorzitter van de rechtbank 
van koophandel die, op eenzijdig ve1·zoek, 
de scheidsman benoemt die een van de 
pm·tijen niet wil aanwijzen, wanneer 
noch de partijen noch de feitenrechter 
ambtshalve opgeworpen hebben dat de 
voorzitte1• van de rechtbank van !coop
handel onbevoegd was (1). (Artt. 1683-4, 
1684-1 en 1686 G.W.) 

2° De wet van 4 juli 1972 tot goedkeuring 
van het Europees Verdrag inzalce arbi
trage is in werking getreden op 18 au
gustus 1972; vanaf haar inwerking
treding is zij van toepassing op de 
hangende gedingen, d.w.z. op de gedingen 
die nog moeten berecht worden bij de 
inwerkingtreding van de nieuwe bepa
lingen. (Art. 3 G.W.) (Impliciete op
lossing.) 

(ALGEMEEN HOOFDKWARTIER VAN DE 
GEALLIEERDE STRIJDKRACHTEN IN EU
ROPA [SHAPE] EN NOORD-ATLANTISCHE 
VERDRAGSORGANISATIE [NAVO], T. VEN
NOOTSCHAP NAAR DUITS RECHT« STRA
NARD ELEKTRIK LORENZ».) 

ARREST (vertaling). 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 27 oktober 1976 door het Hof 
van Beroep te Brussel gewezen ; 

Ovor het middel afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 19, 21, 616, 1033, 
1034, 1047, 1050, 1122, 1125, 1129, 1130, 
1131, 1684, 1685 en 1686 van het Gerech
telijk Wetboek, 

doordat het arrest, bij bevestiging van 
het beroepen vonnis, het door de eisers 
ingestelde derdenverzet tegen een op 
4 april 1975 door de voorzitter van de 
Rechtbank van Koophandel te Brussel 
op eenzijdig verzoek van verweerster 
gegeven beschikking tot benoeming van 
een scheidsman, niet ontvankelijk heeft 
verklaard, en zijn beslissing, hoofd
zakelijk, heeft verantwoord door te 
oordelen dat, nu de Belgische wetgever 
zich bij artikel 1686 van het Gerechtelijk 
Wetboek ten doel heeft gesteld, «in een 
aan de nationale wetgevingen overgelaten 
domein, toepassing te maken van het 
algemeen beginsel volgens welk arbitrage 
voorrang heeft, zoals dit uit de economie 
van de eenvormige wet te voorschijn 
komt » en nu hij, door de artikelen 1697 
en 1704 van hetzelfde wetboek, heeft 
doen blijken « dat hij zich ten voile 
aansloot bij het stelsel van de eenvormige 
wet, volgens welk het geding voor scheids
lieden, zodra het in beweging is gebracht, 
op autonome wijze wordt behandeld », 
het met de aldus door de wetgever 

(1) Raadpl. cass., 27 oktober 1977, supra, 
blz. 266. 
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uitgedrukte wil strookte uitsluitend aan 
de scheidslieden het recht toe te kennen, 
onder het a poste~·im·i uitgeoefende 
toezicht van de rechtbanken, uitspraak 
te doen over een betwisting omtrent het 
in vervulling gaan van de door de over
eenkomst bepaalde voorwaarden tot het 
op gang brengen van de rechtspleging 
voor scheidslieden en, dienvolgens, de 
bij artikel 1686 uitgedrukte bepaling, 
volgens welke geen voorziening openstaat 
tegen de beslissing van de voorzitter van 
de rechtbank van eerste aanleg, die een 
scheidsman benoemt, in de gevallen 
waarvan sprake in de artikelen 1684 en 
1685, uit te breiden tot de beslissing 
waarbij de voorzitter van de rechtbank 
van koophandel, uitspraak doende over 
een eenzijdig verzoekschrift van een 
van de partijen, de scheidsman die de 
andere partij behoorde aan te wijzen, 
benoemd heeft, 

te1'wijl, nu het Gerechtelijk W etboek 
als beginsel heeft aangenomen dat tegen 
alle gerechtelijke beslissingen een voor
ziening openstaat, behalve wanneer de 
wet er uitdrukkelijk en formeel anders 
over beschikt, en van dit beginsel 
toepassing heeft gemaakt op de op 
eenzijdig verzoekschrift door de rechter 
uitgesproken beslissingen, waartegen, 
onder meer, het derdenverzet openstaat 
voor de in artikel 1033 van dit Wetboek 
bedoelde personen, en aangezien de 
uitzonderingen op de rechtsmiddelen, 
dienvolgens, beperkend moeten worden 
uitgelegd, de door artikel 1686 van het 
Gerechtelijk W etboek bekrachtigde uit
sluiting van alle voorziening tegen de 
beschikking van de voorzitter van de 
rechtbank van eerste aanleg waarbij een 
scheidsman wordt benoemd, in de ge
vallen waarvan sprake in de arti
kelen 1684 en 1685, tot de bewoordingen 
ervan dient te worden beperkt en niet 
kan worden uitgebreid, bij wijze van 
extensieve of op analogie berustende 
uitlegging, tot de beschikking waarbij 
de voorzitter van de rechtbank van 
koophandel, daartoe door een eenzijdig 
verzoekschrift aangezocht, uitspraak doet 
over een eis tot aanwijzing van een 
scheidsman wanneer hem deze aan
wijzing krachtens de overeenkomst tussen 
de partijen toekomt ; derhalve, de rech
ters in hoger beroep, wanneer zij het door 
eisers ingestelde derdenverzet niet ont
vankelijk hebben verklaard, de in het 
middel vermelde wettelijke bepalingen 
hebben geschonden : 

Overwegende dat uit de vaststellingen 
van het arrest en uit die van de beroepen 

beschikking waaraan het zich refereert 
blijkt dat, aangezien de eisers de scheids
man die zij behoorden aan te wijzen, 
binnen de termijn die op de dag van de 
aan hen door verweerster gedane kennis
geving een aanvang nam, niet aangewezen 
hadden, laatstgenoemde, volgens de over
eenkomst tot arbitrage, bij eenzijdig 
verzoekschrift de voorzitter van de 
rechtbank van koophandel heeft ge
vorderd een scheidsman aan te wijzen 
en dat deze scheidsman door beschikking 
van die magistraat op 4 april 197 5 werd 
aangewezen ; 

Dat deze beschikking op 8 april 197 5 
werd betekend ; 

Overwegende dat het door de eisers 
tegen deze beschikking ingestelde derden
verzet niet ontvankelijk werd verklaard 
door de voorzitter van de rechtbank van 
koophandel, wiens beslissing door het 
bestreden arrest werd bevestigd ; 

Overwegende dat de eisers voor de 
feitenrechters niet hebben beweerd dat 
men ten deze in het geval waarvan sprake 
in artikel 1684-1 van het Gerechtelijk 
W etboek verkeerde en dat de voorzitter 
van de rechtbank van eerste aanleg, 
derhalve, bevoegd was tot het benoemen 
van de scheidsman ; 

Overwegende dat het middel niet 
aanvoert dat tegen de beschikking van 
de voorzitter van de rechtbank van 
koophandel waarbij een scheidsman 
wordt aangewezen in dit geval een 
voorziening openstond en, met name, 
het derdenverzet, omdat de beschikking 
door een onbevoegd rechter was gegeven ; 

Overwegende dat, enerzijds, de aan
wijzing van een scheidsman door een 
partij of door een derde, krachtens een 
overeenkomst tot arbitrage, vo1gens arti
kel1683-4 van het Gerechtelijk Wetboek, 
niet meer kan worden ingetrokken, 
eenmaal van deze aanwijzing kennis is 
gegeven; 

Overwegende, anderzijds, dat tegen de 
benoeming van een scheidsman in het 
door artikel 1684-1 van het Gerechte
lijk W etboek bedoelde geval, luidens 
artikel 1686 van dit Wetboek, geen 
voorziening open staat ; 

Dat de beslissing, waarbij het derden
verzet niet ontvankelijk wordt verklaard, 
derhalve wettelijk verantwoord is ; 

Dat het middel niet kan aangenomen 
worden; 

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

15 december 1977. - 1e kamer. -
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Voo1·zitte1· en Verslaggever, de H. Trousse, 
raadsheer waarnemend voorzitter. -
Gelijkluidende conclusie, de H. Ballet, 
advocaat-generaal. - Pleiters, de HH. 
Van Ryn en van Heeke. 

Je KAMER.- 16 december 1977. 

I ° COMMISSIE. - LASTHEBBER IN DE 
PLAATS GESTELD VAN DE LASTHEBBER 
MET WIE DE LASTGEVER OORSPRONKE
I,IJK EEN OVEREENKOMST HAD GESLO
TEN. - REOHTSTREEKSE VORDERING 
VAN DE LASTGEVER TEGEN DEZE IN DE 
PLAATS GESTELDE LASTHEBBER. 
BE GRIP. 

2° REDENEN VAN DE VONNISSEN 
EN ARRESTEN. - BURGERLIJKE 
ZAKEN.- MOTIVERINGSVERPLIOHTING. 
- VORMREGEL.- BEGRIP. 

I 0 De lastgever kan met toepassing van 
artikel 1994, tweede lid, van het Bur
gerlijk Wetboek en van de artikelen 12 
en 13 van de wet van 5 mei 1872, een 
rechtst1·eekse vm·dering instellen tegen 
diegene die de lasthebber regelmatig in 
zijn plaats heeft gesteld (I) ; de excepties 
die de in de plaats gestelde tegen de 
oorspronkelijke lasthebber kan aan
voeren kttnnen tegen de lastgever niet 
worden inge1·oepen (2) (3). 

2° De verplichting vonnissen en arresten 
te motiveren is een vormregel en het feit 
dat de redenen niet overtuigend of ver
antwom·d zijn, a.m. wat de rechten of 
verbintenissen ttit een overeenkomst 
betreft, is geen schending van artikel 97 
van de Grondwet (4). 

(1) Zie VAN RYN en HEENEN, Principes 
de d1•oit commercial, d. III, nr. 1808, blz. 125-
126 : " Lorsque le commissionnaire a regu 
le pouvoir de se substituer un tiers ... l'on 
applique !'article 1994 du Code civil ... 
Encore jaut-il .. . que le commissionnaire ait 
contracte avec le substitue au nom du com
mettant ... En e:ffet c'est seulement lorsque 
le commissionnaire a contracte avec le sub
stitue au nom du commettant, que ce dernier 
possede 1' action directe prevue a 1' article 1994, 
alinea 2, du Code civil "· 

(PERSONENVENNOOTSOHAP MET BEPERKTE 
AANSPRAKELIJKHEID <C ZIEGLER EN co », 
T. NAAMLOZE VENNOOTSOHAP « LA GlllNlll· 
RALE DE BERNE ll,) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op IS februari I976 door het Hof 
van Beroep te Antwerpen gewezen ; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen ll34, ll65 en 
I994, inzonderheid lid 2, van het Burger
lijk Wetboek, 

doordat het arrest, na vastgesteld te 
hebben dat eiseres, als in de plaats ge
stelde lasthebber van de commissionair
verzender Nauta, een opdracht had 
gekregen, weigert de door eiseres op grond 
van de algemene voorwaarden van de 
expediteurs ingeroepen exoneratieclau
sule toe te passen, hoewel het arrest 
erkent dat die algemene voorwaarden van 
toepassing kunnen zijn tussen eiseres en 
Nauta, en deze weigering stoelt op de 
overwegingen dat de door artikel I994, 
lid 2, aan de lastgever toegekende recht
streekse vordering tot gevolg heeft dat de 
excepties die de gesubstitueerde aan de 
substituant zou kunnen tegenwerpen 
aan de lastgever niet tegenstelbaar zijn 
en dat niets bewijst dat de lastgever de 
algemene voorwaarden van de expedi
teurs gekend of aanvaard heeft, 

tenvijl, eerste onderdeel, daar de overeen
komst tussen Nauta en eiseres was tot 
stand gekomen, eiseres ertoe was ge
rechtigd de door Nauta gekende en 
aanvaarde algemene voorwaarden in te 
roepen ook al had de opdrachtgever van 
Nauta ze niet gekend of aanvaard 
(schending van de artikelen ll34 en ll65 
van het Burgerlijk Wetboek); 

tweede onderdeel, de rechtstreekse vor
dering van de lastgever betekent dat de 
lastgever de in de plaats gestelde last
hebber direct mag aanspreken zonder 
zich tot de oorspronkelijke lasthebber 
te moeten wenden, maar geenszins tot 

(2) Raadpl. DE PAGE, Traite, d. V, 2de 
uitg., nr. 417, blz. 415, en Repertoi1·e pmtique 
du d1•oit belge, V 0 Mandat, nrs. 637-638. 

(3) Raadpl. noot 3 onder cass., 9 februari 
1973 (.Arr. cass., 1973, blz. 579). 

(4) Raadpl. cass., 30 juni 1977 (Ar1•. cass., 
1977, blz. 1126). 
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gevolg heeft dat de lastgever de inhoud 
van de tussen de oorspronkelijke last
hebber en de in de plaats gestelde last
hebber gesloten overeenkomst terzijde 
mag stellen (schending van artikel 1994, 
lid 2, van het Burgerlijk W etboek : 

Overwegende dat de firma W erd & 
Schmid, koper en bestemmeling van de 
gestolen koopwaar en verzekerde van 
verweerster, verzendingsopdracht voor 
de koopwaar had gegeven aan de firma 
Nauta, commissionair-verzender, die de 
opdracht op haar beurt aan eiseres, als in 
de plaats gestelde lasthebber, toever
trouwde; 

Overwegende dat verweerster, die haar 
verzekerde voor de opgelopen schade 
heeft vergoed, als gesubrogeerde in diens 
rechten, tegen eiseres de rechtstreekse 
vordering uitoefent die de lastgever, 
krachtens artikel 1994, lid 2, van het 
Burgerlijk W etboek, heeft tegen de 
persoon die door de lasthebber in zijn 
plaats werd gesteld ; 

Overwegende dat eiseres de exoneratie
clausule, vervat in de algemene voor
waarden van de expediteurs die tussen 
haar en de firma Nauta zouden toepasse
lijk zijn, aanvoert tegen de in de rechten 
van haar verzekerde gesubrogeerde ver
weerster; 

Overwegende dat het arrest, zonder 
op die punten te worden becritiseerd, 
1° beslist dat artikel 1994, lid 2, van het 
Burgerlijk W etboek ten deze toepasselijk 
is, en 2° vaststelt dat niets bewijst dat 
de verzekerde van verweerster, oorspron
kelijke lastgever, voormelde algemene 
voorwaarden zou hebben gekend of 
aanvaard; 

Overwegende dat de lastgever die 
krachtens voormeld artikel 1994, lid 2, 
de persoon aanspreekt die door de last
hebber in zijn plaats werd gesteld, 
geenszins de vordering van zijn schulde
naar, de oorspronkelijke lasthebber, uit
oefent, doch een persoonlijke en recht
streekse vordering ; 

Dat hieruit volgt dat de excepties die 
de in de plaats gestelde lasthebber tegen 
de oorspronkelijke lasthebber kan aan
voeren, door eerstgenoemde niet tegen 
de lastgever kunnen worden ingeroepen ; 

Overwegende dat het arrest, door te 
beslissen dat de exoneratieclausule die 
eiseres zou hebben kunnen inroepen 
tegen de oorspronkelijke lasthebber met 
wie zij had gecontracteerd, door haar niet 
tegen de lastgever, verzekerde van 
verweerster, kan worden ingeroepen, 
van de in het middel aangehaalde wets
bepalingen een juiste toepassing maakt; 

Dat het middel naar recht faalt ; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet en 4 van Titel VIIbis van 
Boek I van het W etboek van Koop
handel (wet van 25 augustus 1891), 

doordat het arrest, om eiseres aan
sprakelijk te stellen voor de gevolgen 
van een diefstal uit een spoorwegwagen, 
overweegt dat de koopwaar niet onder 
de uitsluitende hoede van de Nationale 
Maatschappij der Belgische Spoorwegen 
was daar de diefstal gepleegd werd op 
de laadplaats van eiseres, 

te?·wijl eiseres in conclusie had betoogd 
dat zij de Nationale Maatschappij der 
Belgische Spoorwegen ermee had belast 
de gedeeltelijk geladen spoorwagen van 
kaainr.132naarkaainr. 22teverzenden, 
dat dit gebeurde met een vrachtbrief in 
binnenlands verkeer nadat de spoorwagen 
vooraf gesloten en verlood werd, dat 
eiseres vanwege de N ationale Maat
schappij der Belgische Spoorwegen een 
aankomstbericht ontving op maandag 
ll maart om 10.26 uur en de spoorwagen 
onmiddellijk daarna in ontvangst nam 
en vaststelde dat de deur door middel 
van braak was geopend en de inl1oud was 
geplunderd, dat bijgevolg de diefstal 
plaatshad toen de Nationale Maat
schappij der Belgische Spoorwegen met 
de verplaatsing van de wagon bezig was, 
dit wil zeggen op een ogenblik dat de 
zending onder de uitsluitende hoede van 
de Nationale Maatschappij der Belgische 
Spoorwegen was en vooraleer eiser het 
aankomstbericht had ontvangen, 

zodat, ee?·ste onderdeel, de gewraakte 
overweging onverenigbaar is met de 
rechtsregel dat de vervoerder instaat 
voor de verzonden waar, zolang de 
vervoerovereenkomst niet beiiindigd is 
door de levering (schending van artikel 4 
van de wet van 25 augustus 1891); 

tweede onde1•deel, de gewraakte over
weging geen passend antwoord geeft op 
de conclusie van eiseres vermits het feit 
dat de wagen zich op de laadplaats van 
eiseres bevond niet beslissend is over de 
vraag of de vervoerovereenlwmst al dan 
niet was beiiindigd (schending van arti
kel 97 van de Grondwet) : 

W at het tweede onderdeel betreft : 

Overwegende dat het arrest beschouwt 
dat « in tegenstelling met de bewering 
van appellante (thans eiseres), de koop
waar niet onder de uitsluitende hoede 
van de N ationale Maatschappij der 
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Belgische Spoorwegen (was) ; dat deze 
bewering, die in het aanvangsstadium 
van de briefwisseling eveneens werd 
volgehouden, blijkbaar niet werd staande 
gehouden ten aanzien van de Nationale 
Maatschappij der Belgische Spoorwegen ; 
dat zij trouwens niet met de werkelijkheid 
overeenstemt vermits, zoals uit hoger
vermelde briefwisseling blijkt alsmede 
uit de verklaringen van de beklaagden 
in het strafrechtelijk vooronderzoek, 
de plaats waar de wagon zich bevond 
deze is waar de laadplaats van appellante 
gelegen is en waar nog gegroepeerde 
goederen moesten bijgeladen worden ; 
de koopwaar zich dan ook nog onder 
de hoede van appellante bevond, het 
eigenlijke vervoer nog niet begonnen 
zijnde »; 

Dat het arrest aldus de door het 
onderdeel bedoelde conclusie beant
woordt; 

Overwegende, weliswaar, dat in het 
onderdeel ook wordt betoogd dat dit 
antwoord '' niet beslissend is over de 
vraag of de vervoerovereenkomst al dan 
niet bei:iindigd was " ; 

Dat echter schending van artikel 97 
van de Grondwet - de enige wets
bepaling waarvan het onderdeel schen
ding aanvoert- niet kan worden afgeleid 
uit de omstandigheid dat bedoeld ant
woord ofwel in feite niet overtuigend of 
verantwoord zou zijn ofwel op onwette
lijke wijze de uit een vervoerovereen
komst voortvloeiende rechten en ver
plichtingen bepaalt ; 

W at het eerste onderdeel betreft : 

Overwegende dat, vermits het vaststelt 
dat, toen de diefstal van de koopwaar 
werd gepleegd, het eigenlijk vervoer nog 
niet (was) begonnen en deze koopwaar 
zich dan nog onder de hoede van appel
lante bevond, het arrest artikel 4 van 
de wet van 25 augustus 1891 niet heeft 
kunnen schenden zoals in het onderdeel 
wordt betoogd ; 

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

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

16 december 1977. - 1e kamer. -
Voorzitter en Verslaggever, de H. de 
Vreese, raadsheer waarnemend voorzitter. 
- Gelijkluidende conclusie, de H. Dumon, 
eerste advocaat-generaal. - Pleiters, 
de HH. van Heeke en L. Simont. 

1e KAMER. - 16 december 1977. 

1° OASSATIEMIDDELEN.- BURGER
LIJKE ZAKEN. - MIDDEL DAT SLEORTS 
ZEKERE REDENEN VAN DE BESTREDEN 
BESLISSING BEKRITISEERT. - BESORIK
KENDE GEDEELTE WETTIG VERANT
WOORD DOOR EEN ANDERE REDEN. -
NIET-ONTV ANKELIJKREID. 

2o JAOHT.- JAORTPACRT. - 0PPER
VLAKTE WAAROP JACRTREORT IS VER
LEEND.- WET VAN 28 FEBRUARI 1882 
WAARIN ARTIKEL 2bis IS INGELAST BIJ 
ARTIKEL 3 VAN RET KONINKLIJK BE
SLUIT VAN 10 JULI 1972. - RECRTS
G:EJLDIGE OVEREENKOMST. - TOEPAS
SING VAN ARTIKEL 1722 VAN RET 
BURGERLIJK WETBOEK.- BEGRIP. 

3° OVEREENKOlVIST. - Hm VAN 
GOEDEREN. - JACRTPACRT. - 0PPER
VLAKTE WAAROP JACRTREORT IS VER
LEEND. -WET VAN 28 FEBRUARI 1882 
WAARIN ARTIKEL 2bis IS INGELAST BIJ 
ARTIKEL 3 VAN RET KONINKLIJK BE· 
SLUIT VAN 10 JULI 1972. - R:EJCHTS
G:EJLDIG:EJ OVER:EJ:EJNKOMST. - TOEPAS
SING VAN ARTIK:EJL 1722 VAN R:EJT 
BURG:EJRLIJK WETBOEK. - BEGRIP. 

1° Niet ontvankelijk, wegens het ontbreken 
van belang, is het middel dat slechts 
zekere 1·edenen van de bestreden beslissing 
bekritiseert, wanneer het beschikkende 
gedeelte wettig verantwo01•d is door een 
andere 1·eden ( 1). 

2o en 3° De rechter die vaststelt dat niet 
bewezen is dat de voo1· de jacht ve1·pachte 
percelen samen een oppervlakte hadden 
van ten minste 25 hecta1·en, als voorge
schreven bij een nieuwe wetsbepaling, 
nl. artikel 2bis ingelast in de wet van 
28 jebrua1·i 1882 door artikel 3 van het 
koninklijk besluit van 10 juli 1972, dat 
bovendien geen enkele jager in de 
betrokken streek het recht heeft om te 
jagen op « een pe1·ceel of blok van 
25 hectaren "' dat de partijen de bepa
lingen van deze wet kenden en dat de 
pachter moest en kon voorzien dat hij 
moeilijkheden kon ondervinden bij het 
uitoefenen van zijn jachtrecht, leidt 
hieruit wettelijk af dat deze overeenkomst 
rechtsgeldig is en dat het krachtens de 
bepalingen van artikel 1722 van het 
Burgerlijk Wetboek niet mogelijk was 

(1) Cass., 17 november 1976 (Arr. cass., 
1977, blz. 308); raadpl. cass., 28 maart 1977 
(ibid., 1977, blz. 809). 
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de overeenkomst te ontbinden of de 
bedongen huurprijzen te verminderen. 

(MARINOZZI, T. OOMMISSIE 
VAN OPENBARlll ONDERSTAND 

VAN Dlll STAD TONGEREN.) 

ARREST. 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vom'lis, op 13 oktober 1975 in hoger 
beroep gewezen door de Rechtbank van 
Eerste Aanleg te Tongeren ; 

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

doo?'dat het vonnis overweegt dat 
eiser « geen enkel argument bijbrengt 
dat niet door de eerste rechter op 
grondige manier werd tegemoet ge
komen )), 

te?'wijl, zowel in het verzoekschrift tot 
hoger beroep als in de conclusie voor de 
rechtbank genomen, werd aangevoerd 
dat op de openbare verpachting niet 
alleen (niet) duidelijk vooropgesteld werd 
dat het toegewezen lot 5, in feite, bestond 
uit 63 percelen, die onderling ver van 
elkaar afgelegen waren, maar ook dat 
geen plan aan de kandidaten-pachters 
voorgelegd werd opdat zij ervan bewust 
konden worden dat, rekening houdend 
met de bepalingen van de desbetreffende 
Beneluxovereenkomst, opgenomen in het 
koninklijk besluit van 10 juli 1972, zij van 
de gepachte jachtrechten in de praktijk 
niet of moeilijk, en slechts door middel 
van achteraf tussen jagers onderling te 
sluiten akkoorden zouden kunnen ge
nieten, alle middelen en argumenten die 
door de eerste rechter niet onderzocht 
werden ; zodat het vonnis de inhoud van 
het verzoekschrift tot hoger beroep en 
van de conclusie miskent (schending van 
de artikelen 1319, 1320 en 1322 van het 
Burgerlijk Wetboek), en anderzijds de 
verwerping van vermelde middelen niet 
motiveert (schending van artikel 97 van 
de Grondwet) : 

Overwegende dat het vonnis zich niet 
ertoe beperkte te overwegen dat eiser 
« geen enkel argument bijbrengt dat niet 
door de eerste rechter op grondige manier 
werd tegemoet gekomen >> ; dat het ook, 
acht slaande op de conclusie en op het 
verzoekschrift tot hoger beroep zonder 
de bewijskracht hiervan te miskennen, 
oveiweegt dat «appellant in strijd met 

zijn beweringen voldoende inlichtingen 
heeft kunnen bekomen v66r hij de 
jachtpacht aanging ''; 

Dat het aldus ook het in het middel 
aangehaalde verweer beantwoordt ; 

Dat het middel feitelijke grondslag 
mist; 

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

doo?'dat het vonnis verklaart dat 
<< appellant geen ontbinding vroeg voor 
de toekomst >>, 

tBTwijl dit in het verzoekschrift tot 
hoger beroep en in de conclusie wel en op 
uitdrukkelijke wijze aangevraagd werd, 
en meer bepaald subsidiair voor het geval 
dat een ontbinding ab initio niet uitge
sproken werd, zodat het vonnis de 
inhoud zowel van het verzoekschrift in 
hoger beroep als van de conclusie tegen
spreekt en derhalve hogervermelde arti
kelen schendt : 

Overwegende dat, zelfs in de ver
onderstelling dat eiser subsidiair, voor 
het geval de ontbinding ab initio niet 
uitgesproken werd, de ontbinding voor 
de toekomst vroeg, het aangevallen 
dispositief niettemin wettelijk gerecht
vaardigd zou blijven vermits het arrest 
beslist, op grond van eigen redenen en 
van de redenen van de eerste rechter, 
<< dat de overeenkomst met gei:ntimeerde 
in datum van 14 juli (1972) volkomen 
rechtsgeldig is >> ; 

Dat het middel bij gebrek aan belang 
niet ontvankelijk is; 

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

doo?'dat de feitenrechters in hun von
nissen beschouwden dat het aangetekend 
schrijven van 16 maart 1973, uitgaande 
van de comn'lissie van openbare onder
stand en tot eiser gericht, geen out
binding van de overeenkomst of kwijt
schelding van de verplichtingen inhoudt, 

te?'wijl hogervermeld schrijven luidt : 
« indien U nalaat deze som binnen de 
acht dagen te vereffenen zal de beslissing 
van de commissie van openbare onder
stand waarbij U vervallen verldaard 
wordt van uw recht, op uw kosten door 
de deurwaarder betekend worden >>, zodat 
de feitenrechters de inhoud van dit 
onderhands geschrift miskennen daar de 
gebruikte termen duidelijk wijzen op 
de wil van de commissie van openbare 
onderstand de betwiste overeenkomst te 
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ontbinden en de desbetreffende beslissing 
van de commissie van openbare onder
stand als onvermijdelijk voorstelt : 

Overwegende dat het vonnis zonder in 
het minst de bewijskracht van het 
schrijven van 16 maart 1973 van ver
weerster, de commissie van open bare 
onderstand, te miskennen, beslist dat 
dit schrijven « zeker geen ontbinding van 
de overeenkomst of kwijtschelding van de 
verplichtingen inhoudt " ; 

Dat het middel feitelijke grondslag 
mist; 

Over het vierde middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 1722, 1128 
en 1133 van het Burgerlijk Wetboek en 
2bis, § I, van de jachtwet, zoals bepaald 
door het artikel 3 van het koninklijk 
besluit van 10 juli 1972 (op 12 juli 1972 
in voege getreden), 

doordat het vonnis de eis tot vernieti
ging ab initio van de op 14 juli 1972 
aangegane pacht ongegrond verklaart, 

te1·wijl het nieuw artikel 2bis, § 1, van 
de jachtwet bepaalt dat slechts op wild 
met een geweer gejagen mag worden op 
« aaneengesloten '' gronden met een 
oppervlakte van meer dan hetzij 25 hec
taren (ten noorden en ten westen van de 
lijn Samber en Maas), hetzij 50 hectaren 
(ten zuiden van deze lijn) en niettegen
staande dit op 14 juli 1972 « jacht
rechten " verpacht werden op 63 kleine 
percelen waarop eiser, ingevolge de to en 
zopas verkondigde bepalingen, niet de 
mogelijkheid had zijn jachtrechten uit 
te oefenen, zodat er aanleiding bestond 
tot vernietiging van de pacht, niet aileen 
omdat zij in strijd met de wet gesloten 
werd, maar ook door toepassing van het 
grondbeginsel door artikel 1722 van het 
Burgerlijk W etboek bekrachtigd, die de 
ontbinding van rechtswege van een 
huurovereenkomst voorschrijft in geval 
van toevallig teloorgaan van het ge
huurde goed ; de ontbinding van bedoelde 
jachtovereenkomst zich opdrong, ver
mits het bekomen jachtrecht niet uitge
oefend kon worden, daar het gevestigd 
was op gronden die luidens de in werking 
getreden wetgeving ervoor niet meer 
vatbaar waren : 

Overwegende, enerzijds, dat het vonnis 
artikel 2bis, § 1, van de jachtwet niet 
schendt vermits het geenszins beslist dat 
het jachtrecht uitgeoefend mag worden 
in omstandigheden die door deze wets
bepaling niet toegelaten worden ; 

Overwegende, anderzijds, dat het von
nis op grand van zijn eigen redengeving 

en van de redenen van de eerste rechter 
die het tot de zijne maakt, beslist dat het 
geenszins bewezen is dat de 63 verpachte 
percelen geen 25 hectaren uitmaakten, 
dat geen enkele jager in Zuid-Limburg 
het jachtrecht heeft over (( een perceel 
of blok van 25 hectaren "• dat akkoorden 
met andere jagers dienen gesloten te 
worden, dat de partijen de bepalingen 
kenden van dit koninklijk besluit van 
10 juli 1972 waarbij bedoeld artikel 2bis 
in de jachtwet werd ingelast (ingevolge 
de wet van 29 juli 1971 die de Benelux
overeenkomst van 10 juni 1970 heeft 
goedgekeurd) en dat derhalve eiser « kon 
voorzien of minstens moest voorzien 
dat hij moeilijkheden kon ondervinden 
in het uitoefenen van zijn jachtrecht ''; 

Dat op grand van deze redenen het 
vonnis wettelijk de gevolgtrekking heeft 
kunnen maken dat de overeenkomst 
rechtsgeldig was en dat er geen reden 
was om, met toepassing van artikel 1722 
van het Burgerlijk Wetboek, de overeen
komst te ontbinden of de huurprijzen 
te verminderen ; 

Dat het middel niet kan worden aange
nomen; 

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

16 december 1977. - 16 kamer. 
Vom·zitter, de H. Wauters, eerste voor
zitter. Verslaggever, de H. Van 
Leckwijck. - Gelijkluidende conclusie, 
de H. Duman, eerste advocaat-generaal. 
- Pleite1·s, de HH. Van Ryn en 
Houtekier. 

3e KAMER. - 19 december 1977. 

I 0 GEMEENTE- EN PROVINCIEBE
LASTINGEN. - DIREOTE GEMEENTE
BELASTING.- BEZWAARSOHRIFT INGE
DIEND BIJ DE BESTENDIGE DEPUTATIE 
VAN DE PROVINOIERAAD, - TERMIJN. 

2° GEMEENTE- EN PROVINCIEBE
LASTINGEN.- DIREOTE GEMEENTE
BELASTING.- BEZWAARSOHRIFT INGE
DIEND BIJ DE BESTENDIGE DEPUTATIE 
VAN DE PROVINOIERAAD. - TERMIJN. 
- TERMIJN DIE DE OPENBARE ORDE 
RAA:KT. 

1° De termijn om bij de bestendige deputatie 
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een bezwaarschrift in te dienen tegen een 
aanslag in een directe gemeentebelasting 
bedraagt drie maanden te rekenen van 
de afgifte van het aanslagbiljet (1). 
(Art. 8 wet van 5 juli 1871.) 

2° De termijn van d1·ie maanden, te rekenen 
van de dag van de afgifte van het aanslag
biljet, om een bezwaa1•schrift inzake 
directe gemeentebelastingen in te dienen 
1·aakt de openbare m·de en is van toepas
sing ongeacht of de betwiste aanslag of 
het aanslagbiljet aldan niet nietig is (2). 

(RENIERS, T. STAD BLANKENBERGE.) 

ARREST. 

RET HOF; - Gelet op de bestreden 
beslissing, op 5 augustus 1976 door de 
Bestendige Deputatie van de Provincie
raad van West-Vlaanderen gewezen; 

Over het eerste middel, hieruit afgeleid 
dat de bestendige deputatie het bezwaar
schrift van eiser tegen de aanslag 
gebracht in het kohier van 1974 niet 
ontvankelijk verklaart omdat het inge
diend werd meer dan drie maanden na 
de afievering van het aanslagbiljet, 

terwijl, wanneer, zoals ten deze, de 
titel met gebreken van vorm of andere 
behept is, de termijn van drie maanden 
waarin de belastingplichtige zijn bezwaar 
moet indienen, niet begint te lopen : 

Overwegende dat, ingevolge artikel 8 
van de wet van 5 juli 1871, de bezwaren 
tegen de aanslagen inzake directe ge
meentebelastingen moeten ingediend 
worden binnen de termijn van drie 
maanden te rekenen van de afl.evering 
van het verwittigingsuittreksel uit het 
kohier; 

Overwegende dat dit artikel in absolute 
bewoordingen is uitgedrukt ; dat derhalve 
de termijn, die van openbare orde is, 
begint te lopen zelfs wanneer de aanslag 
door een vormgebrek of enig ander gebrek 
aangetast is; dat zodanige eventuele 
nietigheid geen beletsel kan zijn tot het 
aanvangen van de bezwaartermijn van 
drie maanden ; 

Dat het middel naar recht faalt ; 

(1) Oass., 26 september en 24 oktober 1917, 
supra, blz. 123 en 256. 

(2) Oass., 20 oktober 1976 (.Arr. cass., 
1977, blz. 220). 

Over het tweede middel, hieruit afge
leid dat, luidens de taksverordening van 
verweerster, een jaarlijkse belasting ge
heven wordt op « niet bebouwde percelen 
gelegen in een niet vervallen ver
kaveling », 

terwijl ten deze de belaste gronden 
zich bevinden in een zone wellm niet het 
voorwerp uitmaakte van een geldige 
verkavelingsvergunning : 

Overwegende dat, zoals uit het ant
woord op het eerste middel blijkt, de 
beslissing wettelijk gerechtvaardigd is 
door de in het eerste middel bestreden 
reden ; dat het tweede middel derhalve, 
bij gebrek aan belang, niet ontvankelijk 
is; 

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

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

19 december 1977. - 3e kamer. -
Voorzitte1' en Verslaggeve1·, de H. Nau
laerts, raadsheer waarnemend voorzitter. 
- Gelijkluidende conclusie, de H. Velu, 
advocaat-generaal.- Pleiter, de H. Mas
quelin (van de balie te Brussel). 

3e KAMER. - 19 december 1977 

DIENSTPLICHT.- UITSTEL EN VRIJ
LATING VAN DIENST OP MORELE GROND. 
- TE LAAT INGEDIENDE AANVRAAG. -
UITZONDERLIJKE REDENEN WAAROM 
ONTHEFFING VAN VERVAL RAN WORDEN 
VERLEEND. - 0NAANTASTBARE BEOOR
DELING DOOR DE MILITIERECHTSCOL
LEGES. 

De militierechtscolleges oordelen, in feite, 
op onaantastbare wijze over de uitzonder
lijke redenen, die worden aangevoerd 
tot ophejjing van het verval van een te 
laat ingediende aanvraag om uitstel of 
vrijlating van dienst op morele grond (3). 
(Art. 20, § 3, gecoord. dienstplicht
wetten van 30 april 1962.) 

(3) Oass., 10 maart 1976 (Arr. cass., 1976, 
blz. 797). 
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(MECH:EJLE.) 

Met de notitie overeenstemmend 
arrest. 

19 december 1977. - 38 kamer. -
Voorzitter, de H. Naulaerts, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - Verslaggevm·, 
de H. Gerniers. - Gelijkluidende con
clusie, de H. Velu, advocaat-generaal. 

38 KAMER.- 19 december 1977. 

VOORZIENING IN OASSATIE. 
DIENSTPLIOHTZAKEN. - V ORM. 
AANVRAAG OM H:EJRZIENING VAN DE 
BESLISSING VAN DE HERKEURINGS
RAAD. 

Geen voorziening in cassatie is de aanvraag 
van een dienstplichtige om herziening 
van de beslissing van de Herkeurings
raad (I). (Art. 51 gecoord. dienstplicht
wetten van 30 april 1962.) 

(VAN STRAETEN.) 

Met de notitie overeenstemmend 
arrest. 

19 december 1977. - 38 kamer. -
Voorzitter, de H. Naulaerts, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - Verslaggever, 
de H. Gerniers. - Gelijkluidende con
clusie, de H. Velu, advocaat-generaal. 

3e KAMER.- 19 december 1977. 

1 o REDENEN VAN DE VONNISSEN 
EN ARRESTEN. - DIENSTPLICHT
ZAKEN. - BESLISSING VAN DE HOGE 
MILITIERAAD DIE EEN AANVRAAG VER
WERPT ZONDER DAT WORDT GEANT
WOORD OP EEN MIDDEL WAAROP DE 

(1) Oass., 23 juni 1971 (A1•r. cass., 1971, 
biz. 1077) en 5 september 1977, supra, biz. 12. 

AANVRAAG IS GEGROND. NIET 
REGELMATIG GEMOTIVEERDE BESLIS
SING. 

2° VOORZIENING IN OASSATIE. -
DIENSTPLICHTZAKEN. - MEMORIE AAN 
DE GRIFFIE GEZONDEN NA RET VER
STRIJKEN VAN DE VOORZIENINGSTER
MIJN. - MEMORIE WAAROP RET HOF 
GEEN ACHT KAN SLAAN. 

I 0 N iet regelmatig gemotiveerd is de 
beslissing van de Hoge Militieraad 
die een aanvraag verwerpt zonder dat 
wordt geantwoord op een middel waarop 
de aanvraag is gegrond (2). (Art. 97 
Grondwet.) 

2° In dienstplichtzaken kan het H of geen 
acht slaan op een aanvullende memorie 
die aan de grijfie is gezonden na het 
verstrijken van de voo?·zieningster
mijn (3). (Art. 51 gecoord. dienst
plichtwetten van 30 april 1962.) 

(HOLLE.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op de bestreden 
beslissing, op 18 oktober 1977 door de 
Hoge Militieraad gewezen ; 

Over het middel hie1·uit afgeleid dat de 
beslissing geen rekening houdt met de 
conclusie waarin eiser stelde dat de door 
de militieraad in aanmerking genomen 
inkomsten van eisers moeder niet juist 
waren, daar in 197 4 zijn kindergeld nog 
bijgerekend werd, wanneer zijn moeder 
dit niet meer ontving, dat zijn broeder 
vervroegde legerdienst heeft aangevraagd 
en dat zijn oproeping onder de wapens 
voor hem zware financiele verliezen en 
zijn ontslag uit zijn werk kan mede
brengen: 

Overwegende dat de Hoge Militieraad 
de in het middel vermelde omstandige 
conclusie onbeantwoord laat ; 

Dat het middel gegrond is ; 

Om die redenen, en zonder acht te 
slaan op de memories die op 9 en 15 de
cember, 1977, dus na het verstrijken van 
de termijn van voorziening, ter griffie 

(2) Vgi. cass., 18 maart 1977 (Arr. cass., 
1977, biz. 779). 

(3) Oass., 19 juni 1974 (Arr. cass., 1974, 
biz. 1159); raadpl. cass., 17 augustus 1977 
(ibid., 1977, biz. 1143). 
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van het Hof werden neergelegd, ver
nietigt de bestreden beslissing ; beveelt 
dat van dit arrest melding zal worden 
gemaakt op de kant van de vernietigde 
beslissing; verwijst de zaak naar de Hoge 
Militieraad anders samengesteld. 

19 december 1977. - ge kamer. 
V oorzitter, de H. N aulaerts, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - Verslaggever, 
de H. Gerniers. - Gelijkluidende con
clusie, de H. Velu, advocaat-generaal. 

ge KAMER. - 19 december 1977. 

1° CASSATIEMIDDELEN.- BuRGER
LIJKE ZAKElN.- MIDDEL DAT KRITIEK 
OEFENT OP EEN BESCHIKKING VAN DE 
BESTREDEN BESLISSING WAARDOOR DE 
ElSER NIET KON BENADEELD ZIJN. -
NIET-ONTVANKELIJKHEID. 

2° RECHTSVORDERING. - EISER 
DIE EEN VERKREGEN EN DADELIJK 
BELANG ERBIJ HEEFT OM DE RECHTS· 
VORDERING IN TE STELLEN, - 0NT· 
VANKELIJKHEID. 

go ARBEIDSOVEREENKOMST. -
STATUUT VAN DE HANDELSVERTEGEN
WOORDIGERS, 0NDERGESCHIKT
HEIDSVERBAND VEREIST BIJ DE WET 
VAN go JULI 1963. - BEGRIP. 

1° Niet ontvankelijk, bij gebrek aan belang, 
is het middel dat kritiek oejent op een 
beschikking van de bestreden beslissing 
waardoor de eism· niet kon benadeeld 
zijn (1). 

2° Ontvankelijk is een rechtsvordering om 
een recht te doen erkennen en de vm·
weerder te doen veroordelen de betwiste 
opdracht te vervullen, wanneer de eiser 
een reeds verkregen en dadelijk belang 
heeft om die rechtsvordering in te 
stellen (2). (Artt. 17 en 18 G.W.) 

go Tot de uitoefening van gezag behoren de 
bevoegdheden van leiding en van toe
zicht zeljs als, voor een handelsvertegen-

(1) Ciass., 3 december 1976 (Arr. cass., 1977, 
blz. 389). 

(2) Raadpl. cass., 25 april 1974 (A1'1'. cass., 
1974, blz. 924). 

(3) Raadpl. cass., 29 februari 1968 (Arr, 

woordiger die een bediende is, het gezag 
van de werkgever en derhalve zijn 
leiding en zijn toezicht kunnen beperkt 
zijn (g), (Artt. 1 en 2 wet van 30 juli 
1963.) 

(DEMEYERE, T. NAAMLOZE VENNOOTSCHAP 
<< METALEN BUYSSCHAERT·BUYSMETAL ».) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 18 juni 1976 door het Arbeids
hof te Gent gewezen ; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 8, 12, 17, 18, 
578, 780 van het Gerechtelijk Wetboek, 
92, 9g en 97 van de Grondwet, 

doordat het arrest de tegen eiser door 
verweerster ingestelde vordering toelaat
baar verklaart en hem veroordeelt om 
wekelijks en op voorhand de reispro
gramma's per dag, per gemeente, en de 
te bezoeken klanten aan verweerster 
over te maken, om de redenen dat de 
arbeidsrechtbank kennis mag nemen 
van geschillen die tijdens de duur van de 
arbeidsovereenkomst, wat betreft de 
interpretatie en uitvoering ervan, op
rijzen; dat ten deze tussen partijen een 
betwisting ontstaan is omtrent het recht 
van de werkgever om aan zijn werlmemer 
bepaalde onderrichtingen te geven en 
omtrent de verplichting van de werk
nemer deze onderrichtingen na te leven ; 
dat deze betwisting een geschil uitmaakt 
betreffende de uitvoering van de overeen
komst en verweerster er onmiddellijk 
belang bij heeft dit geschil te doen 
beslechten ; dat de vordering er immers 
toe strekt bescherming te bekomen 
van een recht dat verweerster opvordert 
en waarvan zij beweert dat eiser het 
heeft geschonden, 

terwijl, eerste onderdeel, de door het 
arrest uitgesproken veroordeling een 
loutere juridische consultatie inhoudt 
betreffende de rechten en verplichtingen 
van de partijen in het kwestieuze 
bediendencontract, hetgeen buiten de 
bevoegdheid valt van de rechterlijke 
macht (schending van de artikelen 8, 12, 
19, 578, 780 van het Gerechtelijk Wet
hoek, 92, 93 en 97 van de Grondwet); 

cass., 1968, blz. 873), 26 september 1973 
(ibid., 1974, blz. 93) en 4 december 1975 
(ibid., 1976, blz. 430); vgl. cass., 24 november 
1977, supra, blz. 341. 
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tweede ondet·deel, verweerster er geen 
belang bij had een vordering in te stellen 
ten einde te vernemen welke de uitge
strektheid van haar rechten tegenover 
eiser was en om desgevallend de out
binding van de overeenkomst te bekomen 
(schending van de artikelen 17 en 18 van 
het Gerechtelijk Wetboek); 

derde onderdeel, het arrest enerzijds 
beslist dat eiser de verplichting heeft 
dergelijke programma's in te leveren en 
zijn weigering een reden tot contract
brenk kan zijn, en anderzijds stelt dat er 
niet over een eventuele fout van eiser 
kan uitgesproken worden ; deze motieven 
duister en tegenstrijdig zijn (schending 
van artikel 97 van de Grondwet); 

W at de eerste twee onderdelen betreft: 

Overwegende dat, in zoverre het 
middel betrekking heeft op de eis tot 
ontbinding van de arbeidsovereenkomst, 
het niet ontvankelijk is bij gebrek aan 
belang, nu deze eis ongegrond wordt 
verhlaard door het arrest ; 

Overwegende, voor het overige, dat 
uit het arrest blijkt dat verweerster aan 
haar handelsvertegenwoordiger, eiser, op
dracht had gegeven voortaan wekelijks 
een programma in te dienen voor · de 
volgende week, met de namen van de 
klanten die zouden worden bezocht ; dat 
eiser weigerde op dit verzoek in te gaan, 
omdat hij van mening was dat hij tot 
deze bijkomende prestatie niet kon 
verplicht worden ; 

Dat er derhalve een betwisting bestond 
tussen de partijen en verweerster er een 
verkregen en dadelijk belang bij had de 
rechtsvordering in te stellen om haar 
recht te doen erkennen en eiser te doen 
veroordelen de betwiste opdracht na te 
leven ; dat dit deel van het middel niet 
kan aangenomen worden ; 

Wat het derde onderdeel betreft : 

Overwegende dat met de woorden 
« de voortgezette of hernieuwde weige
ring ... om in verband met de reispro
gramma's zijn contractuele verplich
tingen na te leven, eventueel een 
dringende reden tot contractbreuk kan 
uitmaken », het arrest overweegt dat 
gezegde weigering zou kunnen ingeroepen 
worden door de werkgever als een 
dringende reden bedoeld in artikel 18 
van de op 20 juli 1955 gecoordineerde 
wetten betreffende het bedienden
contract; dat hiermede niet in strijd is 
de overweging « dat over een eventuele 

fout in verband met de beeindiging van 
de overeenkomst niet kan worden gesta
tueerd zolang de overeenkomst bestaat », 
wat voor het geval van een beeindiging 
om dringende reden beduidt dat, volgens 
het arbeidshof, het dringend karakter van 
de reden pas na de beeindiging zonder 
vooropzegging kan worden beoordeeld ; 
dat deze motieven niet duister zijn ; 

Dat het onderdeel feitelijke grondslag 
mist; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 1134, 1135, 
1184 van het Burgerlijk Wetboek, 1, 2, 
leden 1 en 4, 23 van de wet van 30 juli 
1963 tot instelling van het statuut van 
de handelsvertegenwoordigers, 6, 1131, 
1133, 1184 van het Burgerlijk Wetboek, 
1 van de wet van 10 maart 1900 betref
fende de arbeidsovereenkomst voor be
dienden, 1, 5 van de door het koninldijk 
besluit van 20 juli 1955 gecoordineerde 
wetten betreffende de arbeidsovereen
komst voor bedienden, zoals gewijzigd 
door de wetten van 20 juli 1961, 5 de
cember 1968 en 21 november 1969, 29 van 
de arbeidswet van 16 maart 1971 en 97 
van de Grondwet, 

doo1·dat het arrest eiser veroordeelt 
om wekelijks en op voorhand de reis
programma's per dag, per gemeente en de 
te bezoeken ldanten aan verweerster 
over te maken, om de redenen dat, zo 
een handelsreiziger in dienstverband 
arbeidt, indien hij minstens onder het 
gezag van een werkgever werkt, dit niet 
uitsluit dat de werkgever recht heeft 
toezicht en leiding uit te oefenen wanneer 
hem dit mogelijk is, zonder dat hij 
verplicht is van dit recht gebruik te 
maken ; dat het gevraagde wekelijks 
reisprogramma weliswaar een bijkomende 
prestatie van eiser vergt maar geen 
belangrijke wijziging betekende aan een 
van de essentiele bepalingen van de 
arbeidsovereenkomst zodat de werkgever 
zijn rechten niet te buiten ging ; dat ook 
volgens de motieven van de eerste rechter, 
die overgenomen worden, de overeen
komsten te goeder trouw moeten uitge
voerd worden ; en do01·dat het arrest 
vervolgens de door eiser tegen ver
weerster ingestelde tegeneis tot verbre
king van het bediendencontract ten laste 
van verweerster met veroordeling tot 
betaling van een som van 6.137.282 frank 
met voorbehoud afwijst om de reden 
dat contractuele tekortkomingen van 
verweerster, gelet op de ongerecht
vaardigde weigering van eiser de 
gevraagde reisprogramma's op te maken, 
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de verbreking van het contract ten laste 
van verweerster niet rechtvaardigen, 

terwijl, eerste onderdeel, eiser staande 
hield, zonder op dit punt tegengesproken 
te worden, dat hij ingevolge het tussen 
partijen gesloten bediendencontract 
werkte onder het louter gezag van 
verweerster; dat het feit dat verweerster, 
door het eisen van voorafgaande weke
lijkse prograrmna's, eiser eveneens onder 
haar toezicht en leiding plaatste, een 
inbreuk op de gesloten overeenkomst en 
een essentiele wijziging van de arbeids
voorwaarden uitmaakt (schending van de 
artikelen 1134, 1135, 1184 van het 
Burgerlijk Wetboek, 1, 2 leden 1 en 
4, 23 van de wet van 30 juli 1963, 1 van 
de wet vanlO maart 1900, 1 en 5 van het 
koninklijk besluit van 20 juli 1955) ; 

tweede onderdeel, eiser in zijn conclusie 
voor het hof van beroep uitdrukkelijk 
staande hield dat de van hem gevorderde 
programma's meer dan een halve week 
onvergeld overwerk per jaar zouden 
vergen ; het arrest onvoldoende ant
woordt en zulke vereiste ongeoorloofd is 
(schending van de artikelen 6, 1131, 
1133, 1184 van het Burgerlijk Wetboek, 
97 van de Grondwet en 29 van de wet 
van 16 maart 1971) : 

Wat het eerste onderdeel betreft : 

Overwegende dat, ingevolge artikel 2 
van de wet van 30 juli 1963 tot instelling 
van het statuut der handelsvertegen
woordigers, voor de toepassing van deze 
wet onder « handelsvertegenwoordiging » 
dient verstaan, de omschreven activiteit, 
« onder het gezag, voor rekening en in 
naam )) van de opdrachtgevers ; 

Overwegende dat de uitoefening van 
gezag de bevoegdheid inhoudt om leiding 
te geven en toezicht te houden, al kan, 
ten aanzien van de handelsvertegen
woordiger die bediende is, het gezag van 
de werkgever en derhalve ook diens 
leiding en toezicht beperkt zijn ; 

Dat het onderdeel faalt naar recht ; 

W at het tweede onderdeel betreft : 

Overwegende dat het arbeidshof in 
feite en op onaantastbare wijze beslist 
dat het wekelijks opstellen van het 
bedoelde prograrmna voor de volgende 
week een bijkomende prestatie is die geen 
belangrijke wijziging inhoudt van essen
tiele bepalingen van de arbeidsovereen
komst ; dat het arrest zodoende de 
conclusie van eiser beantwoordt ; 

Dat het onderdeel niet kan aange
nomen worden ; 

CASSATIE, 1978. - 16 

Over het derde middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 1184, 1319, 
1320, 1322 van het Burgerlijk Wetboek, 
870, 962, 1042 van het Gerechtelijk 
Wetboek, 15, 20 van de door het konink
lijk besluit van 20 juli 1955 gecoordi
neerde wetten op het bediendencontract 
zoals gewijzigd door de wet van 21 n:d~ 
vember 1969 en het koninklijk besluit 
van 6 juni 1975, 15, 16, 17 van de wet 
van 30 juli 1963 tot instelling van he.t 
statuut van de handelsvertegenwoor
digers en 97 van de Grondwet, en van het 
algemeen rechtsbeginsel van de eerbied 
voor. de rechten van de verdediging, 

doordat het arrest de door eiser tegen 
verweerster ingestelde tegeneis tot ver
breking van het bediendencontract ten 
laste van verweerster met veroorde
ling tot betaling van een som van 
6;137.282 frank, met voorbehoud, ver
werpt om de redenen dat eiser slechts 
de aanstelling van een deskundige vraagt 
in verband met de hem toekomende 
schadevergoeding wegens verbreking van 
de overeenkomst, die echter terecht door 
de eerste. rec.hter werd afgewezen ; dat 
de door e1ser mgeroepen tekortkomingen, 
zelfs indien ze gedeeltelijk zouden be
wezen zijn, gelet op het feit dat eiser ten 
onrechte weigert reisprogramma's op te 
maken, niet van die aard zijn dat zij de 
verbreking van de overeenkomst · ten 
laste van verweerster kunnen recht
vaardigen ; dat aan verweerster uitstel 
kan verleend worden naargelang van de 
omstandigheden ; dat daarbij in geval 
van verbreking van een bedienden
contract volgens artikel 1184 van het 
Burgerlijk W etboek, er geen forfaitaire 
vergoeding verschuldigd is ; 

terwijl, eerste onderdeel, eiser in con
clusie de aanstelling van een gerechte
lijke deskundige vroeg niet alleen om de 
schadevergoeding na de verbreking van 
de overeenkomst vast te stellen, maar ook 
om de tekortkomingen van verweerster 
aan haar contractuele verplichtingen . te 
bewijzen ten einde de verbreking van de 
overeenkomst te bekomen, zodat het 
arrest de bewijskracht van eisers con
clusie miskent (schending van de arti
kelen 1319, 1320 en 1322 van het Burger
lijk W etboek) ; 

tweede onderdeel, eiser in cbnclusie alle 
tekortkomingen van verweerster aan
toonde en het bewijs ervan leverde door 
talrijke voorgebrachte stukken en verder 
bewijsaanbod deed door expertise ; · het 
arrest, door deze tekortkomingen als 
gedeeltelijk bewezen aan te nemen, 
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zich over de volledige tekortkomingen 
niet uitspreekt ; deze motivering onvol
doende en onduidelijk is en de rechten 
van verdediging miskent (schending van 
de artikelen 97 van de Grondwet, 870, 
962, 1042 van het Gerechtelijk Wetboek, 
van het Burgerlijk W etboek en van het 
algemeen rechtsbeginsel) ; 

derde onderdeel, eiser gerechtigd is, ook 
wanneer hij de verbreking van de 
overeenkomst vordert, de toekenning 
te vragen van de forfaitaire schadever
goeding en van uitwinningsvergoeding, 
te meer nu eiser staande hield een 
cliiinteel aangebracht te hebben, en het 
arrest de verwerping van deze laatste 
vergoeding onvoldoende rechtvaardigt 
(schending van de artikelen 1184 van 
het Burgerlijk Wetboek, 15, 20 van het 
koninklijk besluit van 20 juli 1955, 15, 
16, 17 van de wet van 30 juli 1963 en 97 
van de Grondwet) : 

W at de eerste twee onderdelen betreft : 

Overwegende dat het arrest niet zegt 
dat de aanstelling van een gerechtelijke 
deskundige door eiser enkel werd aange
vraagd om de schadevergoeding na de 
verbreking van de arbeidsovereenkomst 
vast te stellen ; 

Overwegende dat het arbeidshof de 
op grond van artikel 1184 van het 
Burgerlijk Wetboek ingestelde wedereis 
verwerpt, omdat, naar de feitelijke en 
onaantastbare appreciatie van het 
arbeidshof, de ingeroepen tekortkomingen 
geen ontbinding rechtvaardigen; 

Overwegende dat het hierbij zonder 
belang is of de ingeroepen tekortkomin
gen, alle of sommige, bewezen zijn en 
welke bewijsmiddelen werden aange
voerd; 

Wat het derde onderdeel betreft : 

Overwegende dat de aangevochten 
motieven over de vergoeding wegens 
uitwinning en over de " forfaitaire ver
goeding . .. voorzien in de wetten op de 
arbeidsovereenkomsten >J, slechts gegeven 
worden voor het geval " de overeenkomst 
ten laste van >J verweerster, << overeen
komstig artikel ll84 van het Burgerlijk 
Wetboek, zou worden verbroken "; 

Overwegende dat, nu eis en wedereis 
tot ontbinding van de arbeidsovereen
komst worden afgewezen, het onderdeel 
gericht is tegen overbodige motieven ; 

Overwegende dat het middel niet kan 
worden aangenomen ; 

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

19 december 1977. - 36 kamer. -
Voorzitter, de H. Naulaerts, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - Verslaggever, 
de H. Janssens. - Gelijkluidende con
clusie, de H. Velu, advocaat-generaal. -
Pleite1·s, de HR. Houtekier en De Gryse. 

26 KAMER.- 20 december 1977. 

I o CASSATIEMIDDELEN. - STRAF
ZAKEN. - BEWERING TOT STAVING 
VAN EEN VOORZIENING DAT DE MAGIS· 
TRATEN, DIE DE BESTREDEN BESLIS
SING HEBBEN GEWEZEN, ZIOH SOHULDIG 
HEBBEN GEMAAKT AAN EEN MISDRIJF 
DAT AANLEIDING KAN GEVEN TOT TOE· 
PASSING VAN ARTIKEL 486, TWEEDE LID, 
VAN HET WETBOEK VAN STRAFVORDE
RING.- GEEN OASSATIEMIDDEL. 

2° CASSATIEMIDDELEN. - STRAF
ZAKEN.- MIDDEL DAT ENKEL BETREK
KING HEEFT OP DE PROCEDURE VOOR 
DE EERSTE REOHTER. - MIDDEL DAT 
GEEN BETREKKING HEEFT OP DE BE· 
VOEGDHEID EN NIET AAN DE REOHTER 
IN HOGER BEROEP IS OVERGELEGD. 
NIET-ONTVANKELIJKHEID. 

3o DESKUNDIGENONDERZOEK. 
STRAFZAKEN.- BEPALINGEN VAN HET 
GEREOHTELIJK WETBOEK. - NIET 
VAN TOEPASSING OP DE DOOR DE STRAF· 
GEREOHTEN BEVOLEN EXPERTISES. 

4° BESCHERMING VAN DE MAAT
SCHAPPIJ (WET TOT).- INTERNE
RING. - BEKLAAGDE DIE ZIOH AL DAN 
NIET IN ERNSTIGE STAAT VAN GEESTES
STOORNIS OF VAN ZWAKZINNIGHEID 
BEVINDT DIE HEM ONGESOHIKT MAAKT 
TOT HET OONTROLEREN VAN ZIJN 
DADEN. - 0NAANTASTBARE BEOOR
DELING DOOR DE FEITENREOHTER. 

5° CASSATIE. - BEvOEGDHEID. -
STRAFZAKEN.- VERZOEK TOT INVRIJ• 
HEIDSTELLING VAN EEN BEKLAAGDE 
EN VERZOEK TOT TERUGGA VE VAN DE 
IN BESLAG GENOMEN STUKKEN EN TOT 
BENOEMING VAN EEN ONDERZOEKS
REOHTER. - HET HoF IS NIET BEVOEGD 
OM HIERVAN KENNIS TE NEMEN. 

6° WRAKING. - VoRDERING TOT 
WRAKING. - 0NTVANKELIJKHEID. 
VooRwAARDE. 
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1 oDe bewering dat leden van de reohterlijke 
maoht en inzonderheid diegenen die de 
beslissing hebben gewezen waartegen 
een oassatieberoep is ingesteld zioh 
sohuldig zouden gemaakt hebben aan 
een misdaad die aanleiding kan geven 
tot toepassing van artikel486, tweede lid, 
van het Wetboek van Strafvordering, 
kan geen middel tot staving van dat 
oassatieberoep zijn. 

2° Een middel dat geen betrekking heejt 
op de bevoegdheid, dooh enkel op de 
procedure voor de eerste reohter, en niet 
aan de reohter in hager beroep is over
gelegd kan niet voor het eerst voor het 
Hof worden voorgedragen (1). 

3° De bepalingen van het Gereohtelijk 
Wetboek betreffende het deskundigen
onderzoek, volgens welke de partijen bij 
de verriohtingen van de deskundigen 
moeten worden opgeroepen, staan aan de 
partijen toe hun alle dienstige vorderin
gen te doen en sohrijven aan de des
kundigen voor, na afloop van hun 
ve1·riohtingen, van hun bevindingen 
kennis te geven aan de partijen en de 
opmerkingen van de partijen aan te 
tekenen ; zij zijn niet van toepassing op 
de door een strajge1·eoht bevolen exper
tises (2). (Artt. 2, 962 en vlg. G.W.) 

4° De reohte1· beoordeelt in jeite en derhalve , 
op onaantastbare wijze of de beklaagde · 
zioh in ernstige staat van geestesstoornis 
en van zwakzinnigheid bevindt die hem . 
ongesohikt maakt tot het oontroleren van : 
zijn daden (3). (Art. 1 Wet tot Bescher
ming van de Maatschappij.) 

5° Het Hoj van Oassatie is niet bevoegd om · 
te bevelen dat een beklaagde wordt in 
vrijheid gesteld, dat de door de jeiten- : 
reohter in beslag genomen stukken worden 
teruggegeven en evenmin om een onder
zoeksreohter te benoemen (4). 

6° Niet ontvankelijk is de vordering tot 
wraking die niet is voorgedragen bij 
een ter griffie neergelegde akte als bedoeld 
in artikel 835 van het Gereohtelijk 
Wetboek (5). 

(1) Cass., 26 oktober 1976 (-Arr. cass., 1977, 
blz. 241). 

(2) Raadpl. cass., 9 oktober 1973 (-Arr. cass., · 
1974, blz. 144). 

(3) Cass., 22 augustus 1973 (Arr. cass., 
1973, blz. 1080). 

(MIERAS, T. NAAMLOZE VENNOOTSOHAP 
<< GROEP JOSI >>EN BEROOVIO.) 

ARREST. 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 12 oktober 1977 op ve:rwijzing 
gewezen door het Hof van Beroep te 
Brussel; 

Gelet op het arrest door het Hof op 
3 mei 1977 gewezen (6); 

Overwegende dat eiser bij zijn verzoek
schriften neergelegd ter griffie van het 
Hof respectievelijk op 2 november 1977, 
9 en 10 november 1977 verzoekt om 
behandeling van de zaak in verenigde 
kamers, omdat het ten deze zou gaan 
om een tweede cassatieberoep; 

Overwegende dat, zoals zal blijken uit 
het antwoord op het eerste middel, het 
bestreden arrest, in strijd met wat in het 
verzoekschrift betoogd wordt, geen uit
spraak doet over een verzoek tot wra
king; 

Dat er derhalve geen aanleiding is tot 
toepassing van artikel 1119 van het 
Gerechtelijk Wetboek; 

A. In zoverre de voorziening gericht 
is tegen de beslissing op de straf
vordering: 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 836, 837, 
eerste lid, en 838 van het Gerechtelijk 
Wetboek, 

doordat het Hof van Beroep te Brussel 
op 12 oktober 1977 het bestreden arrest 
heeft gewezen niettegenstaande de op 
7 oktober 1977 door eiser conform de 
artikelen 833 en 835 van dat wetboek 
ingediende akte van wraking, 

terwijl, eerste onderdeel, uit de termen 
van het arrest mede de gegrondheid van 
de wraking blijkt en luidens voormeld 
artikel 837, eerste lid, alle vonnissen en 
verrichtingen geschorst moeten worden 
te rekenen van de dag van de akte van 
wraking aan de gewraakte rechter ; 

tweede onderdeel, bovendien niet is 
voldaan aan de bepalingen van de 
artikelen 836 en 838 van het Gerechtelijk 
W etboek vermits op de akte van wraking 
geen antwoord is gegeven en de wraking 

(4) Raadpl. cass., 3 mei 1977 (A1•r. cass., 
1977, blz. 905). 

(5) Cass., 3 mei 1977 (AI'!'. cass., 1977, 
blz. 905). 

(6) Ar!', cass., 1977, blz. 905. 
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evenmin in een andere kamer behandeld 
is : 

Overwegende, eensdeels, dat het arrest 
niets over een wraking beslist en, ander
deels, dat het niet moest antwoorden op 
het verzoekschrift door het middel 
bedoeld, daar dit na het sluiten van de 
debatten werd ingediend ; 

Dat het middel feitelijke grondslag 
mist; 

Over het tweede middel, hieruit afge
leid dat het arrest inhaakt op een vonnis 
en een vernietigd arrest van het Hof van 
Beroep te Antwerpen, waardoor het onder 
meer blijk geeft van << uitgesproken voor
oordeel >> en « als dusdanig een misdaad 
oplevert vallende onder toepassing van 
artikel 486, tweede lid, van het Wetboek 
·van Strafvordering >> : 

Overwegende eensdeels dat het middel 
door het Hof niet kan onderzocht worden 
wegens zijn onnauwkeurigheid ; 

Overwegende anderdeels dat de om
standigheid dat !eden van de rechterlijke 
macht zich aan misdaden zouden schuldig 
gemaakt hebben en dat om die reden 
artikel 486, tweede lid, van het Wetboek 
van Strafvordering van toepassing zou 
zijn, geen middelen tot staving van een 
cassatieberoep oplevert ; 

Dat het middel niet ontvankelijk is ; 

Over het zevende en het achtste middel • 
sam en, 

het zevende, hieruit afgeleid dat de 
genaamde Edgar Loos, raadsman van 
Berden en Gemerts, als plaatsvervangend 
rechter ter zitting van 19 november 1976 
optrad; 

het achtste, afgeleid uit de schending 
van de artikelen 157, 190 en 408, tweede 
lid, van het Wetboek van Strafvordering, 

doordat de voorzitter van de tiende 
kamer van de Correctionele Rechtbank 
te Antwerpen weigerde getuigen te doen 
verschijnen « die in de bundel voor
komen ))' en dat die voorzitter verzuimde 
de op zijn verzoek door het parket 
opgeroepen getuigen die niet verschenen 
met toepassing van artikel 157 van het 
Wetboek van Strafvordering te ver
oordelen : 

Overwegende dat de middelen, die 
slechts betrekking hebben op de rechts
pleging voor de eerste rechter, vreemd 
zijn aan de bevoegdheid en niet in hoger 
beroep werden aangevoerd, niet ont
vankelijk zijn ; 

Over het negende middel, afgeleid uit 
de schending van artikel 961, derde en 
vierde lid, van het Gerechtelijk W etboek 
en hieruit dat het vervalste zittingsblad 
met betrekking tot de op verzoek van 
voorzitter Deripainsel opgeroepen getui
gen nietig is wegens strijdigheid met 
voormelde wetsbepaJing, vermits de ver
klaringen niet werden voorgelezen en 
ondertekend : 

Overwegende dat het midde~ vreemd 
aan de bestreden beslissing en derhalve 
niet ontvankelijk is ; 

Over.het tiende middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 973, 975, 
976 en 977 van het Gerechtelijk Wetboek, 

doordat, em·ste ondm·deel, eensdeels, 
de gerechtsdeskundige, Dr. Van de 
Mosselaer, door eiser niet te woord werd 
gestaan, in strijd met het nadrukkelijk 
voorschrift van voormelde wetsbepaling, 
naar luid waarvan de verrichtingen of 
het onderzoek van de deskundige dienen 
te geschieden in het bijzijn van de 
rechter, anderdeels, het expertiseverslag 
diende te worden neergelegd v66r 13 ok
tober 1975, hetgeen niet gebeurd is; 

tweede onde1·deel, de aanstelling en de 
verrichtingen van dokter Van de Mosse
laer, die als gerechtsdeskundige werd 
benoemd bij vonnis van de heer Helsen, 
voorzitter van de negende kamer van de 
Rechtbank van Eerste Aanleg te Ant
werpen, door het Hof van Beroep te 
Antwerpen bij arrest van 3 maart 1976 
nietig werden verklaard en dus ook, 
inclusief, het verslag van Van de Mosse
laer; 

derde onderdeel, uit geen enkel element 
blijkt op welke precieze gronden er enige 
aanleiding kon bestaan tot deskundigen
onderzoek ; · 
. vierde onderdeel, de gerechtsdeskundige 
Van de Mosselaer in zijn verslag slechts 
onzin vertelt en dit verslag naar vorm 
en inhoud onwetenschappelijk is : 

W at het eerste onderdeel betreft : 

Overwegende dat de bepalingen van 
de artikelen 962 en volgende van het 
Gerechtelijk W etboek betreffende de 
deskundigenonderzoeken die in burger
lijke zaken worden bevolen, in zoverre 
zij de oproeping van de partijen op de 
verrichtingen van de deskundigen voor
schrijven, de partijen toelaten aan de 
deskundigen alle dienstige vorderingen 
te doen en de kennisgeving voorschrijven 
door de deskundigen, na afioop van hun 
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verrichtingen, van hun bevindingen aan 
de partijen en het aantekenen van de 
opmerkingen van die partijen, niet 
toepasselijk zijn op de deskundigen
onderzoeken die door een strafgerecht 
worden bevolen ; 

Overwegende dat, zo artikel 973 van 
het Gerechtelijk W etboek bepaalt dat 
de rechter te allen tijde, ambtshalve of 
op verzoek, de verrichtingen van de 
deskundige kan bijwonen, deze wets
bepaling enerzijds de aanwezigheid van 
de rechter niet verplicht stelt en ander
zijds niet toepasselijk is op· deskundigen
onderzoeken in strafzaken ; 

Dat het verslag van de deskundige in 
dergelijke zaken ter terechtzitting kan 
worden besproken en tegengesproken, 
hetgeen ten deze het geval was ; 

Overwegende dat de enkele omstandig
heid dat het verslag niet op de in het 
onderdeel vermelde datum werd inge
diend geen middel tot cassatie oplevert ; 

W at het tweede onderdeel betreft : 

Overwegende dat de formulering van 
het onderdeel het Hof niet de mogelijk
heid biedt uit te maken met welke onwet
telijkheid de bestreden beslissing zou 
behept zijn ; 

W at het derde onderdee1 betreft : 

Overwegende dat het aan het Hof niet 
staat in feite te beoordelen of er, al dan 
niet, aanleiding was tot het bevelen van 
een deskundigenonderzoek ; 

W at het vierde onderdee1 betreft : 

Overwegende dat de rechter in feite 
de bewijswaarde van een deskundigen
onderzoek beoordee1t, voor zover hij er 
geen uit1eg aan geeft die met de termen 
ervan onverenigbaar is; 

Dat het midde1 niet kan worden aan
genomen; 

Over het veertiende midde1, hieruit 
afge1eid, 

ee1·ste onderdeel, dat het strafdossier 
geenszins aan de in de gerechtelijke 
gebruiken gangbare normen van ordente
lijkheid beantwoordt, dertnate dat «men 
op dit dossier niemand kan · veroorde1en 
en nog minder interneren ll, en, 

tweede onderdeel, dat om tot internering 
over te gaan, de staat van krankzinnig
heid client te bestaan op het tijdstip 
van de betichting en dat, ten deze, 
het Hof van Beroep te Brusse1 de schro
melijke vergissing beging de internering 

te beve1en op grond van onwettige 
<< vers1agen ll, die bovendien meer dan 
twee jaar oud zijn, hetgeen een grove 
schending van de rechten van de verdedi
ging en een gebrekkige rechtsbedeling 
uitmaakt: 

W at het eerste onderdeel betreft : 

Overwegende dat bij gebrek aan nauw
keurigheid het onderdeel niet ontvan
kelijk is; 

W at het tweede onderdee1 betreft : 

Overwegende dat de feitenrechter op 
onaantastbare wijze oordeelt of de 
beklaagde al dan niet in een ernstige 
staat van geestesstoornis of zwakzinnig
heid verkeert die hem ongeschikt maakt 
tot het contro1eren van zijn daden ; 

Dat uit niets b1ijkt dat het oordee1 
van de rechter op onwettige vers1agen 
steunt; 

Dat het onderdee1 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 ; 

Overwegende, voor het overige, dat 
het Hof niet bevoegd is om uitspraak te 
doen over de verzoekschriften strekkende 
tot onmiddellijke invrijheidstelling, 
teruggave van de in beslag genomen 
voorwerpen en tot aanstelling van een 
onderzoeksrechter ; 

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

Overwegende dat het arrest, bij beves
tiging van het beroepen vonnis, eiser 
veroordeelt tot betaling van een provi
sione1e vergoeding aan elk van de 
burgerlijke partijen, een deskundige be
noemt en de zaak naar de eerste rechter 
terugwijst voor verdere behandeling 
van de civielrechtelijke aanspraken ; dat 
deze beslissing geen uitspraak doet over 
een geschil . inzake bevoegdheid en geen 
eindbeslissing is in de zin van artikel 416 
van het W etboek van Strafvordering ; 

Dat de voorziening voorbarig en 
derhalve niet ontvankelijk is ; 

Om die redenen, ongeacht het verzoek, 
schrift ter griffie neergelegd op 16 no, 
vember 1977 en strekkende tot wraking 
van bepaalde leden van het Hof van 
Cassatie, daar uit de stukken waarop 
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het Hof vermag acht te slaan niet blijkt 
dat eiser een akte van wraking heeft 
neergelegd overeenkomstig artikel 835 
van het Gerechtelijk W etboek, en onge
acht de brief van eiser ter griffie neer
gelegd op 16 december 1977, dit is buiten 
de termijn van acht dagen bepaald bij 
artikel 420bis, eerste lid, van het Wetboek 
van Strafvordering, verwerpt de voor
ziening. 

20 december 1977. - 2e kamer. -
Voorzitter, Ridder de Schaetzen, raads
heer waarnemend voorzitter.- Verslag
gever, de H. Delva. - Gelijkluidende 
conclusie, de H. Dumon, eerste advocaat
generaal. 

2• KAMER.- 20 december 1977. 

VONNISSEN EN ARRESTEN. - UIT· 
LEGGING EN VERBETERING VAN EEN 
VONNIS OF VAN EEN ARREST. 
GEREOHTELIJK WETBOEK, ARTIKEL 793 
EN 794. - BEGRIP. 

H et feit dat een arrest of een vonnis ten 
onrechte vm·meld heeft dat een persoon 
was ge~nterneerd met toepassing van 
de wet van 1 juli 1964 kan geen aan
leiding geven tot uitlegging of tot 
verbetering, overeenkomstig de arti
kelen 793 en 794 van het Gerechtelijk 
Wetboek betreffende onduidelijke of 
dubbelzinnige beslissingen en beslis
singen met verschrijvingen of mis
rekeningen. 

(MIERAS.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het verzoek 
tot rechtzetting in het verwijzingsarrest 
van 3 mei 1977; 

Overwegende dat eiser verzoekt om 
rechtzetting van de vergissing in het 
arrest van verwijzing door het Hof op 
3 mei 1977 gewezen, als zou hij "ge'inter
neerde >> zijn, omdat, aldus eiser, de 
beslissing tot internering bij arrest van 
het Hof van 5 november 1974 vernietigd 
werd; 

Overwegende dat het Hof zonder 
macht is om te onderzoeken of er aan-

leiding bestaat tot de aangevraagde 
" rechtzetting >> en ze eventueel te be
slissen; 

Dat het verzoek van eiser vreemd is 
aan een " uitlegging >> van een onduide
lijke of dubbelzinnige beslissing of aan 
een verbetering van verschrijvingen of 
misrekeningen ; 

Om die redenen, verwerpt het verzoek. 

20 december 1977. - 2e kamer. -
Voorzitte1·, Ridder de Schaetzen, raads
heer waarnemend voorzitter.- Verslag
gever, de H. Delva. - Gelijkluidende 
conclusie, de H. Dumon, eerste advocaat
generaal. 

2e KAMER. - 20 december 1977. 

1° STRAFVORDERING. - MINISTER. 
- REOHTSTREEKSE AANGIFTE VAN EEN 
MISDRIJF BIJ RET HoF VAN CASSATIE. 
- GRONDWET, ARTIKEL 90. - HET 
HOF IS NIET BEVOEGD OM HIERVAN 
KENNIS TE NEMEN. 

2° UITVOERENDE MACHT. - MINIS· 
TER. - REOHTSTREEKSE AANGIFTE 
VAN EEN MISDRIJF BIJ RET HOF VAN 
CASSATIE. - GRONDWET, ARTIKEL 90. 
- HET HoF IS NIET BEVOEGD OM 
HIERVAN KENNIS TE NEMEN. 

3° CASSATIE. - B:EVOEGDHEID. 
STRAFZAKEN. - REOHTSTREEKSE AAN • 
GIFTE VAN MISDADEN OF WANBE· 
DRIJVEN IN DE UITOEFENING VAN HUN 
AMBT GEPLEEGD DOOR LEDEN VAN EE~ 
REOHTBANK VAN EERSTE AANLEG, VAN 

- EEN ARBEIDSREOHTBANK OF VAN EEN 
REOHTBANK VAN KOOPHANDEL OF NOG 
DOOR MAGISTRATENVAN RET OPENBAAR 
MINI STERlE BIJ DIE REOHTBANKEN. -
VoORWAARDEN VOOR ONTVANKELIJK· 
REID. 

1° en 2° De grondwetsbepalingen verlenen 
aan het Hof van Oassatie geen bevoegd: 
heid om op rechtsi1·eekse aangifte kennis 
te nemen van een aan een minister ten 
laste gelegd misdrijf (1). (Artt. 90 en 
134 Grondwet.) 

(1) Raadpl. " Overwegingen over de straf· 
rechtelijke verantwoordelijkheid en de burger-
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3° Een misdaad of een wanbedrijf in de 
uitoefening van hun ambt gepleegd 
door leden van een reohtbank van ee1·ste 
aanleg, van een arbeidsreohtbank of van 
een reohtbank van koophandel, of door 
magistraten van het openbaar ministm·ie 
bij die rechtbanken, kan niet 1·echtstreeks 
bij het Hof worden aangegeven dan 
wanneer de ten laste gelegdefeiten samen
hangend zijn met een misdaad of een 
wanbedrijf ten laste gelegd hetzij aan 
een gehele rechtbank van eerste aanleg, 
arbeidsrechtbank of reohtbank van hoop
handel, hetzij individueel aan een of meer 
leden van de hoven van beroep en aan 
de p1·ocureurs-generaal en substituten 
bij de hoven (1). (Artt. 483, 485 en 
486 Sv.) 

(MIERAS.) 

ARREST. 

RET HOF ; - Gelet op de vordering 
van de Procureur-generaal in het Hof 
van Cassatie, luidende als volgt : 

« Aan de tweede kamer van het Hof 
van Cassatie. 

» De ondergetekende procureur-gene
raal in het Hof van Cassatie ; 

» Gelet op de voorziening ingesteld 
door Mieras Emile, beklaagde, geboren 
te Rotterdam op 23 augustus 1935, 
wonende te Rotterdam, Willemskade 13, 
tegen het arrest op 12 oktober 1977 door 
het Hof van Beroep te Brussel gewezen ; 

» I. Gelet op de rechtstreekse aangifte 
die Mieras E. verklaard heeft te do en, 
incidenteel in die voorziening en met 
toepassing van artikel 486, lid 2, van het 
W etboek van Strafvordering, bij verzoek
schriften van 24 oktober en 3 november 
1977; 

>> Overwegende dat in deze aangifte 
feiten of tekortkomingen door verzoeker • 
ten laste worden gelegd van de h. Van : 
Honste, Procureur-generaal bij het Hof ; 
van Beroep te Brussel, de h. Deripainsel, 
Voorzitter van de tiende kamer van de ' 
Rechtbank van Eerste Aanleg te Ant
werpen, '' de magistraat van het openbaar • 
ministerie bij de negende kamer van 

rechtelijke aansprakelijkheid van de ministers 
en staatssecretarissen », vertaling van de 
rede door de Procureur-Generaal Delange 
uitgesproken ter plechtige openingszitting 
van het Hof van 1 september 1976. 

(1) Cass., 4 mei 1976 (.Arr., cass., 1976, 
blz. 988). 

het Hof van Beroep te Brussel », de 
h. Jan VanLeuven, substituut-procureur 
des Konings te Leuven, en de h. Herman 
Van der Poorten, toen minister ; 

» Overwegende, enerzijds, dat de grond
wettelijke bepalingen aan het Hof niet 
toestaan acht te slaan op de rechtstreekse 
aangifte door verzoeker tegen een 
minister gericht ; 

» Overwegende, anderzijds, dat de 
door verzoeker tegen de in zijn aangifte 
genoemde magistraten aangevoerde aan
tijgingen niet nauwkeurig zijn ; 

» Dat de aangifte derhalve niet ont
vankelijk is ; 

» II. Gelet op de rechtstreekse aangifte 
die Mieras E. verklaard heeft te doen, 
ook incidenteel in dezelfde voorziening, 
en met toepassing van genoemd arti
kel 486, lid 2, bij verzoekschrift van 
2 november 1977; 

» Overwegende dat in deze aangifte 
feiten of tekortkomingen door verzoeker 
ten laste werden gelegd van de h. Jan 
Van Leuven, Substituut-Procureur des 
Konings, en van de heer Herman Van der 
Poorten, toenmalig minister, als « mede
plichtige » ; 

» Overwegende, enerzijds, dat om de 
reeds hierboven aangeduide redenen het 
Hof geen kennis vermag te nemen van 
de tegen een minister gerichte aangifte ; 

» Overwegende, anderzijds, dat de 
aangifte betreffende de h. Van Leuven 
niet ontvankelijk is, vermits de ten laste 
gelegde feiten .of tekortkomingen niet 
samenhangend lijken te zijn met een 
misdaad of een wanbedrijf ten laste 
gelegd, hetzij aan een gehele rechtbank 
vail eerste aanleg, arbeidsrechtbank of 
rechtbank van koophandel, hetzij indivi
dueel aan een ofmeer ledenvan de hoven 
van• beroep en arbeidshoven en aan de 
procureurs-generaal en substituten bij 
die hoven; 

»Om die redenen, gelet op de arti
kelen 485, 486, 493, 494 en 502 van het 
Wetboek van Strafvordering, 37 en 41 
van de wet van 15· juni .1935, vordert 
dat aan het Hof, tweede kamer, moge 
behagen, het verslag van de raadsheer
verslaggever gehoord en uitspraak doende 
in raadkamer, de incidenteel gedane aan
giften te verwerpen en verzoeker in de 
kosten te veroordelen. 

» Brussel, 9 december 1977. 
» Voor de Procureur-generaal, 
»De Eerste Ad:vocaat-generaal, 

» (get.) Dumon »; 
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Gelet op de artikelen 485, 486, 493 en 
502 van het Wetboek van Strafvordering, 
uitspraak doende in raadkamer, de 
redenen van. bovenstaande vordering 
aannemende; verwerpt de aangiften; 
veroordeelt aangever in de kosten. 

20 december 1977. - 2e kamer. 
Voorzitter, Ridder de Schaetzen, raads
heer waarne~end voorzitter. - Verslag
gever, qe H. Delva. - Gelijkluidende 
conclusie, de H. Dumon, eerste advocaat
generaal. 

2e KAJ\II:ER. - 20 december 1977. 

VONNISSEN EN ARRESTEN. 
STRAFZAKEN. - GETUIGEN MET GE
SLOTEN DEUREN GEHOORD DOOR DE 
OORREOTIONELE REOHTBANK. - GE
DINGSTUKKEN DIE DE VERMELDINGEN 
NIET BEVATTEN WAARDOOR KAN WOR
DEN NAGEGAAN OF ARTIKEL 96 VAN DE 
GRONDWET IS IN AOHT GENOMEN BIJ 
Hl!JT VERHOOR VAN ZEKERE1 GETUIGEN, 
- HoF VAN Bl!JROEP DAT ZIJN ARREST 
STE1UNT OP DE VERKLARINGEN VAN DIE1 
GE1TUIGEN. - NIETIGHEID VAN HE1T 
ARRE1ST VAN RET HOF VAN BEROEP. 

W anneer getuigen door de 1'echtbank met 
gesloten deuren zijn gehoord zonder dat 
uit enig stuk, waarop het Hof.acht kan 
slaan, blijkt dat die rechtbank, overeen
komstig artikel 96, ee1·st.e lid, van de 
G1·ondwet, bij vonnis heeft verklqard 
dat de openbam·heid van de debatten 
gevaa1· oplevert voor de orde of de goede 
zeden, is nietig het in hoger beroep 
gewezen arrest dat de nietigheid ten 
gevolge van die nalatigheid overneemt 
door te steunen op de aldus onwettig 
ajgenomen getuigenissen (1). (Art. 96 
Grondwet; artt. 155, 190 en 211 Sv.) 

(1) Raadpi. cass., 19 april 1882 (Bull. en 
Pas., 1882, I, 302), 8 september 1969 en 
16 februari 1970 (A1•r. cass., 1970, biz. 21 en 
549), 21 april en 26 mei 1975 (ibid., 1975, 
biz. 923 en 1013) en 17 januari 1977 (ibid., 
1977, biz. 550). · 

(VAN LANDEGHEM.) 

ARREST. 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 7 oktober 1977 door het Hof 
van Beroep te Antwerpen gewezen ; 

Over het middel ambtshalve afgeleid 
uit de schending van de artikelen 96 van 
de Grondwet, 155, 189 en 190 van het 
W etboek van Strafvordering : 

Overwegende dat het proces-verbaal 
van de terechtzitting van de correctionele 
rechtbank van 1 december 1976 vermeldt 
dat '' op vraag van het openbaar minis
terie geschiedt de behandeling van de 
zaak met gesloten deuren " ; dat uit het 
proces-verbaal tevens blijkt dat op die 
terechtzitting R ... Christiane en D ... B ... 
Henri als getuigen werden gehoord ; 
dat pas na hun verhoor de deuren 
opnieuw werden geopend ; 

Overwegende dat in het bovenvermeld 
proces-verbaal, noch in het veroordelend 
vonnis van 15 december 1976, noch in 
eei:l afzonderlijk vonni~;~ werd vastgesteld 
dat, bij de beslissing over het behandelen 
van de zaak met gesloten deuren, de 
correctionele rech,tbank vastgesteld heeft 
dat de openbaarheid van de debatten 
gevaar oplevert voor de orde of de goede 
zeden ; dat deze substantiele rechtsvorm 
derhalve moet worden geacht niet te zijn 
vervuld, zodat het verhoor van de 
bovengenoemde getuigen, dat geschiedde 
met schending van de in het middel 
vermelde wetsbepalingen, nietig is; 

Overwegende dat het arrest eiser 
wegens aanranding van de eerbaarheid 
zonder geweld of bedreiging, gepleegd 
op de persoon of met behulp van de 
persoon van R ... Christiane, kind be
neden de voile leeftijd van zestien jaar, 
veroordeelt onder meer op grond van de 
verklaringen van de getuigen, met name 
die van het slachtoffer, R ... Christiane, 
en die van D ... B ... , zonder .de boven
vermelde op de terechtzitting van de 
correctionele rechtbank afgelegde en door 
nietigheid aangetaste verklaringen uit 
de de batten te weren; dat het arrest, 
dat aldus op die verklaringen steuut, 
de nietigheid ervan overneemt en der
halve zelf nietig is ; 

Om die redenen, en zonder dat er 
aanleiding is om de middelen te onder
zoeken die eiser aanvoert en .die niet tot 
cassatie zonder verwijzing 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 ; laat de kosten ten laste van 
de Staat ; verwijst de zaak naar het Hof 
van Beroep te Brussel. 

20 december 1977. - 2e kamer. -
Voorzitte1·, Ridder de Schaetzen, raads
heer waarnemend voorzitter. - Verslag
gever, de H. Lebbe. - Gelijkluidende 
conclusie, de H. Declercq, advocaat
generaal. - Pleiter, de H. Bauduin 
(van de balie te Antwerpen). 

2e KAMER. - 20 december 1977. 

1o VOORZIENING IN CASSATIE. 
PERSONEN BEVOEGD OM ZIOH IN OAS.
SATIE TE VOORZIEN. - STRAFZAKEN. -
ARREST TOT BUITENVERVOLGINGSTEL
LING. - VOORZIENING VAN DE BURGER
LIJKE PARTIJ.- DRAAGWIJDTE. 

2o CASSATIEMIDDELEN. - STRAF
ZAKEN. - VoORZIENING IN OASSATIE 
VAN DE BURGERLIJKE PARTIJ TEGEN 
EEN ARREST TOT BUITENVERVOLGING
STELLING. - MIDDEL DAT DE BESOHIK
KING TOT BUITENVERVOLGINGSTELLING 
BETWIST.- NIET-ONTVANKELIJKHEID. 

1o De burgerlijke pm·tij is enkel ontvan
kelijk om zich in cassatie te voorzien 
tegen een arrest tot buitenvervolging
stelling, in zoverre zij hierbij veroordeeld 
wordt tot schadevergoeding jegens de 
verdachte, in de kosten van de straf
vorde?·ing of van de burge1·lijke 1'echts
vordering en in zoverre het arrest een 
andere beschikking bevat die uitsluitend 
bet?·ekking heeft op de burgerlijke rechts
vordering (1). (Art. 135 Sv.) 

2o Niet ontvankelijk, tot staving van een 
voorziening van de burgerlijke pm·tij 
tegen de beschikking van een arrest tot 
buitenvervolgingstelling, waarbij zij 
wordt veroordeeld tot schadevergoeding 
jegens de verdachte of in de kosten van 
de strafvorde1'ing of van de burgerlijke 
rechtsvordering, is het middel dat de 
beschikking tot buitenve1·volgingstelling 
betwist (2). (Art. 135 Sv.) 

(1) en (2) Cass., 21 september 1977, supra, 
hlz. 95. 

(BORGONJON, T .. BAERT~) 

Met de notl.ties overeenstemmend 
arrest. 

20 december 1977. - 2e kamer. -
V oo1·zitter, Ridder de Schaetzen,' raads
heer waarnemend voorzitter. - Verslag
gever, de H. Lebbe. - Gelijkluidende 
conclusie, de H. Declercq,. advocaat
generaal. Pleiter, de H. Haus (van 
de balie te Gent). 

2e KAMER. - 20 december 1977. 

1 o REDENEN VAN .DE VONNISSEN 
EN ARRESTEN.- STRAFZAKEN.
STRAFVORDERING. :-- CONOLUSIE W AAR· 
IN DE BEKLAAGDE EEN VERWEER 
STEUNT OP DE VERKLARING VAN EEN 
GETUIGE. - BESLISSING TOT VEROOR
DELING DIE NIET REPT VAN DEZE 
VElRKLARING ZONDER UITLEG HIElRVOOR 
TE GEVEN. - BESLISSING NIET MET 
RElDENElN OMKLEED. . 

2o REDENEN VAN DE VONNISSEN 
EN ARRESTEN.- STRAFZAKEN.
STRAFVORDERING. - VEROORDELING. 
- VERWEER VAN DE BEKLAAGDE 
ONBEANTWOORD GEBLEVEN. - N lET 
GEMOTIVEERDE BESLISSING. 

30 CASSATIE. - 0MVANG. - STRAF
ZAKEN. - VERNIETIG!NG VAN DE BE
SLISSING WAARBIJ DE BEKLAAGDE 
WORDT VEROORDEELD. - BURGER
REO:S:TElLIJK AANSPRAKELIJKE P ARTIJ 
DIEl ZIOH NIET OF DIE ZIOH ONREGEL
MATIG IN OASSATIE HEEFT VOORZIEN. -
GElVOLGElN VAN DE VElRNIETIGING TEN 
AANZIEN VAN DElZE P ARTIJ. 

1 o N iet 1·egelmatig gemotiveerd is de 
beslissing die, zonde1· uitleg hiervoor 
te geven, niet rept van de ve1·klaring 
van een getuige, waarop een do01· de 
beklaagde bij conclusie aangevoerd ver
wee1' steunde (3). (Art. 97 Grondwet.) 

2o Niet regelmatig gemotiveerd is de beslis
sing, wam·bij de rechter de beklaagde op 

(3) Cass., 16 december 1975 (A1•r. c(lss., 
1976, blz. 472). 
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de strajvo1•dering veroordeelt zonder te 
antwoorden op een door hem 1·egelmatig 
bij conclusie voorgedragen verweer (1). 
(Art. 97 Grondwet.) 

3o W anneer de beslissing tot ve1·oordeling 
van de beklaagde op zijn voorziening 
vernietigd wordt en de burgerrechtelijk 
aansprakelij ke partij zich niet of zich 
onregelmatig in cassatie heejt voorzien, 
verliest de beslissing, waarbij deze partij 
burgerrechtelijk aansprakelijk wordt ve1'
klaard voor de veroordeling van de 
beklaagde, haar reden van bestaan (2). 

(SCHALCK :ElN OLINCK:El, T. KEY.) 

ARREST. 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 22 september 1977 in hoger 
beroep gewezen door de Correctionele 
Rechtbank te Gent ; 

I. Op de voorziening van Schalck, 
b.eklaagde : 

A. In zoverre de voorziening gericht 
is tegen de beslissing op de strafvorde
ring: 

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

doordat het vonnis eiseres wegens 
overtreding van artikel 12.4 van het 
Wegverkeersreglement van 1 december 
1975 veroordeelt op grond dat uit de 
gegevens van het dossier en uit de aan
vullende informatie dient afgeleid te 
worden dat de beklaagde, thans eiseres, 
in de bocht uit de oprit van haar woning 
is gekomen en, bij het zien naderen van 
de bestuurster Ingrid Kerwyn, ongeveer 
te midden van de rijbaan is gestopt en 
dat zij hierdoor het naderende voertuig, 
dat zij, als bestuurster die een maneuver 
uitvoert, moest laten voorgaan, heeft 
gehinderd, 

terwijl het vonnis zodoende de con
clusie van eiseres niet beantwoordt, 
waarin zij eensdeels verwees naar de 
verklaringen onder eed van de getuige 
De Smet, welke steeds beweerd heeft 
dat hij Ingrid Kerwyn gekruist heeft 
ongeveer ter hoogte van de wagen van 

(1) Cass., 10 januari 1977 (A1·r. cass., 1977, 
biz. 520). 

(2) Cass., 22 maart 1977, twee arresten 
(Arr. cass., 1977, biz. 789 en 790). 

eiseres en dat die onmogelijk eerst
genoemde kan gehinderd hebben, en 
anderdeels aanvoerde dat voor zover zou 
worden aangenomen dat zij Ingrid 
Kerwyn toch gehinderd heeft, quod non, 
zij nochtans geen inbreuk pleegde op 
artikel 12.4 van het genoemde Weg
verkeersreglement, vermits diegene die 
een maneuver uitvoert alleen voorrang 
moet verlenen aan de weggebruikers 
die hij kan opmerken wanneer hij de 
baan oprijdt en, op het ogenblik dat zij 
de baan begon te dwarsen, zij de wagen 
van Ingrid Kerwyn, wegens de bocht, 
niet kon zien en zodra dit wel het geval 
was, zij gestopt is om doorgang te ver
lenen, zoals Ingrid Kerwyn zelf en de 
getuige De Witte verklaard hebben : 

Overwegende dat in haar conclusie 
eiseres zich duidelijk op de in het middel 
bedoelde verklaringen heeft beroepen en 
omstandig de gevolgen heeft uiteen
gezet die zij voor haar verdediging eruit 
afl.eidde; 

Overwegende dat het vonnis, om te 
beslissen dat eiseres te midden van de 
rijbaan is gestopt en het andere voertuig 
heeft . gehinderd, in algemene termen 
steunt op de gegevens van het dossier 
en van de aanvullende informatie en niet 
gewaagt van de getuigenis van De Smet, 
die volgens eiseres dit feit uitsluit; dat 
het aldus de reden niet opgeeft waarom 
het die getuigenis verwerpt of, zonder ze 
te verwerpen, oordeelt dat ze de telast
legging niet tegenspreekt ; 

Dat het vonnis evenmin het subsidiaire 
verweer van eiseres onderzoekt, volgens 
hetwelk de omstandigheid dat zij het 
andere voertuig niet kon zien naderen 
haar onschuld meebrengt; 

Dat het zodoende de conclusie van 
eiseres niet beantwoordt en derhalve 
de beslissing niet regelmatig motiveert ; 

Dat het middel gegrond is ; 

B. In zoverre de voorziening gericht 
is tegen de beslissing op de civielrechte
lijke vordering ingesteld door de burger
lijke partij Key : 

Overwegende dat eiseres geen bijzonder 
middel aanvoert ; 

Dat nochtans de hierna uit te spreken 
vernietiging van de beslissing op de 
strafvordering de vernietiging meebrengt 
van gezegde beslissing op de civiel
rechtelijke vordering, die het gevolg 
van eerstbedoelde beslissing is ; 

II. Op de voorziening van Clincke, 
civielrechtelijk aansprakelijke partij, ge
richt tegen de beslissing op de door het 
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openbaar ministerie ingestelde rechts
vordering en op de tegen eiser ingestelde 
civielrechtelijke vordering van verweer
der Key: 

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

Dat de voorziening derhalve niet 
ontvankelijk is; 
· Overwegende nochtans dat de vernie
tiging, die op de voorziening van eiseres 
hierna uitgesproken wordt, tot gevolg 
heeft dat de beslissing waarbij eiser 
civielrechtelijk aansprakelijk wordt ver
klaard voor de geldboete, de kosten en 
de schadevergoeding die ten laste van 
eiseres waren gelegd geen bestaansreden 
meer heeft; 

Om die redenen, vernietigt het bestre
den vonnis in zoverre het eiseres veroor
deelt op de strafvordering en op de 
civielrechtelijke vordering van verweer
der ; verwerpt de voorziening van eiser ; 
stelt vast dat de beslissing waarbij eiser 
civielrechtelijk aansprakelijk wordt ver
klaard voor de geldboete en de kosten 
en hoofdelijk met eiseres veroordeeld 
wordt tot betaling van schadevergoeding 
geen bestaansreden meer heeft ; beveelt 
dat van dit arrest melding zal worden 
gemaakt op de kant van de gedeeltelijk 
vernietigde beslissing ; veroordeelt ver
weerder Key in een vierde van de kosten ; 
laat de overige kosten ten laste van de 
Staat ; verwijst de aldus beperkte zaak 
naar de Correctionele Rechtbank te 
Dendermonde, zitting houdende in hoger 
beroep. 

20 december 1977. - 26 kamer. -
V oorzitter, Ridder de Schaetzen, raads
heer waarnemend voorzitter.- Verslag
geve1', de H. Lebbe. - Gelijkluidende 
conclusie, de H. Declercq, advocaat
generaal. - Pleite1·, de H. Morel de 
Westgaver (van de balie te Gent). 

2e KAMER. - 20 december 1977. 

1° REDENEN VAN DE VONNISSEN 
EN ARRESTEN.- STRAFZAKEN.
STRAFVORDERING. - R:ECHTER DIE 
BEPAALDE BEWIJSMIDDELEN ALS OVER-

TUIGENDER BESCHOUWT DAN ANDERE, 
- GE:EN CONCLUSIE. - GEEN VER
PLICHTING VOOR DE RECHTER DEZE 
BEOORDELING TE MOTIVEREN. 

2° CASSATIEMIDDELEN. - STRAF
ZAKEN. - BURGERLIJKE RECHTSVOR
DERING. - MIDDEL AFGELEID UIT DE 
NIET-ONTVANKELIJKHEID VAN DE 
BURGERLIJKE RECHTSVORDERING INGE
STELD DOOR EEN MINDERJARIGE. -
MIDDEL DAT NIET AAN DE FEITEN
RECHTER IS OVERGELEGD. - NIET 
ONTVANKELIJK MIDDEL. 

1° Bij ontstentenis van een conclusie 
dienaangaande is de rechter niet ve1plicht 
de 1·edenen op te geven waarom hij 
bepaalde bewijsmiddelen als overtuigen
der beschouwt dan andere (I). (Art. 97 
Grondwet.) 

2° Nieuw en derhalve niet ontvankelijk is 
het middel ajgeleid uit de niet-ontvanke
lijkheid van de burgerlijke rechtsvorde
ring ingesteld door een minderjarige, 
wanneer het niet aan de jeitenrechter is 
overgelegd en deze hierover niet uit 
eigen beweging heejt beslist (2). 

(BRUNEEL, T. BUSSOHAERT.) 

ARREST; 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 9 september 1977 in hoger 
beroep gewezen door de Correctionele 
Rechtbank te Kortrijk ; 

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

Over het eerste middel, hieruit afgeleid 
dat het vonnis eiseres tot een geldboete 
.van twintig frank veroordeelt wegens 
eenvoudige beledigingen, 

terwijl die veroordeling stoelt op een 
loutere bewering van verweerster, die 
zelf niet onder eed werd verhoord, geen 
enkel materieel feit of een verklaring 
van een getuige het feit bevestigde en 
eiseres steeds het feit loochende, zodat 
gevonnist werd alsof het woord van een 
beklaagde niet dezelfde bewijswaarde 
zou hebben als het woord van een klaag-

(1) Cass., 22 november 1976 (Arr. cass., 
1977, blz. 320). 

(2) Cass., 14 september 1976 (A1·r. cass., 
1977, blz. 49). 
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ster en alsof de beklaagde zijn onschuld 
zou moeten bewijzen en het openbaar 
ministerie de schuld niet zou moeten 
bewijzen: 

Overwegende dat bij ontstentenis van 
conclusie, zoals ten deze, de rechter de 
schnldigverklaring van de beklaagde 
regelmatig met redenen omkleedt door 
vast te stellen dat de in de bewoordingen 
van de wet omschreven feiten bewezen 
zijn en niet verplicht is de reden aah te 
geven waarom hij een tijdens het op
sporingsonderzoek afgelegde verklaring 
van de burgerlijke partij overtuigender 
vindt dan de loochening van de 
beklaagde; 

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 ; 

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

Over het tweede middel, hieruit afge
leid dat het vonnis eiseres veroordeelt 
tot het betalen van een schadeloos
stelling van een frank, 

terwijl de rechters aldus, hoewel hun 
aandacht hierop werd gevestigd ter 
terechtzitting, de stalling als burgerlijke 
partij van een niet bijgestaan minder
jarige ontvankelijk verklaren en haar 
een vergoeding toekennen 

Overwegende dat uit de stukken waar
op het Hof vermag acht te slaan niet 
blijkt dat het in het middel vervat 
verweer aan de politierechter of aan de 
rechters in hager beroep werd onder
worpen; 

Dat, nu het de openbare orde niet 
raakt en de feitenrechter het niet op 
eigen initiatief heeft opgeworpen, het 
middel nieuw en derhalve niet ont
vankelijk is ; 

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

20 december 1977. - 26 kamer. -
Voorzitter, Ridder de Schaetzen, raads
heer waarnemend voorzitter.- Verslag
gever, de H. Versee. - Gelijkluidende 
conclusie, de H. Declercq, advocaat
generaal. - Pleitet·, de H. Goddeeris 
(van de balie te Kortrijk). 

2e KAMER. - 20 december 1977. 

1o ONDERZOEKSGERECHTEN. 
VERWlJZING VAN EEN VERDAORTE NAAR 
RET VONNlSGJl)'REORT. - MoGELIJK
REID VOOR RET OPENBAAR MINlSTE,RlE 
ANDERE VERDAORTE PERSONEN WE
GENS DEZELFDE FElTEN VOOR RET 
VONNlSGEREORT TE DAGEN. 

2D JEUGDBESCHERMING.- VERWIJ
ZlNG VAN EEN MlNDERJARlGE NAAR 
DE JEUGDREORTBANK, DOOR DE ONDER
ZOEKSREORTER. MOGELlJKHElD 
VOOR RET OPENBAAR MlNlSTERlE EEN 
VAN DEZELFDE FElTEN VERDAORTE 
MEERDERJARlGE REORTSTREEKS VOOR 
RET STRAFGEREORT TE DAGEN. 

I o en 2° W annem· de 1·aadkame1· een 
vm·dachte naar het vonnisgerecht of de 
onderzoeksrechter een · minderjarige naar 
de jeugd1·echtbank verwezen heejt, kan 
het openbaar ministm·ie wegens dezelfde 
feiten 1·echtst1·eeks voo1· het vonnisgerecht 
andere pe1•sonen dagen dan die welke 
bij de beschikking zijn verwezen en aan 
wie tijdens het onderzoek niets is ten 
laste gelegd (1). (Art. 49 wet van 
8 april 1965 betreffende de jeugd
bescherming.) 

(VELLEMAN, T. VAN DE VEljDE 
EN LlTlSOONSORTEN.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op de bestreden 
arresten, op 10 december 1975 en 4 mei 
1977 door het Hof van Beroep te Gent 
gewezen; 

I. In zoverre de voorziening gericht 
is tegen de bes1issingen op de straf
vordering: 

Over het middel afge1eid uit de schen
ding van de artikelen 61, 127, 128, 129, 
130 en 131 van het Wetboek van Straf. 
vordering, 49 van de wet van 8 april1965 
betreffende de jeugdbescherming, 6, § 1, 
van het V erdrag tot bescherming van 
de rechten van de mens en de funda
mentele vrijheden, ondertekend te Rome 
op 4 november 1950, goedgekeurd door 

(1) Raadpi. cass., 21 april 1941 (Bull. en 
Pas., 1941, I, 148) en 20 november 1973 
(Arr. cass., 1974, biz. 319), en noot 2 onder 
cass., 25 november 1974 (ibid., 1975, biz. 355). 
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de wet v&n 13 mei 1955, en 97 van de 
Grondwet, 

doordat het hof van beroep beslist dat 
de procureur des Konings gerechtigd 
was een rechtstreekse dagvaarding aan 
eiser te laten betekenen wegens een feit 
dat het- voorwerp heeft uitgemaakt van 
het onderzoek lastens Marc Vandevijver, 
zulks op grond dat de onderzoeksrechter 
die, ingaande op de vordering van de 
procureur des Konings, een beschikking 
neemt tot verwijzing van een minder
jarige naar de jeugdrechtbank, meteen 
ontlast is van het onderzoek en de 
procureur des Konings naderhand een 
rechtstreekse dagvaarding kan , laten 
betekenen aan personen tegenover wie 
in de loop van dat onderzoek geen daden 
van vervolging waren gesteld, 

te1·wijl, eerste onderdeel, de beweeg:reden 
dat de onderzoeksrechter die, ingaande 
op de vordering van de procureur des 
Konings, een beschikking neemt tot 
verwijzing van een minderjarige naar de 
jeugdrechtbank meteen ontlast is van 
het onderzoek, in het onzekere laat of het 
hof van beroep van oordeel is dat de 
onderzoeksrechter ten gevolge van de 
vordering van de procureur des Konings, 
met toepassing van artikel 49 van de wet 
betreffende de jeugdbescherming, slechts 
bevoegd is daden van onderzoek te 
verrichten ten aanzien van minder
jarigen, dan wel of het meent dat de 
onderzoeksrechter, door een beschikking 
te nemen tot verwijzing van een minder
jarige naar de jeugdrechtbank, outlast is 
van het onderzoek, zowel ten aanzien 
van de meerderjarigen als ten aanzien 
van minderjarigen, zodat de rechters in 
hoger beroep, door hun beslissing te 
steunen op onduidelijke beweegredenen, 
het Hof in de onmogelijkheid stellen zijn 
toezicht uit te oefenen (schending van 
artikel 97 van de Grondwet); 

tweede onderdeel, de onderzoeksrechter 
door de vordering van de procureur des 
Konings kennis nam van het feit van 
het veroorzaken van de dood van 
Patrick Bogaert, ongeacht de persoon 
die als verdachte werd aangeduid ; de 
beschikking tot verwijzing door de 
onderzoeksrechter genomen met toe
passing van artikel 49, lid 3, van de wet 
van 8 april 1965, hem slechts ontlastte 
van het gerechtelijk onderzoek ten 
aanzien van minderjarigen; derhalve, 
bij ontstentenis van tussenkorrist door de 
raadkamer, het gerechtelijk onderzoek 
ten aanzien van nieerderjarigen niet was 
beeindigd, zodat het hof van beroep, 
door te beslissen' dat de procureur des 

Konings gerechtigd was een rechtstreekse 
dagvaarding te laten betekenen, inbreuk 
heeft gemaakt op de bevoegdheid van 
de raadkamer en eiser aan zijn natuur
lijke rechter heeft onttrokken (schending 
van alle in het middel aangeduide 
wetsbepalingen, met uitzondering van 
artikel 97 van de Grondwet) : 

W at het eerste onderdeel betreft : 

Overwegende dat het arrest van 
10 december 1975 erop wijst dat "princi
pieel dient ten deze gesteld te worden 
dat de onderzoeksrechter door de vorde
ring van de procureur des Konings tot 
het instellen van een gerechtelijk onder
zoek ten laste van de minderjarige 
Vandevijver Marc kennis n.am van het 
feit van het onopzettelijk veroorzaken 
van de dood van Bogaert Patrick, 
pngeacht elke andere kwalificatie die 
aan dat feit kan gegeven worden en 
ongeacht de persoon die als verdachte 
werd aangeduid. Na beeindiging van dat 
onderzoek waarin tegen geen enkele 
andere persoon dan tegen de minder
jarige daden van vervolging werden 
gesteld, heeft de procureur des Konings 
een vordering genomen tot verwijzing 
van de minderjarige naar de jeugdrecht~ 
bank»; 

Overwegende dat d~ rechters aldus 
ondubbelzinnig te kennen geven dat, 
eensdeels, door de vordering van de 
procureur des Konings, het onderzoek 
nopens het feit van het veroorzaken van 
de dood van Patrick Bogaert ten laste 
van de minderjarige Vandevijver Marc 
bij de onderzoeksrechter was aanhangig 
gemaakt en dat deze magistraat wel 
principieel het recht toekwam zowel de 
in de vordering vermelde kwalificatie 
te wijzigen als andere personen, minder
jarige of meerderjarige, in verdenking 
te stellen, maar, anderdeels, dat hij in 
werkelijkheid geen van beide mogelijk
heden had toegepast ; dat dienvolgens 
door de onderzoeksrechter geen meerder~ 
jarige persoon in verdenking was gesteld 
en de procureur des Konings, bij het 
nemen van zijn eindvordering, zich ertoe 
beperkte de verwijzing van de minder
jarige naar de jeugdrechtbank te vorderen 
met toepassing van artikel 49, derde lid, 
van de wet van 8 april 1965 betreffende 
de jeugdbescherming, zodat door deze 
verwijzing, de onderzoeksrechter van 
het onderzoek was ontlast ; 

Dat het onderdeel feitelijke grondslag 
mist; 

W at het tweede onderdeel betreft : 
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Overwegende dat het arrest van 
IO december I975 erop wijst dat bij 
toepassing van voornoemd artikel 49, 
derde lid, de onderzoeksrechter een taak 
vervult die normalerwijze toekomt aan 
de raadkamer en over dezelfde bevoegd
heid als de raadkamer beschikt en verder 
beslist : « wanneer de onderzoeksrechter 
ingaat op die vordering van de procureur 
des Konings en een beschikking neemt 
van verwijzing van de minderjarige naar 
de jeugdrechtbank, zoals dit ten deze 
het geval was, is hij meteen outlast van 
het gerechtelijk onderzoek en kan de 
procureur des Konings naderhand een 
rechtstreekse dagvaarding laten bete
kenen aan personen tegenover wie in de 
loop van het onderzoek geen daden van 
vervolging werden gesteld. In onderhavig 
geval was de procureur des Konings dus 
gerechtigd een rechtstreekse dagvaarding 
te laten betekenen aan Velleman Marcel 
wegens een feit dat het voorwerp heeft 
uitgemaakt van het onderzoek lastens 
Vandevijver Marc>>; 

Overwegende dat, wanneer, in het 
bijzondere geval van artikel 49 van de 
wet van 8 april I965, de beschikking van 
de onderzoeksrechter, zoals in de regel 
de beschikking van de raadkamer, de 
feiten waarop het gerechtelijk onderzoek 
betrekking had aan het vonnisgerecht 
overbrengt, het openbaar ministerie 
andere personen dan die welke bij de 
bedoelde beschikking verwezen zijn, voor 
het vonnisgerecht rechtstreeks kan doen 
dagvaarden wegens feiten waarop het 
onderzoek betrekking had, voor zover 
zij wegens die feiten niet in verdenking 
waren gesteld ; 

Dat het onderdeel naar recht faalt ; 
En overwegende dat de substantiiile 

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

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

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

20 december I977. - 2e kamer. -
Voorzitte1·, Ridder de Schaetzen, raads
heer waarnemend voorzitter.- Verslag
gever, de H. Versee. - Gelijkluidende 
conclusie, de H. Declercq, advocaat
generaal. - Pleiter, de H. Biitzler. 

2e KAMER. - 20 december 1977. 

BESCHERMING VAN DE MAAT
SCHAPPIJ (WET TOT). - TERBE
SOHIKKINGSTELLING VAN DE REGERING 
VAN EEN BEKLAAGDE DIE ZIOH IN STAAT 
VAN HERHALING BEVINDT. - RED EN
GEVING. 

Regelmatig gemotiveerd is de beslissing tot 
terbeschikkingstelling van de Regering 
van een beklaagde die zich in staat van 
herhaling bevindt, in de zin van arti
kel 56 van het Strajwetboek, wanneer 
zij crop wijst dat hij zich opnieuw aan 
zware misdrijven tegen eigendommen 
schuldig heeft gemaakt en dat herhaling 
van dergelijke jeiten te vrezen valt (I). 
(Artt. 23 en 24 Wet tot bescherming 
van de maatschappij.) 

(VAN DE WIELE.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 24 oktober I977 door het Hof 
van Beroep te Gent gewezen ; 

Over het middel afgeleid uit de schen
ding van artikel 24 van de wet van 
9 april I930, vervangen door de wet van 
I juli I964 tot bescherming van de 
maatschappij, 

doordat het arrest eiser ter beschikking 
stelt van de regering gedurende vijf jaar 
na a:fioop van zijn straf zonder de gronden 
van zodanige beslissing te omschrijven : 

Overwegende dat het beroepen vonnis 
beschouwt dat, gelet op het feit dat eiser 
zich in staat van wettelijke herhaling 
bevindt, in zijnen hoofde de terbeschik
kingstelling van de regering mag worden 
bevolen, daar hij zich opnieuw aan zware 
eigendomsdelicten schuldig heeft gemaakt 
en herhaling van dergelijke feiten te 
vrezen valt ; 

Overwegende dat het arrest, door er op 
te wijzen dat de door de eerste rechter 
uitgesproken straf verantwoord en te 
bevestigen is, zich de aangehaalde mo
tieven van het beroepen vonnis eigen 
maakt; 

(1) Raadpl. cass., 21 augustus 1958 (Bull. 
en Pas., 1958, I, 1248) ; 15 oktober 1962 
(ibid., 1963, I, 206}; 23 november 1976 
(-Arr. cass., 1977, biz. 328). 
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Dat het derhalve de gronden van zijn 
beslissing omschrijft overeenkomstig ar
tikel 24 van voormelde wet ; 

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 voorzie
ning ; veroordeelt eiser in de kosten. 

20 december 1977. - 2• kamer. 
Voorzitter en Verslaggever, Ridder de 
Schaetzen, raadsheer waarnemend voor
zitter. - Gelijkluidende conclusie, de 
H. Declercq, advocaat-generaal. 

2• KAMER.- 21 december 1977. 

VOORZIENING IN CASSATIE. 
VORM. - STRAFZAKEN. - BURGER· 
LIJKE PARTIJ, EISERES.- GEEN EElNS· 
LUIDEND VElRKLAARD AFSOHRIFT VAN 
DE VERKLARING VAN VOORZIElNING 
GEVOEGD BIJ RET ORIGINEElL VAN RET 
ElXPLOOT VAN BETEKElNING. - NIET 
ONTVANKELIJKEl VOORZIENING. 

Niet ontvankelijk is de voorziening van de 
burgerlijke partij, wanneer geen eens
luidend verklaard ajschrijt van de 
verklaring van voorziening gevoegd is 
bij het origineel van het exploot van 
betekening van dit beroep in cassatie ( 1). 
(Art. 418 Sv.) 

(STAD ROEI, T. LEROI EN NAAMLOZEl 
VENNOOTSORAP « BELGAFFIORE ».) 

Met de notitie overeenstemmend 
arrest. 

21 december 1977. - 2• kamer. -
Voorzitte1·, Baron Richard, voorzitter. -
Verslaggever, de H. Mahillon. - Gelijk
luidende conclusie, de H. Colard, advocaat
generaal.- Pleiter, de H. Mathieu (van 
de balie te Hoei). 

(1) Cass., 7 december 1976 (Arr. cass., 
1977, blz. 395). 

2• KAMER.- 21 december 1977. 

1° BEWIJS.- STRAFZAKElN.- GEVAL 
W AARIN DE WET GEElN BIJZONDER 
BElWIJSMIDDEL VOORSORRIJFT. - ON. 
AANTASTBARE BElOORDELING DOOR DE 
FEITENREORTER.- GRENZEN. 

2° BEWIJS.- STRAFZAKEN.- BElWIJS
LAST. - BESLISSING WAARIN WORDT 
VASTGESTELD DAT DE BElWERINGEN 
VAN EEN VAN DEl BElKLAAGDElN RELE· 
MAAL NIElTS BElVATTElN OM ZE GELOOF
WAARDIG TE MAKEN. - GElEN MIS· 
KENNING VAN DE REGELS INZAKE RET 
BEWIJS. 

1° Wanneer, in strajzaken, de wet geen 
bijzonder bewijsmiddel voorschrijjt, be
oordeelt de rechter in jeite en derhalve 
op onaantastba1·e. wi;jze de bewijswaarde 
van de elementen waarop zijn overtuiging 
is gesteund en die de partijen vrij 
hebben kunnen weerleggen (2). 

2° De 1·egels inzake de bewijslast worden 
niet miskend door de beslissing waarin 
wordt vastgesteld dat de beweringen van 
een van de beklaagden niets bevatten om 
ze geloojwaardig te maken (3). 

(RADOUX, T. NOSSENT EN NAAMLOZE 
VENNOOTSORAP << GROEP JOSI ».) 

ARREST (vertaling). 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 16 juni 1977 in hoger beroep 
gewezen door de Correctionele Recht bank 
te Luik; 

I. In zoverre de voorziening gericht is 
tegen de beslissing op de strafvordering 
ten laste van verweerder Nossent 

Overwegende dat eiser als mede
beklaagde en burgerlijke partij die in 
geen kosten van de vordering werd 
veroordeeld, niet bevoegd is om zich 
tegen die beslissing in cassatie te voor
zien; 

II. In zoverre de voorziening gericht 
is tegen de beslissing op de strafvordering 
ten laste van eiser en tegen de beslis-

(2) Oass., 3 januari 1977 (Arr. cass., 1977, 
blz. 472). 

(3) Raadpl. cass., 31 januari en 16 mei 1977 
(Arr. cass., 1977, blz. 602 en 947). 
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singen op de civielrechtelijke vorderingen 
van de verweerders tegen eiser en van 
eiser tegen de verweerder N assent : 

Over het rniddel afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 154, 155 en 176 
van het Wetboek van Strafvordering, 
12.3.1 en 12.4 van het koninklijk besluit 
van 1 december 1975 houdende regle
ment op de politie van het wegverkeer 
en 97 van de Grondwet alsook van het 
algemeen beginsel van de onaantast
baarheid van de rechten van de ver
dediging, 

doordat het vonnis, met bevestiging 
van het beroepen vonnis, enerzijds de 
telastleggingen ten aanzien van de eiser 
Radoux bewezen verklaart en hem een 
geldboete oplegt van vijftig frank, waar
na het, op de civielrechtelijke vorderingen 
van N assent en Groep J osi, die eiser 
overigens veroordeelt om aan laatst
genoemden respectievelijk 5, 7 50 frank 
en 15.517 frank uit te betalen, anderzijds 
Nossent vrijspreekt en zich onbevoegd 
verklaart om van eisers civielrechtelijke 
vordering kennis te nemen, op die grond 
dat de bewering van de eiser Radoux als 
zou N assent gestopt zijn, door geen enkel 
gegeven gestaafd wordt en niet kan 
worden aangenomen, 

terwijl, eerste onderdeel, eisers verkla
ring, zoals die in het strafdossier voor
komt en in zijn conclusie is weergegeven, 
en volgens welke Nossent tijdens zijn 
maneuver zou gestopt zijn, een gegeven 
oplevert dat voor dit stoppen als bewijs 
kan gelden, zodat het vonnis, bij zijn 
beslissing dat Radoux' bewering als 
zou N assent gestopt zijn, door geen enkel 
gegeven gestaafd wordt, de regels van de 
bewijslevering in strafzaken miskend 
heeft (schending van de artikelen 154, 
155, 176 van het Wetboek van Straf
vordering); 

tweede onde1·deel, de redengeving van 
het vonnis, waarin enerzijds niet wordt 
vermeld waarom eisers verklaringen ai
leen geen gegeven zouden uitmaken dat 
het stoppen van N assent kan bewijzen, 
maar waarin anderzijds zonder enig 
ander gegeven en zonder verantwoording 
de verldaring van Nossent wordt aan
genomen, onvoldoende is, aan de rechten 
van eisers verdediging afbreuk doet en 
geen verantwoording vormt voor de 
bestreden beslissing (schending van arti
kel 97 van de Grondwet en van het 
algemeen beginsel van de rechten van de 
verdediging); 

derde onderdeel, het bestreden vonnis 
aldus onwettelijk een verschillend bewijs-

stelsel toepast ten aanzien van de over
tredingen van de artikelen 12.3.1 en 12.4 
van het koninklijk besluit van 1 december 
1975 waarvan het bewijs nochtans aan 
dezelfde regels onderworpen is (schen
ding van de artikelen 12.3.1, 12.4 van het 
koninklijk besluit van 1 december 1975, 
154, 155, 176 van het Wetboek van 
Strafvordering en van het algemeen 
beginsel van de rechten van de verdedi
ging): 

Over de drie onderdelen samen : 

Overwegende dat wanneer in straf
zaken de wet geen bijzonder bewijs
middel voorschrijft, de feitenrechter on
aantastbaar en in feite de bewijswaarde 
beoordeelt van de gegevens die hem 
worden aangebracht en die de partijen 
vrijelijk hebben kunnen tegenspreken, 
en onder meer van de uiteenlopende 
verklaringen van de beklaagden ; 

Overwegende dat het vonnis met zijn 
vermelding dat de door Radoux (thans 
eiser) beweerde stilstand « door geen 
enkel gegeven wordt gestaafd "• niet 
enkel de in eisers conclusie uitgedrukte 
bewering afwijst, maar tevens diens 
tijdens het vooronderzoek afgelegde ver
klaring waarop die conclusie zich beroept ; 

Dat het vonnis, door aldus te oordelen 
dat eisers bewering niet gestaafd wordt 
door enig gegeven op grand waarvan er 
geloof kan worden aan gehecht, wettelijk 
beslist dat verweerder geen maneuver 
heeft uitgevoerd en dat de telastleg
gingen ten aanzien van eiser bewezen 
zijn; 

Dat bij gebreke van conclusie dien
aangaande, de rechtbank niet verplicht 
was nog nader te bepalen op grand van 
welke gegevens zij zou besloten hebben 
geloof te hechten aan de verklarir1g van 
verweerder ; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen ; 

En overwegende dat, wat de straf
vordering betreft, 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 voorzie
ning ; veroordeelt eiser in de kosten. 

21 december 1977. - 2e kamer. 
Voo1·zitter, Baron Richard, voorzitter. -
Verslaggever,- Mevr. Raymond-Dechar
neux. - Gelijkluidende conclusie, de 
H. Colard, advocaat-generaal. - Pleite1·s, 
de HH. Houtekier en VanRyn. 
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2e KAMER.- 21 december 1977. 

VERWIJZING VAN EEN RECHT
BANK NAAR EEN ANDERE. -
8TRAFZAKEN. - GEWETTIGDE VER
DENKING. - VERZOEKSOHRIFT MET 
GRIEVEN DIE NIET AANTONEN DAT DE 
REORTER DE ZAAK NIET MET DE NODIGE 
ONPARTIJDIGREID KAN BEOORDELEN. 
- VERWERPING. 

Het Hoj verwerpt een verzoek om een zaak, 
wegens gewettigde verdenking, van een 
jeugdreohtbank naar een andere te 
verwijzen, wanneer de aangevoerde grie
ven, ook al zijn ze bewezen, niet kunnen 
aantonen dat de reohter bij wie de zaak 
aanhangig is deze niet met de nodige 
sereniteit en onpartijdigheid kan beoor
delen (1). 

(D ... ) 

:Met de notitie overeenstemmend 
arrest. 

21 december 1977. - 2° kamer. -
Voorzitter, Baron Richard, voorzitter. -
Verslaggever, de H. Screvens. - Gelijk
luidende oonolusie, de H. Colard, advo
caat-generaal.- Pleiter, de H. VanRyn. 

1° KAMER.- 22 december 1977. 

1° RECHTEN VAN DE VERDEDI
GING. - GEMEENTE- EN PROVINOIE
BELASTINGEN.- DIREOTE GEMEENTE
BELASTING. - BEZWAARSOHRIFT. ___: 
BESTENDIGE DEPUTATIE VAN EEN 
PROVINOIERAAD. AANWEZIGREID 
VAN DE P ARTIJEN BIJ RET ONDERZOEK 
VAN DJ!l ZAA;K. - :MEpEDELING AAN Plll. 
P ARTIJEN VAN DE TEKST VAN RET 
VERSLAG AAN DE BESTENDIGE DEPUTA
TIE VAN EEN VAN RAAR LED EN. -
GEEN VORMVEREISTE VAN DE WET. 

2° GE:MEENTE- EN PROVINCIE, 

(1) Raadpl. cass., 21 en 22 maart 1977 
(A1·r. cass.,l977, blz. 787 en 793).- Zie ook: 
« Optreden van het Hof van Cassatie bij ont-. 
trekking van de zaak aan de rechter en 
verwijzing van een rechtbank naar een 

BELASTINGEN. DIREOTE GE-
MEENTEBELASTING. -BESTENDIGE DE
PUTATIE VAN EEN PROVINCIERAAD, -
AANWEZIGREID VAN DE PARTIJEN BIJ 
RET ONDERZOEK VAN DE ZAAK. -
:MEDEDELING AAN DE P ARTIJEN VAN 
DE TEKST VAN RET VERSLAG AAN DE 
BESTENDIGE DEPUTATIE VAN EEN VAN 
RAAR LEDEN.- GEEN VORMVEREISTE 
VAN DE WET. 

1° en 2° Geen enkele wettelij ke be paling 
sohrijjt voor dat de partijen opgeroepen 
moeten worden bij het onderzoek van de 
belastinggesohillen die bij de bestendige 
deputatie van een provinoieraad aan
hangig zijn (2) en evenmin dat de tekst 
van het verslag van een lid van de 
bestendige deputatie aan de belasting
pliohtige moet worden medegedeeld. 

(NAAMLOZE VENNOOTSORAP « IMODEO », 
T. STAD DURBUY.) 

ARREST (ve1·taling). 

HET HOF ; - Gelet op de bestreden 
beslissing, op 16 juni 1977 na verwijzing 
gewezen door de bestendige deputatie 
van de Provincieraad van N amen ; 

Gelet op het arrest van het Hof van 
15 januari 1976 (3) ; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de rechten van de 
verdediging, 

doordat de beslissing steunt op een 
verslag van een lid van de bestendige 
deputatie, 

terwijl dit verslag niet ter kennis van 
eiseres werd gebracht : 

Overwegende dat in de beslissing wordt 
vermeld dat de bestendige deputatie 
uitspraak heeft gedaan na het verslag 
van een van zijn leden te hebben ge
hoord; 

Overwegende dat geen enkele wette
lijke bepaling voorschrijft dat de partijen 
opgeroepen moeten worden bij het 
onderzoek van de :fiscale geschillen die 
bij de bestendige deputatie van de 

andere ,, rede door Procureur-generaal De
: lange uitgesproken op de plechtige zitting 
: van 2 september 1974, nrs. 8 tot 10. 
· (2) Cass., 7 april 1970 (Arr. cass .. 1970, 

blz. 719). 
(3) A1•r. cass., 1976, blz. 571. 
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provincieraad aanhangig zijn en evenmin 
dat de tekst van het verslag van een lid 
van de bestendige deputatie aan de 
belastingplichtige moet medegedeeld 
worden: 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen ; 

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

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

22 december 1977. - 1e kamer. -
Voorzitte1·, de H. Trousse, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - Verslaggever, 
Baron Viw;otte. - Gelijkluidende con
clusie, de H. Colard, advocaat-generaal. 
- Pleiter, de H. de Suray (van de balie 
te Brussel). 

1e RAMER.- 22 december 1977. 

1° CASSATIEMIDDELEN. - BuRGER
LIJKE1 ZAKEN. - MIDDEL DAT OP EEN 
VERRE!ERDlll UITLlllGGING VAN DE BE
STREDEN BlllSLISSING BERUST. 
MIDDEL DAT FllliTELIJRE GRONDSLAG 
MIST. 

2° HOGER BEROEP.- BURGERLIJRE 
ZAREN. - HOGER BEROlllP TlllGlllN BET 
ORGAAN VAN lllEN RECHTSPlllRSOON, IN
GlllSTELD IN ZIJN HOlllDANIGHllliD VAN 
ORGAAN. - HOGER BEROEP TEGEN DE 
RECHTSPERSOON ZELF. 

go RECHTSPERSOONLIJKHEID. -

(1) 0ass., 26 juni 1975 (.Arr. cass., 1975, 
blz. 1155). 

(2) Over het feit dat het orgaan van een 
rechtspersoon, wanneer het qualitate qua 
optreedt, binnen de perken van zijn bevoegd
heden, zich vereenzelvigt met de rechts
persoon, raadpl. cass., 8 januari 1940, en de 
noot get. R.H. (Bull. en Pas., 1940, I, 2), 
10 december 1954, redenen (ibid., 1955, I, 
356), 31 mei 1957 (ibid., 1957, I, 1175) en 
7 april 1975 (An·. cass., 1975, biz. 854). Zie 
ook de conclusie van de Procureur-Generaal 

HoGlllR BEROEP TEGlllN RET. ORGAAN 
VAN EEN RlllCHTSPlllRSOON, INGESTlllLD 
IN ZIJN HOEDANIGHllliD VAN ORGAAN.
HOGER BEROlllP TlllGEN Dlll REOHTS· 
PERSOON ZELF. 

4o VENNOOTSCHAPPEN. - HoGER 
BlllROEP TEGEN RET ORGAAN VAN EEN 
VENNOOTSCHAP, INGESTELD IN ZIJN 
HOEDANIGHEID VAN ORGAAN.- HOGER 
BEROEP TEGEN DE VENNOOTSCHAP ZELF. 

1° Feitelijke grondslag mist het middel 
dat op een verkeerde uitlegging van de 
bestreden beslissing berust (1). 

2o, go en 4° Het hoge1• beroep dat tegen 
het orgaan of de organen van een 
rechtspersoon, zoals een handelsvennoot
schap, wordt ingesteld in hun hoedanig
heid van orgaan, moet worden beschouwd 
als een hager beroep dat tegen de 
1·echtspersoon zelf gericht is (2). 

(MR. RAISII!lRlll, q.q., BURTON, q.q., EN 
NAAMLOZE VENNOOTSCHAP «SAGES IN
TERNATIONAL », T. PERSONlllNVENNOOT
SCHAP MET BEPERRTE AANSPRARELIJR
HEID « ROLAND BUSSlllLEN » lllN HOL· 
LANDER.) 

ARREST (vertaling). 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 19 oktober 1976 door het Hof 
van Beroep te Luik gewezen ; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 1g19, 1g20 
en 1g22 van het Burgerlijk Wetboek, 

doordat het arrest, om de hogere 
beroepen van de verweerders tegen het 
vonnis houdende homologatie van het 
gerechtelijk akkoord van de naamloze 
vennootschap in vereffening, Sages Inter
national, dat in hun zaak en in die van 
deze vennootschap werd gewezen, ont-

Hayoit de Termicourt v66r het arrest van 
17 mei 1962, Revue prat. des societes, 1962, 
blz. 253 en vlg., inz. blz. 256. 

Over het feit dat de vereffenaars van een 
vennootschap lasthebbers zijn van de handels
vennootschap en als organen van de vennoot
schap optreden, raadpl. art. 178 van de 
gecoiird. wetten op de handelsvennoot
schappen en ook FREDERIOQ, D1•oit commercial, 
d. V, nr. 722, VAN RYN, Droit commercial, 
d. II, nr. 1062, en RESTEAU, Les societes 
anonymes, d. II, nr. 1875. 
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vankelijk te verklaren, afwijzend beschikt 
op het middel van niet-ontvankelijkheid 
dat de eisers qualitate qua, bij conclusie, 
hadden afgeleid uit de omstandigheid 
dat de hogere beroepen tegen hen waren 
ingesteld en hun in die hoedanigheid 
waren betekend, zonder dat de concorda
taire vennootschap zelf in het geding 
werd betrokken, en de afwijzing van het 
middel van niet-ontvankelijkheid ver
antwoordt door de overweging, die 
doorslaggevend is in de redenering van 
het arrest, dat de tweede verweerder, 
"die tijdens de algemene vergadering 
van aandeelhouders van 12 juli 1974 
door de concordataire vennootschap 
bij overeenkomst als vereffenaar was 
aangewezen, het recht had gekregen, 
behoudens bijzondere, uitdrukkelijke en 
afwijkende opdracht, aileen de vennoot
schap te verbinden door ondertekening 
van onderhandse akten of van akten 
opgemaakt door openbare of ministeriele 
ambtenaren, en zulks zonder tegenover 
derden te moeten doen blijken van een 
voorafgaande beslissing » en dat " de 
betekening aan hem van de betwiste 
akte van hoger beroep, in een akkoord
procedure waarin hij reeds alleen was 
tussengekomen, het hoger beroep dus 
ontvankelijk maakt », 

terwijl bovenvermelde gronden, waar
uit het arrest afleidt dat de betekening 
van de akte van hoger beroep aan de 
tweede eiser " het hoger beroep ontvan
kelijk maakt », de draagwijdte miskerinen 
van de bepaling van het proces-verbaal 
van de buitengewone algemene vergade
ring van de naamloze vennootschap 
Sages International van 12 juli 1974, 
volgens welke, "tenzij een bijzondere 
opdracht is gegeven, alle akten waardoor 
de vennootschap in vereffening wordt 
verbonden, zelfs de akten waaraan een 
openbaar of ministerieel ambtenaar mee
werkt, worden ondertekend door een 
van de twee vereffenaars die tegenover 
derden niet moet doen blijken van een 
voorafgaande beslissing », welke bepaling 
alleen tot doel heeft, niet aan elk van de 
door de algemene vergadering benoemde 
vereffenaars de bevoegdheid toe te 
kennen, als eiser of als verweerder, 
namens en voor rekening van de vennoot
schap in rechte op te treden, doch ten 
aanzien van derden de kwestie van het 
bewijs van een conforme beslissing van 
de samen handelende vereffenaars te 
regelen: 

Overwegende dat uit de gedingstukken 
blijkt dat de naamloze vennootschap 

Sages International, in vereffening, die 
optrad door haar vereffenaars Burton en 
Houdart, aangewezen door de algemene 
vergadering van aandeelhouders van 
12 juli 1974, op 6 juni 1975 een verzoek
schrift tot het verkrijgen van een 
gerechtelijk akkoord heeft neergelegd ; 
dat de Rechtbank van Koophandel te 
Namen, bij vonnis van 2 oktober 1975, 
het akkoord heeft gehomologeerd en 
twee vereffenaars, de heer Burton voor
noemd en Mr. Raisiere, heeft aange
wezen; 

Dat de verweerders, schuldeisers van 
de vennootschap, tegen dat vonnis hoger 
beroep hebben ingesteld; dat hun akte 
van hoger beroep niet tegen de vennoot
schap gericht is, doch enkel tegen 
Mr. Raisiere en de heer Burton, achter 
wier beider namen vermeld staat " han
delend als vereffenaar in het gerechtelijk 
akkoord van de naamloze vennootschap 
Sages International >> ; 

Overwegende dat het arrest zegt " dat 
de gei'ntimeerden (thans de eisers Raisiere 
en Burton) ook nog de niet-ontvanke
lijkheid van het hager beroep aanvoeren, 
omdat het tegen hen werd ingesteld 
zonder dat de concordataire vennoot
schap zelf in het geding werd betrokken, 
hoewel ze door de liomologatie van het 
akkoord haar voiledige rechtsbekwaam
heid had teruggekregen, doch dat de 
gei'ntimeerde Burton, die tijdens de 
algemene vergadering van aandeel
houders van 12 juli 1974 door de concor
dataire vennootschap bij overeenkomst 
als vereffenaar was aangewezen, het recht 
had gekregen, behoudens bijzondere, 
uitdrukkelijke en afwijkende opdracht, 
aileen de vennootschap te verbinden 
door ondertekening van onderhandse 
akten of van akten opgemaakt door 
openbare of ministeriele ambtenaren, en 
zulks zonder << tegenover derden te 
moeten doen blijken van een vooraf
gaande beslissing >> ; dat de betekening 
aan hem van de betwiste akte van hager 
beroep, in een akkoordprocedure waarin 
hij reeds aileen was tussengekomen (zie 
de handtekeningen op het proces-verbaal 
van de vergadering van de schuldeisers 
van 22 september 1975), het hager beroep 
dus ontvankelijk maakt >> ; 

Overwegende dat het middel het arrest 
enkel verwijt aldus de bewijskracht te 
hebben miskend van de clausule van het 
proces-verbaal van de vergadering van 
aandeelhouders van de vennootschap 
Sages International van 12 juli 1974, 
volgens welke, << tenzij een bijzondere 
opdracht is gegeven, aile akten waardoor 
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de vennootschap in vereffening wordt 
verbonden, zelfs de akten waaraan een 
openbaar of ministerieel ambtenaar mee
werkt, worden ondertekend door een 
van de twee vereffenaars die tegenover 
derden niet moet doen blijken van een 
voorafgaande beslissing " ; 

Overwegende dat, door bovenvermelde 
gronden, het arrest niet oordeelt dat 
voornoemde clausule volstaat om de 
derden geldig hoger beroep te kunnen 
doen insteilen tegen de vennootschap 
door hun hoger beroep aileen te richten 
tegen een van haar vereffenaars, doch 
beslist dat in het onderhavige geval 
het hoger beroep werd ingesteld in een 
procedure waarin, krachtens die clausule, 
de vereffenaar Burton aileen was tussen
gekomen namens de vennootschap in 
vereffening, zodat dit aileen tegen deze 
vereffenaar gericht hoger beroep de 
vennootschap geldig in het geding betrok ; 

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

Over het tweede middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 178 van de 
gecoordineerde wetten op de handels
vennootschappen, 27, 32 van de gecoor
dineerde wetten op het gerechtelijk 
akkoord en 703 van het Gerechtelijk 
Wetboek, 

doordat het arrest de hogere beroepen 
van de verweerders tegen het vonnis 
houdende homologatie van het gerechte
lijk akkoord van de naamloze vennoot
schap in vereffening Sages International, 
dat in hun zaak en die van deze vennoot
schap werd gewezen, ontvankelijk ver
klaart en, bijgevolg, afwijzend beschikt 
op het middel van niet-ontvankelijkheid 
dat de eisers qualitate qua, bij conclusie, 
hadden afgeleid uit de omstandigheid 
dat de hogere beroepen tegen hen waren 
ingesteld en hun in die hoedanigheid 
waren betekend zonder dat de concorda
taire vennootschap zelfin het geding werd 
betrokken, 

terwijl, eerste onderdeel; de vennoot
schappen van koophandel, na hun ant
binding, geacht worden voort te bestaan 
voor hun vereffening ; uit dit beginsel 
volgt dat de rechtsmiddelen, zoals het 
hoger beroep, die worden aangewend 
tegen rechterlijke beslissingen waarbij 
ze partij zijn geweest tegen hen gericht 
en aan hun betekend moeten worden, en 
niet tegen hun vereffenaars gericht en 
aan dezen in die hoedanigheid betekend 
moeten worden (schending van de arti
kelen l 7 8 van de gecoordineerde · wetten 

op de handelsvennootschappen en 703 
van het Gerechtelijk Wetboek); 

tweede onderdeel, de vereffenaars in het 
gerechtelijk akkoord door boedelafstand, 
behalve in de gevailen waarvan sprake 
in artikel 32 van de gecoordineerde wetten 
op het gerechtelijk akkoord, niet de 
bevoegdheid hebben om, als eiser of als 
verweerder, in naam en voor rekening 
van de schuldenaar te handelen, en, 
bijgevolg, ook niet de bevoegdheid om 
als ge'intimeerden in naam en voor 
rekening van de schuldenaar te handelen 
in het geding in hoger beroep tegen een 
rechterlijke beslissing waarbij de schulde
naar partij is geweest (schending van 
artikel 32 van de gecoordineerde wetten 
op het gerechtelijk akkoord) ; 

derde onderdeel, naar luid van artikel 27 
van de gecoordineerde wetten op het 
gerechtelijk akkoord, het hoger beroep 
dat de schuldeisers instellen binnen de 
verplichte termijn van acht dagen te 
rekenen van de bekendmakingen voor
geschreven bij artikel 25, aan de schulde
naar betekend moet worden met dag
vaarding om voor het hof van beroep te 
verschijnen binnen een termijn die 
slechts vier vrije dagen moet bedragen; 
door het verzuim van die formaliteit 
het hoger beroep niet ontvankelijk wordt 
en de voorgeschreven formaliteit niet 
vervuld is wanneer, zoals ten deze, de 
schuldeisers hun hoger beroep tegen de 
in het homologatievonnis aangewezen 
vereffenaars in het gerechtelijk akkoord 
van een handelsvennootschap richten, 
zonder dit hoger beroep aan de concorda
taire vennootschap zelf te betekenen 
(schending van artikel 27 van de gecoor
dineerde wetten op het gerechtelijk 
akkoord) : 

W at het eerste onderdeel betreft : 

Overwegende dat het arrest, zonder 
op dat punt te worden bekritiseerd, 
beslist dat het hoger beroep gericht werd 
tegen Burton, een vereffenaar, krachtens 
overeenkomst, van de naamloze vennoot
schap in vereffening Sages International ; 

Dat het arrest, op de in het antwoord 
op het eerste middel vermelde gronden, 
kon oordelen dat het aileen tegen de 
vereffenaar Burton gericht hoger beroep 
de vennootschap geldig in het geding 
had betrokken ; 

Overwegende dat het hoger beroep dat 
tegen het bevoegde orgaan of organen 
van een rechtspersoon gericht is,c in 
hun hoedanigheid van organen, moet 
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worden beschouwd als een hoger beroep 
dat tegen de rechtspersoon zelf gericht is ; 

Dat dit onderdeel van het middel 
naar recht faalt ; 

W at het tweede en het derde onderdeel 
betreft : 

Overwegende dat het arrest het hoger 
beroep ontvankelijk verklaart niet omdat 
het gericht werd tegen de vereffenaars 
in het gerechtelijk akkoord, doch omdat 
het gericht werd tegen de vereffenaar 
krachtens overeenkomst Burton ; · 

Dat, in deze onderdelen, het middel, 
dat impliceert dat het arrest steunt op 
het feit.dat het hoger beroep gericht w:as 
tegen de vereffenaars in het gerechtelijk 
akkoord, feitelijke grondslag mist ; 

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

22 december 1977. - 18 kamer. -
V oorzitte-1·, de H. Trousse, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - V erslaggever, 
de H. Meeus.- Gelijkluidende conclusie, 
de H. Colard, advocaat-generaal. 
Pleiters, de HH. VanRyn en Biitzler. 

1 e KAMER. - 22 december 1977, 

1° VENNOOTSCHAPPEN. - NAAM
LOZE VENNOOTSOH.AP,- STATUTEN,
VERTEGENWOORDIGING VAN DE VEN
NOOTSCHAP JElGENS DERDEN EN IN 
RECHTE.- VoRM. 

2° GEMEENTE- EN PROVINCIE
BELASTINGEN. BELASTING OP 
DE NIET BEBOUWDE PEROELEN, BE
GREPEN IN EEN NIET VERV ALLEN 
VERKA VELING. RECHT VAN DE 

(1) Vgi. onder de oude wetgeving : cass., 
19 mei 1972 (_Arr. cass., 1972, biz. 876) en 
de noten 1 en 2, aismede de conclusie van de 
Eerste Advocaat-Generaal Mahaux, ver
schenen in Revue pratique des societes, 1972, 
biz. 272 en vig. 

De wet van 6 maart 1973 heeft tot doei de 
nationaie wetgeving in overeenstemming te 
.brengen met de eerste richtlijn van de Raad 
van de Europese Gemeenschappen van 
9 maart 1968, die voorai de belangen zowei 
van de vennoten ais van derden wii bescher-

GEMEENTEN OM DIE BELASTING TE 
HElFFEN. - 0MVANG. 

3° BESTENDIGE DEPUTATIE. 
REOHTSCOLLEGE. - GEMEENTE- EN 
PROVINOIEBELASTINGEN. - GEPAST
HEID VAN ElEN GElMEENTElLIJKE BELAS
TINGVERORDENING, - GEEN CONTROLE 
VAN DE BESTElNDIGE DEPUTATIE. 

4° RECHTEN VAN DE VERDEDI
GING. - GEMEENTE- EN PROVINCIE
BELASTINGEN.- DIREOTE GEMEENTE
BELASTING. - BEZW.AA.RSOHRIFT. --:
BESTENDIGE DEPUTATIE VAN EEN PRO·
VINOIERAAD, - GEEN . VERPLIOHTING 
DE HUISHOUDELIJKE STUKKEN AAN DE 
PARTIJEN MEDEl TE DELEN. 

5° GEMEENTE- EN PROVINCIEBE
LASTINGEN. GEMEENTEBELAS
TING OP DE NIET BEBOUWDE PElROELEN, 
BElGRElPEN IN EEN NIET VERVALLEN 
VERKAVELING. NIET BEBOUWD 
PEROEEL. - BEGRIP. . 

6° VOORZIENING IN CASSATIE. 
VORM. - DIREOTE GEMEENTE- EN 
PROVINOIEBELASTINGEN, - MEMORIE 
VAN DE ElSER. - MElMORIE MET ALS 
OPSOHRIFT « MEMORIE VAN ANTWOORD ». 
- TER GRIFFIE VAN HElT HOF INGE
DIEND NA HET VElRSTRIJKEN VAN DE 
TERMIJN VAN ARTIKEL 420bis, TWEEDE 
LID, VAN HET WETBOEK VAN STRAF
VORDERING. - NIET-ONTVANKElLIJK
HEliD. 

1° Nu volgens de wet bevoegdheid om een 
naamloze vennootschap in en buiten 
1·echte te vertegenwoordigen aan een 
enkele beheerder kan worden ve1·leend, 
belet niets dat de statuten van de vennoot
schap voor die ve1·tegenwoordiging een 
bijlwmende waarborg stellen, nl. de 
onde1·tekening door een directeur ( 1). 
(Art. 54, tweede en vierde lid, ge
coord. wetten op de handelsvennoot
schappen.) 

men (Journ. des Communautes europeennes 
van 14 maart 1968 en Pasinomie, 1973, 
biz. 184 en vig.). De bepalingen van artikei 54 
van de gecoordineerde wetten op de handeis
vennootschappen, zoals zij bij die wet van 
6 maart 1973 zijn vervangen, hebben aan
leiding gegeven tot veeivuidige commentaar 
in de doctrine die overwegend van oordeei is 
dat de aigemene vertegenwoordigingsbevoegd
heid van een naamioze vennootschap voortaan 
alleen nog mag toevertrouwd worden hetzij 
aan haar raad van beheer iri zijn geheei, hetzij 
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2° Behoudens de gevallen van ontheffing 
of van niet-toepassing van de belasting 
die erin worden vermeld, is er in arti
kel 70bis van de wet houdende organi
satie van de ruimtelijke ordening en van 
de stedebouw geen sprake van een 
beperking van de aan de gemeenten 
verleende vergunning om, buiten de 
opcentiemen op de om·oerende voor
heffing, een jaarlijkse belasting te heffen 
op de niet bebouwde percelen, begrepen 
in een niet vervallen verkaveling. 

3° De beoordeling van de gepastheid van 
een gemeentelijke belastingveroTdening 
komt niet toe aan de bestendige deputatie 
van een provincieraad die als rechts
college uitspraak doet ove1' het bezwaar
schrift van een belastingplichtige tegen 
de te zijnen laste ingekohie?·de aan
slag (1). (Art. 107 Grondwet.) 

4° De bestendige deputatie van een pro
vincieraad, die uitspraak doet over een 

aan een of meer beheerders, maar niet, zoals 
i.e., aan een beheerder en aan een niet
beheerder; als deze samen optreden zouden 
zij enkel bijzondere en beperkte bevoegdheden 
kunnen krijgen (RoNSE, De vennootschaps
wetgeving, 1973, nrs. 301 tot 304 en nr. 346; 
RoNSE, De vertegenwoordiging van 1'echts
personen naar het Belgisch recht, Praeadvies 
uitgebracht voor de vergadering van de 
Vereniging voor de vergelijkende studie van 
het Recht van Belgie en Nederland, op 18 
en 19 november 1977, te Gent, biz. 95 en 96; 
SLUYTS, " Aanpassing van de vennootschaps
wetgeving aan de eerste EEG-richtlijn "• 
Rechtskundig Weekblad, 1973-1974, kol. 352 
en vlg. ; L. SrMONT, " La loi du 6 mars 1973 
modifiant la legislation relative aux societes 
commerciales », Revue p1·atique des societes, 
1974, blz. 1 en vlg., nrs. 34, 47, 48 en 51bis, 
en ook Ed. Bruylant, 1975, nr. 47; M. VAN 
DER HAEGEN en A. VERBRAEKEN, « L'adap
tation de la legislation beige a la premiere 
directive de la C.E.E. relative anx societes "• 
Jou1'nal aes tribunaux, 1974, blz. 125 en 
vlg., nrs. 29 en 30; A. BENOIT-MOURY en 
P. PELTZER, "La representation de la societe 
anonyme depnis la premiere directive euro
peenne de coordination du droit des societes "• 
Revue p1·atique des societes, 1977, blz. 57 en 
vlg., inzonderheid nr. 13; J. HEENEN, " La 
representation de la societe anonyme et de 
la societe de personnes a responsabilite 
limitee », lezing gehouden op 12 oktober 
1976, Groupe d'echange d'experience en 
matiere juridique, aflevering nr. 11 van 
november 1976, blz. 3, 13 en 14. - Vgl. 

bezwaarsch1'ift inzake di1·ecte gemeente
belasting is niet ve1'plicht aan de partijen 
huishoudelijke stukken mede te delen, 
zoals het veTslag dat de dienst voor 
belastinggeschillen over de zaak heeft 
opgemaakt (2). 

5° Door de gemeenten toe te staan een 
jaarlijkse belasting te heffen op de niet 
bebouwde percelen begrepen in een niet 
vervallen ve1·kaveling vereist a1'tikel 70bis 
van de wet houdende organisatie van de 
ruimtelijke oTdening en van de stedebouw 
niet dat de belasting peT kadastraal 
perceel berekend wordt. 

6° Niet ontvankelijk is de memoTie die te1' 
griffie van het H of tot staving van een 
voorziening inzake directe gemeente- of 
provinciebelastingen is ingediend na 
het verstrijken van de termijn van 
a1'tikel 420bis, tweede lid, van het Wet
boek van StrafvoTdering, zeljs indien 
die memorie met als opschrift << memoTie 

evenwel : M. MASSAGE, " Les modifications 
apportees par la loi du 6 mars 1973 aux lois 
coordonnees sur les soci8tes commerciales », 

Revue de la banque, 1973, blz. 611 en vlg., 
inzonderheid blz. 626 tot 628, nr. 34; F. en 
M. GoTZEN, «La valeur de la signature 
d'adrninistrateur ou d'adrninistrateur delegue 
sous !'empire de la loi du 6 mars 1973 "• 
Revue pratique des societes, 1975, biz. 57 en 
vlg., nrs. 1, 3 tot 8 en 10). 

Het Hof was van oordeel dat het stand punt 
van de overwegende rechtsleer niet kon 
gevolgd worden. 

Er dient te worden op gewezen dat noch 
uit de tekst van het nieuwe artikel 54 noch uit 
de geschiedenis van de totstandkoming . van 
de wet van 6 maart 1973 kan worden afgeleid 
dat de wetgever gekant was tegen de vertegen
woordiging van de vennootschap door een 
beheerder samen met een niet-beheerder. 
Bovendien heeft de nieuwe wet de artikelen 1, 
tweede lid, 13, eerste lid, en 53 van de gecoor
dineerde wetten op de handelsvennoot
schappen niet gewijzigd. 

A.C, 
(1) Raadpl. cass., 10 juli 1953 en de conclusie 

van Procureur-generaal Ganshof van der 
Meersch, toen advocaat-generaal (Bull. en 
Pas., 1953, I, 914), 29 oktober 1968 (A1·r. 
cass., 1969, biz. 235), 16 september 1974 en 
25 januari 1975 (ibid., 1975, biz. 65 en 576}. 

(2} Raadpl. cass., 7 april 1970 (Ar1·. cass., 
1970, blz. 719}; 20 maart 1974 (ibid., 1974, 
blz. 803); 21 maart 1975 (ibid., 1975, blz. 825); 
26 januari en 4 mei 1977 (ibid., 1977, blz. 590 
en 910}. 
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van antwoord " een memorie van de 
verweerder beantwoordt ( 1). 

(NAAMLOZI!l VElNNOOTSCHAl' « IMODEC "' 
T. STAD DURBUY.) 

ARRElST (vertaling). 

HET HOF ; - Gelet op de bestreden 
beslissing, op 24 februari 1977 na ver
wijzing gewezen door de Bestendige 
Deputa:tie van de Provincieraad te 
Namen; 

Gelet op het arrest van het Hof van 
19 juni 1975 (2); 

Over het middel van niet-ontvanke
lijkheid dat door verweerster tegen de 
voorziening werd opgeworpen en hieruit 
afgeleid · dat de voorziening werd inge
diend door Mr. Jacques de Suray, 
advocaat te Brussel, krachtens een 
volmacht die werd ondertekend door 
de heren Albert en Jean Defrere, respec
tievelijk beheerder en directeur van de 
eisende naamloze vennootschap, die naar 
luid van deze volmacht optraden « krach
tens de artikelen 18 en 19 van de statuten 
en de mandaten die werden hernieuwd 
of toegekend zoals uit de hierbijgevoegde 
stukken blijkt "' terwijl, nu deze man
daten niet bij de volmacht werden 
gevoegd en aangezien hun bestaan niet 
werd aangetoond, de enige verantwoor
ding van de bevoegdheden van de heren 
Albert en Jean Defrere zou kuunen liggen 
in deals volgt luidende artikelen 18 en 19 
van de statuten : « Artikel 18. Zowel de 
rechtsvorderingen waarbij de vennoot
schap als eiseres optreedt als die waarbij 
zij verweerster is worden in naam van de 
vennootschap gevoerd door twee be
heerders of door een beheerder en een 
directeur "; « Artikel 19. Om geldig te 
zijn en tegenstelbaar aan de vennoot
schap, moeten alle akten die de vennoot
schap verbinden, met inbegrip van de 
akten die tot stand komen met mede
werking van een openbaar of ministerieel 
ambtenaar, ondertekend worden door 
twee beheerders of door een beheerder 
en een directeur, die de bevoegdheden 
krachtens welke zij optreden niet zullen 
moeten verantwoorden, ofwel krachtens 
een delegatie van bevoegdheid als bepaald 
bij voormeld artikel 15 en binnen de 

(1) Oass., 9 maart 1977 (Arr. cass., 1977, 
biz. 748). 

(2) Arr. cass., 1975, biz. 1120. 

perken daarvan. Om geldig te zijn en 
tegenstelbaar aan de vennootschap 
moeten alle machtigingen en volmachten 
op naam van de vennootschap, onder
tekend worden door twee beheerders of 
door een beheerder en een directeur die 
tegenover derden niet moeten doen 
blijken van een voorafgaande beslissing 
van de raad " ; deze bedingen evenwel 
nietig zijn in zoverre zij aan een beheerder 
en een directeur een vertegenwoordigings
bevoegdheid verlenen, nu artikel 54 van 
de gecoordineerde wetten op de handels
vennootschappen als gewijzigd bij arti
kelen 14 van de wet van 6 maart 1973 
enkel bepaalt dat de statuten aan een 
of meer beheerders bevoegdheid kunnen 
verlenen om alleen of gezamenlijk de 
vennootschap in de handelingen of in 
rechte te vertegenwoordigen : 

Overwegende dat naar luid van arti
kel 54, eerste en vierde lid, van de 
gecoi:irdineerde wetten op de handels
vennootschappen, zoals dit artikel werd 
vervangen bij artikel 14 van de wet van 
6 maart 1973, bij de naamloze vennoot
schappen, de raad van beheer de vennoot
schappen jegens derden in rechte als 

· eiser of als verweerder vertegenwoordigt ; 
dat de statuten echter aan een of meer 
beheerders bevoegdheid kunnen verlenen 
om alleen of gezamenlijk de vennoot
schap in de handelingen of in rechte te 
vertegenwoordigen ; 

Overwegende dat uit de bovenver
melde artikelen 18 en 19, samengelezen, 
blijkt dat deze statuten een algemene 
bevoegdheid om gezamenlijk de vennoot
schap te vertegenwoordigen verlenen 
hetzij aan twee beheerders, hetzij aan 
een beheerder en een directeur ; 

Overwegende dat aangezien de wet 
toestaat dat de bevoegdheid om een 
naamloze vennootschap te vertegen
woordigen wordt toevertrouwd aan een 
enkele beheerder, niets belet dat in de 
statuten van de vennootschap wordt 
bepaald dat deze vertegenwoordiging 
aan een bijkomende waarborg wordt 
onderworpen die bestaat in de hand
tekening van een andere aangestelde, 
zoals een directeur ; 

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

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet en 70bis van de wet van 
29 maart 1962 houdende organisatie 
van de ruimtelijke ordening en van de 
stedebouw, 
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doordat de· bestendige deputatie haar 
beslissing hierop heeft gesteund dat 
.artikel 70bis van de wet houdende 
organisatie van de ruimtelijke ordening 
en van de stedebouw de bedoeling heeft 
de meerwaarden te belasten die verwezen
lijkt worden door beroepsverkavelaars 
en nagelaten heeft na te gaan of de 
gemeente Septon bij de vaststelling van 
het litigious belastingreglement werkelijk 
de bedoeling had tot bouwen aan te 
sporen, 

terwijl, ee1·ste onderdeel, zoals eiseres in 
haar bezwaarschrift betoogde, uit de 
wetsgeschiedenis van de wet van 22 de
cember 1970 waaruit voornoemd arti
kel 70bis voortkomt, blijkt dat de bij 
deze wetsbepaling vastgestelde belasting 
bedoeld is om de eigenaars aan te sporen 
hun gronden te koop te stellen, dat de 
opportuniteit van de belasting het voor
werp van een controle kan uitmaken en 
dat de belasting enkel verantwoord is 
in de gemeenten waar er een grate 
behoefte aan bouwgrond is en niet in de 
gemeenten waar het aanbod van derge
lijke gronden voldoende is ; dus in elk 
afzonderlijk geval moet worden nagegaan 
of het belastingreglement werkelijk als 
hoofddoel de aansporing tot bouwen 
heeft ; in dit geval de enige twee toege
stane verkavelingen op het grondgebied 
van de gemeente Septon de twee verkave
lingen van eiseres waren .en zij alle 
kavels tegen een sociale prijs te koop 
had gesteld doch ze niet allemaal had 
kunnen verkopen ; door op grond van 
bovenvermeld motief aan te nemen dat 
het bestreden reglement wettelijk is, 
de beslissing bovenvermeld artikel 70bis 
schendt; 

tweede onderdeel, eiseres in haar be
zwaarschrift bij de bestendige deputatie 
de wettelijkheid betwistte van genoemd 
reglement waarbij zij steunde op boven
vermelde argumentatie en de beslissing 
niet antwoordt op deze argumentatie : 

Wat het eerste onderdeel betreft: 

Overwegende dat, behoudens de ge
vallen van ontheffing en niet-toepassing 
van de belasting die de wet aanduidt en 
die niets uitstaande hebben met het 
doel dat door de gemeentelijke overheid 
wordt nagestreefd bij de vestiging van 
deze beslissing, de wet houdende organi
satie van de ruimtelijke ordening en van 
de stedebouw geen beperking stelt aan 
de vergunning die zij verleent aan de 
gemeenten om buiten de opcentiemen 
op de onroerende voorheffing met name 

een jaarlijkse belasting te heffen op de 
niet bebouwde percelen, begrepen in een 
niet vervallen verkaveling ; 

Overwegende dat de zienswijzen die 
geuit werden. tijdens de in het middel 
bedoelde parlementaire voorbereiding aan 
de wettekst geen meer beperkte draag
wijdte toekennen of zouden kunnen 
toekennen; 

Overwegende dat dit onderdeel van 
het middel neerkomt op het bekritiseren 
van de opportuniteit van het belasting
reglement van de gemeente Septon ; · 

Overwegende dat de bestendige depu
tatie van de provincieraad, wanneer zij 
met uitoefening van een eigenlijke rechts
macht uitspraak doet over een bezwaar
schrift van een belastingplichtige tegen 
de belasting die te zijnen name ~en 
kohiere werd gebr~J,cht, de opportuniteit 
van een belastingreglement niet zou 
kunnen beoordelen zonder machtsover.
schrij ding ; 

W at het tweede onderdeel betreft : 

Overwegende dat door de vermelding 
« dat de wettelijke bedoeling van de 
belasting erin bestaat vooral de verkave
laar aan te sporen niet enkel percelen 
te koop aan te bieden, doch ook ze 
werkelijk te verkopen ; dat het de bedoe
ling is de meerwaarden te belasten welke 

' door sommigen worden verwezenlijkt, 
met name door de professionele ver
kavelaar wiens maatschappelijk doel ligt 
in speculatie », de beslissing antwoordt 
op de. in het mid del bedoelde argumen
tatie van eiseres ; 

Dat de bestendige deputatie bijgevolg 
de bewering van eiseres niet meer moest 
nagaan volgens welke zij vruchteloos 
had gepoogd alle percelen te verkopen; 
nu deze bewering wegens de voormelde 
beslissing niet meer ter zake dienende 
was; 

Dat geen onderdeel van het middel 
kan worden aangenomen ; 

Over het tweede en het derde middel 
samen, afgeleid, 

het tweede, uit de schending van de 
rechten van: de verdediging, 

doordat de bestendige deputatie haar 
beslissing heeft gesteund op een verslag 
dat niet ter kennis werd gebracht van 
eiseres teneinde haar opmerkingen te 
kunnen aanvoeren ; 

het dm·de, uit het feit dat de minuut 
i van de beslissing op 27 januari 1977 
werd opgesteld, dus v66r de pleidooien, 
zodat het later debat voor de bestendige 
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deputatie slechts schijn was, geen zin 
meer had en niet het tegensprekelijk 
karakter bezat dat elk rechtscollege met 
eigenlijke rechtsmacht moet verschaffen : 

Overwegende dat eiseres tot staving 
van haar verzoekschrift op de griffie van 
het Hof een document heeft neergelegd 
dat afkomstig is van de dienst. fiscale 
geschillen van het provinciaal gouverne
ment te N amen, « noot aan de bestendige 
deputatie » genaamd, en waarin melding 
werd gemaakt van de zaak en van de 
naam van de gedeputeerde die verslag
gever was ; dat bij deze noot een ontwerp 
van beslissing was gevoegd ; 

Overwegende dat de noot van de dienst 
voor fiscale geschillen en zijn bijvoegsel 
documenten van inwendige orde waren 
die bijgevolg niet aan de partijen mede
gedeeld moesten worden ; 

Dat de middelen niet kunnen aange
nomen worden ; 

Over het vierde middel, afgeleid uit 
de schending van artikel 70bis van de 
wet van 29 maart 1962, 

doordat het litigieuze reglement het 
begrip bouwperceel onjuist omschrijft ; 
dat het in · feite kadastrale percelen 
betreft en geen kavels van de verkave
ling ; dat de verslaggever toegeeft dat 
hij het overdreven acht te beweren dat 
een perceel bebouwd is wanneer krachtens 
een bouwvergunning een gebouw onder 
dak is op 1 januari van het aanslagjaar; 
doch dat hij niettemin meent dat deze 
bepaling van het bestreden reglement 
wettelijk is omdat ze voorkomt in het 
type-reglement dat werd opgesteld doot 
de Minister van Binnenlandse zaken en 
dat zij volgt « uit bedenkingen van de 
juridische deskundigen van het departe
ment die hun collega's van ruimtelijke 
ordening en ook de wetgever zeker 
geraadpleegd hebben alvorens stelling 
te nemen » ; dat deze motivering in 
rechte verkeerd is en geen grondslag 
heeft : 

Overwegende dat artikel 70bis van 
de wet van 29 maart 1962 de gemeenten 
toestaat een jaarlijkse belasting te heffen 
op de niet bebouwde percelen begrepen 
in een niet vervallen verkaveling en 
daarbij niet vereist dat de belasting per 
kadastraal perceel zou worden berekend ; 

Overwegende dat het middel, in zoverre 
het beschouwingen bekritiseert die het 
toeschrijft aan de verslaggever van de 
bestreden beslissing en die in deze 
beslissing niet worden overgenomen, niet 
ontvankelijk is ; dat het voor het overige 
·naar recht faalt ; 

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

Om die redenen, en zonder acht te 
slaan op het geschrift (( memorie van 
wederantwoord » genaamd dat door 
eiseres op 23 september 1977 op de 
griffie van het Hof werd neergelegd, dus 
na het verstrijken van de termijn die 
bij artikel 420bis, tweede lid, van het 
Wetboek van Strafvordering wordt be
paald, verwerpt de voorziening ; veroor
deelt eiseres in de kosten. 

22 december 1977. - 1e kamer. -
Voorzitter, de H. Trousse, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - Verslaggever, 
Baron Vinc;otte. - Gelijkluidende con
clusie, de H. Colard, advooaat-gene
raal (1). - Pleiters, de HH. de Suray 
(van de balie te Brussel) en L. Simont. 

1 e KAMER. - 23 december 1977. 

1° KOOP. - OVERDRACHT VAN LITI
GIEUZE RECHTEN. - NAASTING. -
RECHT DAT NIET MEER BETWIST WORDT 
OP HET OGENBLIK VAN DE VORDERING 
TOT NAASTING. - 0VERDRACHT DIE 
NIET MEER VOOR NAASTING IN AAN
MERKING KOMT. 

2° KOOP. - OVERDRACHT VAN LITI
GIEUZE RECHTEN. - NAASTING. -
RECHT VAN DE VERHUURDER OP ONT
BINDING VAN DE HUUROVEREENKOMST 
EN OP HERSTEL VAN HET GEHUURDE 
GOED IN ZIJN OORSPRONKELIJKE STAAT. 
- 0NTBINDING VAN DE HUUROVEREEN
KOMST EN HERS TEL VAN HET GOED IN 
ZIJN OORSPRONKElLIJKE STAAT BEVOLEN 
DOOR EEN EINDBESLISSING. - 0VER
DRACHT DIE NIET MEER VOOR NAASTING 
IN AANMERKING KOMT. 

3° VERBINTENIS. - VERBINTENIS UIT 
OVEREENKOMST. - VERBINTENIS OM 
lETS TE DOEN. - SCHULDENAAR DIE 
IN BEGINSEL DE OVEREENKOMST MOET 
UITVOEREN. - RECHT OP SCHADE
VERGOEDING IS SLECHTS EEN. SUBRl
DIAIRE SANCTIE. 

(1) Zie de conclusie van het openbaar 
ministerie, verschenen in Rev. prat. des 
sooietes, 1978, biz. 191 en vlg. 
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4° KOOP. - OVERDRACHT VAN LITI
GIEUZE RECHTEN, - NAASTING. -
0VERDRACHT VAN EEN ACCESSOIR 
RECHT KOMT NIET VOOR NAASTING IN 
AANMERKING ALS DE OVERDRACHT VAN 
HET HOOFDRECHT NIET KAN GENAAST 
WORDEN. 

1 ° N a overdracht van een litigieus recht 
kan er van naasting slechts sprake zijn 
indien, op het ogenblik dat zij wordt 
uitgeoefend, nog een betwisting bestaat 
omtrent de grand van het recht (1). 
(Artt. 1699 en 1700 B.W.) 

2° W anneer een eindbeslissing aan de 
verhuurder toestaat dat de huurovereen
komst wordt ontbonden en dat het ge
huurde goed in zijn oo1·spronkelijke 
staat wordt hersteld, worden in dit 
opzicht de rechten niet meer betwist en 
is bijgevolg naasting van de overge
dragen reohten niet meer mogelijk (2). 
(Artt. 1699 en 1700 B.W.) 

3° De schuldenaar van een verbintenis om 
iets te doen moet in beginsel de overeen
komst uitvoeren, zodat hij sleohts subsi
diair kan gedwongen worden tot betaling 
van sohadevergoeding; hij heeft geen 
keuze tussen reohtstreekse uitvoering van 
de verbintenis en betaling van sohade
vergoeding (3). (Artt. ll42 en 
ll44 B.W.) 

4° Overeenkomstig de artikelen 1699 en 
1700 van het Burgerlijk Wetboek komt 
een aooessoir recht niet voor naasting in 
aanmerking, als het hoofdreoht niet 
kan genaast worden (4). 

(NAAMLOZE VENNOOTSCHAP « SARMA », 
T. VAN CANEGHEM P., VAN CANEGHEM G. 

EN FICQ.) 

ARREST, 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 30 juni 1976 in hager beroep 
gewezen door de Rechtbank van Eerste 
Aanleg te Brugge ; 

(1) en (2) Raadpi. DE PAGE, T'l'aite elemen
tai'l'e, d. IV, uitg. 1972, biz. 470; Rep. p1·at. 
d'J', belge, yo T'l'ansport (Cession de d'l'oit ' 
litigietuv), nrs. 6 en 10; M. GEVERS en J. DE · 
GAVRE, « Examen de jurisprudence 1960- : 
1965, Les contrats speciaux », Rev. m·it. jur. ! 
belge, 1965, biz. 186 tot 188. 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen ll42, ll44, 
1319, 1320, 1322, 1699, 1700 van het 
Burgerlijk Wetboek, 19, 23, 24, 26, 27 
van het Gerechtelijk W etboek en 97 
van de Grondwet, 

doordat het vonnis de door eiseres 
ingestelde vordering tot naasting van de 
door de verweerders overgenomen be
twiste rechten verwerpt om de redenen 
dat in het vonnis van 6 juli 1971 van de 
Vrederechter van Brugge, dat eiseres 
heeft aanvaard, ondubbelzinnig en defini
tief is beslist dat eiseres gehouden is het 
kwestieuze huurgoed ter vrije en valle 
beschikking te stellen van de verhuurster, 
in wier rechten de verweerders zijn 
getreden, hersteld in zijn oorspronke
lijke staat ; dat uit geen enkel stuk blijkt 
dat er v66r de aankoopakte van 17 fe
bruari 1972 ooit enige betwisting over 
deze oorspronkelijke staat is geweest ; 
dat het recht op ontvangst van het 
huurgoed in zijn oorspronkelijke staat 
derhalve op het ogenblik van de naasting 
niet meer is betwist, noch in zijn bestaan, 
noch in zijn omvang, en derhalve voor 
naasting niet vatbaar is ; dat eiseres 
daarbij ten onrechte voorhoudt dat zij 
de keuze had tussen de uitvoering van 
de werken en het betalen van een schade
vergoeding en dat daardoor het recht 
zelf van de verweerders op herstel van 
het goed in zijn oorspronkelijke staat 
en hun eventueel recht op vervangende 
schadevergoeding op het ogenblik van 
de naasting zou zijn betwist ; dat het 
vonnis van 6 juli 1971 immers duidelijk 
beslist dat eiseres de plicht heeft het 
goed af te leveren, hersteld in zijn oor
spronkelijke staat, en de verweerders 
- en niet eiseres - de mogelijkheid 
hebben schadevergoeding te vorderen 
wegens het niet-uitvoeren door eiseres 
van een niet meer te betwisten verplich
ting tot herstel ; dat het recht op herstel 
in zijn oorspronkelijke staat derhalve op 
het ogenblik van de naasting niet 
vatbaar is voor naasting, noch wat zijn 
bestaan, noch wat zijn quantum betreft, 

terwijl, eerste onderdeel, eiseres in haar 
op I juni 1971 voor de Vrederechter te 
Brugge genomen conclusie uitdrukkelijk 
de tegenvordering van de toenmalige 
verweerster, die onder meer strekte tot 

(3) Raadpl. cass., 12 september 1958 (Bull. 
en Pas., 1959, I, 545), 30 januari 1965 (ibid., 
1965, I, 538) en 5 januari 1968 (Arr. cass;, 
1968, biz. 607). 

(4) Rep. prat. d'J', belge, yo cit., nrs. 9 en 15. 
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herstel van het goed in zijn oorspronke. 
lijke staat, betwistte en daarbij besloot 
« met betwisting van de conclusie van 
verweerster zo in haar geheel als in elk 
van haar onderdelen », zodat er wel 
betwisting is geweest over deze oorspron
kelijke staat, v66r de aankoopakte van 
17 februari 1972, zowel over het bestaan 
als over het quantum van de vordering 
van verweerster, en het vonnis de bewijs
kracht van de conclusie van eiseres 
miskent (schending van de artikelen 1319, 
1320 en 1322 van het Burgerlijk 
Wetboek); 

tweede onderdeel, het vonnis van 6 juli 
1971 van de Vrederechter te Brugge 
enerzijds vaststelt dat eiseres de gegrond
heid van de tegeneis van de oorspronke
lijke verweerster aanvocht, zodat de 
bewijskracht en het gezag van gewijsde 
van dit vonnis werden miskend, en het 
vonnis anderzijds ten overstaan van de 
vordering van de naamloze vennootschap 
« Louagie » tot herstel van het goed in 
zijn vorige toestand niet definitief is 
(schending van de artikelen 1319, 1320, 
1322 van het Burgerlijk Wetboek, 19, 23, 
24, 26 en 27 van het Gerechtelijk Wet· 
boek); 

derde onderdeel, het feit dat het vonnis 
van 6 juli 1971 beslist dat eiseres was 
gehouden tot het herstel van het goed 
in zijn vroegere staat geenszins inhoudt 
dat eiseres daartoe persoonlijk kon 
worden gedwongen, zodat zij wel de 
keuze had deze verplichting uit te 
voeren of schadevergoeding te betalen 
(schending van de artikelen 1142 en 1144 
van het Burgerlijk Wetboek); 

vie?·de onderdeel, het recht op herstel 
derhalve voor wat betreft zijn bestaan, 
en in alle geval voor wat betreft zijn 
quantum, wel betwist was op het ogenblik 
van de naasting, zodat de vordering van 
eiseres ten onrechte werd verworpen en 
in geen geval ten genoegen van recht 
wordt vastgesteld dat het recht op 
herstel niet meer naar zijn quantum 
werd betwist (schending van de arti
kelen 1699, 1700 van het Burgerlijk 
Wetboek en 97 van de Grondwet) : 

W at het eerste en het tweede onderdee1 
betreft : 

Overwegende dat eiseres in haar op 
1 juni 1971 voor de vrederechter te 
Brugge genomen conclusie, wat betreft 
de tegenvordering van de toenmalige 
verweerster, enkel het verschuldigd zijn 
van een vergoeding wegens wederverhu
ring betwistte ; 

Dat de formule '' overwegende dat 
eiseres de conclusie van verweerster zo in 
haar geheel als in elk harer onderdelen 
betwist », waarmede de conclusie van 
eiseres aanvangt, te algemeen en te vaag 
is om als een werkelijke betwisting 
betreffende de oorspronkelijke staat van 
het verhuurde goed te kunnen gelden ; 

Overwegende dat, zo het vonnis van 
6 juni 1971 van de Vrederechter te 
Brugge weliswaar beschouwt dat eiseres 
« de gegrondheid van de tegenvordering 
aanvecht », het daar onmiddellijk aan 
toevoegt « dat eiseres voornamelijk op
komt tegen de wegens wederverhuring 
gevraagde vergoeding "• zonder dat 
verder nog van enige betwisting van 
enig ander bestanddeel van de tegen
vordering wordt gewag gemaakt ; 

Overwegende dat het bestreden vonnis 
dienvolgens, zonder de bewijskracht van 
voormelde conclusie of van voormeld 
vonnis te miskennen, heeft kunnen 
oordelen dat het recht van de toenmalige 
verweerster op het ontvangen van het 
gehuurde goed in zijn oorspronkelijke 
staat, zo in zijn bestaan als in zijn 
omvang, op het ogenblik van de vorde
ring tot naasting niet meer betwist was ; 

Overwegende dat voormeld vonnis van 
de Vrederechter te Brugge eiseres ertoe 
veroordeelt « het kwestieuze gehuurde 
goed, binnen de vijf maanden na de 
betekening van dat vonnis, ter vrije en 
volle beschikking te stellen van de 
toenmalige verweerster, rechtsvoorganger 
van de huidige verweerders, na uit
voering van alle werken nodig om het te 
herstellen .in de staat waarin het zich bij 
de in huur geving van 1 november 1947 
bevond »; 

Dat zulke beslissing, ten aanzien van 
de vordering van de rechtsvoorgangster 
van de verweerders, strekkend tot herstel 
van het goed in zijn oorspronkelijke 
toestand, een definitieve beslissing is ; 

Dat geen van de onderdelen kan 
worden aangenomen ; 

W at het derde onderdeel betreft : 

Overwegende dat, indien, behalve in 
de door de wet bepaalde gevallen, geen 
fysische dwang op de persoon van de 
schuldenaar mag worden uitgeoefend, 
de artikelen 1142 en 1144 van het Burger
lijk Wetboek geenszins betekenen dat de 
schuldenaar van een verbintenis om iets 
te doen de vrije keus zou hebben tussen 
het uitvoeren van de verbintenis of het 
betalen van schadevergoeding ; 

Overwegende dat het vonnis beschouwt 
dat eiseres vergeefs voorhoudt « dat zij 
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de keus had tussen de uitvoering van 
de werken en het betalen van een schade
vergoeding en dat daardoor het recht 
zelf van de geintimeerden (thans de 
verweerders) op herstel van het goed 
in zijn oorspronkelijke staat en hun 
eventueel recht op vervangende schade• 
vergoeding op het ogenblik van de 
naasting zou betwist zijn ; het vonnis 
van 6 juli 1971 irnmers duidelijk besliste 
dat appellante (thans eiseres) de plicht 
had het goed af te leveren, hersteld in zijn 
oorspronkelijke staat ; slechts voor zover 
deze verplichting door appellante niet 
zou worden nageleefd, de gei:ntimeerden, 
en niet appellante, de mogelijkheid 
hadden schadevergoeding te vorderen 
wegens het niet uitvoeren door appellante 
van een niet meer te betwisten verplich
ting tot herstel >> ; 

Overwegende dat het vonnis, door 
aldus te beslissen, de artikelen 1142 en 
1144 van het Burgerlijk Wetboek geens
zins schendt ; 

Dat het onderdeel faalt naar recht ; 

Wat het vierde onderdeel betreft : 

Overwegende dat het vonnis zijn 
beslissing, luidens welke het recht op 
herstel van het goed in' zijn oorspronke
lijke toestand op het ogenblik van de 
vordering tot naasting niet meer betwist 
was, wettelijk stoelt op de verzaking 
door eiseres van haar beroep tegen het 
vonnis van 6 juli 1971 ; 

Dat het onderdeel tegen deze beslissing 
geen andere grieven aanvoert dan die 
welke reeds door het antwoord op de 
eerste drie onderdelen werden weerlegd ; 

Dat het onderdeel niet kan worden 
aangenomen ; 

Over het tweede middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 1134, 1135, 
1146, 1147, 1148, 1165, 1217, 1218, 1692, 
1699, 1700 van het Burgerlijk Wetboek 
en 97 van de Grondwet, 

doordat het vonnis de door eiseres 
ingestelde vordering tot naasting van 
de door de verweerders overgenomen 
betwiste rechten verwerpt om de reden 
dat het eventueel recht op schade
vergoeding, waarvan het quantum wordt 
betwist en waardoor dit een betwist 
recht wordt, een bijkomstig recht is van 
de huurverbreking met aflevering van het 
goed in zijn oorspronkelijke staat ; dat 
het betwiste recht een accessorium is 
van een niet betwist principaal recht en 
derhalve het betwiste bijkomstige recht 
niet vatbaar is voor naasting, daar dit 
recht het lot dient te volgen van het 

niet betwist principaal recht; dat even
eens de gebeurlijke wederinhuringsver
goeding wegens genotsderving, waarvan 
bestaan en quantum worden betwist, 
een bijkomstig recht van de huur
verbreking en verplichting tot afgifte is 
en derhalve niet vatbaar voor naasting, 

terwijl, eerste onderdeel, de naamloze 
vennootschap « Etablissementen Loua
gie >> bij akte van 17 februari 1972 aan 
de verweerders haar betwiste rechten 
heeft afgestaan in verband met de ver
breking van de huur, de herstelling van 
het goed in zijn oorspronkelijke staat 
en de eventuele schadevergoedingen, 
zodanig dat eiseres gerechtigd was de 
betwiste vorderingen tot schadevergoe
dingen te naasten ongeacht het feit dat 
zij niet tot naasting van de andere 
verkochte rechten overging (schending 
van de artikelen 1134, 1135, 1165, 1217, 
1218, 1699 en 1700 van het Burgerlijk 
Wetboek); 

tweede onde1·deel, de rechten op schade
vergoeding geen accessorium zijn van het 
recht op huurverbreking en aflevering 
van het goed ; deze laatste daarbij in geen 
geval de naasting verhinderen van het 
afgestane recht op schadevergoeding, 
zelfs al zou men dit als een accessorium 
ervan beschouwen ; deze motieven duister 
zijn en de beslissing niet regehnatig 
rechtvaardigen (schending van de arti
ke1en 1142, 1144, 1146, 1147, 1148, 1217, 
1218, 1692, 1699, 1700 van het Burgerlijk 
Wetboek en 97 van de Grondwet) : 

Overwegende dat de betwiste rechten 
waarop de naamloze vennootschap « Etac 
blissementen Louagie » aanspraak maakte, 
die door die vennootschap aan de ver
weerders werden afgestaan en die eiseres, 
niet gedee1te1ijk, maar gezamenlijk, ver
klaarde te willen naasten, strekten tot 
verbreking van de huur, tot teruggave 
van het goed in zijn oorspronkelijke 
staat en tot toekenning van een vergoe
ding wegens wederverhuring ; 

Overwegende dat het vonnis beslist 
dat het eventuele en betwiste recht van 
de verweerders op schadevergoeding -
daarmede bedoelend het recht op schade
vergoeding waarop de verweerders zouden 
kunnen aanspraak maken in geval eiseres 
haar verplichting tot aflevering van het 
gehuurde goed in zijn oorspronkelijke 
staat niet zou naleven - en het betwiste 
recht op vergoeding wegens weder
verhuring niet voor naasting in aan
merking kunnen komen omdat zij, als 
accessorium van het niet betwiste princ 
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cipale recht, dit is het recht op huurver
breking met a:flevering van het goed in 
zijn oorspronkelijke staat, het lot van 
dit niet betwiste principale recht moeten 
volgen; 

Overwegende dat het vonnis zodoende 
zijn beslissing, luidens welke ook het 
eventueel recht op schadevergoeding 
en het recht op vergoeding wegens 
wederverhuring voor naasting niet in 
aanmerking komen, wettelijk verant
woordt, regelmatig motiveert en laat 
steunen op motieven die geenszins duister 
zijn; 

Dat het vonnis zodoende de arti
kelen 1699 en 1700 van het Burgerlijk 
W etboek niet schendt ; 

bat ook geen van de andere in het 
middel vermelde wetsbepalingen de rech
ter kon beletten de regel, luidens welke 
het bijkomstig recht het lot van het 
principale recht moet volgen, toe te 
passen in zake naasting van betwiste 
rechten; 

Overwegende dat de rechter, zonder 
schending van de in het middel aange
haalde wetsbepalingen, heeft kunnen 
oordelen dat voormelde rechten op 
schadevergoeding een accessorium zijn 
van het recht op huurverbreking met 
a:flevering van het goed in zijn oor
spronkelijke staat ; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen ; 

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

23 december 1977. - 1e kamer. -
Voorzitter en Verslaggever, de H. de 
Vreese, raadsheer waarnemend voor
zitter. - Gelijkluidende conclusie, de 
H; Declercq, advocaat-generaal. 
Pleiters, de HH. Houtekier en van Heeke. 

l e KAMER. - 23 december 1977, 

10 OVEREENKOMST.- VRIJHEID VAN 
DE PARTIJEN. - BEGRIP. 

2° VERZEKERINGEN.- VERPLICHT:El 
AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING IN
ZAKE MOTORRIJTUIGEN. - BlllPALING 
VAN EEN VERZEKERINGSOVEREENKOMST 
DAT DE VERZEK:ElRAAR RECHT H:El:ElFT 
OP VERHAAL TEGEN DE VERZEKERDE. 
- WETTELIJKHEID.- BEGRIP. 

3° VERZEKERINGEN.- VERPLICHTE 
AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING IN
ZAKE MOTORRIJTUIGEN. - VlllRZEKE
RINGSOVER:EllllNKOMST. - UITL:ElGGING 
DOOR DE FEIT:ElNRECHTER. 

4° BEWIJS.- BEWIJS DOOR G:ElSCHRIFT. 
- BEWIJSKRACHT VAN DE AKTlllN.
BURGERLIJKE ZAKEN. - VERZEK:El
RINGSOVEREENKOMST. - UITLEGGING. 
- UITLEGGING DIE ONVER:ElNIGBAAR 
IS MET DE AKTE TOT VASTST:ElLLING VAN 
DE OVEREENKOMST. - MISKENNING 
VAN D:El BlllWIJSKRACHT VAN D:El AKT:El. 
- BEGRIP. 

1° De partijen mogen in hun overeenkomst 
alle clausules inlassen, die niet verboden 
zijn door een dwingende wetsbepaling 
of door een wettelijke bepaling van 
openbare orde, en die niet strijdig zijn 
met de goede zeden (1). (Artt. 6 en 
1134B.W.) 

2° Geen enkele wetsbepaling verbiedt 
dat in een overeenkomst betreffende 
de ve?·plichte aansprakelijkheidsverzeke
ring inzake motorrijtuigen wordt vast
gelegd dat de verzekeraar m.b.t. de aan 
het slachtoffer betaalde Ve?'goedingen, 
recht op verhaal heeft tegen de ve?·zekerde, 
indien de bestuurder van het voertuig 
zich bij het veroorzaken van de schade 
in staat van dronkenschap bevindt, 
welke staat in de overeenkomst wordt 
omschnven als de omstandigheid' dat 
uit het « door de verbalise?·ende overheid » 
bevolen medisch onderzoek blijkt dat 
het alcoholgehalte in het bloed 1 ,5 pro 
mille overtreft op het ogenblik van de 
feiten (2). (Art. 1134 B.W.; artt. 11, 
tweede lid, en 21 wet van 1 juli 1956.) 

3° en 4° W anneer een verzekeringsovereen
komst bepaalt dat de verzekeraar een 
verhaal heeft op de verzekerde als deze 
zich op het ogenblik van het ongeval in 
staat van dronkenschap bevindt en de 
overeenkomst dronkenschap omschriJft 
als de omstandigheid dat uit het door de 
verbaliserende overheid bevolen medisch 
onderzoek blijkt dat het alcoholgehalte 
in het bloed 1 ,5 pro mille overt1·eft op 
het ogenblik van de jeiten, w01·dt de 
bewijskracht van deze verzekeringsover
eenkomst miskend door het vonnis, dat 
beslist dat het begrip dronkenschap moet 

. (1) Raadpl. DE PAGE, Traite elernentail•e, 
d. I, uitg. 1962, nrs. 87 en vlg. 

(2) Raadpl. cass., 21 januari 1972 (Ar1·. 
cass., 1972, biz. 498). 
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worden beg1·epen in de zin van het 
stmj1·echt, met name als een dusdanige 
invloed van de drank dat degene die deze 
invloed ondergaat niet de bestendige con
trole van zijn handelingen heeft (1) (2). 
(Artt. 1319, 1320 en 1322 B.W.) 

(NAAMLOZEl Vl!JNNOOTSOHAP 
« DE NATIONALEl WAARBORG ))' T. OLAES.) 

ARREST. 

HET HOF;- Gelet op het bestreden 
vonnis, op 25 mei 1976 in hoger beroep 
gewezen door de Rechtbank van Eerste 
Aanleg te Mechelen ; 

Over het middel afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 1134, 1319, 1320, 
1322 van het Burgerlijk Wetboek, voor 
zoveel als nodig, 9 en 16 van de wet van 
11 juni 1874 over de verzekering in het 
algemeen, 11 van de wet van 1 juli 1956 
betreffende de verplichte aansprakelijk
heidsverzekering inzake motorrijtuigen 
en 97 van de Grondwet, 

doordat het vonnis de vordering van 
eiseres, strekkende tot de betaling, door 
verweerder, van de sommen door haar 
uit hoofde van de verzekeringsovereen
komst aan de schadelijders uitbetaald, 
ongegrond verklaart, op grond van de 
motivering dat artikel 503 van de bij
zondere facultatieve clausules dubbel
zinnig zou zijn, nu het enerzijds bepaalt 
dat de regresvordering mogelijk is in 
geval van dronkenschap en anderzijds 
de dronkenschap definieert als alcohol
intoxicatie, dat de door partijen aan 
een overeenkomst gegeven kwalificatie 
de rechter niet bindt, dat de contrac
terende partijen het eens waren over de 
regresvordering ingeval van dronken
schap en dat aan het begrip dronkenschap 
zijn normale juridische betekenis dient 
te worden gegeven, dit is deze die dit 
begrip in het strafrecht heeft, 

te1·wijl de contracterende partijen, 
onder voorbehoud van hetgeen « beschik
kende )) wetten zoaJs bedoeld in artikel 6 
van het Burgerlijk Wetboek bepalen, 
hun respectieve verbintenissen vrij mogen 
bepalen ; ten deze, luidens de tekst van 
de door het vonnis gereproduceerde 

(1) Raadpl. cass., 24 januari en 3 apri11975 
(Arr. cass., 1975, biz. 583 en 836). 

(2) Men kan zich a£vragen of de bestreden 
beslissing niet veeleer de bindende kracht van 
de overeenkomst had miskend en artikel 1134 
van het Burgerlijk Wetboek had geschonden. 

clausule, eiseres het recht genoot tegen 
verweerder verhaal uit te oefenen in 
volgend schadegeval: cc b. dronkenschap: 
dit is indien uit het onderzoek van een 
door de verbaliserende overheid aange
stelde dokter blijkt dat, op het ogenblik 
van de feiten, het alcoholgehalte in het 
bloed 1,50 pro mille overtrof (bepaling 
volgens artikel 3 van de wet van 15 april 
1958) )) ; aldus, in bovenvermelde conven
tionele definitie, partijen, zonder enige 
dubbelzinnigheid, een eigen bepaling van 
de dronkenschap hebben verkozen boven 
de strafrechtelijke, die met de termen 
van de tussen hen gesloten overeenkomst 
onverenigbaar is, 

zodat, eerste onderdeel, het vonnis, door 
een interpretatie die, gezien de duidelijk
heid van hetgeen was overeengekomen, 
onnuttig was, de bewijskracht van de 
tussen partijen geldig gesloten verzeke
ringsovereenkomst miskent (schending 
in het biezonder van de artikelen 1319, 
1320 en 1322 van het Burgerlijk 
Wetboek), 

tweede onderdeel, het vonnis tevens 
enjof minstens en ten onrechte weigert 
een wettig tussen partijen gesloten 
overeenkomst, die nochtans voor de 
partijen en voor de rechter als wet geldt, 
toe te passen (schending in het bijzonder 
van artikel 1134 van het Burgerlijk 
Wetboek): 

Overwegende dat artikel 503 van de 
bijzondere facultatieve clausules van de 
tussen partijen gesloten verzekerings
overeenkomst bepaalt : cc De verzekerde 
onderschrijver neemt uitdrukkelijk 
kennis van het feit dat de premie van 
de polis berekend is voor een normaal 
en cc gezond >> risico. Hij erkent uitdruk
kelijk en zonder de minste beperking 
het recht van de maatschappij verhaal 
tegen hem uit te oefenen, namelijk bij 
de volgende schadegevallen : b) dronken
schap, dit is, indien uit het onderzoek 
van een door de verbaliserende overheid 
aangestelde dokter blijkt dat het alcohol
gehalte in het bloed 1,5 pro mille overtrof 
op het ogenblik van de feiten (bepaling 
volgens artikel 3 van de wet van 15 april 
1958) )) ; 

Overwegende dat het de partijen 
vrijstond in hun overeenkomst te bepalen 
dat eiseres het recht heeft verhaal tegen 
verweerder uit te oefenen ingeval uit 
het onderzoek van een door de verbali
serende overheid aangestelde dokter 
blijkt dat het alcoholgehaJte in het bloed 
van verweerder 1,50 pro mille overtrof 
op het ogenblik van de feiten ; dat 
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dusdanige clausule door geen enkele 
wetsbepaling van openbare orde noch 
door enige dwingende wetsbepaling is 
verboderi; 

Overwegende dat, na vastgesteld te 
hebben dat de ontleding van het bloed
staal van verweerder als resultaat gaf : 
1,91 gr. (alcohol) per liter bleed op het 
ogenblik van de feiten, het vonnis de 
regresvordering van eiseres afwijst om 
de reden dat het begrip dronkenschap 
moet begrepen worden in de zin van het 
strafrecht, met name : cc een dusdanige 
invloed van de drank dat degene die deze 
invloed ondergaat niet de bestendige 
controle van zijn handelingen heeft, 
zonder dat vereist weze dat hij de 
bewustheid ervan heeft verloren » ; 

Overwegende dat het vonnis zodoende 
van voormelde clausule een interpretatie 
geeft die met de termen ervan onverenig
baar is; 

Dat het middel gegrond is ; 

Om die redenen, vernietigt het bestre
den vonnis ; beveelt dat van dit arrest 
melding zal worden gemaakt op de kant 
van de vernietigde beslissing ; houdt de 
kosten aan opdat erover door de feiten
rechter zou worden beslist ; verwijst de 
zaak naar de Rechtbank van Eerste 
Aanleg te Antwerpen, zitting houdende 
in hoger beroep. 

23 december 1977. - 1e kamer. -
Voorzitter, de H. de Vreese, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - Verslaggever, 
de H. Gerniers. - Gelijkluidende con
clusie, de H. Declercq, advocaat-generaal. 
- Pleiter, de H. Biitzler. 

1 e KAMER. - 23 december 1977. 

1° HUUR VAN GOEDEREN.- LAND-

(1) Zie Gedr. St. Senaat, zitt. 1964-1965, 
nr. 295, blz. 50, en Gedr. St. Kamer, zitt. 
1965-1966, nr. 95-6, blz. 35; CLosoN, Le bail 
ajerme, Brussel, 1970, nrs. 158 tot 161, blz. 306 
tot 316; CLOSON, « Le bail a ferme et le droit 
de preemption"· Rep. notarial, d. VIII, 1973, 
nrs. 24, 35 en 193, blz. 63-64 en 118 ; DE PAGE, 
Traite, d. IV, uitg. 1972, nr. 815, blz. 938 ; 
D'UDEKEM D'Aooz en SNICK, «De vervreem
ding van het pachtgoed aan een derde "• 
Rechtsk. Weekblad, 1977-1978, kol. 1985 tot 
1994, inz. kol. 1987; EECKLOO, Pacht en 

PAOHT. - VERVREEMDING VAN EEN 
PAOHTGOED.- DE VERKRIJGER TREEDT 
VOLLEDIG IN DE REOHTEN EN VERPLIOH· 
TINGEN VAN DE VERPAOHTER. 

2° HUUR VAN GOEDEREN. -LAND
PAOHT. - VERVREEMDING VAN EEN 
PAOHTGOED. - VERPLIOHTING VOOR 
DE VERKRIJGER DE PAOHT IN AOHT TE 
NEMEN, ZELFS ALS DIE GEEN VASTE 
DAGTEKENING HEEFT. 

3° HUUR VAN GOEDEREN.- LAND
PAOHT. - ARTIKEL 1, DERDE LID, VAN 
DE HYPOTHEEKWET BETREFFENDE DE 
BEPERKING VAN DE DUUR VAN DE IN 
DIT ARTIKEL BEDOELDE HUUROVEREEN· 
KOMSTEN DIE NIET ZIJN OVERGE
SOHREVEN. - BEPALING NIET VAN 
TOEPASSING OP DE LANDPAOHT. 

1° In geval van vervreemding van een 
pachtgoed treedt de verkrijger volledig 
in de rechten en verplichtingen van de 
verpachter. (Art. 55 Afdeling van het 
Burgerlijk W etboek houdende de regels 
betreffende de pacht in het bijzonder.) 

2° In geval van vervreemding van een 
pachtgoed moet de verkrijger de pacht 
in acht nemen, zelfs als die geen vaste 
dagtekening heeft (1). (Art. 1743 B.W.; 
art. II, A, 1°, wet van 4 november 
1969; art. 55 Afdeling van het Burger
lijk W etboek houdende de regels 
betreffende de pacht in het bijzonder.) 

3° Artikel 1, derde lid, van de wet van 
16 decembe?' 1851 op de herziening van 
het hypotheekstelsel volgens hetwelk de 
huurtijd moet worden ve1·minderd van 
de in dit artikel bedoelde huurovereen
komsten die niet worden overgesohreven, 
vindt geen toepassing op pachtovereen
komsten die niet worden ove1·geschreven, 
het Burgerlijk W etboek houdende de 
regels betreffende de pacht in het 
bijzonder.) 

voorkoop, uitg. 1970, nrs. 630 en 631, blz. 397 
tot 399; HERBOTB en STUBBE-PAUWELS, 
Overzicht van rechtspraak, 1969-1974, bij
zondere contracten, in Tijdsch. v. p?·ivaat?·., 
1975, blz. 917 en vlg., inz. blz. 1086, nr. 263; 
RENIER, Le droit de l'ag1•iculture, 1973, 
:nrs. 184 tot 191, inz. blz. 174-175; SEVENS 
en TRAEBT, Landpacht, in A.P.R., 1978, 
nrs. 150 tot 156, blz. 153 tot 160; zie ook : 
DE BOUNGNE, « Stof tot bedenkingen ,, 
Rechtsk. Weekblad, 1971-1972, kol. 459 tot 
468, inz. kol. 464-465. 

(2) CLOBON, « Le bail a ferme et le droit 
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(STUBBE EN LITISOONSORTEN, 
T. MARKEY EN LITISCONSORTEN,) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 24 juni 1976 in hoger beroep 
gewezen door de Rechtbank van Eerste 
Aanleg te Veurne ; 

Over het middel afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 1429, oud, van het 
Burgerlijk Wetboek, 7, 8, 37, § 1, meer 
bepaald 2°, 55 van de regelen betreffende 
de pacht in het bijzonder, ingevoerd in 
het Burgerlijk Wetboek door artikel I 
van de wet van 4 november 1969 tot 
wijziging van de pachtwetgeving en van 
de wetgeving betreffende het recht van 
voorkoop ten gunste van huurders van 
landeigendommen, en 1 van de hypo
thecaire wet van 16 december 1851, 

doordat - na geoonstateerd en beslist 
te hebben dat uit de twee akten, op 
24 december 1952, door de eerste twee 
eisers en de echtgenoten De J onckheere
Deweerdt ondertekend, bleek dat de 
ondertekenaars de bedoeling hadden de 
aanvankelijke pacht, door gezegde echt
genoten aan gezegde twee eisers verleend 
voor een termijn ingaande op 1 okto ber 
1952 en eindigend op 30 september 1961, 
telkens met drie jaren te verlengen op 
voorwaarde dat de eerste twee eisers om 
de drie jaar een som van 100.000 frank 
zouden betalen - het vonnis het verzet 
geldig verklaart dat de verweerders, op 
grond van voormeld artikel 37, § 1, 2°, 
van de pachtwet, hebben gericht tegen 
de overdracht van pacht, door de eerste 
twee eisers aan hun schoonzoon en 
dochter, de laatste twee eisers, op 1 april 
1974 verleend en op 22 april 1974 aan 
de verpachters aangezegd, en het verweer 
verwerpt waardoor de eisers lieten gelden 
dat ten gevolge van de hoger bedoelde 
pachtverlengingen, de eerste pacht
periode pas op 30 september 1970 was 
beeindigd, dat dienvolgens de verweer
ders slechts voor het einde van de tweede 

de preemption ,, Repertoi1·e notarial, d. VIII, 
1973, nrs. 24 en 34, blz. 63 en 68; n'UDEKEM 
n'Acoz en SNICK, «De vervreemding van het 
pachtgoed aan een derde », Rechtskundig 
Weelcblad, 1977-1978, kol. 1985 tot 1994, 
inz. kol. 1991-1992; EECKLoo, op. cit., nr. 630, 
blz. 398; HERBOTS en STUBBE-PAUWELS, 
op. cit., blz. 1086, nr. 263; KrnKENs, « De 
nieuwe landpachtwet (4/11/1969) - Over
zicht van de rechtspraak », Jura Falconis, 

pachtperiode, dit is voor 30 september 
1979, opzegging konden geven, dat de 
verweerders hun verzet op 28 juni 1974 
hadden geformuleerd, en dat het hen 
derhalve onmogelijk was, zoals door 
voormeld artikel37, § 1, 2°, wordt vereist, 
het verpachte goed binnen een termijn 
van minder dan vijf jaar, dit is v66r 
28 juni 1979, zelf in gebruik te nemen, 
zulks op grond van de beschouwingen 
dat de verweerders het verpachte goed 
op 18 juni 1974 hadden aangekocht, dat 
het aanvankelijke pachtcontract met 
zijn voorwaardelijke verlengingen in het 
hypotheekkantoor niet werd overge
schreven, dat noohtans de door artikel 1 
van voormelde hypotheekwet voorge
schreven publioiteit voor pachten van 
meer dan negen jaar van openbare orde 
is, dat artikel 1 van de hypotheekwet, 
ingeval van niet-overschrijving, door 
verwijzing naar artikel 1429 van het 
Burgerlijk W etboek, bepaalt dat de 
paohttijd teruggebracht wordt tot een 
duurtijd van negen jaren, dat dien
volgens ten deze, na het verstrijken van 
een eerste en tweede pachtperiode van 
negen jaren, respectievelijk op 30 sep
tember 1963 (lees 1961) en 30 september 
1970, de eisers moeten worden geacht 
zich te bevinden in een derde niet 
beschermde pachtperiode, zodat de ver
weerders, bij toepassing van artikel 8 
van de pachtwet, binnen een termijn 
van vijf jaar het goed zelf in gebruik 
kunnen nemen, dat de eisers ten onrechte 
voorhouden dat de verweerders, inge
volge hun aankoop, geen derden meer 
zijn, en dat artikel 55 van voormelde 
pachtwet bepaalt dat de verkrijger 
volledig in de rechten en de verplich
tingen treedt van de verpachter, met het 
gevolg dat de bepalingen van artikel 1 
van de hypotheekwet niet van toepassing 
zijn, 

terwijl de bepalingen van artikel 1 van 
de hypotheekwet met hun verwijzing 
naar artikel 1429 van het Burgerlijk 
W etboek de openbare orde niet raken, 
en derhalve door de verpachter, die een 
pacht van meer dan negen jaar toestaat, 

1975-1976, blz. 21 en vlg., inz. blz. 34; 
RENIER, op. cit., nr. 185, blz. 174-175; 
SEVENS en TRAEST, op. cit., nrs. 154 tot 156, 
blz. 158 tot 160. Vergelijk : DE COSTER, 
« De Landpacht ,, in Administ1•atiej Lexicon, 
1974, nr. 48, blz. 86, en n'UDEKEM n'Acoz 
en SNICK, Het pachtrecht, 1970, nr. 111, 
blz. 117. Zie ook DE PAGE, Tmite, d. VII, 
nr. 1018, A, blz. 902-903. 
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niet kunnen ingeroepen worden ; 

en terwijl, nu ten deze de verpachter 
door de hoger bedoelde pachtverlengin
gen was gehouden, zodat te zijnen 
aanzien de eisers zich in de tweede pacht
periode bevonden, de verweerders even
eens, op grond van de bepalingen van 
artikel 55 van voormelde pachtwet, door 
die pachtverlengingen waren gehouden, 
zodat zij op grond van de bepalingen van 
de artikelen 7 en 8 van de pachtwet 
slechts tegen 30 september 1979 aan de 
eisers opzegging van pacht mochten 
betekenen, en derhalve niet in staat 
waren, zoals nochtans door artikel 37, § 1, 
meer bepaald 2°, van de pachtwet wordt 
vereist, binnen een termijn van minder 
dan vijf jaar, dit is v66r 28 juni 1979, 
het verpachte goed zelf te gebruiken : 

Overwegende dat artikel 55 van de 
Landpachtwet van 4 november 1969 
bepaalt dat in geval van vervreemding 
van het pachtgoed de verkrijger volledig 
in de rechten en verplichtingen van 
de verpachter treedt ; 

Overwegende dat, zoals uit de parle
mentaire bescheiden blijkt, de wetgever 
hiermee bedoelt : dat de vervreemding 
« de rechten van de pachter onverkort 
la.at bestaan >> en dat de verkrijger " nooit 
meer rechten worden toegekend dan aan 
de oorspronkelijke eigenaar » ; 

Overwegende dat deze zienswijze van 
de wetgever niet enkel heeft meegebracht 
dat, spijt artikel 1743 van het Burgerlijk 
W etboek, een verkrijger de pachtover
eenkomst moet eerbiedigen alhoewel die 
geen vaste datum zou hebben, maar 
tevens beduidt dat artikel 1, derde lid, 
van de Hypotheekwet, dat de vermin
daring van de huurtijd oplegt, niet meer 
kan toegepast worden op een landpacht, 
alhoewel dit contract niet is overge
schreven; 

Overwegende dat het vonnis beslist 
dat de duur van de pacht moet worden 
teruggebracht tot negen jaar, zodat de 
eisers zich in de derde niet beschermde 
pachtperiode bevonden en het verzet 
van de verweerders, die het vonnis als 
darden kwalificeert, tegen de pacht
overdracht geldig was ; 

Overwegende dat het de.ze beslissing 
stoelt op het gemis aan de bij artikel 1, 
derde lid, van de Hypotheekwet voorge
schreven overschrijving ; 

Dat het zodoende artikel 55 van de 
Landpachtwet schendt ; 

Dat het middel gegrond is ; 

CASSATIE, 1978, - 17 

Om die redenen, vernietigt het bestre
den vonnis ; beveelt dat melding van dit 
arrest zal worden gemaakt ·op de kant 
van de vernietigde beslissing ; houdt de 
kosten. aan opdat erover door de feiten
rechter zou worden beslist; verwijst de 
zaak naar de Rechtbank van Eerste 
Aanleg te leper, zitting houdend in 
hoger beroep. 

23 december 1977. - 1e kamer. -
Vom·zitte1·, de H. de Vreese, raadsheer 
waarnemend voorzitter. -:- Verslaggever, 
de H. Sury. - Gelijkluidende conclusie, 
de H. Velu, advo.caat-generaal. 
Pleiters, de HH. Bayart en De Gryse. 

26 KAMER. - 3 januari 1978. 

1°. CASSATIEMIDDELEN. - STRAF
ZAKEN. - AANVOERING VAN EEN 
VERZUIM W AARUIT GEEN VORMGEBREK 
OF WETSOVERTREDING KAN WORDEN 
AFGELEID. - GEEN CASSATIEMIDDEL, 

2° STRAF. - SAMENLOOP VAN MIS
DRIJVEN. - STRAFWETBOEK, ARTI
KEL 65. - ZWAARSTE sTRAF. - NIET 
GECONTRA VENTIONALISEERD MISDRI;fF 
« ONOPZETTELIJK TOEBRENGEN VAN 
SLAGEN OF VERWONDINGEN ». - 0VER
TREDING VAN RET WEGVERKEERS
REGLEMENT, - ALLEEN DE STRAF 
GESTELD BIJ ARTIKEL 420 VAN HET 
STRAFWETBOEK IS TERZAKE TOEPAS-' 
SELIJK. 

30 WEGVERKEER.- MISDRIJF ((ON
OPZETTELIJK TOEBRENGEN VAN SLAG EN 
OF VERWONDINGEN.>\ NIET GECON
TRAVENTIONALISEERD. - 0VERTRE· 
DING VAN RET WEGVERKEERSREGLE-.: 
MENT. - SAMENLOOP. - STRAFWET·: 
BOEK, ARTIKEL 65. - 0VERTREDING' 
GEPLEEGD DOOR EEN MINDERJARIGE, 
- VADER BURGERRECHTELIJK AAN·. 
SPRAKELIJK VOOR DE GELDBOETE. 
0NWETTIGHEID, .I 

1° Geen cassatiemiddel is de aanvoering 
van een veTzuim wawruit geen vorm- · 
gebrek of wetsovertTeding kan worden:: 
afgeleid (1). (Art. 608 G.W.; artt. 407. 
en vlg. Sv.) ' 

(1) Raadpl. cass., 2 april 1974 (.Arr. cass.," 
1,1!74,. Q~1'>: ·846); 5. oktoQ.~r )\}77, (.ibid., 191,7, 

. blz. 140) en 11 oktober 1~7'7-,,B;!f.P.?'a, biz. 1\l&,., 
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2o W anneer een niet gecontraventionali
see?·d misdrijf « onopzettelijk toebrengen 

. van slagen of verwondingen" en een 
overtreding van het Wegverkeersregle

.. ment een enkel misdrijf vormen, is de 
zwaarste straf - d.i. de enige uit te 
sp1·eken straf- die welke bij artikel 420 

, van het Strafwetboek wordt gesteld (1). 

3o W anneer een niet gecontraventiona
liseerd wanbedrijf « onopzettelijk toe-
brengen van slagen of verwondingen " en 
een overtreding van het W egverkeersregle
ment een enkel misdrijf vo1·men kunnen 
de personen waarvan sprake is in arti
kel 1384 van het Burgerlijk Wetboek 
niet burgerrechtelijk aansprakelijlc ver
klaard worden voor de veroordeling van 
de beklaagde tot de geldboete (2). (Art. 67 
Wet betreffende de Politie over het 
W egverkeer.) 

(COOREMAN EN GOEDGEZELSCHAP, T, 
« MUTUELLE GJiJN]JRALE FRANQAISE AC
,CIDENTS >> EN :QE W AELE ; GOEDGEZEL
SCHAP, T, DE WAELE.) 

ARREST. 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 20 juni 1977 in hoger beroep 
gewezen door de Correctionele Recht
bank te Dendermonde ; 

I. In zoverre de voorzieningen gericht 
zijn tegen de beslissingen op de tegen 
de eerste eiser ingestelde strafvordering 
en op de tegen tweede eiser ingestelde 
rechtsvordering. van het openbaar minis
terie : 

. A. Op de bij verzoekschrift van 4 juli 
1977 aangevoerde middelen : 

Over het eerste middel, afgeleid nit 
de schending van de artikelen 163 van 
het W etboek van Strafvordering en 97 
van de Grondwet, 

doordat het vonnis eerste eiser veroor
deelt om (A) bij het nitvoeren van een 
maneuver te hebben verzuimd de andere 
weggebruikers te laten voorgaan, (B) 
zodoende verder te hebben gereden 
wanneer hij dit zonder gevaar voor 
ongevallen niet kon en wegens ( 0) het 
onopzettelijk toebrengen van slagen of 
verwondingen bij verkeersongeval, en 
het vonnis tweede eiser civielrechtelijk 
aansprakelijk verklaart voor de eerst-

(1) en (2) Cass., 26 november 1973 (Arr. 
~ass.,l974, biz. 344). 

genoemde ten laste gelegde geldboeten 
en kosten, 

terwijl, eerste onderdeel, het vonnis het 
door de eisers bij conclusie voorgedragen 
verweer, dat steunde op het getuigenis 
van Broeckx, getuigenis dat doorslag
gevend was bij de veroordeling van 
verweerder door de eerste rechter, onvol
ledig, of althans op dubbelzinnige wijze, 
en/of op grond van een tegenstrijdige 
redengeving beantwoordt, zulks meer 
bepaald door dit getuigenis te negeren en 
uitsluitend steun te zoeken in het daar
mede tegenstrijdige deskundigenverslag 
Kempkes, zonder oog te hebben voor 
de leemten van dit verslag en zonder om 
verduidelijkin:g te verzoeken in ve~·band 
met de juiste stand van het voertuig 
Cooreman (thans eerste eiser), de opme
tingen van de deskundige en de hieraan 
voorafgaande aanvankelijke vaststellin
gen van de rijkswacht; 

tweede onderdeel, het vonnis de veroor
deling van eerste eiser wegens over
treding van het W egverkeersreglement 
niet wettelijk rechtvaardigt, nu nit de 
vaststellingen van het vonnis, het be
doelde getnigenis en de schetsen blijkt 
dat terwijl in beide richtingen twee files 
langzaam hun wegrichting vervolgden 
en in de richting van Dendermonde 
Cooreman (thans eerste eiser) een stil
staande vrachtwagen aan het voorbij
rijden was, maneuver dat hij bijna had 
beeindigd, nit de andere richting 
De Waele (thans verweerder) plots met 
een alleszins in de gegeven omstandig
heden overdreven snelheid op het voer
tuig Cooreman is ingereden : 

W at het eerste onderdeel betreft : 

Overwegende dat het vonnis de redenen 
vermeldt waarom het voormeld getui
genis afwijst, tevens omstandig de 
gegevens van het deskundigenverslag 
preciseert waarop de overtuiging van 
de rechter stoelt, en aldus duidelijk te 
kennen geeft waarom het de conclusie 
verwerpt ; dat het zodoende die conclusie 
beantwoordt ; 

W at het tweede onderdeel betreft : 

Overwegende dat het onderdeel, we
gens vermenging van feiten en recht, 
het Hof zou verplichten feitelijke ge
gevens na te gaan en dienvolgens niet 
ontvankelijk is ; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen ; 

Over het tweede middel, afgeleid nit 
de schending van de artikelen 152, 53, 
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163, 190, 210 en 211 van het Wetboek 
van Strafvordering, 

doordat het vonnis vaststelt dat de 
eisers in hun middelen en conc1usies 
werden verdedigd bij monde van Mr. J. 
Van Assche, advocaat te Dendermonde, 
wat inderdaad het geval was, 

terwijl het vonnis echter niet vermeldt 
dat zij eveneens ter openbare zitting 
werden bijgestaan en vertegenwoordigd 
door Mr. Fr: De Bisschop, feit dat 
onder meer. blijkt uit de door laatst
genoemde raadsman voor hen ter terecht
zitting van 18 april 1977 neergelegde en 
ondertekende conclusie : 

Overwegende dat het aanvoeren van 
een verzuim waaruit zoals ten deze, geen 
vormgebrek of geen onwettelijkheid 
wordt afge1eid, geen cassatiemiddel uit
maakt; 

B. Op het bij memorie van 5 september 
1977 aangevoerde middel : 

Over het derde middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 39 van het 
Strafwetboek, 162, 194 van het Wetboek 
van Strafvordering, zoals gewijzigd door 
artikel 1, a en b, van de wet van 25 ok
to ber 1950, en 67 van deW egverkeerswet, 
zoals gewijzigd door artikel 14 van de 
wet van 14 juli 1976, 

doordat het vonnis, na de rechtstreeks 
gedaagde Cooreman te hebben veroor
deeld tot een geldboete van 50 frank 
wegens het onopzettelijk toebrengen van 
verwondingen en het plegen van ver
scheidene overtredingen van het Weg
verkeersreglement, alsmede in de helft 
van de op de strafvordering gevallen 
kosten, beslist dat eiser Goedgezelschap 
aansprakelijk is voor de Cooreman ten 
laste gelegde geldboete en de kosten, 

terwijl, daar het ten laste van Coo reman 
als bewezen beschouwde wanbedrijf van 
onopzettelijke verwondingen niet werd 
gecontraventionaliseerd, de zwaarste 
straf, de enige die terzake werd uitge
sproken wegens de eendaadse samenloop 
van misdrijven, de door artikel 420 van 
het Strafwetboek opgelegde straf is, 
waaruit · volgt dat de beschikkingen van 
het vonnis waarbij eiser Goedgezelschap 
wordt veroordeeld als civielrechtelijk 
aansprakelijke voor de Cooreman ten 
laste gelegde geldboete onwettelijk zijn : 

Overwegende dat het vonnis, na eerste 
eiser te hebben veroordeeld tot een enkele 
geldboete van 50 frank en in de helft van 
de op de strafvordering gerezen kosten 

wegens het onopzettelijk toebrengen 
van slagen of verwondingen bij verkeers-. 
ongeval en het plegen van· verscheidene 
overtredingen van het W egverkeersJ 
reglement, tweede eiser civielrechtelijk 
aansprakelijk verldaart voor de betaling 
van de geldboete verschuldigd door eerste 
eiser en van de hem ten laste gelegde 
kosten; 

Overwegende dat, naar luid van 
artikel 67 van de W egverkeerswet, zij. 
die krachtens artikel 1384 van he~ 
Burgerlijk W etboek aansprakelijk zijn. 
voor de schadevergoeding en de kosten; 
dit eveneens zijn voor de geldboeten ; 
dat wanneer echter eenzelfde feit een 
wanbedrijf en een wegverkeersovertre
ding uitmaakt en de straf van het wan1 
bedrijf wordt uitgesproken, de civiel
rechtelijk aansprakelijke persoon niet 
moet instaan voor de geldboete ; 

Overnemende dat, nu voormeld wan
bedrijf niet werd gecontraventionali~ 
seerd, de enige en tevens de zwaarst~ 
straf die met toepassing van artikel 65 
van het Strafwetboek werd uitgesprokeri 
de door artikel 420 van het Strafwetboek 
opgelegde straf is ; ' 

Overwegende dat de rechter op grond 
van geen enkele wetsbepaling, bij afwij; 
king van het algemeen beginsel van het 
persoonlijk karakter van de straffi:m

1 mocht beslissen dat de tweede eiser 
met betrekking tot de ten laste van 
eerste · eiser uitgesproken geldboete voor 
laatstgenoemde, zijn aangestelde, civiel: 
rechtelijk aansprakelijk is ; , 

Dat die beslissing derhalve onwettig is i 
Dat het middel gegrond is ; 
En overwegende, wat de strafvordering 

tegen eerste eiser betreft, dat de substan-. 
tiEile of op straffe van nietigheid voorge
schreven rechtsvormen in acht zijn 
genomen en de beslissing overeenkomstig 
de wet is gewezen ; 

) 

II. In zoverre de voorzieningen gericht 
zijn tegen de beslissingen op de civiel
rechtelijke vorderingen, 

A) ingesteld door verweerster : 
1° tegen eerste eiser : 

Overwegeride dat eiser geen bijzonder 
middel aanvoert ; 1 

2° tegen tweede eiser : . ·l 

Overwegende dat uit de stukken 
waarop het Hof vermag acht te slaan 
niet blijkt dat eiser, civielrechtelijk 
aansprakelijke partij op rechtstreekse 
dagvaarding, zijn voorziening heeft doen 
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betekenen aan de partij tegen wie ze 
gericht is; 

Dat de voorziening derhalve niet 
ontvankelijk is ; 

B) ingesteld door verweerder : 
I o tegen eerste eiser : 

Overwegende dat het vonnis eiser 
veroordeelt tot betaling aan verweerder 
van een provisionele vergoeding en de 
zaak voor verdere behandeling uitstelt ; 
dat zodanige beslissing, die geen uitspraak 
doet over een geschil inzake bevoegdheid, 
geen eindbeslissing is in de zin van 
artikel 416 van het Wetboek van Straf
vordering; 

Dat de voorziening mitsdien voorbarig 
en niet ontvankelijk is ; 

2o tegen tweede eiser : 

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

Dat de voorziening derhalve niet 
ontvankelijk is ; 

0) ingesteld door tweede eiser als 
burgerlijke partij tegen verweerder : 

Overwegende dat eiser geen bijzonder 
iniddel aanvoert ; 

Om die redenen, vernietigt het bestre
.den vonnis voor zover het eiser Goed
gezelschap Alfons civielrechtelijk aan
sprakelijk verklaart voor de eiser Coore
man Maurice opgelegde geldboete en het 
hem Goedgezelschap Alfons, tot betaling 
erv~ veroordeelt ; beveelt dat van dit 
arrest melding zal worden gemaakt op 
de kant van de gedeeltelijk vernietigde 
beslissing ; zegt dat er geen gro~d ~s tot 
verwijzing ; verwerpt de voorziemngen 
voor het overige ; veroordeelt iedere 
eiser in de helft van de kosten. 

3 januari 1978.- 2e kamer.- Voor
zitter, Ridder de Schaetzen, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - Verslaggever, 
de H. Delva.- Gelijkluidende conclusie, 
de H. Charles, advocaat-generaal. -
Pleitm·s, de HH. Fally, J. Van Assche en 
F. De Bisschop (de twee laatstgenoemden, 
van de balie te Gent). 

26 KAMER. - 3 januari 1978. 

1 o VOORZIENING IN CASSATIE. 
PERSONEN BEVOEGD OM ZIOH IN CAS· 
SATIE TE VOORZIEN. - STRAFZAKEN.
VooRZIENING VAN EEN BEKLAAGDE.
VoORZIENING GERIOHT TEGEN DE BE
SLISSING OP DE STRAFVORDERING TEGEN 
EEN MEDEBEKLAAGDE EN OP DE 
BURGERLIJKE RECHTSVORDERING VAN 
EEN DERDE TEGEN DEZE MEDEBE· 
KLAAGDE. -NIET-ONTVANKELIJKHEID. 

2° BEWIJS.- STRAFZAKEN.- GEVAL 
WAARIN DE WET GEEN BIJZONDER 
BEWIJSMIDDEL OPLEGT.- 0NAANTAST
BARE BEOORDELING DOOR DE FElTEN
REOHTER.- GRENZEN. 

3o REDENEN VAN DE VONNISSEN 
EN ARRESTEN.- STRAFZAKEN.
RECHTER DIE BEPAALDE BEWIJSMID
DELEN ALS OVERTUIGENDER BE
SOHOUWT DAN ANDERE. GEEN 
OONOLUSIE. - GEEN VERPLICHTING 
VOOR DE REOHTER DEZE BEOORDELING 
TE MOTIVEREN. 

1 o Een beklaagde heejt geen hoedanigheid 
om zich in cassatie te voorzien tegen de 
beslissing op de tegen een medebeklaagde 
ingestelde strajvordering en op de burger
lijke rechtsvordering van een derde tegen 
deze medebeklaagde (1). (Art. 216 Sv.) 

2° W anneer in strafzaken de wet geen 
bijzonder bewijsmiddel voorschrijft, be
oo1·deelt de rechter in feite en derhalve 
op onaantastbare wijze de draagwijdte 
en de juistheid van de verklaringen van 
de beklaagden en van de getuigen, mits 
hij de bewijskracht niet miskent van de 
akte waar zij opgenomen werden (2). 

30 Bij ontstentenis van een conclusie dien
aangaande, is de 1·echter niet verplicht 
de 1·edenen aan te geven waarom hij 
bepaalde bewijsmiddelen als overtuigen
der beschouwt dan andere (3). 

(1) Cass., 30 september 1975 (Arr. cass., 
1976, biz. 137). 

(2) Raadpi. cass., 7 september 1976 en 
4 april 1977 (An·. cass., 1977, biz. 24 en 838), 
en 20 september 1977, sup1·a, biz. 85. 

(3) Cass., 6 september en 22 november 1976 
(Ar1·. cass., 1977, biz. 20 en 320) en 20 decem
ber 1977, supm, biz. 491. 
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(SWENNEN, T. DUYOKAERTS 
EN LITISOONSORTEN.) 

Met de notities overeenstemmend 
arrest. 

3 januari 1978.- 28 kamer.- Voor
zitter, Ridder de Schaetzen, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - V erslaggever, 
de H. Lebbe.- Gelijkluidende conclusie, 
de H. ·Tillekaerts, advocaat-generaal. -
Pleiter, de H. Nouwkens (van de balie te 
Hasselt). 

2e KAMER. - 3 januari 1978. 

1 o VOORZIENING IN CASSATIE. 
PERSONEN BEVOEGD OM ZIOH IN CAS
BATIE TE VOORZIEN.- STRAFZAKEN.
STRAFVORDERING. - BESLISSING DIE 
DE STRAFVORDERING VERJAARD VER
KLAART. - VOORZIENING VAN DE 
BEKLAAGDE EN VAN DE VOOR DEZE 
BURGERREOHTELIJK AANSPRAKELIJKE 
PARTIJ. - NIET-ONTVANKELIJKHEID. 

2° VONNISSEN EN ARRESTEN. -
STRAFZAKEN 0 - BURGERLIJKE REOHTS
VORDERING. - PROOES-VERBAAL VAN 
DE TEREOHTZITTING DAT VERMELDT 
DAT DE RAADSMAN VAN EEN PARTIJ, 
NAMENS DEZE LAATSTE, EEN OONOLUSIE 
NEERLEGT. GESOHRIFT WAARIN 
MIDDELEN WORDEN AANGEVOERD TOT 
STAVING VAN EEN EIS, VERWEER OF 
EXCEPTIE EN DAT BEKLEED IS MET HET 
VISUM VAN DE VOORZITTER EN VAN DE 
GRIFFIER VAN DE REOHTBANK, DOOR 

(1) Cass., 8 oktober 1973 (.Arr. cass., 1974, 
biz. 146), 7 maart 1977 (ibid., 1977, biz. 731) 
en 21 september 1977, supra, biz. 94. 

(2) In de noot 2 onder cass., 8 juni 1938 
(Bull. en Pas., 1938, I, 201), zet procureur
generaai Leon Cornil, toen advocaat-generaai, 
uiteen dat, om naar eis van artikei 97 van 
de Grondwet gemotiveerd te zijn, het veroor
deiend vonnis of arrest moet antwoorden op 
het verweer en de excepties die als zodanig 
uitdrukkelijk door de beklaagde worden 
voorgedragen en dat, om dit te doen, de 
verdachte over twee mogelijkheden beschikt : 
ofwei een schriftelijke conclusie nemen, ofwel 
een mondelinge conclusie nemen waarvan hij 
vraagt dat zij in het proces-verbaal van de 
terechtzitting zou worden opgenomen. Wan
neer een partij voor de strafrechter een 
geschrift aanwendt, is alzo vereist opdat het 

BElDEN ONDERTEKEND. REGEL· 
MATIGE OONOLUSilll, OOK AL IS HET 
GESOHRIFT NIET ONDERTEKEND, 

3° CASSATIE. - OMVANG. - STRAF
ZAKEN. - BURGERLIJKE REOHTSVOR· 
DERING, - VOORZIENING VAN DE 
BEKLAAGDE. - BURGERREOHTELIJK 
AANSPRAKELIJKE PARTIJ DIE ZIOH NIET 
OF ONREGELMATIG IN OASSATIE HEEFT 
VOORZIEN. - 0ASSATIE OP DE VOOR
ZIENING VAN DE BEKLAAGDE. 
GEVOLG TEN AANZIEN VAN DE BURGER· 
REOHTELIJK AANSPRAKELIJKE P ARTIJ. 

1° Niet ontvankelijk, wegens het ontbreken 
van belang, is de cassatievoorziening 
van de beklaagde en van de voor hem 
burge1"1·echtelijk aanspmkelijke pm·tij 
tegen de beslissing die de strafvorde1·ing 
wegens verjaring ve1-vallen verklaa1·t 
en geen van de eisers in kosten van de 
stmfvordering vm·oordeelt (1). 

2° Het geschi-ift dat, blijkens de vermel
dingen van het p1·oces-verbaal van de 
terechtzitting, door de raadsman van 
een partij namens deze laatste werd 
neergelegd tijdens de debatten, dat 
belcleed is met het visum van de voorzitter 
en van de grijjier van de rechtbank, door 
beiden ondertekend, en wam·in middelen 
wo1·den aangevoerd tot staving van een 
eis, verweer of exceptie, levert een con
clusie op, oak al is het niet ondertekend 
door de partij of haar raadsman (2). 

3° W annee1· de beslissing die de belclaagde 
op de burgerlijke rechtsv01·dering ver
oordeelt, vernietigd wordt op de vootzie
ning van de beklaagde, en de butge1'-
1'echtelijk aanspralcelijke pa1·tij zich niet 
of zich onregelmatig in cassatie heeft 

geschrift een conclusie zou opieveren, dat : 
1° het geschrift een eis, een verweer, een 
exceptie of middelen tot staving ervan bevat; 
2° het geschrift op regelmatige wijze tijdens 
de debatten ter terechtzitting is neergeiegd. 

Uit de omvangrijke rechtspraak van het 
Hof met be trekking tot het begrip « conclusie » 
kan worden aangehaald : 

1 o dat geen vorm is bepaald voor de in 
strafzaken te nemen conclusie en dat een 
regelmatige conclusie is de conclusie die uit 
naam van een partij genomen en neergelegd 
is door haar raadsman en die voor visum 
ondertekend is door de voorzitter van de 
kamer, ook al is het conclusieschrift niet 
ondertekend door de partij of haar volmacht· 
drager (cass., 1 februari 1954, Bull. en Pas., 
1954, I, 477); 

2° dat in strafzaken een conciusie is het 
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voorzien, ve1·liest de beslissing, waarbij 
deze partij voor de ve~·oordeling burger
rechtelijk aansprakelijk wordt verklaard, 
haar bestaansreden (1). 

(JANSSEN EN BESLOTEN VENNOOTSOHAP 
<< TRANSPORTONDERNEMING KUYPERS », 

T. GEMEENTE ZELZATE.) 

ARREST. 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 

geschrift, hoe het ook wordt genoemd, dat 
door een partij of een advocaat die haar 
vertegenwoordigt of bijstaat, ondertekend 
is, dat tijdens de debatten op de terechtzitting 
aan de voorzitter wordt overgeiegd, waarvan 
wordt vastgesteid dat de rechter ervan kennis 
heeft genomen en waarin een eis, een verweer 
of een exceptie voorkomt en eventueei 
middeien tot staving ervan worden aan
gevoerd (cass., 14 december 1964, Bull. en 
Pas., 1965, I, S77; 2S augustus 1965, ibid., 
1965, I, 1205; 6 september 1965, ibid., 1966, 
I, 16; 12 mei 1969, A1'1', cass., 1969, biz. 906 ; 
12 januari 1971, ibid., 1971, biz. 458; 27 maart 
en 17 april197S, ibid., 197S, biz. 748 en 821; 
SO september 1975, ibid., 1976, biz. 1S7); 

S 0 dat de rechter niet verplicht is te ant· 
woorden op middeien die zijn voorgedragen 
in een brief of een nota die, daar zi;j niet 
regeimatig is overgeiegd tijdens de debatten 
ter terechtzitting, geen conciusie opievert 
(cass., 11 juni 1974, An·. cass., 1974, biz. 1125, 
en 2 maart 1976, ibid., 1976, biz. 750); 

4° dat de rechter niet verplicht is te ant
woorden op een door de beklaagde neerge
Iegde niet ondertekende nota die niet kan 
geiden als een regeimatige conciusie ( cass., 
24 maart 1969, Ar1•. cass., 1969, biz. 692, 
en 10 juni 1974, ibid., 1974, biz. 1116); 

5° dat, ook ai wordt de eenvoudige neer
Iegging van stukken door het proces-verbaai 
van de terechtzitting vastgesteid, zij toch 
niet de vooriegging, aan de rechter, van een 
eis, verweer of exceptie tot gevoig heeft, 
waarop hij verplicht is te antwoorden (cass., 
27 september 1965, Bull. en Pas., 1966, I, 
128, en 2S juni 1969, A1·r. cass., 1969, 
biz. 1056); 

6° dat in strafzaken, wanneer het vonnis 
of het proces-verbaai van de terechtzitting 
vaststeit dat een partij een conclusie heeft 
genomen, het geschrift met ais titei " con
ciusie ,, dat door deze partij is ondertekend 
en voorkomt in het dossier van de rechts
pieging, een regelmatig genomen conciusie is, 
hoewei de vermeiding " Gezien op de terecht
zitting van ... » gevoigd wordt niet door de 

vonnis, op 24 juni 1977 in hoger, beroep 
en op verzet gewezen door de Correc
tionele Rechtbank te Oudenaarde ; 

Gelet op het arrest van het Hof van 
7 december 1976 (2); 

I. In zoverre de voorzieningen gericht 
zijn tegen de beslissingen op de rechts-

handtekeningen van de voorzitter en van 
de griffier, maar wei van de griffier (cass., 
10 september 1962 - impliciete opiossing -, 
twee arresten, Bull. en Pas., 196S, I, 41 en 42). 

Uit het hogervermeide moet afgeieid 
worden dat een geschrift, opdat het zou 
kunnen worden beschouwd ais een conclusie 
waarop de rechter moet antwoorden : 

1° een eis, verweer of exceptie moet be
vatten, ai dan niet gesteund op middeien tot 
staving ervan; 

2° moet neergeiegd worden door een partij 
of haar raadsman tijdens de debatten ter 
terechtzitting; 

so moet gei:dentificeerd zijn door de hand· 
tekening erop van de voorzitter en de griffier, 
om zeker te stellen dat wei dit stuk aan de 
rechter werd overgeiegd tijdens de debatten 
ter terechtzitting en om het toezicht van het 
Rof met betrekking tot artikei 97 van de 
Grondwet mogelijk te maken. 

Ret komt niet onmisbaar voor dat het 
tijdens de debatten ter terechtzitting aan 
de rechter overgeiegde geschrift, hetweik 
een eis, verweer of exceptie bevat en eventueei 
middeien tot staving ervan, zou ondertekend 
zijn door de partij of door haar raadsman, 
opdat het een conclusie zou opieveren, indien 
althans is vastgesteid dat het geschrift is 
neergeiegd door de partij of haar raaclsman 
en indien het geschrift gei:dentificeerd is 
(zie het genoemde arrest van 1 februari 1954). 
Ret doei van de ondertekening door de partij 
of door haar raadsman is immers zeker te 
stellen dat het geschrift nitgaat van de 
partij of namens haar is neergeiegd. 

Ten deze bieek uit het proces·verbaal van 
de terechtzitting dat het geschrift door de 
raadsman van de eisers namens deze laatsten 

· werd neergeiegd tijdens de debatten ter 
terechtzitting. Ret geschrift was bekleed met 
het visum van de voorzitter en van de griffier 
van de rechtbank en bevatte middeien tot 
staving van een verweer. Ret Rof oordeeit 
bij het besproken arrest dan ook dat het 
genoemde geschrift een conciusie opieverde 
waarop de rechter diende te antwoorden. 

A.T. 
(1) Cass., 10 januari 1977 (A1·r. cass., 1977, 

biz. 525) en 20 december 1977, sup1·a, biz. 489. 
(2) Dit arrest werd niet gepubliceerd. 
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vordering ingesteld door het openbaar 
ministerie : 

Overwegende dat, nu het vonnis het 
eiser ten laste gelegde feit verjaard 
verklaart en geen van de beide eisers in 
kosten van de strafvordering veroordeelt, 
de voorziening van eiser, beklaagde, 
zowel als de voorziening van eiseres, 
civielrechtelijk aansprakelijke, bij gebrek 
aan belang, niet ontvankelijk is ; 

II. In zoverre de voorzieningen gericht 
zijn tegen de beslissing op de civiel
rechtelijke vordering, door verweerster 
ingesteld tegen : 

a) eiser : 

Over het derde middel, hieruit afgeleid 
dat het vonnis niet antwoordt op het 
door de eisers ontwikkelde verweer, 
waarbij zij opwierpen dat de eis van de 
burgerlijke partij niet ontvankelijk was, 
nu de gemeente Zelzate zich burgerlijke 
partij had gesteld bij monde van haar 
politieambtenaren, 

terwijl, eerste onderdeel, een gemeente 
of elke andere publieke administratie 
zich burgerlijke partij dient te stellen 
bij monde van een raadsman ; 

tweede onderdeel, de gemeente Zelzate 
de bepalingen van de artikelen 90, 9°, en 
148 van de Gemeentewet niet heeft 
nageleefd, waarin gesteld wordt : « Aile 
rechtsvorderingen waarbij de gemeente 
optreedt als eiseres, mogen door het 
college slechts ingesteld worden na 
machtiging van de gemeenteraad » en 
het bewijs dient overgelegd te worden 
van het gemeenteraadsbesluit : 

Overwegende dat het vonnis de in het 
middel omschreven exceptie weigert te 
beantwoorden op grond dat « deze zo
genaamde besluiten door verweerder 
noch door zijn raadsman werden onder
tekend, zodat zij ten hoogste als nota 
kunnen worden beschouwd, en de recht
bank niet verplicht is daarop te ant
woorden »; 

Overwegende, enerzijds, dat het proces
verbaal van de zitting van 6 mei 1977 
vermeldt dat de raadsman van de eisers 
ter zitting « besluiten » neerlegt << namens 
de eerste en tweede gedaagden », zijnde 
thans de eisers, en, anderzijds, dat die 
conclusie, waarin namens de eisers 
verweer wordt gevoerd, bekleed is met 
het visum van de voorzitter en van de 
griffier van de rechtbank, door heiden 
ondertekend ; 

Overwegende dat uit het voorgaande 
volgt dat eiser voor de rechtbank een 

conclusie had genomen, waarop de 
rechtbank verplicht was te antwoorden ; 
dat, bij gebrek aan antwoord op de bij 
die conclusie voorgedragen en in het 
middel overgenomen exceptie van niet
ontvankelijkheid van de stelling van de 
burgerlijke partij, het vonnis, in zoverre 
het de vordering van de burgerlijke partij 
ontvankelijk en mitsdien ook in zoverre 
zij die gegrond verklaart, niet regelmatig 
met redenen is omkleed ; 

Dat het middel in zoverre gegrond is ; 

b) eiseres : 

Overwegende dat nit de stukken 
waarop het Hof vermag acht te slaan, 
niet blijkt dat eiseres haar voorziening 
heeft doen betekenen aan verweerster, 
tegen wie zij gericht is ; 

Overwegende evenwel dat ten gevolge 
van de hierna uit te spreken vernietiging 
van de veroordeling van eiser, de beslis
sing waarbij eiseres voor die veroordeling 
civielrechtelijk aansprakelijk wordt ver
klaard, geen reden van bestaan meer 
heeft; 

Om die redenen, en zonder acht te 
slaan op de overige door eiser aangevoer
de middelen, die niet tot ruimere cassatie 
kunnen leiden, vernietigt het bestreden 
vonnis in zoverre het beslist op de 
civielrechtelijke vordering tegen eiser, 
behoudens wat betreft de ontvankelijk
verklaring van het verzet en van het 
hoger beroep ; verwerpt de voorziening 
van eiser voor het overige ; verwerpt de 
voorziening van eiseres ; stelt evenwel 
vast dat, ten gevolge en binnen de 
grenzen van de vernietiging van het 
vonnis ten aanzien van eiser, het vonnis 
ten aanzien van eiseres geen reden van 
bestaan meer heeft; beveelt dat van dit 
arrest melding zal worden gemaakt op 
de kant van de gedeeltelijk vernietigde 
beslissing ; veroordeelt de eisers enerzijds 
en verweerster anderzijds telkens in de 
helft van de kosten ; verwijst de aldus 
beperkte zaak naar de Correctionele 
Rechtbank te Dendermonde, zitting 
houdende in hoger beroep. 

3 januari 1978. - 28 kamer. - Voor
zitter, Ridder de Schaetzen, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - Verslaggever, 
de H. Soetaert. - Gelijkluidende con
clusie, de H. Tillekaerts, advocaat
generaal.- Pleiter, de H. J. DeVos (van 
de balie te Gent). 
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2e KAMER. - 3 januari 1978. 

1° VOORZIENING IN CASSATIE. 
TERMIJN.- STRAFZAKEN.- VooRZIE
NING VAN DE BEKLAAGDE TEGEN EEN 
VERSTEKARREST.- AANVANG VAN DE 
TERMIJN, 

2° VOORZIENING IN CASSATIE. -
TERMIJN.- STRAFZAKEN.- BESLIS· 
SING W AARBIJ DE ZAAK TOT EEN LATERE 
ZITTING WORDT UITGESTELD. - NIET· 
ONTVANKELIJKHEID. 

1 o De termijn waarover een belclaagde 
beschilct om zich in cassatie te voorzien 
tegen een te zijnen opzichte gewezen 
verstelcm·rest dat voor Ve?'Zet vatbaar is, 
begint te lopen vanaf het Ve?'strijlcen 
van de gewone verzette1·mijn, zelfs indien 
de betelcening van deze beslissing niet 
aan de belclaagde in persoon werd 
gedaan (1). (Artt. 187, 373 en 413, 
lid 3, Sv.) 

2o Niet ontvanlcelijlc is de voorziening 
tegen een beslissing die geen uitspraalc 
doet over een geschil inzalce bevoegdheid 
en die er zich toe bepe?·kt de zaalc tot een 
latere datum uit te stellen (2). 

(DIRIKX, T. JANSSEN EN LEEMANS.) 

ARREST. 

RET HOF ; - Gelet op de bestreden 
arresten, op 10 november 1976, 27 juni 
en 20 juli 1977 door het Hof van Beroep 
te Brussel gewezen ; 

I. W at de voorziening betreft tegen 
het arrest van 10 november 197 6 : 

Overwegende dat uit cle stukken 
waarop het Hof vermag acht te slaan 
blijkt clat het tegen eiser bij verstek 
gewezen arrest hem op 28 december 1976 
betekencl werd ; 

Overwegencle dat cle voorziening op 
22 juli 1977, clus te laat, werd ingesteld 
en niet ontvankelijk is ; dat de termijn 
van tien vrije dagen, waarover de be
klaagde beschikt om zich te voorzien 
tegen een te zijnen opzichte bij verstek 

(1) Cass., 8 april 1975 (.Arr. cass., 1975, 
biz. 856). 

(2) Raadpl. cass., 10 februari 1976 (A1·r. 
cass., 1976, blz. 680) en de noot 2; raadpl. ook 
cass., 8 november 1976 (ibid., 1977, blz. 281). 

gewezen beslissing die voor verzet vat
baar is, immers begint te lopen vanaf het 
verstrijken van de gewone verzettermijn, 
zelfs indien, zoals ten deze, de betekening 
niet aan de beklaagde in persoon werd 
gedaan; 

II. vVat de voorzieningen betreft tegen 
de arresten van 27 juni 1977 en 20 juli 
1977 : 

Overwegende dat deze arresten uit
sluitend beslissingen van uitstel zijn en 
derhalve geen eindbeslissingen in de zin 
van artikel 416 van het Wetboek van 
Strafvordering ; 

Dat de voorzieningen niet ontvan
kelijk zijn ; 

En overwegende dat de substantiele 
of op straffe van nietigheid voorge
schreven rechtsvormen in acht zijn 
genomen en de beslissingen overeen
komstig de wet zijn gewezen ; 

Om die redenen, en ongeacht de 
brieven die pas op 2, 7 en 13 december 
1977 ter griffie werden ingediend, dit is 
buiten de door artikel 420bis, lid 2, van 
het W etboek van Strafvordering be
paalde termijn, verwerpt de voorzie
ningen ; veroordeelt eiser in de kosten 
van zijn voorzieningen. 

3 januari 1978.- 2e kamer.- Vom·
zitte?·, Ridder de Schaetzen, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - V erslag gever, 
de H. Delva. - Gelijlcluidende conclusie, 
de H. Tillekaerts, advocaat-generaal. 

38 KAMER. - 4 januari 1978. 

1° BEWIJS. - BEWIJS DOOR GESCHRIFT. 
- BEWIJSKRACHT VAN DE AKTEN.
BURGERLIJKE ZAKEN. - UITLEGGING 
GEGROND OP EXTRINSIEKE ELEMENTEN 
OM DE WERKELIJKE WIL VAN PARTIJEN 
TE BEPALEN. - UITLEGGING VERENIG
BAAR MET DE BEWOORDINGEN VAN DE 
AKTE. - GEEN MISKENNING VAN DE 
BEWIJSKRACHT VAN DE AKTEN. 

2° OVEREENKOMST. - BINDENDE 
KRACHT TUSSEN DE PARTIJEN. 
RECHTER DIE AAN DE , OVEREENKOMST 
DE UITWERKING TOEKENT DIE ZIJ, 
VOLGENS DE UITLEGGING DIE HIJ 
ERAAN GEEFT, WETTELIJK TUSSEN DE 
PARTIJEN HEEFT.- GEEN SCHENDING 
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VAN ARTIKEL 1134 VAN HET BURGER
LIJK WETBOEK. 

1 o De bewijskracht van de alcten wordt niet 
miskend doo1· de ?'echte?' die, zonder de 
bewoordingen van een akte te miskennen, 
zowel op intrinsieke als op extrinsieke 
elementen steunt om de we?·kelijke 
draagwijdte te bepalen die de partijen 
aan de akte hebben willen geven (1). 
(B.W., artt. 1319, 1320 en 1322.) 

2o De bindende kracht van een ove?·eenkomst 
wordt niet miskend door de ?'echter die 
aan de overeenkomst de uitwerking 
toekent die zij, volgens de uitlegging 
die hij eraan geejt, wettelijk tussen de 
partijen heeft (2). (B.W., art. 1134.) 

. (NAAMLOZE VENNOOTSCHAP 
" G.B.-INNO-B.M. », T. DE BRUYNE.) 

Met de notities overeenstemmend 
arrest. 

4 januari 1978. - 3e kamer.- Voor
zitter, de H. Gerniers, raadsheer waar
nemend vciorzitter. - Verslaggever, de · 
H. Janssens. - Gelijkluidende conclusie, 
de H. Lenaerts, advocaat-generaal. 
Pleiter, de H. De Baeck. 

3e KAMER. - 4 januari 1978. 

RECHTERLIJKE ORGANISATIE. 
BURGERLIJKE ZAKEN. - SAMENSTEL
LING VAN HET RECHTSCOLLEGE. -
ARBEIDSHOF. - RECHTERS DIE NIET 
ALLEN AANWEZIG WAREN OP EEN 
TERECHTZITTING WAAROP DE ZAAK IS 
BEHANDELD. - NIETIGHEID VAN HET 
ARREST. 

Nietig is het arrest van het arbeidshof dat 
is gewezen dom· 1·echters die niet allen 
aan'!lJezig waren op een van de terecht
zittingen waa1•op de zaak is behandeld (3). 
(Ger, Wetb., art. 779, eerste lid.) 

(1) en (2) Class., 27 oktober en 3 november 
1977, supra, biz. 269 en 280. 

(3)· Raadpl. cass., 24 april 1974 (An·. cass., 
1974,'biz. 914) en, in strafzaken, cass., 7 de
cember 1976 (ibid., 1977, biz. 395). 

(PERSONENVENNOOTSCHAP MET BEPERKTE 
AANSPRAKELIJKHEID cc BUREAU D'ETU
DES ET DE CONSTRUCTIONS N.M.V. », 
T. DRIEGHE.) 

Met de notitie overeenstemmend 
arrest. 

4 januari 1978. - 3e kamer. - Voor
zitter, de H. Gerniers, raadsheer waar
nemend voorzitter. - Verslaggever, de 
H. Chatel. - Gelijkluidende conclusie, 
de H. Lenaerts, advocaat-generaal. 
Pleiter, de H. L. Simont. 

38 KAMER. - 4 januari 1978. 

(TWEE ARRESTEN.) 

WERKLOOSHEID. - BEDRAG VAN DE 
WERKLOOSHEIDSUITKERING. - GEMID
DELD DAGLOON. - NIET PER MAAND 
BETAALDE WERKNEMER DIE VIER 
DAGEN PER WEEK WERKT. - BERE
KENING. 

V oor de vaststelling van het bedrag van de 
werkloosheidsuitke1·ing is het gemiddelde 
dagloon van de niet per maand betaalde 
werknerner die vier dagen per week 
werlct, gelijlc aan een zesde van zijn 
normaal weekloon. (Min. besl. van 
4 juni 1964, art. 83quate?', § 1, 
vierde lid.) 

Eerste zaak. 

(RIJKSDIENST VOOR ARBEIDSVOORZIENING, 
T. VAN DE VELDE.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 21 april 1975 door het Arbeids
hof te Gent gewezen ; 

Over het middel afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 97 van de Grond
wet, 160, inzonderheid §§ 3 en 7, van het 
koninklijk besluit van 20 december 1963 
betreffende arbeidsvoorziening en werk
loosheid, zoals het is gewijzigd en aange
vuld door de artikelen 5 van het konink
lijk besluit van 13 oktober 1971, 3 van 
het koninklijk besluit van 27 juni 1973, 
4 van het koninklijk besluit van 29 ja-
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nuari I974 en 2 van het koninklijk 
besluit van 20 december I974, alsmede 
83quater van het ministerieel besluit van 
4 juni I964 inzake werldoosheid, zoals 
het is gewijzigd en aangevuld door de 
artikelen 2 van het ministerieel besluit 
van I8 oktober I97l, 2 van het minis
terieel besluit van 28 juni I973, 3 van 
het ministerieel besluit van 30 januari 
I974 en I van het ministerieel besluit 
van 2 augustus I974, 

doordat het arrest beslist dat, in dit 
geval, het gemiddelde dagloon, in aan
merking te nemen om het percentage 
werkloosheidsuitkering te bepalen waarop 
verweerster beweert recht te hebben, 
moet worden berekend op basis van het 
eerste lid van de eerste paragraaf van 
voornoemd artikel 83quater en niet, 
zoals eiser voorhield, rekening houdend 
met de bepalingen van het vierde lid 
van de eerste paragraaf van het voor
noemde artikel 83quater, en na vast
gesteld te hebben dat, vermits ver
weerster vier dagen van acht uur pres
teerde, de eerste werkloosheidsdag beslist 
een achturendag zou geweest zijn, eruit 
afleidt dat het gemiddelde dagloon van 
verweerster, dat over vier door haar 
gepresteerde dagen per week verdiend 
werd, acht uren loon is, waarvan zij 
60 t.h. als werkloosheidsuitkering moet 
ontvangen, en deze beslissing recht
vaardigt door de overweging dat « het 
slechts is, wanneer de toepassing van de 
hoofdregel waarvan sprake in artikel 
83quater, § I, eerste lid, niet kan ge
schieden, dat men zijn toevlucht moet 
nemen tot de toepassing van de andere 
berekeningswijzen aangegeven door arti
kel . 83quater, zonder uit het oog te 
verhezen dat 60 t.h. van het gemiddeld 
dagloon moet worden toegekend n, 

terwijl, overeenkomstig de macht hem 
toegekend door artikel I60, § 7, van het 
voornoemd koninklijk besluit van 20 de
cember I963, de minister het begrip 
gemiddeld dagloon nauwkeurig heeft 
omschr:;;ven ~m ook zijn berekeningswijze, 
door biJ art1kel 83quater van het minis
terieel besluit van 4 juni I964 een aantal 
regelen voor te schrijven welke, elk 
afzonderlijk, op een zekere, specifieke 
toestand betrekking hebben ; elk van 
deze regels toepasselijk is, met uitsluiting 
van de andere, zodra de voorwaarden 
eraan verbonden vervuld zijn ; daaruit 
volgt dat in dit geval, daar het vaststaat 
en ten andere niet betwist wordt dat 
verweerster, die enkel aanspraak kan 
maken op het voordeel van de werkloos
heidsuitkeringen binnen de grenzen be-

paald in artikeli30, § 2, I 0 , a en b, van 
het voornoemde koninklijk besluit van 
20 december I963, vrijwillig tewerk
gesteld is in een betrekking met verkorte 
werktijd en iedere week acht uur per 
per dag arbeidt van de dinsdag tot en 
met de ~.;ijdag, en betaald wordt per uur, 
zodat ZIJ beantwoordt aan de criteria 
bepaald in het vierde lid van § I. van het 
voornoemde artikel 83quater, haar ge
middeld dagloon moet berekend worden 
overeenkomstig de bepalingen van het 
voornoemde vierde lid, met uitsluiting 
van elke andere berekeningswijze en 
met name met uitsluiting van het eerste 
lid van ditzelfde artikel 83quater, § I ; 
door het tegendeel te beslissen, het 
arrest het wettelijk begrip « gemiddeld 
dagloon >> schendt en niet wettelijk 
gemotiveerd is (schending van aile in 
het middel aangehaalde wetsbepalingen 
inzonderheid artikel 97 van de Grond~ 
wet): 

Overwegende dat, luidens artikel 83qua
te1·, § I, vierde lid, van het ministerieel 
besluit van 4 juni I964 inzake werkloos
heid, het gemiddelde dagloon gelijk is 
aan een zesde van het normale weekloon 
waarop de werknemer aanspraak heeft, 
« voor de niet forfaitair per maand 
betaalde werknemer wiens wekelijkse 
arbeidsregeling noch over vijf, noch over 
zes dagen is gespreid >> ; 

Dat deze bepaling uiteraard toepassing 
vindt, wanneer de werknemer vier dagen 
of minder per week tewerkgesteld is ; 
dat de toepassing van het vierde lid van 
artikel 83quater, § I, die van het eerste lid 
van hetzelfde artikel uitsluit ; 

Overwegende dat het arrest derhalve 
ten onrechte beslist dat het gemiddelde 
dagloon van verweerster, die vier dagen 
per week tewerkgesteld was, moet worden 
bepaald met toepassing van het eerste 
en niet van het vierde lid van arti
kel 83quater, § I, van het ministerieel 
besluit van 4 juni I964 ; 

Dat het middel gegrond is ; 

Om die redenen, vernietigt het bestre
den arrest ; beveelt dat melding van dit 
arrest zal worden gemaakt op de kant 
van de vernietigde beslissing ; gelet op 
artikel IOI7, tweede lid, van het Gerech
telijk W etboek, veroordeelt eiser in de 
kosten ; verwijst de zaak naar het 
Arbeidshof te Brussel. 

4 januari I978. - 3e kamer. - Vo01·
zitter, de H. Gerniers, raadsheer waar
nemend voorzitter. - Verslaggever, de 
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H. Janssens. Gelijkluidende con
clusie (I), de H. Lenaerts, advocaat
generaal. - Pleiter, de H. L. Simont. 

Tweede zaak. 

(RIJKSDIENST VOOR ARBEIDSVOORZIENING, 
T, DE CLERCQ.) 

ARREST. 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 28 aprill975 door het Arbeids
hof te Gent gewezen ; 

Over het mid del afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 97 van de Grand
wet, I60, inzonderheid §§ 3 en 7, van het 
koninldijk besluit van 20 december 1963 
betreffende arbeidsvoorziening en werk
loosheid, zoals het is gewijzigd en aan
gevuld door de artikelen 5 van het 
koninklijk besluit van I3 oktober I97l, 
3 van het koninklijk besluit van 27 juni 
I973, 4 van het koninklijk besluit van 
29 jaimari I974 en 2 van het koninklijk 
besluit van 20 december I974, alsmede 
83qttater van het ministerieel besluit van 
4 juni I964 inzake werkloosheid, zoals 
het is gewijzigd en aangevuld door de 
artikelen 2 van het ministerieel besluit 
van 18 oktober I97I, 2 van het minis
terieel besluit van 28 juni I973, 3 van het 
ministerieel besluit van 30 januari I974 
en I van het ministerieel besluit van 
2 attgustus I97 4, 

doordat, na te hebben vastgesteld dat 
verweerster acht uur per dag werkte 
gedurende vier dagen per week, dat zij 
noch op vrijdag noch op zaterdag werkte 
en derhalve, ingevolge de bepalingen van 
artikel I30, § 2, a, van het koninldijk 
be:;luit van 20 december I963, slechts 
voor de eerste vier dagen van de week 
werkloosheidsuitkeringen kan genieten 
en dit op grond van 60 t.h. van haar 
gemiddeld dagloon, zoals bepaald in 
artikel 160, § 3, van voornoemd konink
lijk besluit, en zonder te hebben tegen
gesproken dat, zoals in eisers akte van 
hoger beroep was aangevoerd, verweer
ster behoorde tot de categorie van de niet 
forfaitair per maand betaalde werk-

(1) De conclusie van het openbaar ministerie 
is verschenen in Rechtsk. Weelcbl., 1977-1978, 
kol. 2063 en vlg. 

nemers, waarvan sprake in artikel 83qua
ter, § I, vierde lid, van het ministerieel 
besluit van 4 juni I964, het arrest beslist 
dat, bij de berekening van het gemiddeld 
dagloon waarop het bedrag van de 
werkloosheidsuitkering moet worden ge
baseerd, het weekloon van verweerster 
niet kan worden aangezien als het 
normaal weekloon, zoals bedoeld door 
voornoemd artikel 83quater, § I, en dat 
dit weekloon derhalve niet moet worden 
gedeeld door zes, zoals wordt bepaald 
in het vierde lid van dit artikel 83quater, 
§ I, maar wel door vier, zulks op grond 
van de overweging dat uit het tweede 
lid van dit artikel 83quater, § I, dat 
bepaalt dat voor de forfaitair per maand 
betaalde werknemer het gemiddeld dag
loon geacht wordt een vijfentwintigste 
van het maandloon te zijn, mag worden 
afgeleid dat door de uitdrukking " nor
male dienstbetrekking >> een " volle dienst
betrekking » moet worden bedoeld en dat 
derhalve als normaal weekloon het loon 
wordt bedoeld dat in een volle dienst
betrekking wordt verdiend, 

terwijl het arrest aan de bepalingen 
van genoemd artikel 83quater toevoegt 
door te beslissen dat onder " normaal 
weekloon >> wordt bedoeld " loon dat in 
een volle dienstbetrekking wordt ver
diend », daarbij steunt op een verkeerde 
gevolgtrekking uit het overigens ten 
deze niet toepasselijke tweede lid van 
genoemd artikel 83quater, § I, en aldus 
ten onrechte het vierde lid van dit 
artikel 83quater, § I, weigert toe te passen, 
zodat het arrest de bepalingen van dit 
artikel, inzonderheid de hierboven opge
somde alinea's alsmede artikel I60 van 
het koninklijk besluit van 20 december 
I963, ter uitvoering waarvan het minis
terieel besluit van 4 juni I964 genomen 
werd, schendt en derhalve niet wettelijk 
gerechtvaardigd is (schending van arti
kel 97 van de Grondwet) : 

Overwegende dat, luidens artikel 83qua
ter, § I, vierde lid, van het ministerieel 
besluit van 4 juni 1964 inzake werkloos
heid, het gemiddelde dagloon gelijk is 
aan een zesde van het normale weekloon 
waarop de werknemer aanspraak heeft, 
" voor de niet forfaitair per maand 
betaalde werknemer wiens wekelijkse 
arbeidsregeling noch over vijf, noch over 
zes dagen is gespreid >> ; 

Dat deze bepaling uiteraard toepassing 
vindt, wanneer de werknemer vier dagen 
of minder per week tewerkgesteld is 
en dus, luidens artikel I30, § I, van het 
koninklijk besluit van 20 december 1963, 
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niet wordt geacht in een volledige 
dienstbetrekking tewerkgesteld te zijn; 

Overwegende dat het arrest derhalve 
ten onrechte beslist dat met de term 
« normaal weekloon >>in voornoemd arti
kel 83quater, § 1, vierde lid, het loon 
wordt bedoeld dat in een << volledige >> 
dienstbetrekking wordt verdiend en hier
uit afleidt dat het weekloon van ver
weerster, die vier dagen per week tewerk
gesteld was, niet moet worden gedeeld 
door zes om het gemiddelde dagloon te 
bepalen; 

Dat het middel gegrond is ; 

Om die redenen, vernietigt het bestre
den arrest ; beveelt dat melding van dit 
arrest zal worden gemaakt op de kant 
van de vernietigde beslissing ; gelet op 
artikel 1017, tweede lid, van het Gerech
telijk Wetboek, veroordeelt eiser in de 
kosten ; verwijst de zaak naar het 
Arbeidshof te Brussel. 

4 januari 1978. - 3e kamer. - Vom·
zitter, de H. Gerniers, raadsheer waar
nemend voorzitter. - Verslaggever, de 
H. Janssens. - Gelijkluidende conclusie, 
de H. Lenaerts, advocaat-generaal. -
Pleiters, de HR. L. Simont en Biitzler. 

3e KAMER. - 4 januari 1978. 

1° ARBEIDSVOORZIENING.- SLUI
TING VAN ONDERNEMINGEN. - STOP
ZETTING VAN DE HOOFDACTIVITEIT VAN 
DE ONDERNEMING.- BEGRIP. 

2° REDENEN VAN DE VONNISSEN 
EN ARRESTEN. - BuRGERLIJKE 
ZAKEN.- MOTIVERINGSVERPLICHTING. 
- VORMVOORSCHRIFT. 

1° U it de vaststelling dat de inboedel en 
het materieel van de onderneming werden 
verkocht en dat het ganse personeel 
werd ontslagen en, behoudens enkele 
uitzonde1·ingen, na het Ve?'st1·ijlcen van 

(1) Raadpl. cass., 9 februari 1977 (A1'1'. 
cass., 1977, biz. 623). 

(2) Cass., 30 juni 1977 (Ar1·. cass., 1977, 
biz. 1126); raadpl. cass., 17 november en 
16 december 1977, supm, biz. 318 en 472; 
vgl. in strafzaken : cass., 7 februari 1977 
(Ar1•. cass., 1977, biz. 632}, en in beiasting
zaken: cass., 2 juni 1970 (ibid., 1970, biz. 914). 

de opzeggingstermijn niet opnieuw in 
dienst werd genomen door de onder
neming die de prod~tktiemiddelen heejt 
gekocht, kan de 1·echte1' wettelijk ajleiden 
dat de hoofdactiviteit van de ondememing 
dejinitief we1·d stopgezet (1). (Wet van 
28 juni 1966, art. 2, vierde lid.) 

2° De verplichting de vonnissen en a1·resten 
met 1·edenen te omkleden is een vorm
voorsch?'ijt; de omstandigheid dat de 
1·edengeving onj~tist is, levert geen 
schending van m·tikel 97 van de Grand
wet op (2). 

(FONDS TOT VERGOEDING VAN DE INGEV AL 
VAN SLUITING VAN ONDERNEMINGEN 
ONTSLAGEN WERKNEMERS, T. ROMBAUT.) 

ARREST. 

RET HOF;- Gelet op het bestreden 
arrest, op 28 juni 1976 door het Arbeids
hofte Gent gewezen; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 2 van de wet 
van 28 juni 1966 betreffende de schade
loosstelling van de werlmemers die 
ontslagen worden bij sluiting van onder
nemingen, zoals gewijzigd door de wet 
van 28 juli 1971, 3 van de wet van 20 juli 
1968 betreffende de toekenning van 
wachtgelden aan de werknemens die 
getroffen worden door sommige sluitin
gen van ondernemingen, zoals gewijzigd 
door de wet van 28 juli 1971, en 97 van 
de Grondwet, 

doordat het arrest het vonnis van de 
eerste rechter, waarbij de vordering van 
verweerder gegrond werd v~rklaard, 
bevestigt om de redenen dat, in verband 
met de definitieve stopzetting van de 
hoofdactiviteit van de naamloze vennoot
schap Tuberies Louis Julien te Gent, niet 
kan geloochend worden dat de econo
mische activiteit sedert 1 augustus 1972 
had opgehouden te bestaan, dat de 
overdracht van deze afdeling, zij het 
onrechtstreeks, naar de person!'mven
nootschap met beperkte aansprakelijk
heid Filamar geen eigenlijke overdracht 
was, vermits deze een loutere verandering 
van werkgever onderstelt die de exploi
tatie van de economische entiteit voortzet 
met behoud van het personeel dat 
voortwerkt onder hetzelfde statuut, het
geen ten deze niet het geval was, vermits 
de inboedel en het materiaal van de 
afdeling « N aamloze Vennootschap Tube
ries Louis J·ulien >> te Gent was verkocht 
en het personeel werd ontslagen, · dat 
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bijgevolg de wet van 28 juni 1966 in het 
geval van verweerder toepasselijk is, 
daar de personenvennootschap met be
perkte aansprakelijkheid Filamar slechts 
het personeel in dienst heeft gehouden, 
op enkele uitzonderingen na, tot op het 
ogenblik waarop de termijn van opzeg
ging hun betekend door de curator van 
het faillissement, een einde heeft ge
nomen, 

terwijl, eerste onderdeel, luidens de 
artikelen 2 van de wet van 28 juni 1966 
en 3 van de wet van 20 juli 1968, zoals 
deze bepalingen gewijzigd werden door 
de wet van 28 juli 1971, er sluiting van 
de onderneming is, wanneer, in geval 
van definitieve stopzetting van de hoofd
activiteit van de onderneming of van een 
afdeling ervan, het aantal tewerkgestelde 
werknemers wordt verminderd beneden 
het vierde van het aantal werknemers 
dat er gemiddeld was tewerkgesteld 
tijdens het kalenderjaar dat datgene 
voorafgaat waarin de stopzetting van de 
activiteit zich voordoet, en het arrest, 
door te oordelen dat er definitieve stop
zetting van de hoofdactiviteit is, wanneer 
het materiaal en de inboedel van de 
naamloze vennootschap Tuberies Louis 
Julien te Gent verkocht werd en het 
personeel werd ontslagen, de wettelijke 
voorwaarden van sluiting van de onder
naming en het wettelijk begrip « defini
tieve stopzetting van de hoofdactiviteit 
van de onderneming >> miskent (schending 
van de artikelen 2 van de wet van 28 juni 
1966 en 3 van de wet van 20 juli 1968); 

tweede onderdeel, eiser in zijn verzoek
schrift in hoger beroep had staande 
gehouden, en nog staande houdt, dat 
een onderbreking van de hoofdactiviteit 
van de onderneming gedurende een 
bepaalde periode niet als een definitieve 
stopzetting kan worden aangezien, zolang 
de uiterlijk aanwijsbare intentie bestaat 
de hoofdactiviteit binnen de onderneming 
te hernemen, dat ten deze de hoofd
activiteit van de afdeling Tuberies te 
Gent gedurende een jaar ongeveer onder
broken werd, dat er ondertussen tijdens 
deze periode een zeer belangrijke ver
effeningswerkzaamheid vastgesteld werd 
en dat tevens onderhandelingen gevoerd 
werden mntrent de overneming van het 
bedrijf, en dat op 1 augustus 1972, 
datum waarop de overneming van de 
afdeling effectief werd, de hoofdactiviteit 
hernomen werd, zodat er van definitieve 
stopzetting van de hoofdactiviteit geen 
sprake kan zijn (schending van de 
artikelen 2 .van de wet van 28 juni 1966 
en 3 van de wet van 20 juli 1968) ; 

derde onderdeel, voormelde motieven 
van het arrest geen wettelijke basis 
vormen voor de veroordeling van eiser, 
nude wettelijke voorwaarden van sluiting 
van de onderneming niet aanwezig zijn, 
waardoor het arrest niet regelmatig met 
redenen omldeed is (schending van 
artikel 97 van de Grondwet) : 

W at het eerste en het tweede onderdeel 
betreft : 

Overwegende dat, luidens artikel 2, 
vierde lid, van de wet van 28 juni 1966, 
er « sluiting van de onderneming » is 
wanneer, ingeval van definitieve stop
zetting van de hoofdactiviteit van de 
onderneming of van een afdeling ervan, 
het aantal tewerkgestelde werlmemers 
wordt verminderd beneden het vierde 
van het aantal werknemers dat er 
gemiddeld was tewerkgesteld tijdens 
het kalenderjaar dat datgene voorafgaat 
waarin de stopzetting van de activiteit 
zich voordoet ; 

Overwege;1.de dat het de rechter 
behoort op grond van de feitelijke 
omstandigheden van de zaak te oordelen 
of de hoofdactiviteit van de onderneming 
of van een afdeling ervan definitief werd 
stopgezet; 

Overwegende dat het arrest vaststelt 
dat de « Societe anonyme Etablissements 
Louis Julien», waarvan de naamloze 
vennootschap « Tuberies Louis Julien» 
te Gent een afdeling was, failliet werd 
verklaard en dat de inboedel en het 
materieel van bedoelde afdeling door de 
curatoren werden verkocht en het ganse 
personeel werd ontslagen ; . 

Dat, nu de onderneming het samen 
bestaan onderstelt van produktiemid
delen en arbeidskrachten, de rechter ten 
deze wettelijk kon oordelen dat, nu de 
ene verkocht werden en de anderen ont
slagen, de entiteit naamloze vennoot
schap « Tuberies Louis Julien» vanuit 
bedrijfsoogpunt niet meer bestond ; 

Overwegende dat het arrest bovendien 
beslist dat de beweerde overdracht van 
de afdeling naamloze vennootschap « Tu
beries Louis Julien», en dan nog on
rechtstreeks, naar de personenvennoot
schap met beperkte aansprakelijkheid 
« Filamar » geen eigenlijke overdracht 
was, vermits deze laatste vennootschap 
de economische entiteit niet heeft voort
gezet met behoud van het personeel dat 
voortwerkt onder hetzelfde statuut, en 
dat de omstandigheid dat een drietal 
bedienden achtereenvolgens in dienst 
waren van de naamloze vennootschap 
<< Tuberies .Louis Julien» en de tussen,-
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persoon Lammerant en het bleven bij 
de personenvennootschap met beperkte 
aansprakelijkheid « Filamar », zij het in 
.verschillende functies, geen afbreuk doet 
aan de definitieve stopzetting van de 
afdeling naamloze vennootschap << Tube
ries Louis Julien » te Gent; 
· Overwegende dat uit de vaststelling 
dat de inboedel en het materieel van de 
onderneming werden verkocht en dat 
het ganse personeel werd ontslagen en, 
behoudens enkele uitzonderingen, na 
het verstrijken van de opzeggingstermijn 
niet opnieuw in dienst werd genomen 
door de onderneming die de produktie
middelen heeft gekocht, de rechters 
wettelijk hebben kunnen afleiden dat de 
hoofdactiviteit van de onderneming defi
nitief werd stopgezet ; 

W at het derde onderdeel betreft : 

.. Overwegende dat. het onderdeel de 
schending van artikel 97 van de Grondwet 
inroept omdat het arrest steunt op 
motieven welke, naar de mening van 
eiser, in strijd zijn met de wetten van 
28 juni 1966 en 20 juli 1968 en welke 
het derhalve niet wettelijk zouden kunnen 
rechtvaardigen ; 

Overwegende dat deze grief vreemd is 
aan het loutere vormvereiste dat het 
;voorwerp uitmaakt van voormeld ar
tikel; 

Dat het middel niet kan aangenomen 
worden; 

Over het tweede middel, 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen ; 

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

4 januari 1978. - 3e kamer. - Vom·
zittm· en Verslaggever, de H. Naulaerts, 
raadsheer waarnemend voorzitter. 
Gelijkluidende conclusie, de H. Lenaerts, 
advocaat-generaal. - Pleiters, de HR. 
De Baeck en Hutzler. 

Op dezelfde dag werden 25 identieke 
arresten gewezen op de voorziening 
van dezelfde eiser. 

(1) Raadpl. cass., 24 oktober 1946 (An·. 
cass., 1946, blz. 353) en 27 oktober 1971 
(ibid., 1972, blz. 271); DE LEYE, De vergoe
ding van arbeidsongevallen, nr. 258, blz. 178 ; 
Rep. prat. dr. belge, Compl. I, vo Accidents 

3e KAMER. - 4 januari 1978. 

ARBEIDSONGEV AL. - VERZEKERING. 
- VERBOD EEN VERVALBEDING IN TE 
ROEPEN.- DRAAGWIJ'DTE. 

Het verbod een vervalbeding in te roepen 
tegen de personen die rechten op een 
vergoeding kunnen doen gelden, verplicht 
de verzekeraar niet tot vergoeding van 
een arbeidsongeval dat ve1·oorzaakt is 
door een 1·isico dat door de verzekerings
overeenkomst niet gedekt is (1). (Gecoor
dineerde wetten van 28 september 
1931, art. 15, vierde lid [2].) 

(NAAMLOZE VENNOOTSCHAP 
«LA PRESERVATRICE », T. PEREZ-CUELLAS 

EN LITISCONSORTEN.) 

ARREST. 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 17 november 1976 door het 
Arbeidshof te Antwerpen gewezen ; 

Over het middel afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 15, vierde lid, van 
de bij koninklijk besluit van 28 september 
1931 gecoordineerde wetten op de vergoe
ding der schade voortspruitende uit de 
arbeidsongevallen en 55 van de Arbeids
ongevallenwet van 10 april 1971, 

doordat het arrest, na geconstateerd 
te hebben dat eiseres voorhield dat in het 
verzekeringscontract, tussen haar en 
verweerder Perez-Cuellas gesloten, het 
aan afbraakwerken inherente risico niet 
was opgenomen, dit middel verwerpt 
door de beschouwing dat luidens voor
melde wettelijke bepalingen door de 
gemachtigde verzekeraar geen enkel 
vervalbeding mag worden ingeroepen 
tegen de personen die rechten op de 
vergoeding kunnen laten gelden, 

te1·wijl voormelde artikelen 15, vierde 
lid, van de gecoordineerde wetten op de 
vergoeding der schade voortspruitende 
uit de arbeidsongevallen en 55 van 
voormelde Arbeidsongevallenwet geens
zins aan de gemachtigde verzekeraar 
verbieden te laten gelden dat het risico 
dat aanleiding gaf tot het ongeval, in de 

du t?·avail, nrs. 905 en 906; Les Novelles, 
Droit social, IV, Accidents du travail et 
maladies professionnelles, nr. 1310. 

(2) Thans artikel 55 van de Arbeidsonge
vallenwet van 10 april 1971. 
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verzekeringsovereenkomst niet werd op
genomen: 

Overwegende dat het verweer onder 
meer stelde dat in het onderwerpelijke 
geval de verzekeringsovereenkomst voor 
arbeidsongevallen de werken specifieerde 
waarop ze betrekking had en dat het 
arbeidsongeval was gebeurd tijdens en 
door het feit van andere werken ; dat 
het verweer hieruit afleidde dat er " geen 
verzekering » was voor deze werken ; 

Overwegende dat luidens artikel I5, 
laatste lid, van de toen vigerende wetten 
op de vergoeding van de schade voort
spruitende uit de arbeidsongevallen, 
gecoordineerd op 28 september I93l, 
geen enkel vervalbeding door de ge
machtigde verzekeraar mag ingeroepen 
worden tegen de personen die rechten 
op een vergoeding kunnen laten gelden ; 

Overwegende dat niettemin moet wor
den nagegaan welk risico de arbeids
ongevallenverzekering dekt, met name 
of ze betrekking heeft op de werken 
tijdens welke en door het feit waarvan 
het arbeidsongeval is gebeurd ; 

Overwegende dat, door bedoeld ver
weer afte wijzen op grond van artikell5, 
laatste lid, het arrest deze wetsbepaling 
schendt; 

Dat het middel gegrond is ; 

Om die redenen, vernietigt het bestre
den arrest in zoverre het hoger beroep 
van eiseres als ongegrond wordt afge
wezen, de zaak terug naar de eerste 
rechter wordt verwezen en beslist wordt 
over de kosten ; beveelt dat van dit 
arrest melding zal worden gemaakt op 
de kant van de gedeeltelijk vernietigde 
beslissing ; houdt de kosten aan, opdat 
erover door de feitenrechter zou worden 
beslist ; verwijst de zaak naar het 
Arbeidshof te Gent. 

4 januari I978.- 36 kamer.- Voor
zitter, de H. Gerniers, raadsheer waar
nemend voorzitter. - Verslaggever, de 
H. Janssens. - Gelijkluidende conclusie, 
de H. Lenaerts, advocaat-generaal. 
Pleiter, de H. Bayart. 

36 KAMER. - 4 januari 1978. 

I ° CASSATIEMIDDELEN. - DIENST
PLICHT.- MID DEL DAT ENKEL BETREK· 

KING HEEFT OP DE BETEKENING VAN 
DE BESTREDEN BESLISSING. - NIET
ONTV ANKELIJKHEID. 

20 DIENSTPLICHT. - UITSTEL EN 
VRIJLATING VAN DIENST OP MORELE 
GROND. TE LAAT INGEDIENDE 
AANVRAAG. - 0PHEFFING VAN RET 
VERVAL OM UITZONDERLIJKE REDENEN. 

0NAANTASTBARE BEOORDELING 
DOOR DE MILITIEGERECHTEN. 

l 0 Niet ontvankelijlc, tot staving van een 
voorziening tegen een beslissing van 
de H age M ilitieraad, is het middel dat 
enkel betrekking heejt op de betekening 
van de bestreden beslissing (I). (Dienst
plichtwetten, gecoordineerd op 30 april 
I962, art. 50.) 

2° De militiegerechten oordelen op onaan
tastbare wijze over de uitzonderlijke 
redenen aangevoerd tot ophejfing van 
het verval van een te laat ingediende 
aanvraag om uitstel of vrijlating van 
dienst op morele grand (2). (Dienst
plichtwetten, gecoordineerd op 30 april 
I962, art. 20, § 3.) 

(BIELEN.) 

Met de notities overeenstemmend 
arrest. 

4 januari 1978. - 36 kamer. - Voor
zitter en Verslaggever, de H. Gerniers, 
raadsheer waarnemend voorzitter. 
Gelijkluidende conclusie, de H. Lenaerts, 
advocaat-generaal. - Pleiter, de H. J. 
Coch (van de balie te Tongeren). 

26 KAMER. - 4 januari 1978. 

I 0 WEGVERKEER. - WEGVERKEERSC 
REGLEMENT VAN 14 MAART I968, ARTI
KEL 36 EN Ill, LID 2. - VoERTUIG 
DAT STATIONEERT AAN GENE KANT VAN 
DE DENKBEELDIGE WEGRAND AANGE
WEZEN DOOR EEN DOORLOPENDE GELE 
STREEP.- OPENING VAN RET PORTIER; 

(1) Cass., 17 augustus 1977 (Arr. cass., 
1977, biz. 1138). 

(2) Cass., 10 maart 1976 (Arr. cass., 1976, 
biz. 797). 
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- TOEPASSlNG VAN DE REGEL VAST
GESTELD DOOR ARTIKEL 36 VAN DIT 
REGLEMENT. 

2° CASSATIE. ----' O:MvANG. - STRA.F· 
ZAKEN. - NIET BEPERKTE VOOR
ZIENING VAN DE BEKLAAGDE.- VER
NIETIGING VAN DE BESLISSING OP DE 
STRAFVORDERING. - BRENGT DIENTEN
GEVOLGE VERNIETIGING MEDE VAN DE 
DEFINITIEVE EN NIET DEFINITIEVE 
BESLISSINGEN OP DE TEGEN HEM 
INGESTELDE BURGERLIJKE REOHTSVOR
DERINGEN. 

1° De afbakening doo1· middel van de door
lopende gele streep, als bedoeld in arti
kel 111, lid 2, van het Wegverkeers
reglement van 14 maart 1968, aan gene 
kant waarvan het stationeren van voer
tuigen toegelaten. is, onttrekt dit gedeelte 
van de openbare weg niet aan het vel'· 
keer van de voertuigen in het algemeen 
en artikel 36 van dit wegverlceers
reglement beschermt elke weggebruiker 
van de openbare weg, die m·op rijdt (1). 

2° Vernietiging, op de niet beperkte voor
ziening van de beklaagde, van de 
beslissing op de strajvordering brengt 
dientengevolge vernietiging mede van 
de definitieve en niet definitieve beslis
singen op de tegen hem ingestelde 
burgerlijke rechtsvorderingen, die het 
gevolg zijn van de eerste, hoewel de 
voorziening tegen de niet definitieve 
beslissingen vooralsnog niet ontvan
kelijk is (2). 

(ROBYN, T. PLANOKAERT EN OONSORTEN.) 

ARREST (ve1·taling). 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 27 april 1977 door het Hof 
van Beroep te Brussel gewezen ; 

I. In· zoverre de voorziening gericht is 
tegen de beslissingen op. de civielrechte
lijke vorderingen van de verweerders 
Planckaert en personenvem10otschap met 
beperkte aansprakelijkheid La Comete 

(1) Cass., 10 mei 1971 (Ar1·. cass., 1971, 
blz. 896). 

(2) Cass., 21 juni 1976 (Ar1·. cass., 1976, 
blz. 1184). 

Onder de gelding van het nieuw W eg
verkeersreglement, dat in werking· is getreden 
op 1 mei 1976; kan men zioh niet meer be
roepen op deze reohtspraak. Artikel 75.2 

Overwegende dat eiser afstand doet 
van zijn voorziening ; 

II. In zoverre de voorziening gericht 
is tegen de beslissing op de strafvordering 
ten laste van de verweerder Planckaert : 

Overwegende dat eiser als beklaagde 
niet bevoegd is om zich in cassatie te 
voorzien tegen de beslissing op de straf
vordering ten laste van een mede
beklaagde; 

III. In zoverre de voorziening gericht 
is tegen de beslissing op de strafvordering 
ten laste van eiser uit hoofde van de 
telastlegging B : 

Overwegende dat de voorziening niet 
ontvankelijk is bij gebrek aan belang, 
in zoverre zij gericht is tegen de beslissing 
die ten aanzien van die telastlegging de 
verjaring van de strafvordering vast
stelt; 

IV. Op het overige van de voorziening: 

Over het middel afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 8-1, 12-1 zoals dat 
gewijzigd werd bij koninklijk besluit van 
13 oktober 1971, 5, 36, ll1, lid 2, van het 
koninklijk besluit van 14 maart 1968 
houdende algemeen reglement op de 
politie van het wegverkeer, 418, 420 van 
het Strafwetboek, 1382, 1383 van het 
Burgerlijk Wetboek en 97 van de 
Grondwet, 

doordat het arrest het beroepen vonnis 
bevestigt in zoverre dat vonnis eiser uit 
hoofde van onopzettelijke verwondingen 
tot een geldboete van 200 frank, tot de 
kosten en tot vergoeding van de schade 
van de burgerlijke partijen veroordeelt, 
hem voor drie maanden vervallen ver
klaart van het recht een voertuig te 
besturen van de categorieen A en B, 
verweerder vrijspreekt van de hem ten 
laste gelegde overtreding van artikel 36 
van het W egverkeersreglement en de 
strafrechter dienvolgens onbevoegd ver
klaart om kennis te nemen van de door 

van het koninklijk besluit van 1 december 
1975 bepaalt immers dat het deel van de 
openbare weg, dat gelegen is aan de andere 
kant van een witte streep ( een gele tot de 
1• januari 1978) die op de rijbaan is.aange
braoht om de denkbeeldige rand. van die 
rijbaan aan te duiden, voorbehouden is voor 
het stilstaan en parkeren, behalve op ·.auto
snelwegen en autowegen. 
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eiser bij rechtstreekse dagvaarding tegen 
verWeerder ingestelde civielrechtelijke 
vorderingen, op grand dat « de behlaagde 
(thans eiser) alle nodige ruimte had om 
de kruising uit te voeren zonder enige 
moeite, en onder meer zonde-r daartoe 
ook maar enigermate op de rechts van 
hem gelegen parkeerstrook hoeven te 
komen die aan de kant van de rijbaan 
met een gele doorlopende streep was 
afgebakend; dat de technisch adviseurs 
van de rechtstreeks gedaagde beldaagde 
(thans verweerder) allebei aannemen dat 

11et geopend portier van gedaagde Planc
kaert v66r het ongeval niet uit de 
parkeerstrook uitstak. .. , dat Robyn 
(thans eiser) zonder verantwoording ge
deeltelijk op de parkeerstrook reed ; dat 
in het, dossier geen enkel gegeven voor
handen is ten bewijze dat Planckaert 
het portier van zijn wagen zou geopend 
hebben net toen de behlaagde aankwam; 
dat, hoe dan ook, ten laste van de 
rechtstreeks gedaagde partij geen enkele 
·oorzakelijk met het ongeval verbonden 
fout bewezen is ; dat de aansprakelijk
heid volledig ten laste valt van de 
beklaagde Robyn omdat die op het voor 
parkeren van voertuigen bestemde deel 
van de rijbaan tegen een zichtbare 
hindernis aangereden is terwijl geen 
enkele geldige reden hem verplichtte 
zozeer rechts te houden "• 

terwijl, eerste onderdeel, het feit dat een 
gedeelte van de rijbaan afgebakend is 
door middel van de in artikel Ill, lid 2, 
van het W egverkeersreglement van 
14 maart 1968 bedoelde doorlopende 
gele streep aan gene kant waarvan het 
stationeren van voertuigen is toegestaan, 
niet betekent dat dat gedeelte van de 
rijbaan voor het verkeer van voertuigen 
in het algemeen afgesloten is, en terwijl 
elke daarop rijdende weggebruiker door 
artikel 36 van voormeld reglement 
beschermd is, zodat het bestreden arrest, 
doordien het eiser veroordeelt wegens 
onopzettelijke verwondingen omdat het 
hem aan voorzichtigheid zou hebben 
ontbroken door cc zonder verantwoording " 
op het cc uitsluitend >> voor parkeren 
<< bestemde » gedeelte van de rijbaan te 
rijden, een schending inhoudt van arti
kel Ill, lid 2, van dat zelfde Weg
verkeersreglement, dat aan de bestuur
ders de verplichting oplegt zo dicht 
mogelijk bij de rechterrand van de 
rijbaan te rijden, en van de artikelen 418, 
420 van het Strafwetboek, 1382 en 1383 
van het Burgerlijk Wetboek; 

tweede onderdeel, artikel 36 van het 
Wegverkeersreglementvan 14maart 1968 

verbiedt aan de zijde waar het verkeer 
van andere weggebruikers geschiedt het 
portier van een voertuig te openen of 
in- of uit te stappen zonder zich ervan 
te hebben vergewist dat zulks geen gevaar 
voor die weggebruikers kan opleveren 
of hen niet kan hinderen, en artikel 8-1 
algemenerwijze verbiedt het verkeer te 
hinderen of onveilig te maken; het voor 
de naleving van de artikelen 8-1 en 36 
dus niet voldoende is dat de weggebruiker 
die het portier opent of uit zijn voertuig 
stapt, door de andere weggebruikers kan 
worden gezien, maar hij overigens voor 
deze laatsten geen gevaar noch zelfs een 
hinder mag opleveren ; waaruit volgt dat 
de beslissing van het bestreden arrest, 
waarbij eiser veroordeeld wordt wegens 
onopzettelijke slagen en voor het ongeval 
volledig aansprakelijk wordt gesteld 
omdat hij tegen een cc zichtbare » hinder
nis is aangereden, en waarbij tweede 
verweerder anderzijds op dezelfde grond 
wordt vrijgesproken, zonder dat daarbij 
wordt vastgesteld dat deze voor eiser 
generlei hinder heeft verwekt, en waarbij 
dienvolgens het strafgerecht onbevoegd 
wordt verhlaard om kennis te nemen 
van eisers civielrechtelijke vordering, 
niet wettelijk met redenen is omhleed 
ten opzichte van de voormelde arti
kelen 8-1 en 36 (schending van de 
artikelen Sci en 36 van het Wegverkeers
reglement, 418 en 420 van het Straf
wetboek, 1382 en 1383 van het Burgerlijk 
Wetboek en 97 van de Grondwet) : 

Wat het eerste onderdeel betreft : 

Overwegende dat het gedeelte van de 
rijbaan aan gene kant van de overeen
komstig artikel Ill, tweede lid, van het 
W egverkeersreglement (koninhlijk besluit 
van 14 maart 1968) aangebrachte gele 
streep niet voor het verkeer is afgesloten 
en dat artikel 36 van dat reglement op 
dat gedeelte van de openbare weg van 
toepassing is ; 

Overwegende dat het arrest die wette
lijke bepalingen miskent doordien het 
beslist dat cc eiser, zonder verantwoor
ding, met een aanmerkelijk gedeelte van 
zijn voertuig op de door de doorlopende 
gele streep afgebakende parkeerstrook 
reed » toen hij verweerder Planckaert en 
het geopend portier van diens voertuig 
aanreed; 

Overwegende dat naar luid van arti
kel 36 van het Wegverkeersreglement 
(koninhlijk besluit van 14 maart 1968) 
niemand aan de zijde waar het verkeer 
van andere weggebruikers geschiedt, 
het portier van een voertuig mag openen 



____;_ 530 

of in of uit mag stappen zonder zich 
ervan te hebben vergewist dat zulks 
geen gevaar voor deze laatsten kan 
opleveren of hen niet kan hinderen ; 

Overwegende dat het arrest op de 
enkele in het middel vermelde grand de 
verweerder Planckaert van aile aan
sprakelijkheid ontslaat en daarmee zijn 
beslissing niet wettelijk verantwoordt ; 

Dat het middel gegrond is ; 
Overwegende dat wanneer, op de niet 

beperkte voorziening van de beklaagde, 
de beslissing op de strafvordering te 
zijnen laste vernietigd wordt, zulks de 
vernietiging meebrengt van de definitieve 
en niet definitieve beslissingen die op de 
tegen hem ingestelde civielrechtelijke 
vorderingen zijn gewezen en die het 
gevolg zijn van de beslissing op de 
strafvordering, ook al heeft de beklaagde, 
wat de niet definitieve beslissing betreft, 
van zijn voorziening afstand gedaan 
zonder in die beslissing te berusten ; 

Om die redenen, decreteert de afstand 
van de voorziening in zoverre die gericht 
is tegen de beslissingen op de civiel
rechtelijke vorderingen van de ver
weerders Planckaert en personenven
nootschap met beperkte aansprakelijk
heid La Comete ; vernietigt het bestreden 
arrest, behalve in zoverre het uitspraak 
doet over de strafvordering ten laste 
van de verweerder Planckaert en het 
eiser vrijspreekt van de telastlegging B ; 
beveelt dat van dit arrest zal worden 
melding gemaakt op de kant van de 
gedeeltelijk vernietigde beslissing ; ver
oordeelt verweerders in de kosten ; 
verwijst de aldus beperkte zaak naar het 
Hof van Beroep te Bergen. 

4 januari 1978.- 2e kamer.- Voor
zitter, Baron Richard, voorzitter. -
Verslaggever, de H. Mahillon. - Gelijk
luidende oonolusie, de H. Charles, advo
caat-generaal. - Pleiters, de HR. A. De 
Bruyn en L. Simont. 

2e KAMER. - 4 januari 1978. 

1° WEGVERKEER. - WEGVERKEERS
REGLEMENT. - KONINKLIJK BESLUIT 
VAN 1 DECEMBER 1975. - VERPLIOH
TING VOOR DE BESTUURDERS OP HET 
KRUISPUNT. - VERPLIOHTING ONAF
HANKELIJK VAN DE VERPLIOHTING 
ZIOH TE GEDRAGEN NAAR DE VOOR-

SORTERINGSPIJLEN WAARVAN SPR~KEl 

IS IN ARTIKEL 77.1, EERSTE LID. 

2° WEGVERKEER. - MINISTERIEEL 
BESLUIT VAN 11 OKTOBER 1976 WAAR
BIJ DE MINIMUM AFMETINGEN EN DE 
BIJZONDERE PLAATSINGSVOORW AARDEN 
VAN DE VERKEERSTEKENS WORDEN 
BEPAALD. VOORSOHRIFTEN VAN 
ARTIKEL 19.1, 2°, DIE ENKEL BETREK
KING HEBBEN OP DE VOORSORTERINGS
PIJLEN WAARVAN SPRAKE IS IN ARTI
KEL 77.1, EERSTE LID, VAN HET 
WEGVERKEERSREGLEMENT. 

1° De verpliohting die bij artikel 77.1, 
tweede lid, van het W egvm·keersreglement 
van 1 december 1975 aan de bestuurde1·s 
is opgelegd om op het kruispunt de of een 
van de richtingen te volgen die aangewe
zen zijn op de rijst1·ook waarin zij zich 
bevinden is onafhankelijk van de ver
plichting zich te ged1·agen naa1· de 
voorsorteringspijlen waarvan sprake is 
in artikel 77.1, eerste lid, en die bij het 
naderen van een kruispunt de rijstrook 
aanduiden die de bestuurders moeten 
volgen om in de door de pijlen aan
gewezen richting te rijden. 

2° De voorschriften van a1·tikel 19.1, 2°, 
van het ministerieel besluit van 11 ok
tober 1976 luidens hetwelk, « telkens 
wanneer de plaatsgesteldheid het toelaat, 
ten minste drie opeenvolgende. voo1'
sorteringspijlen voor het kruispunt 
moeten worden aangebracht », hebben 
enkel betrekking op de voorsorterings
pijlen waarvan sprake is in artilcel 77.1, 
eerste lid, van het W egverlceers1•eglement 
van 1 december 1975. 

(DIEU, T. ROOYAOKERS · 
EN NAAMLOZE VENNOOTSOHAP 

« VERBEEK ».) 

ARREST (vertaling). 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 7 oktober 1977 in hager 
beroep gewezen door de Correctionele 
Rechtbank te Luik ; 

I. In zoverre de voorziening gericht is 
tegen de beslissing waarbij eiser wordt 
vrijgesproken van de telastlegging B : 

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

II. In zoverre de voorziening gericht 
is tegen de beslissing op de strafv:ordering 
ten laste van de verweerder Rooyackers ·: 
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Overwegende dat eiser als mede
beklaagde en als burgerlijke partij die 
in geen kosten van die vordering veroor
deeld werd, niet bevoegd is om zich 
tegen die beslissing in cassatie te voor
zien; 

III. Op het overige van de voor
ziening: 

Over het middel afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 97 van de Grand
wet, I54 van het Wetboek van Straf
vordering, 12.2, 77 van het koninklijk 
besluit van I december I975, I382 en 
I383 van het Burgerlijk Wetboek, 

doordat, ter verwerping van de ver
dediging waarbij eiser betoogde dat 
verweerder, doordien hij de aanwijzing 
van de op de weg aangebrachte pijl die 
hem verplichtte rechts af te slaan, niet 
in acht heeft genomen en rechtsdoor is 
gereden, te kort geschoten is in de 
bijzondere voorzichtigheid die op de 
kruispunten geboden is, en dat door die 
abnormale gedraging de aanwezigheid 
van zijn voertuig ter plaatse van de 
botsing voor eiser een niet te voorziene 
hindernis heeft opgeleverd, het vonnis 
vermeldt : I 0 dat de uitgangspositie van 
verweerder kan worden verklaard door 
het feit dat de voorsorteringspijlen niet 
herhaald waren en dat die pijlen in de 
linker rijstrook verborgen waren door 
een vrachtwagen die er overheen stond ; 
2° dat geen enkele richtingsaanwijzer 
van verweerders wagen in werking was ; 
3° dat eiser niet mocht rekenen dat 
verweerder rechts zou afslaan ter na
koming van een enkele pijl waarvan het 
zeer de vraag is of eiser het bestaan 
ervan kende, 

terwiH de eerste grond een miskenning 
inhoudt van de bepaling van artikel 77 
van het koninklijk besluit van I december 
I975 die de bestuurders verplicht cc de of 
een van de richtingen te volgen die 
aangewezen zijn op de rijstrook waarin 
zij zich bevinden », in welk verband het 
van geen belang is dat verweerder de 
richting van de pijlen onder de vracht
wagen niet heeft kunnen zien ; de tweede 
grand niet ter zake dienend is, aangezien 
het feit dat verweerder geen enkele 
richtingsaanwijzer in werking had gesteld 
hem enerzijds niet van de verplichting 
ontsloeg rechts af te slaan en anderzijds 
geen zekere aanduiding opleverde dat 
hij voomemens was rechtdoor te rijden ; 
de derde grond een miskenning inhoudt 
van eisers verklaring luidens welke hij 
het kruispunt kende en de pijlmarkerin
gen gezien had v66r hij zijn richtings-

verandering aanvatte, en, in ieder geval, 
onwettelijk steunt op eisers bekendheid 
met de plaats : 

Overwegende dat, enerzijds, de bij het 
tweede lid van artikel 77.I van het Weg
verkeersreglement (koninklijk besluit van 
I december I975) aan de bestuurders 
opgelegde verplichting om, op het kruis
punt, de of een van de richtingen te 
volgen die aangewezen zijn op de rijstrook 
waarin zij zich bevinden, onafhankelijk 
is van de verplichting zich te gedragen 
naar de bij het eerste lid van artikel 77 .I 
bepaalde voorsorteringspijlen die, bij 
het naderen van een kruispunt, de 
rijstrook aanduiden die de bestuurders 
moeten volgen om in de door die pijlen 
aangewezen richting te rijden ; 

Dat, anderzijds, de voorschriften van 
artikel I9.I, 2°, van het ministerieel 
besluit van 11 oktober I976, luidens 
hetwelk " telkens wanneer de plaats
gesteldheid het toelaat, ten minste drie 
opeenvolgende voorsorteringspijlen v66r 
het kruispunt moeten worden aange
bracht », enkel betrekking hebben op de 
voorsorteringspijlen ; 

Overwegende dat het vonnis derhalve, 
door verweerder vrij te spreken en eiser 
(uit hoofde van de telastleggingen A, 0 
en D) te veroordelen op grand van de 
overwegingen dat" verweerders uitgangs
positie v66r de verkeerslichten kan 
worden verklaard door het feit dat de 
voorsorteringspijlen niet herhaald waren » 
en " dat eiser niet mocht rekenen dat 
verweerder rechts zou afslaan ter nako
ming van een enkele pijl "• het voormelde 
artikel 77.I, tweede lid, schendt en zijn 
beslissing niet wettelijk verantwoordt ,; 

Dat het middel gegrond is ; 

Om die redenen, vernietigt het bestre
den vonnis in zoverre het, bij zijn 
uitspraak over de strafvordering ten 
laste van eiser, deze laatste veroordeelt, 
en in zoverre het uitspraak doet over de 
civielrechtelijke vorderingen ; verwerpt 
de voorziening voor het overige ; beveelt 
dat van dit arrest zal worden melding 
gemaakt op de kant van de gecleeltelijk 
vernietigde beslissing ; veroordeelt eiser 
in een viercle en elke verweerder in de 
helft van de resterende clrie vierde van 
de kosten ; verwijst de alclus beperkte 
zaak naar de Correctionele Rechtbank 
te Hoei, zitting houdend m hager 
beroep. 

4 januari I978. - 2e kamer. - Voor
zitter, Baron Richard, voorzitter. -
Verslaggever, Mevr. Raymond-Dechar-
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neux. - GeliJkluidende conclusie, de 
H. Charles, advocaat-generaal. - Pleiter, 
de H. J.-M. Delfosse (van de balie te 
Luik). 

2e KAMER. - 4 januari 1978. 

CASSATIEMIDDELEN. STRAFZA-
KEN. - STRAFVORDERING. - EEN 
ENKELE STRAF UITGESPROKEN WEGENS 
VERSOHEIDENE MISDRIJVEN. - STRAF 
WETTELIJK VERANTWOORD DOOR EEN 
ANDER MISDRIJF. - NIET-ONTVANKE
LIJKHEID. 

W anneer we gens verscheidene misd1·i}ven 
een enkele straf is uitgesproken, is niet 
ontvankeliJk, wegens het ontbreken van 
belang, de eis tot vernietiging van de 
beslissing op de strajvorde1·ing, die 
gegrond is op een middel dat slechts op 
een van deze misdrijven betrekking 
heejt, als de uitgesproken straj wettelijk 
verantwoord bliift door een ander mis
drijj (1). (Artt. 411 en 414 Sv.) 

(BONJEAN.) 

Met de notitie overeenste=end 
arrest. 

4 januari 1978.- 2e kamer.- Voor
zitter, Baron Richard, voorzitter. -
Verslaggever, de H. Stranard. - GeliJk
luidende conclusie, de H. Charles, advo
caat-generaal. - Pleiter, de H. Vander 
Elst (van de balie te Brussel). 

26 KAMER. - 4 januari 1978. 

1° RECHTEN VAN DE VERDEDI
GING.- STRAFZAKEN.- VERZET VAN 
J)E BEKLAAGDE TEGEN HET ARREST 
WAARBIJ HIJ BIJ VERSTEK WORDT 
VEROORDEELD. - BEKLAAGDE DI:El 
VERSOHIJNT OP DE TEREOHTZITTING 
WAARVAN DE DATUM IN DE VERZET
AKTE WAS VERMELD. - VERZET DAT 
ONGEDAAN IS VERKLAARD, OP EEN 

(1) Cass., 6 september 1977, supra, biz. 13. 

TEREOHTZITTING WAARVOOR GEEN DAG
VAARDING IS UITGEBRAOHT. - SOHEN
DING VAN DE REOHTEN VAN DE VERDE
DIGING. 

2° CASSATIE. - OMVANG. - STRAF
ZAKEN. - VERNIETIGING VAN EEN 
EERSTE BESLISSING IN HOGER BEROEP. 
- BRENGT VERNIETIGING MEDE VAN 
DE LATERE BESLISSING IN HOGER 
BEROEP DIE SLEOHTS HET GEVOLG IS 
VAN DE EERSTE BESLISSING. 

1° De rechten van de verdediging worden 
geschonden door het arrest dat, recht
doende op het verzet van de beklaagde 
tegen het arrest waarbij hij bij verstek is 
veroordeeld, het verzet ongedaan ve?'
klaart op een terechtzitting waarvoor 
geen dagvaarding is uitgebracht, als de 
beklaagde die is verschenen op de latere 
terechtzitting waarvan de datum in de 
verzetakte was vermeld, zich dus niet 
heeft kunnen verdedigen (2). 

2° V ernietiging van een beslissing in 
hoger beroep brengt vernietiging mede 
van de latere beslissing in hoger beroep 
die slechts het gevolg is van de eerste 
beslissing ( 3). 

(PROOUREUR-GENERAAL 
BIJ HET HOF VAN BEROEP TE BRUSSEL, 

T. SABLON.) 

ARREST (vertaling). 

RET HOF ; - Gelet op de bestreden 
arresten, op 20 september 1977 en 28 sep
tember 1977 door het Hof van Beroep 
te Brussel gewezen ; · 

Overwegende dat die beide arresten 
betrekking hebben op hetzelfde verzet 
en dat er derhalve grond bestaat de twee 
daartegen ingestelde voorzieningen samen 
te voegen; 

Op de voorzieningen van de beide 
eisers : 

Over het middel afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 182, 184, 188, 208 
en 211 van het Wetboek van Straf
vordering en uit de schending van de 
rechten van de verdediging, 

doordat het arrest van 20 september 
1977, onder vaststelling dat eiser Sablon 
ter zitting van 20 september 1977 niet 

(2) Vgl. cass., 15 oktober 1974 (A1·r. cass., 
1975, biz. 224) en noot 2. 

(3) Cass., 23 december 1974 (Arr. cass., 
1975, biz. 480). 
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verschenen is, diens verzet ongedaan 
verklaart, 

terwijl geen enkele dagvaarding ge
geven was voor die terechtzitting die 
overigens niet op tegenspraak voor de 
behandeling van de zaak was vast
gesteld; 

en doordat het arrest van 28 september 
1977 het hof van beroep ten onrechte 
onbevoegd verklaart : 

Wat het arrest van 20 september I977 
betreft : 

Overwegende dat het arrest, ter be
rechting van het verzet van eiser Sablan 
tegen het arrest dat het Hof van Beroep 
te Brussel op 20 juni I977 bij verstek 
te zijnen laste heeft gewezen, vaststelt 
dat de eiser in verzet ter zitting van 
20 september I977 niet verschijnt, 
waarna het diens verzet ongedaan ver
ldaart; 

Overwegende dat, enerzijds, blijkens 
het deurwaardersexploot van I6 sep
tember I977, waarbij de eiser Sablan 
tegen het arrest van 20 juni I977 verzet 
heeft gedaan, dagvaarding werd gegeven 
voor de terechtzitting van het Hof van 
Beroep te Brussel van 27 september I977 
en niet voor de terechtzitting van 20 sep
tember I977; dat anderzijds uit geen 
enkel stuk waarop het Hof vermag acht 
te slaan, blijkt dat op tegenspraak zou 
zijn vastgesteld dat het verzet ter zitting 
van 20 september I977 zou behandeld 
worden; 

Overwegende dat het arrest bij die 
terechtzitting uitspraak heeft gedaan 
zonder dat verweerder zich heeft kunnen 
verdedigen en mitsdien de in het middel 
vermelde wetsbepalingen en het daarin 
aangevoerde rechtsbeginsel heeft ge
schonden; 

Dat het middel gegrond is ; 

Wat het arrest van 28 september I977 
betreft : 

Overwegende dat het hof van beroep, 
na er te hebben op gewezen dat over dat 
verzet uitspraak werd gedaan bij zijn 
arrest van 20 september I977, beslist 
dat het ten aanzien van die procedure 
zijn rechtsmacht heeft uitgeput, waarna 
het zijn onbevoegdheid vaststelt ; 

Overwegende dat, nu die beslissing het 
gevolg is van het arrest van 20 september 
I977, de vernietiging van het eerste 
arrest ook de vernietiging meebrengt van 
het tweede; 

Om die redenen, en zonder dat er 
grond bestaat tot toetsing van de door 

eiser Sablan tot staving van zijn voor' 
ziening aangevoerde middelen, die niet 
zouden kunnen leiden tot een ruimere 
cassatie of tot een cassatie zonder 
verwijzing, voegt de tegen de arresten 
van 20 september I977 en 28 september 
I977 gerichte voorzieningen samen; ver
nietigt de bestreden arresten ; beveelt 
dat van dit arrest zal worden melding 
gemaakt op de kant van de vernietigde 
beslissingen ; laat de kosten ten laste 
van de Staat ; verwijst de zaak naar het 
Hof van Beroep te Bergen. 

4 januari I978. - 28 kamer. - Voo?'
zitter, Baron Richard, voorzitter·. -
Ve1·slaggever, Mevr. Raymond-Dechar
neux. - Gelijkluidende conclusie, de 
H. Charles, advocaat-generaal.- Pleiters, 
de HH. W aroux en Coo mans de Brachene 
(van de balie te Brussel). 

I e KAMER. - 5 januari 1978, 

I 0 INKOMSTENBELASTINGEN. 
VERVOLGINGEN. - VERJARING. 
ARTIKEL I94 VAN HET KONINKLIJK 
BESLUIT VAN 4 MAART I965 TOT UIT
VOERING VAN HET WETBOEK VAN DE 
lNKOMSTENBELASTINGEN. - VIJFJA
RIGE VERJARING, 

2° INKOMSTENBELASTINGEN. 
VERVOLGINGEN.- VERVOLGINGEN TE~ 
GEN DERDEN.- ARTIKEL 2I5 VAN HET 
KONINKLIJK BESLUIT VAN 4 MAART I965 
TOT UITVOERING VAN HET WETBOEK 
VAN DE lNKOMSTENBELASTINGEN. -
VERJARING. -TOE TE PASSEN WETTE~ 
LIJKE BEPALINGEN. 

3° CASSATIEMIDDELEN. - DIREOTE 
BELASTINGEN. MIDDEL WAARIN 
FElTEN EN RECHT VERMENGD ZIJN.
NIET-ONTVANKELIJKHEID. 

I 0 De verjaring van de rechtsvordering tot 
invordering van di1·ecte belastingen w01·dt 
geregeld bij artikel 194 van het konink
lijk besluit van 4 maart 1965 tot uit
voering van het W etboek van de In
komstenbelastingen (I) en niet bij 
a?·tikel2262 van het Burge1·lijk Wetboek. 

(1) In het cassatieberoep wordt schending 
aangevoerd niet aileen van artikel 194, 
zoals het bestond v66r de wijzigingen bij de 
koninklijke besluiten van 18 juli 1967 et;~, 
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2o De verjaring van de ?'echtsvo?·dering tot 
invordering van directe belastingen, 
die met toepassing van artikel 215 van 
het koninklijk besluit van 4 maart 1965 
tot uitvoering van het W etboek van de 
I nkomstenbelastingen kan worden inge
steld tegen de in die wettelijke bepaling 
bedoelde derden, wordt geregeld bij ar
tikel 194 van dit koninlclijk besluit en 
niet bij artikel 2262 van het Burgerlijlc 
Wetboek; t.a.v. die derde begint de 
verjaringstm·mijn van vijj jaar te lopen 
op hetzelfde ogenblik als t.a.v. de 
belastingschuldige; t.a.v. die derde wordt 
de verjaring gestuit door de vordering 
die geldt als aanmaning met verzet tegen 
afgijte van de sommen, waarden en 
inkomsten en zij treedt in na vijj jaar, 
wanneer er geen andere stuiting is en 
indien er geen geding voo?' het gerecht 
aanhangig is (1). 

3° Niet ontvankelijk wegens vermenging 
van feiten en recht is het middel dat het 
H of ertoe zou verplichten feitelijke ge
gevens na te gaan (2). (Art. 95 Grand
wet.) 

(BELGISCHE STAAT, MINISTER VAN FINAN
OlEN EN ONTVANGER VAN DIRECTE 
BELASTINGEN TE BRUSSEL, T. NAAMLOZE 
VENNOOTSCHAP « PABKING 58 ll,) 

ABREST (vertaling). 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 27 januari 1977 door het Hof 
van Beroep te Brusse1 gewezen ; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 2262 van het 
Burgerlijk Wetboek, 194 en 215, § 3, van 
het koninklijk beduit van 4 maart 1965 
tot uitvoering van het W etboek van de 
Inkomstenbelastingen, genoemd arti-

8 juli 1970, doch ook van deze bepaling in 
baar huidige vorm. Ret is duidelijk dat die 
laatste bepalingen ten deze niet van toe
passing waren, aangezien de betekening op 
28 juni 1966 is geschied, d.w.z. voor die 
wijzigingen, weike wijzigingen trouwens bier 
niet te pas komen. 

(1) In de onderstelling dat de tegen de 
derde lopende verjaring niet verstreken is, 
kan de Schatkist geen betaling meer vorderen 
van die derde, ais haar schuidvordering tegen 
de belastingschuidige ondertussen door ver
jaring is vervallen. De Schatkist moet de 
verjaring dus stuiten zowei t.a.v. de beiasting
scbuidige ais t.a.v. de derde aan wie een 
aa,nmaning om te betaien is gestuurd. 

kel 194 gewijzigd bij artikel 9 van het 
koninldijk besluit van 18 juli 1967 en bij 
artikel 59, 14°, b, van het koninklijk 
bes1uit van 8 juli 1970, en genoemd 
artike1 215, § 3, thans § 5 ingevolge 
artikel 6 van het koninklijk besluit van 
19 november 1970, 

doordat het arrest beslist dat ten deze 
de vijfjarige verjaring vastgesteld bij 
artikel 194 van het koninklijk besluit 
van 4 maart 1965 van toepassing is, 

terwijl de dertigjarige verjaring van 
artikel 2262 van het Burgerlijk W etboek 
toepasse1ijk is bij ontstentenis van enige 
afwijkende wettelijke bepaling (schending 
van artikel 2262 van het Burgerlijk 
Wetboek); inderdaad : 1° de rechts
p1eging ingesteld bij artikel 215 van het 
koninklijk besluit van 4 maart 1965 enkel 
een vereenvoudigde modaliteit is van 
het derdenbeslag in handen van de 
derden-houders van goederen die eigen
dom zijn van een belastingp1ichtige en 
de verplichtingen van die derden-houders 
jegens hun schuldeiser niet gewijzigd 
worden door het enkel feit dat ze door 
een schuldeiser van laatstgenoemde wor
den uitgeoefend ; die verplichtingen in 
hun oorspronkelijke vorm b1ijven bestaan 
beha1ve dat de derden-houders zich enkel 
van hun verplichtingen kunnen kwijten 
in de handen van de beslaglegger die, 
walllleer het gaat om een ontvanger van 
de directe belastingen, beschikt over een 
bijzondere rechtspleging om hen tot 
uitvoering te dwingen; bijgevolg de 
eventueel toepasselijke verjaring niet 
die van artikel 194 van het koninklijk 
besluit van 4 maart 1965 is, doch de 
verjaring die de verplichtingen van de 
derden-houders regelt, welke verjaring 
ten deze dertig jaar bedraagt ingevolge 
artikel 2262 van het Burgerlijk W etboek 
en trouwens, in bepaalde gevallen, 
minder dan vijf jaar kan bedragen 

Men Ieze LEURQUIN, La saisie-an•i!t, m>, 568 ; 
DE LEvAI, La saisie-arri!t, nr. 122, biz. 193, 
en nr. 155, biz. 234; Rep. prat. dr. belge, 
v 0 Saisie-arret, nr. 1054: over bet recht van de 
derde-besiagene om aan de besiagleggende 
schuldeiser de excepties tegen te werpen die 
de besiagene-schuldenaar tegen hem zou 
kunnen opwerpen. 

Stuiting van de verjaring t.a.v. de beiasting
schuldige brengt geen stuiting mede van de 
verjaring t.a.v. de derde-houder (vgl. cass., 
19 januari 1968, A1'T, cass., 1968, biz. 689 en 
noot 1, biz. 689). 

(2) Raadpl. cass., 5 januari 1976 (A1·r. 
cass., 1976, biz. 516) en 5 september 1977, 
supra, biz. 10. 
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(schending van alle bovenvermelde wette
lijke bepalingen) ; 2° artikel 215, § 3, van 
het koninklijk besluit van 4 maart 1965 
en genoemd artikel 215, § 3, thans § 5 
ingevolge artikel 6 van het koninklijk 
besluit van 19 november 1970, bepalen 
dat de derden-houders wanneer zij geen 
gevolg geven aan het verzoek van de 
bevoegde ontvanger vervolgd worden 
also£ zij rechtstreekse schuldenaars 
waren, zonder enige precisering omtrent 
de verjaringstermijn van de verplichting 
van de derden-houders, en evenmin 
omtrent de termijn binnen welke tegen 
hen vervolgingen moeten ingesteld wor
den (schending van artikel 215, § 3, van 
het koninklijk besluit van 4 maart 1965 
en van genoemd artikel 215, § 3, thans 
§ 5 ingevolge artikel 6 van het koninklijk 
besluit van 19 november 1970); 3° arti
kel 194 van het koninldijk besluit van 
4 maart 1965 enkel betrekking kan 
hebben op de oorspronkelijke belasting
plichtigen, dat wil zeggen de belasting
plichtigen die oorspronkelijk op grond 
van het kohier kunnen vervolgd worden, 
vermits de verjaringstermijn die het 
vaststelt begint te lopen vanaf de eisbaar
heid van de belastingen zoals volgt uit 
artikel 304 van het Wetboek van de 
Inkomstenbelastingen, hetzij, in beginsel, 
twee maanden vanaf de toezending van 
het aanslagbiljet of, indien men het 
houdt bij de oorspronkelijke tekst van 
artikel 194, zoals het hof van beroep lij kt 
gedaan te hebben, vanaf de dag waarop 
de met de invordering belaste ontvanger 
het kohier heeft ontvangen, en vermits, 
bij de berekening van de verjaring, de 
termijn en zijn vertrekpunt niet kunnen 
gescheiden worden (schending van arti
kel 194 van het koninldijk besluit van 
4 maart 1965 en van genoemd artikel 194 
gewijzigd bij artikel 9 van het koninldijk 
besluit van 18 juli 1967 en bij artikel 59, 
14°, b, van het koninldijk besluit van 
8 juli 1970) : 

Overwegende dat uit de vermeldingen 
van het arrest volgt dat verweerster 
werd vervolgd, krachtens artikel 215 van 
het koninldijk besluit van 4 maart 1965 
tot uitvoering van het Wetboek van de 
Inkomstenbelastingen, also£ zij recht
streekse schuldenares was van de belas
tingen· die door de vennootschap naar 
Duits recht Hamacker verschuldigd zijn ; 
dat verweerster volgens de eisers inder
daad niet ingegaan was op een verzoek 
dat op 28 juni 1966 aan haar werd 
gedaan door de ontvanger van de directe 
belastingen van het derde bureau te 
Brussel de genoemde belastingen te 

betalen tot kwijting van de Dui tse 
vennootschap, ten belope van de be
dragen die zij aan laatstgenoemde ver
schuldigd was, welk verzoek, naar luid 
van de voornoemde wettelijke bepaling, 
gold als aanmaning met verzet tegen de 
afgifte van de inkomsten, waarden en 
zaken; 

Overwegende dat het arrest aanneemt, 
zonder dienaangaande bekritiseerd te 
worden, dat de verjaring van de rechts
vordering tot invordering van die belas
tingen, ten aanzien van verweerster 
niet is gestuit door een dwangbevel van 
5 februari 1971 aan de vennootschap 
Hamacker, en beslist dat het op 8 mei 
1972 aan verweerster betekende dwang
bevel na de verjaring werd gedaan en 
dus geen uitwerking heeft ; 

Overwegende dat artikel 2262 van het 
Burgerlijk W etboek niet toepasselijk is 
op de verjaring van de rechtsvorderingen 
tot invordering van directe belastingen ; 
dat die verjaring immers geregeld wordt 
bij artikel 194 van het koninklijk besluit 
van 4 maart 1965, dat zegt dat de directe 
belastingen zomede de voorheffingen 
verjaren door verloop van vijf jaren 
vanaf hun eisbaarheid, zoals deze volgt 
uit artikel 304 van het W etboek van de 
Inkomstenbelastingen, en, in geval van 
stuiting van die termijn, een nieuwe 
verjaring, die op dezelfde wijze kan 
worden gestuit, door verloop van vijf 
jaren intreedt na de laatste handeling 
waardoor de vorige verjaring is gestuit, 
indien geen geding voor het gerecht 
aanhangig is ; 

Overwegende dat uit de vergelijking 
tussen laatstgenoemde wettelijke bepa
lingen volgt dat, bij niet aan de bron 
verschuldigde directe belastingen, de 
verjaringstermijn van de rechtsvordering 
tot invordering ten laatste twee maanden 
na de toezending van het aanslagbiljet 
begint te lopen ; · 

Overwegende dat uit de algemene aard 
van de bewoordingen van de genoemde 
bepalingen geen onderscheid kan afgeleid 
worden noch inzake de duur van de 
verjaringstermijn noch inzake de aan
vang ervan, naargelang de vervolgill.
gen rechtstreeks of onrechtstreeks zijn 
en ingesteld worden tegen de oorspronke
lijke schuldenaar van de belasting of 
tegen de derde die bij toepassing. van 
artikel215 van het voornoemd koninklijk 
besluit rechtstreeks schuldenaar is ge
worden ; dat ten aanzien van laatst
genoemde een nieuwe verjaring begint 
te lopen, bij het in dat artikel bedoelde 
verzoek dat geldt als aanmaning met 
verzet tegen afgifte, en intreedt na 
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·vijf jaren wanneer er geen andere 
stuiting is en indien er geen geding voor 
het gerecht aanhangig is ; 

Dat het middel naar recht faalt ; 

Over het tweede en het derde middel 
samen, afgeleid, 

het tweede, uit de schending van de 
artikelen 2251 en 2257 van het Burgerlijk 
W etboek, waarin de regel contra non 
valentem age?'e non cu1·rit p1·aescriptio 
wordt vastgelegd, en 1494 van het 
Gerechtelijk W etboek, 
. doordat het hof van beroep veronacht
zaamd heeft dat de verjaring ten asnzien 
van de ontvanger van de belastingen niet 
kon lopen zolang deze niet kon optreden, 
dat wil zeggen zolang de schuldvordering 
van de vennootschap naar Duits recht 
Hamacker jegens verweerster niet vast
·staand en zeker was, dus v66r 19 februari 
1970 op welke datum de transactie tussen 
genoemde vennootschap en verweerster 
. werd gesloten ; 

het derde, uit de schending van de 
artikelen 2257, 2262 van het Burgerlijk 
Wetboek, 194, 215, § 3, van het konink
lijk besluit van 4 maart 1965 tot 
uitvoering van het W etboek van de 
Inkomstenbelastingen, genoemd arti
kel 194 gewijzigd bij artikel 9 van het 
koninklijk besluit van 18 juli 1967 en bij 
artikel 59, 14°, b, van het koninklijk 
besluit van 8 juli 1970, en genoemd 
.artikel 215, § 3, thans § 5 ingevolge 
.artikel 6 van het koninklijk besluit van 
19 november 1970, 

doordat het arrest de verjaringstermijn 
doet lopen vanaf een datum waarop de 
derde-houder de belasting nog niet 
'verschu.ldigd was en waarop, bijgevolg, 
.de rechtsvordering van de bevoegde 
•ontvanger nog niet ontstaan was ; dat 
inderdaad, volgens artikel 215, § 3, van 
het koninklijk besluit van 4 maart 1965 
en· genoemd artikel 215, § 3, thans § 5 
ingevolge artikel 6 van het koninklijk 
besluit van 19november 1970, de derden
'houders slechts vervolgd kunnen worden 
alsof zij rechtstreekse belastingschulde
naars waren vanaf het ogenblik dat zij 
niet voldoen aan het door de bevoegde 
i:mtvanger aan hen gedane verzoek te 
betalen met kwijting insluitend gevolg 
voor de oorspronkelijke belastingplich
tige ; dat verweerster ten deze pas aan 
het verzoek van de ontvanger der 
belastingen niet voldaan heeft op het 
ogenblik dat zij, met miskenning van 
genoemd verzoek, de vennootschap naar 
Duits recht Hamacker betaald heeft, dus 
ten vroegste op 19 februari 1970 toen ze 
met die vennootschap de dading sloot 

waardoor de schuld vaststaande en zeker 
werd ; dat verweerster v66r die datum 
geen enkele verplichting had overeen
komstig artikel 215, § 3, van het konink
lijk besluit ·van 4 maart 1965 en van 
genoemd artikel 215, § 3, thans § 5 
ingevolge artikel 6 van het koninklijk 
besluit van 19 november 1970, nu haar 
verplichting jegens de Duitse vennoot
schap Hamacker, die v66r 28 juni 1966 
was ontstaan, betwist was en bijgevolg 
afhankelijk was van de oplossing van 
het geschil, zonder dat die toestand de 
ontvanger kon beletten zijn verzoek 
reeds op 28 juni 1966 toe te zenden, 
overeenkomstig artikel 315, laatste lid, 
van het Wetboek van de Inkomsten,
belastingen; dat verweerster bovendien 
v66r de beslechting van het geschil niet 
kon betalen zonder daardoor haa.r schuld 
te erkennen welke zij precies betwistte : 

Wat betreft de middelen van niet
ontvankelijkheid die door verweerster 
tegen de middelen worden opgeworpen : 

Overwegende dat de middelen hierop 
steunen dat de schuldvordering van de 
vennootschap Hamacker op verweerster 
pas vaststaand en zeker werd door een 
dading van 19 februari 1970 en dat 
verweerster pas ten vroegste op die datum 
in gebreke is gebleven te voldoen aan 
het verzoek van de ontvanger van de 
directe belastingen ; 

Overwegende dat, hoewel het arrest 
erop wijst dat verweerster in 1970 aan 
de vennootschap Hamacker hogere be
dragen heeft betaald dan het bedrag van 
de door die vennootschap verschuldigde 
belastingen en dat die betalingen gebeurd 
zijn wegens de darling van 19 februari 
1970, daaruit niet per se volgt dat v66r 
die transactie de gehele schuld van 
verweerster aan de vennootschap 
Hamacker betwist was en dat geen enkel 
deel ervan zeker vaststaand en opeisbaar 
was; 

Dat, bijgevolg, het onderzoek van de 
gegrondheid van de middelen het Hof 
zou verplichten feitelijke gegevemi na te 
gaan; 

Dat de middelen feiten en recht 
vermengen en dus niet ontvankelijk zijn ; 

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

5 januari 1978.- 1e kamer.- Voo1'
zitter, de H. Trousse, raadsheer waar
nemend voorzitter. Verslaggever, 
Baron Vin<;JOtte. - Gelijlcluidende con
cl~tsie, de H. Krings, advocaat-generaal. 
- Pleiters, de HH. Fally en Kirkpatrick. 
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1 e :KAMER. - 5 januari 1978. 

BEVOEGDHEID EN AANLEG. 
BEVOEGDHEID. -BURGERLIJKE ZAKEN. 

VoLSTREKTE BEVOEGDHEID. 
EOHTSOHEIDING. - WEDERZIJDSE VOR
DERINGEN TOT EOHTSOHEIDING. 
EINDBESLISSING OVER EEN VAN DIE 
VORDERINGEN, TERWIJL DE ANDERE 
VORDERING HANGENDE BLIJFT.- BE
VOEGDHEID VAN DE VOORZITTER VAN 
DE REOHTBANK VAN EERSTE AANLEG 
OM GEDURENDE DEZE AANLEG VOOR
LOPIGE MAATREGELEN TE BEVELEN, 
MET NAME DIE INZAKE DE VERPLIOH
TINGEN VAN DE OUDERS TEN AANZIEN 
VAN DE KINDEREN. 

W anneer de jeitenrechter kennis heeft 
genomen van twee wederzijdse vorderin-

(1) Raadpl. cass., 30 april 1964 (Bull. en 
Pas., 1964, I, 925), Zie ook RIGAUX, noot 
onder dat arrest, Rev. crit. jur. belge, 1965, 
biz. 288, inzonderheid biz. 294. 

Artikel 302 van het Burgerlijk W etboek, 
ais gewijzigd bij de wet van 8 april 1965, 
bepaait weliswaar duidelijk dat na de out
binding van het huwelijk het bestuur over de 
persoon en over de goederen van de kinderen 
bij degene blijft aan wie het vooriopig werd 
toevertrouwd, hetzij bij een overeenkomst 
tussen partijen die behoorlijk werd bekrach
tigd zoais in artikei 239 is bepaaid, hetzij bij 
een beschikking van de voorzitter, recht
sprekend in kort geding, overeenkollli!tig 
artikei 268, doch zulks vereist dat een derge
lijk akkoord gesioten of dat een dergelijke 
beslissing genomen is. 

Bij ontstentenis daarvan mag niet op 
algemene wijze worden besiist dat de vrede
rechter, aangezien over een van beide vorde
ringen tot echtscheiding uitspraak werd 
gedaan, aileen bevoegd is om te beslissen over 
aile vorderingen tot uitkeringen van Ievens
onderhoud, wanneer, zoals ten deze, die 
vorderingen, omdat 'nog moet worden beslist 
over de nog hf!>ngende vordering tot echt
scheiding, een vooriopig karakter hebben 
behouden. Een dergelijke mening zou te 
weinig genuanceerd zijn omdat zij geen 
rekening houdt m(lt de gevolgen van die 
vordering en de daaruit voortvioeiende 
beslissing. 

Door de bepaien dat " na de ontbinding 
van het huwelijk, het bestuur ... blijft bij 
degene aan wie het vooriopig is toever
trouwd ... » beoogde artikei 302 van het 
Burgerlijk W etboek hoofdzakelijk of zeifs 
uitsiuitend . het geval waarin een enkeie 
vordering tot echtscheiding is ingesteid. 

gen tot echtscheiding en het beschikkende 
gedeelte van het eindvonnis of -arrest 
op een van deze vo1·deringen dat de 
echtscheiding toestaat, ove1·geschreven is 
in de registers van de burgerlijke stand, 
te1·wijl de ande1•e vordering nog steeds 
hangende is, blijjt laatstgenoemde vorde
ring een vo1·dering tot echtscheiding ;, 
in een dergelijk geval blijjt de voorzitter' 
van de rechtbank van ee1·ste aanleg, met 
toepassing van artikel 1280 van het 
Gerechtelijk Wetboek, bevoegd om kennis 
te nemen van de voorlopige maat1·egelen 
die eventueel nodig zijn wegens de 
rechtsvordering tot echtscheiding die 
blijjt bestaan en, met name, de maat
regelen betrejjende de verplichtingen van 
de bij deze rechtsvorde1·ing betrokken 
partijen met het oog op het onderhoud 
van de gemeenschappelijke kinderen, 
waarover geen einduitspraak ten (/ronde 
kon worden geveld (1). 

Ret moet nochtans aidus worden ge1ntel'
preteerd - zoais het onderhavige arrest 
trouwens heeft beslist - dat wanneer twee· 
vorderingen tot echtscheiding worden inge
steld, de vooriopige maatregeien siecht~ 

definitief worden, overeenkomstig die wets
bepaling, in gevai van ontbinding van het 
huwelijk na de definitieve uitspraak over 
beide vorderingen. Zoiang over die vorderingen 
niet is beslist, blijft er een echtscheidings
procedure bestaan, waardoor voorlopige maat
regeien worden gerechtvaardigd. 

I.e. ging het om voorlopige maatregeien, 
zoais in de bestreden besiissing was gezegd. 

De vrederechter is echter niet bevoegd om 
over dergelijke maatregelen uitspraak te 
doen. 

Bijgevoig is de voorzitter van de rechtbank 
aileen bevoegd om dergelijke maatregelen 
te nemen, als zij noodzakelijk blijken te .zijn, 
wegens de bestaande vordering tot echt
scheiding. Zulks werd door het geannoteerd 
arrest beklemtoond. 

Die regels zijn eveneens toepasselijk op de 
onderhoudsgelden voor de kinderen (zie 
dienaangaande het arrest van 28 juni 1971, 
A1·r. cass., 1971, biz. l120 en noot 5 biz. 1121). 
De voorzitter van de rechtbank is bevoegd 
om vooriopige maatregeien te nemen en zijn 
beslissing zai de partijen oak na · de .echt
scheiding binden. Een wijziging van · · die 
beslissing zou evenwel achteraf in het beiang 
van de klnderen kunnen beslist worden. In 
dat gevai is de jeugdrechtbank en niet de 
vrederechter bevoegd om die beslissing te 
nemen overeenkomstig artikel 302 van het 
Burge1•1ijk Wetboek (zie noot 2 onder voor
noemd arrest, biz. 1123). 



538-

(PROCUREUR-GENERAAL 
BIJ HET HOF VAN BEROEP TE LUIK, 

IN ZAKE C ••• TEGEN L ... ) 

ARREST. 

HET HOF ; - Ge1et op het bestreden 
arrest, op 24 november 1977 door de 
Arrondissementsrechtbank te Luik ge
wezen; 

Over het midde1 afge1eid uit de schen
ding van de artike1en 591, 7°, 1278, 1280 
van het Gereohtelijk W etboek en 227, 
2°, van het Burgerlijk W etboek, 

doordat het vonnis op grond van het 
feit dat de hoofdvordering tot echt
scheiding nog hangende is en ofschoon 
de dringende noodzakelijkheid niet vast
gesteld of aangevoerd werd, beslist dat 
de vrederechter niet bevoegd is en dat de 
voorzitter van de reohtbank van eerste 
aan1eg, rechtsprekend in kart geding, 
bevoegd is om kennis te nemen van een 
reohtsvordering tot wijziging van ver
weerders bijdrage in de kosten van 
onderhoud en opvoeding van het gemeen
schappelijk kind, 

terwijl deze reohtsvordering werd inge
ste1d op 28 januari 1977, dus na de 
datum waarop het vonnis van 31 maart 
1976, dat de echtsoheiding op tegen
vordering toestaat, kraoht van gewijsde 
heeft verkregen en op 28 juni 1976 werd 
overgesohreven in de registers van de 
burgerlijke stand : 

Overwegende dat nit het bestreden 
vonnis en nit de stukken van de rechts
p1eging die regehnatig aan het Hof 
werden voorge1egd blijkt dat een vonnis 
van 31 maart 1976 van de Rechtbank 
van Eerste Aanleg te Luilc, reohtspre
kende over de tegenvordering tot echt
scheiding van M. L... tegen A. C ... , 
de eohtsoheiding heeft toegestaan en 
dat de ambtenaar van de burgerlijke 
stand van de gemeente Flemalle-Grande, 
waar het huwelijk had plaatsgevonden, 
deze beslissing op 28 juni 1976 in zijn 
registers heeft overgeschreven ; dat er 
nog geen eindbeslissing is over de hoofd
vordering tot eohtscheiding van de 
partij C ... ; dat de voorzitter van de 
rechtbank van eerste aanleg, bij besohik
king van 8 februari 1974, rechtsprekend 
in kort geding krachtens artike1 1280 
van het Gerechtelijk Wetboek, L ... 
veroordeeld had tot beta1ing van een 
uitkering tot onderhoud aan zijn echt
genote voor het onderhoud van het 
gemeenschappelijk kind ; dat A. C .. . 
bij exp1oot van 28 januari 1977 L .. . 

gedagvaard heeft voor de vrederechter 
van het kanton Fleron tot verhoging 
van deze uitkering ; dat deze vrede
rechter, nu L ... diens bevoegdheid had 
betwist, de zaak op verzoek van de partij 
C ... verwezen heeft naar de arrondisse
mentsreohtbank ; dat het bestreden 
vonnis de genoemde zaak verwijst naar 
de Recht bank van Eerste Aanleg te Luik, 
om er naar behoren te worden toe
bedeeld; 

Overwegende dat naar 1uid van arti
ke1 591, 7°, van het Gereohtelijk Wetboek 
de vrederechter, ongeacht het bedrag 
van de vordering, kennis neemt van alle 
geschillen betreffende de uitkeringen tot 
onderhoud met uitsluiting evenwel van 
de geschillen op grond van de arti
kelen 340b, 762 en 763 van het Burgerlijk 
W etboek en van die in verband met een 
rechtsvordering tot echtscheiding of tot 
scheiding van tafel en bed waarover 
geen einduitspraak is geveld bij een in 
kraoht van gewijsde gegaan vonnis of 
arrest; 

Overwegende dat krachtens arti
kel 1280, eerste lid, van het Gereohtelijk 
W etboek, tijdens een procedure tot 
echtsoheiding, de voorzitter van de 
rechtbank van eerste aanleg, recht
sprekend in kort geding, kennis neemt, 
in iedere stand van het geding, van de 
voorlopige maatregelen die betrekking 
hebben op de persoon, op het levens
onderhoud en op de goederen, zowel van 
de partijen als van de kinderen; 

Overwegende dat wanneer, zoals ten 
deze, de feitenrechter kennis heeft gena
men van twee wederzijdse vorderingen 
tot echtscheiding en het besohikkende 
gedeelte van het eindvonnis of -arrest 
op een van deze vorderingen dat de 
eohtsoheiding toestaat, overgesohreven 
werd in de registers van de burgerlijke 
stand, terwijl de andere vordering nog 
steeds hangende is, laatstgenoemde vor
dering niet meer de verbreking van de 
huwelijksband beoogt, aangezien deze 
de:finitief werd verkregen, en enkel nog 
wil doen vaststellen dat de tekort
komingen van de verweerder op die 
vordering eveneens tot echtscheiding 
moeten leiden, met de daaruit voort
vloeiende gevolgen ; dat deze vordering 
niettemin een vordering tot echtscheiding 
blijft in de zin van boek I, titel VI, van 
het Burgerlijk W etboek en van het 
vierde deel, boek IV, hoofdstuk XI, van 
het Gereohtelijk W etboek ; 

Overwegende dat bij een rechtsvorde
ring tot echtsoheiding of tot soheiding 
van tafel en bed en zolang daarover geen 
einduitspraak werd geveld bij een in 
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kracht van gewijsde gegaan vonnis of 
arrest, de vordering van een van de 
partijen tot vaststelling van de ver
plichtingen van de andere partij betref
fende het onderhoud van de gemeen
schappelijke kinderen noodzakelijk een 
voorlopige vordering is die samengaat 
met de genoemde rechtsvordering die de 
beslissingen nopens de persoon en de 
goederen van deze kinderen en de 
bijdragen van de vader en de moeder 
in hun onderhoud kan be'i:nvloeden ; dat 
wanneer dus, zoals ten deze, een rechts
vordering tot echtscheiding nog hangende 
is na de ontbinding van het huwelijk, 
de vrederechter, krachtens artikel 591, 7°, 
van het Gerechtelijk Wetboek, niet 
bevoegd is om over deze vordering 
uitspraak te doen ; 

Overwegende dat in een dergelijk 
geval, hoewel de voorzitter van de 
rechtbank van eerste aanleg niet meer 
bevoegd is om voorlopige maatregelen 
te bevelen die steunen op de wederzijdse 
verplichting tot hulp van de echtgenoten 
tijdens het huwelijk, hij,- krachtens 
artikel 1280 van het Gerechtelijk Wet
hoek, bevoegd blijft om kennis te nemen 
van de voorlopige maatregelen die even
tueel nodig zijn wegens de rechtsvorde
ring tot echtscheiding die blijft bestaan 
en, met name, de maatregelen betreffende 
de verplichtingen van de bij deze rechts
vordering betrokken partijen met het oog 
op het onderhoud van de gemeen
schappelijke kinderen, waarover geen 
einduitspraak ten gronde kon worden 
geveld; 

Dat het middel naar recht faalt ; 

Om die redenen, verwerpt de voorzie
ning ; laat de kosten ten laste van de 
Staat. 

5 januari 1978.- 1e kamer.- Voo1'
zitter, de H. Trousse, raadsheer waar
nemend voorzitter. Ve1·slaggever, 
Baron Vingotte. - Gelijlcluidende con
chtsie, de H. Krings, advocaat-generaal. 

(1) Het bestreden arrest had, enerzijds, 
de woorden " aangegane schulden » uitgelegd 
in de zin van schulden die het gevolg zijn 
van een wilshandeling van de schuldenaar, 
en, anderzijds, overwogen dat die schulden 
moesten bestaan in verbintenissen i.v.m, 
de terbeschikkingstelling van de belasting
schuldige van geld dat van derden is: geleend. 
Het arrest had aldus bij een principi<!>le 

1 e KAMER. - 5 januari 1978. 

1° INKOMSTENBELASTINGEN. 
WETBOEK VAN DE INKOMSTENBELAS
TINGEN, ARTIKEL 71, § 1, 20. 
NATUURLIJKE PERSONEN.- SOHULDEN 
AANGEGAAN OM ONROERENDE OF 
ROERENDE INKOMSTEN TE VERKRIJGEN 
OF TE BEHOUDEN.- BEGRIP. 

2° INKOMSTENBELASTINGEN. 
VENNOOTSOHAPSBELASTING.- INHUUR 
NEMEN VAN EEN ONROEREND GOED 
DOOR EEN VENNOOTSOHAP. - ON
ROEREND GOED DAT IS AANGEWEND 
VOOR DE BEDRIJFSAOTIVITEIT VAN DE 
VENNOOTSOHAP, ZELFS INDIEN RET 
DOOR EEN PERSONEELSLID ALS WONING 
GEBRUIKT WORDT, BIJ WIJZE VAN 
VOORDEEL IN NATURA. 

3° BEWIJS. - BEWIJS DOOR GESOHRIFT. 
- BURGERLIJKE ZAKEN. - BEWIJS
KRAOHT VAN DE AKTEN.- UITLEGGING 
GEGROND OP UITWENDIGE GEGEVENS 
VAN DE AKTE.- GEEN SOHENDING VAN 
DE BEWIJSKRAOHT VAN DE AKTEN. 

1° De schulden waarvan, lcmchtens arti
kel 71, § 1, 2°, van het W etboek van de 
I nkomstenbelastingen, de interesten kun
nen worden afgetrokken zijn niet enkel 
de schulden die hun oorsprong vinden 
in een ove1·eenkomst, doch oak alle 
andere schulden, zelfs die welke betrek
king hebben op een wettelijke verplich
ting, van het ogenblik dat zij vrijwillig 
zijn aangegaan om om·oerende of 
roerende inkomsten te verkrijgen of 
te behouden, die in aanme1·king lcomen 
voor het bepalen van het belastbm·e 
inlcomen, d.w.z. dat de belastingschuldige 
ze uit vrije wil voor zijn rekening heeft 
genomen (1). 

2° Het m·rest dat vaststelt dat een om·oerend 
goed in huu1· is gegeven aan een naam
loze vennootschap die het op ham· bmwt 
als voordeel in natura ter beschilclcing 
van haar directeur heeft gesteld, om hem 

beslissing de aannemelijkheid uitgesloten 
van renten wegens een wettelijke verplichting, 
zoals een belastingschuld. 

Men moet echter niet aileen de rente 
opbrengende schuld in aanmerking nemen, 
maar ook de termijn van de schuld en .de 
betalingsmodaliteiten, die ook kunnen bij" 
dragen tot het behouden of zelfs tot. het 
bekomen van inkomsten. In dit opzicht, en 
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tot waning te dienen, beslist wettig 
dat ·de vennootschap dit onroerend goed 
heejt aangewend voor de uitoejening 
van haa1· bed1·ijjsactiviteit. (Art. 44 
W.I.B.) 

3° De bewijskracht van een akte wordt niet 
miskend door het jeit alleen dat, om die 
te interp1·eteren, de beslissing steunt op 
uitwendige gegevens van die akte (1). 
(Artt. 1319, 1320 en 1322 B.W.) 

(ROUSSEAUX, T. BELGISCHE STAAT, 
MINISTER VAN FINANCI:ii:N.) 

ARREST (vertaling). 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 22 december 1976 door het 
Hof van Beroep te Brusse1 gewezen ; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 71, inzonderheid § 1, 2°, van 
het W etboek van de Inkomstenbelas
tingen (koninklijk besluit van 26 februari 
1964, wat betreft de nummering van 
artikel 71 gewijzigd bij artikel 4, § 2, 1°, 
van het koninklijk besluit nr. 9 van 
18 april 1967), 70, 77 en 81 van het 
W etboek der Successierechten ingevoerd 
bij het koninklijk besluit nummer 308 
van 31 maart 1936, 

doordat, na de feitelijke vaststelling 
« dat verzoeker (thans eiser) de litigieuze 
intresten in de volgende omstandigheden 
heeft moeten betalen : 1. zijn echtgenote 
medeiirfgename is in de nalatenschap van 
de op 18 december 1967 overleden 
juffrouw Gabrielle Jean; 2. die nalaten
schap ( ... ) bestaat grotendeels uit land
eigendommen en gebouwen; 3. het netto
actief van die nalatenschap is bezwaard 
met successierechten waarvan het bedrag 
onder de erfgenamen wordt verdeeld 

zelfs als het gaat om een belastingschuld, 
vloeit de rente op die schuld voort uit de wil 
van de belastingplichtige ; deze beslist dat 
hij een uitgestelde of gefractioneerde betaling 
aanvaardt (b.v. inzake gemeentelijke verhaal
belasting kan de belastingschuldige hetzij het 
volledig belastingbedrag ineens betalen hetzij 
de belasting in fracties betalen, met annu'i
teiten) of aanvraagt (b.v. inzake successie
rechten, is dit mogelijk op basis van artikel 77 
van het W etboek der Successierechten). 
De verleende of bekomen termijnen beogen 
een normale tegeldemaking van de goederen 
ter aanzuivering van de schuld en om zo
doende andere goederen te behouden die, 

naargelang van hun rechten op de 
nalatenschap; 4. gelet op de nadelen 
van een snelle tegeldemaking van de 
onroerende goederen, hebben de erf
genamen uitstel van betaling voor de 
successierechten verkregen ( ... ); 5. de 
erfgenamen konden aldus successie
rechten door gespreide betalingen ge
durende de jaren 1968, 1969, 1970 en 
1971 vereffenen ; 6. zij moesten intussen 
de vervallen wettelijke interesten op die 
belastingschuld betalen, daarin begrepen 
de bijdrage van verzoekers echtgenote 
tot die interesten "• het arrest beslist dat 
die interesten niet kunnen afgetrokken 
worden van de inkomsten van eiser en 
zijn echtgenote met toepassing van 
artikel 7l van het W etboek van de 
Inkomstenbelastingen, op grond dat 
de uitdrukking « aangegane schulden "• 
die in de wettelijke tekst wordt gebruikt, 
betekent dat de bedoelde interesten 
moeten voortvloeien uit een contract of 
een overeenkomst, of althans uit een 
vrijwillige handeling van de schuldenaar, 
dat de bewoording << aangegaan" (con
tracter) - ongeacht de verschillende 
betekenissen in de gewone omgangstaal 
- rechtens steeds een vrijwillig door de 
schuldenaar op zich genomen verplichting 
impliceert, ten deze een verplichting 
die samenhangt met beschikken over 
gelden van derden ; dat een verplichting 
buiten overeenkomst - zoals de ver
plichting successierechten te betalen -
ontstaat ingevolge de wet en uitsluitend 
eisbaar wordt door de wet en dus geen 
aangegane schuld vormt" en « dat ten 
deze de schuld waardoor de litigieuze 
interesten verschuldigd werden een belas
tingschuld is die niet is ontstaan uit een 
contract doch wei uit de wet, dat de 
interesten zelf geen contractuele in
teresten zijn, doch interesten die de wet 
vaststelt wanneer de belastingschuld 
niet werd vereffend op de eveneens bij 

ingeval van onmiddellijke betaling van de 
volledige belastingschuld, ongetwijfeld zouden 
opgeslorpt zijn door een haastige tegelde
making tegen een mindere prijs. De betalings
termijnen en de daaruit voortvloeiende 
renteschuld kunnen ook bijdragen tot het 
behoud van de inkomsten. 

De rechter moet dus in elk geval onder
zoeken of de belastingschuld die de belasting
schuldige vrijwillig op zich heeft genomen 
ertoe kan bijdragen inkomsten uit onroerende 
of roerende goederen te verkrijgen of te 
behouden. 

(1) Raadpl. cass., 27 oktober 1977, supra, 
biz. 269. 
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de wet bepaalde vervaldag ; dat ver
zoeker ten onrechte betoogt dat ten deze 
de belastingschuld zou ontstaan zijn 
door de aanvaarding van de nalatenschap 
door de erfgenamen, dat die aanvaarding 
enkel leidt tot vaststelling van de 
begunstigden van de nalatenschap en 
niet van de schuldenaren van de rechten, 
dat die aanvaarding bovendien niet kan 
worden beschouwd als een contract 
aangezien het een eenzijdige daad is die 
bepaalde rechten en verplichtingen mee
brengt voor de persoon die aanvaardt, 
dat de brief van 23 maart 1971 van de 
Minister van Financien waarbij aan de 
erfgenamen een bijkomend uitstel wordt 
verleend om de rechten te vereffenen, 
geen contract is zoals verzoeker beweert, 
dat die brief een eenzijdige gunstmaat
regel is vanwege de administratie die, 
net zoals de vorige uitstellen, aan de 
erfgenamen de mogelijkheid bood zich 
onder gunstigere voorwaarden van hun 
verplichtingen te kwijten, en zulks 
onder de bij de wet bepaalde voorwaarden 
betrekkelijk de interesten ))' 

terwijl, eerste onde1•deel, het tegen
strijdig is aan te nemen, enerzijds, dat 
de interesten kunnen worden afgetrokken 
zelfs wanneer ze niet voortvloeien uit een 
contract, op voorwaarde dat ze het 
resultaat zijn van een vrijwillige daad 
van de schuldenaar, en, anderzijds, ten 
deze de aftrek van de litigieuze interesten 
te weigeren omdat de aanvaarding van 
de nalatenschap waaruit de verplichting 
van eiser en zijn echtgenote de litigieuze 
rechten en interesten te betalen is 
voortgevloeid « niet kan worden be
schouwd als een contract aangezien het 
een eenzijdige daad is))' en die tegen
strijdigheid van de motieven gelijkstaat 
met ontbreken van motieven (schending 
van artikel 97 van de Grondwet); 

tweede onderdeel, de cc aangegane schul
den >> bedoeld bij artikel 71 van het 
W etboek van de Inkomstenbelastingen, 
niet enkel de schulden zijn die voort
vloeien uit een vrijwillige verbintenis 
van de belastingplichtige, doch ook de 
schulden die door de wet te zijnen laste 
ontstaan, zoals de schuld van de successie
rechten die voor de belastingplichtige 
volgt uit artikel 70 van het Wetboek der 
Successierechten (schending inzonderheid 
van artikel 71 van het Wetboek van de 
Inkomstenbelastingen) ; 

derde onderdeel, hoe dan ook, de schuld 
van de successierechten die ontstaat door 
de aanvaarding van de nalatenschap door 
de belastingplichtige, in de zin van 
artikAl 71 van het W etboek van de 

Inkomstenbelastingen, een schuld is die 
door laatstgenoemde werd aangegaan 
door die aanvaarding, zodat de interesten 
van die schuld aftrekbaar zijn ingevolge 
artikel 71 van het W etboek van de 
Inkomstenbelastingen (schending inzon
derheid van die bepaling en van de 
artikelen 70 en 81 van het Wetboek der 
Successierechten) ; 

vierde onderdeel, door aan de directeur
generaal der registratie te vragen en van 
hem te bekomen dat hij, met toepassing 
van het laatste lid van artikel 77 van het 
Wetboek der Successierechten, zijn 
schuld door gespreide betalingen zal 
mogen vereffenen, de belastingplichtige, 
in de zin van artikel 71 van het Wetboek 
van de Inkomstenbelastingen, een schuld 
op termijn heeft aangegaan waarvan 
de interesten ingevolge die bepaling 
aftrekbaar zijn (schending inzonderheid 
van de artikelen 70, 77 van het Wetboek 
der Successierechten en 71 van het 
Wetboek van de Inkomstenbelastingen): 

Wat betreft het tweede en het vierde 
onderdeel samen : 

Overwegende dat, naar luid van arti
kel 71, § 1, 2°, van het Wetboek van de 
Inkomstenbelastingen, van de gezamen
lijke · netto-inkomsten worden afge
trokken de interesten van schulden 
aangegaan om onroerende of roerende 
inkomsten te verkrijgen of te behouden 
die in aanmerking komen voor het 
bepalen van het belastbare inkomen ; 

Overwegende dat de wet geen definitie 
geeft van de bewoordingen aangegane 
schulden (dettes contractees) ; dat zowel 
in de gewone omgangstaal als in de 
rechtstaal het gebruik van die bewoor
dingen niet uitsluitend beperkt blijft tot 
de schulden die uit een overeenkomst 
ontstaan; 

Overwegende evenwel dat de schulden 
waarvan de interesten ingevolge de 
voornoemde wettelijke bepaling kunnen 
afgetrokken worden, moeten aangegaan 
zijn met de in de bepaling gepreciseerde 
bedoeling en, bijgevolg, vrijwillig; 

Overwegende dat die voorwaarde niet 
noodzakelijk is uitgesloten door het enkel 
feit dat de schuld een wettelijke oorsprong 
heeft ; dat de aard van schuld die werd 
aangegaan om onroerende of roerende 
inkomsten te verkrijgen of te behouden, 
in de zin van genoemd artikel 71, § l, 2°, 
met name kan blijken uit de betalings
modaliteiten die de belastingplichtige 
heeft verkregen om hem in staat te 
stellen een onroerende of roerende in
komst te verkrijgen of te behouden ; 
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Overwegende dat de erfgenaam die, 
zoals ten deze door het arrest wordt vast
gesteld, van de administratie der regis
tratie en domeinen uitstel verkrijgt voor 
de betaling van de door hem verschuldig
de successierechten, mits hij de verwijl
interesten betaalt, de bedoeling kan 
hebben gehad schuldenaar van deze 
rechten te blijven teneinde de belastbare 
inkomsten te behouden uit onroerende 
goederen die, was dit uitstel niet verleend, 
hadden moeten vervreemd worden om 
de belastingschuld te vereffenen ; 

Overwegende dat de feitenrechter moet 
nagaan of de belastingplichtige een 
dergelijke bedoeling heeft gehad ; 

Overwegende dat, door enkel in rechte 
zonder enig voorbehoud te beslissen dat 
een schuld van successierechten nooit 
een schuld is " die werd aangegaan om 
onroerende of roerende inkomsten te 
verkrijgen of te behouden », in de zin van 
artikel 71, § 1, 2°, van het Wetboek van 
de Inkomstenbelastingen, het arrest zijn 
beschikkende gedeelte niet wettelijk 
verantwoordt ; 

Dat die onderdelen van het middel 
gegrond zijn; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van artikel 7, inzonderheid 
§ 1, 1°, b, van het Wetboek van de 
Inkomstenbelastingen (koninklijk besluit 
van 26 februari 1964), 

doordat het arrest beslist " dat de 
administratie terecht een gedeelte van 
de huurprijs die verzoeker ontving voor 
zijn pand te Eigenbrakel bij de belastbare 
grondslag heeft gerekend, met toepassing 
van artikel 7, § 1, 1°, b, van het Wetboek 
van de Inkomstenbelastingen, nu de 
administratie van oordeel was dat het 
pand door de huurder gebruikt werd voor 
de uitoefening van zijn beroepsactiviteit » 
op grand " dat de waning door de naam
loze vennootschap Diversey voor beroeps
doeleinden werd gebruikt omdat het 
feit dit goed ter beschikking te stellen 
van haar directeur een professionele 
daad is evenals elke andere daad die 
strekt tot verwezenlijking van het maat
schappelijk doel van de vennootschap, 
die met name leden van haar personeel 
kan huisvesten als voordeel in natura 
dat hun inkomsten verhoogt ; dat het 
weinig belang heeft, wat verzoeker 
(thans eiser) betreft, of de vennootschap 
al dan niet de door haar betaalde huur 
afgetrokken heeft en of de fiscus deze al 
danniet beschouwd heeft als een voordeel 
in natura dat aan de directeur van de 
vennootschap werd toegekend, dat die 

voorwaarden niet blijken uit de voor~ 
noemde wettelijke tekst », 

terwijl het pand dat door een vennoot
schap wordt gehuurd niet om er haar 
eigen handelsactiviteit uit te oefenen, 
doch om er een lid van haar personeel te 
huisvesten waardoor ze hem een voordeel 
in natura toekent, niet dient voor de 
uitoefening van de beroepsactiviteit van 
de huurder in de zin van artikel 7, § 1, 
1°, b, van het Wetboek van de Inkomsten
belastingen, zodat de betaalde huurprijs 
niet ingevolge die bepaling kan worden 
belast: 

Overwegende dat krachtens artikel 7, 
§ 1, 1°, b, van het Wetboek van de 
Inkomstenbelastingen, voor de in Belgie 
gelegen panden of gedeelten van panden 
die verhuurd worden en die door de 
huurder gebruikt worden voor de uit
oefening van zijn beroepsactiviteit, onder 
netto-inkomsten uit onroerende goederen 
wordt verstaan het kadastraal inkomen 
vermeerderd met het gedeelte van de 
huurprijs en de huurlasten hoven 200 pet. 
van het kadastraal inkomen van de 
genoemde goederen ; dat overeenkomstig 
§ 2 van hetzelfde artikel die huurprijs en 
die huurlasten echter slechts in aanmer
king worden genomen ten belope van 
drie vierde of negen tiende van hem 
bedrag, naargelang het gaat om gebouwde 
of ongebouwde goederen; 

Overwegende dat uit de vaststellingen 
van het arrest blijkt dat het pand door 
eisers echtgenote werd verhuurd aan een 
naamloze vennootschap die het ter 
beschikking van haar directeur heeft 
gesteld; 

Dat het arrest wettelijk heeft kunnen 
beslissen dat de vennootschap aldus het 
pand heeft gebruikt voor de uitoefening 
van haar beroepsactiviteit, zelfs door een 
lid van haar personeel als voordeel in 
natura te huisvesten ; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen ; 

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

doordat het arrest beslist " dat uit geen 
bepaling van het huurcontract kan 
worden afgeleid dat de vennootschap 
en de heer Fonchain gezamenlijk zouden 
opgetreden zijn, dat uit dit contract 
eerder blijkt dat de heer Fonchain 
verklaard heeft dat hij aileen maar in 
eigen naam optrad voor het geval dat de 
vennootschap waarvoor hij optrad de 
verbintenis niet zou bekrachtigd hebben, 
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dat verzoeker (thans eiser) niet aantoont 
~at de beer Fonchain zelf enige verplich
tmg van het huurcontract op zich zou 
genomen hebben », 

terwijl, volgens de eigen vaststellingen 
van het arrest, << het huurcontract werd 
gesloten tussen verzoekers echtgenote en 
de naamloze vennootschap Diversey
France, die vertegenwoordigd werd door 
de heer Fonchain die zich ook voor haar 
sterk maakte, en die zowel in naam van 
de vennootschap als in zijn eigen naam 
bedongen heeft », zodat de heer Fonchain 
wei degelijk persoonlijk, samen met de 
vennootschap, de verplichtingen van het 
huurcontract op zich had genomen, 
waaruit volgt dat het bestreden arrest 
een uitlegging van het huurcontract heeft 
gegeven die onverenigbaar is met zijn 
bewoordingen en de bewijskracht ervan 
heeft geschonden : 

. Overwegende dat het arrest erop wijst, 
zonder dienaangaande te worden bekriti
seerd, dat het huurcontract gesloten werd 
tussen eisers echtgenote en de naamloze 
vennootschap Diversey-France, die ver
tegenwoordigd werd door de heer Fan
chain die zich ook voor haar sterk 
maakte, « en die zowel in naam van de 
vennootschap als in zijn eigen naam 
bedongen heeft » en dat dit document 
ondertekend werd door de genoemde 
Fonchain « voor Diversey-France )) ; 

Overwegende dat het arrest vaststelt 
dat de huurprijs en de lasten volledig 
werden betaald door de vennootschap 
Diversey en dat eiser niet aantoont dat 
de heer Fonchain persoonlijk enige 
verplichting van het huurcontract op 
zich zou genomen hebben; 

Overwegende dat het arrest, door te 
beslissen dat « uit geen enkele bepaling 
van het huurcontract kan worden afge
leid dat de vennootschap en de heer 
Fonchain gezamenlijk zouden opgetreden 
zijn ; dat uit dit contract eerder blijkt 
dat de heer Fonchain verklaard heeft 
aileen maar in eigen naam op te treden 
voor het geval dat de vennootschap waar
voor hij optrad de overeenkomst niet zou 
bekrachtigd hebben », van de akte tot 
vaststelling van de huurovereenkomst 
een uitlegging geeft die zowel op extrin
sieke gegevens als op de bewoordingen 
van die akte steunt ; dat die uitlegging 
niet onverenigbaar is met de bewoor
dingen van de aide ; 

Dat het middel feitelijke grondslag 
mist; 

Om die redenen, vernietigt het bestre
den arrest, in zoverre het uitspraak doet 

over de aftrekbaarheid van de interesten 
van de verschuldigde successierechten en 
over de kosten ; verwerpt de voorziening 
voor het overige ; beveelt dat van dit 
arrest melding zal worden gemaakt op 
de ~ar,tt van de gedeeltelijk vernietigde 
beshssmg ; veroordeelt eiser en ver
weerder ieder in de helft van de kosten · 
verwijst de aldus beperkte zaak naar het 
Hof van Beroep te Bergen. 

5 januari 1978.- 1e kamer, - Voor
zitter, de H. Trousse, raadsheer waar
nemend voorzitter. - Verslaggever, 
Baron Vin<;otte. - Gelijkluidende con
clusie, de H. Krings, advocaat-generaal 
- Pleiters, de HH. L. Delhez (van d~ 
balie te Brussel) en Claeys Bouuaert. 

1 e KAMER. - 6 januari 1978. 

RECHTEN VAN DE VERDEDIGING. 
- BURGERLIJKE ZAKEN. - 00NOLUSIE 
W AARBIJ ENKEL GEVRAAGD WORDT DAT 
DE ZAAK BIJ EEN ANDERE WORDT 
GEVOEGD. - ARREST DAT UITSPRAAK 
DOET OVER DE GROND VAN DE ZAAK.
p ARTIJEN DIE NIET DE GELEGENHEID 
HEBBEN GEHAD OM TE OONOLUDEREN 
OF TE PLEITEN. - SOHENDING VAN DE 
REOHTEN VAN DE VERDEDIGING. 

De rechten van de verdediging worden 
geschonden door het a1·rest dat, hoewel 
de ?'aadsman van de eiser op een vroegere 
terechtzitting enkel gevraagd had dat de 
zaak bij een andere zou worden gevoegd 
en de verweerder hiermee zijn instemming 
had betuigd, over de zaak zelf uitspraak 
doet zonder dat de eiser ondertussen de 
gelegenheid heeft gehad om te conclu
deren of te pleiten over de zaak zelf ( 1). 

(MELJADO, T. BELGISOHE STAAT, 
MINISTER VAN FINANOIEJN.) 

ARREST. 

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

Over het tweede middel, afgeleid uit 

(1) Raadpl. cass., 20 september 1962 (Bull. 
en Pas., 1963, I, 91). 
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de schending van de artikelen 774, 780, 
1043 van het Gerechtelijk Wetboek, 
1319, 1320, 1322 van het Burgerlijk 
W etboek en 97 van de Grondwet, alsmede 
van het algemeen beginsel van de 
eerbiediging van de rechten van de 
verdediging, 

doordat het arrest de voorziening van 
eiser ongegrond verklaart, 

terwijl de partijen geen uitleg hadden 
verstrekt noch conclusies hadden neer
gelegd betreffende de grond van de zaak 
en het hof van beroep de vordering 
afwijst op grond van excepties die de 
partijen voor haar niet hadden inge
roepen (schending van artikel 774 van 
het Gerechtelijk Wetboek); 

terwijl de partijen het hof van beroep 
hadden verzocht akte te nemen van de 
overeenkomst die zij hadden gesloten 
om de zaak van eiser te voegen bij die 
van Meljado J ozef (schending van arti
kel 1043 van het Gerechtelijk Wetboek); 

terwijl, in ieder geval, het arrest de 
bewijskracht miskent die dient gehecht 
te· worden aan de mondelinge conclusies 
die door de partijen terzake werden 
genomen en die ertoe strekten de zaak 
van eiser bij die van Meljado J ozef te 
voegen (schending van de artikelen 1319, 
1320 en 1322 van het Burgerlijk 
Wetboek; 

terwijl het arrest niet het minste 
antwoord geeft op deze mondelinge 
conclusies door de partijen ter terecht
zitting genomen (schending van artikel 97 
van de Grondwet) ; 

terwijl, zoals uitdrukkelijk blijkt uit 
het zittingsblad van 4 september 1975 
en eveneeris uit het arrest waarin niet 
wordt vermeld dat de partijen werden 
gehoord in hun middelen en conclusies, 
eiser zijn middelen en conclusie over de 
grond van de zaak niet heeft kunnen 
laten gelden (schending van het algemeen 
beginsel van de eerbiediging van de 
rechten van de verdediging en van 
artikel 780 van het Gerechtelijk 
Wetboek): 

Overwegende dat uit het regelmatig 
aan het Hof overgelegd en voor eens
luidend verklaard afschrift van het 
zittingsblad blijkt dat eisers raadsman 
op de terechtzitting van 4 september 1975 
enkel de samenvoeging heeft gevraagd 
van de onderwerpelijke zaak met die 
van Jozef Meljado en dat de raadsman 
van verweerder zich met voormelde 
samenvoeging heeft akkoord verklaard ; 

Overwegende dat uit hetzelfde zittings-

blad blijkt dat op 13 april 1976 het hof 
van beroep een arrest heeft gewezen ; 
dat dit arrest het thans bestreden arrest 
is hetwelk over de grond van de zaak 
uitspraak doet ; 

Overwegende dat noch uit dit arrest 
noch uit enig ander stuk waarop het Hof 
vermag acht te slaan blijkt dat middeler
wijl de debatten werden heropend en 
dat v66r de sluiting ervan eiser gelegen
heid werd gegeven over de grond van 
de zaak te concluderen of te pleiten ; 

Dat de rechter, door in zodanige om
standigheden over de grond van de zaak 
te beslissen, het algemeen rechtsbeginsel 
van de eerbiediging van de rechten van 
de verdediging schendt ; 

Dat het middel op dit stuk gegrond is; 

Om die redenen, en zonder acht .te 
slaan op het eerste middel of de overige 
onderdelen van het tweede middel, die 
niet tot ruimere cassatie kunnen leiden, 
vernietigt de bestreden beslissing behalve 
in zoverre ze eisers voorziening tegen de 
beslissing van de directeur ontvankelijk 
verklaart; beveelt dat van dit arrest 
melding zal worden gemaakt op de kant 
van de gedeeltelijk vernietigde beslissing ; 
houdt de kosten aan opdat de feiten
rechter erover uitspraak zou doen ; 
verwijst de aldus beperkte zaak naar 
het Hof van Beroep te Brussel. 

6 januari 1978.- 1e kamer.- Voo?'
zitter, de H. de Vreese, raadsheer·waar
nmnend voorzitter. - Verslaggever, de 
H. Chatel. - Gelijkluidende conclusie, 
de H. Charles, advocaat-generaal. 
Pleiter, de H. De Baeck. 

3e KAMER. - 9 januari 1978. 

1° WERKLOOSHEID.- BEROEP TEGEN 
DE BESLISSING VAN DE DIREOTEUR VAN 
EEN GEWESTELIJK BUREAU.- TERli'ITJN 
VAN E:ElN MAAND TE REKENEN VAN 
DE DAG WAAROP DE ElSER KENNIS 
REEFT GERAD VAN DE BESLISSING. -
VERZOEKSORRIFT .BIJ AANGETEKENDE 
BRIEF GERIORT AAN DE GRIFFIE VAN 
DE REOHTBANK .. - BEREKENING VAN 
DE TERMIJN. 

2° VORDERING IN RECHTE. - BE
ROEP TEGEN EEN BESLISSING VAN RET. 
BESTUUR IN SOOIALEZAKEN.- WERK-
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LOOSHEID. - TERMIJN VAN EEN MAAND 
TE REKENEN VAN DE DAG WAAROP DE 
ElSER KENNIS HEEFT GEHAD VAN DE 
BESLISSING. - VERZOEKSCHRIFT BIJ 
AANGETEKENDE BRIEF GERICHT AAN 
DE GRIFFIE VAN DE RECHTBANK. 
BEREKENING VAN DE TERMIJN. 

1 o en 2o De datum van afgifte van de aan
getekende brief aan de griffie van de 
bevoegde arbeids1·echtbank en niet de 
datum van ontvangst ervan moet worden 
in aanmerking genomen om vast te 
stellen of het bij verzoekschrift ingesteld 
beroep tegen een beslissing van de 
directeur van een gewestelijk btweau aan 
de griffie van de bevoegde rechtbank is 
gericht binnen de maand te 1·ekenen van 
de dag waarop de eiser van die beslissing 
kennis heeft gehad. (Art. 7, § 11, tweede 
lid, besluitwet van 28 december 1944 
betreffende de maatschappelijke zeker
heid der arbeiders.) 

(CHABEAU, T. RIJKSDIENST 
VOOR ARBEIDSVOORZIENING.) 

van 28 december 1944 bepaalt dat de' 
beslissingen van het gewestelijk bureau:: 
van verweerder, bij gebrek aan kennis-: 
geving, zoals in het onderhavige geval;' 
aan de bevoegde · arbeidsrechtbank 
moeten worden voorgelegd binnen de' 
maand te rekenen vanaf de dag waarop 
de betrokkene er kennis van gehad heeft, 
dit is ten deze, overeenkomstig de' 
vaststellingen van het arrest, te rekenen' 
vanaf 30 maart 1973; een beslissing van: 
die directeur aan de arbeidsrechtbank 

· voorleggen erin bestaat bij die rechtbank 
een vordering in te stellen tot wijziging 
van die beslissing ; naar luid van de 
artikelen 580 en 704 van het Gerechtelijk. 
W etboek, in de geschillen betreffende de 
rechten van werknemers inzake werk
loosheid, de vorderingen worden ingeleid 
bij verzoekschrift, neergelegd ter griffie', 
van de arbeidsrechtbank, of bij aange
tekende brief gezonden aan die griffie ; 
hieruit volgt dat de beslissing van de 
directeur aan de arbeidsrechtbank wordt 
voorgelegd door het feit dat de be-. 
trokkene bij aangetekende brief een 
verzoekschrift aan de griffie van die 
rechtbank zendt; de handeling, waardoor 

ARREST (vertaling). de betrokkene zijn verzoekschrift bij 
aangetekende brief aan die griffie zendt, 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden verricht wordt op het moment dat de 
arrest, op 24 oktober 1975 door het betrokkene zijn brief aan een post
Arbeidshof te Luik gewezen; kantoor toevertrouwt, en, derhalve, deze 

formaliteit, en niet de ontvangst van de 
Over het middel afgeleid uit de schen- brief door de griffier, moet plaatshebben 

ding van de artikelen 7, § 11, van de binnen de termijn van een maancl als 
besluitwet van 28 december 1944 betref- voorgeschreven bij artikel 7, § 11, van 
fende de maatschappelijke zekerheid der de besluitwet van 28 december 1944 : 
arbeiders, 580, inzonderheid 2°, en 704 
van het Gerechtelijk Wetboek, Overwegende dat, krachtens artikel 7, 

§ ll, van de besluitwet van 28 december 
doordat, na te hebben vastgesteld dat 1944 betreffende de maatschappelijke 

de termijn van een maand die eiser zekerheid der arbeiders, de beslissingen 
krachtens artikel 7, § 11, van voormelde van de directeur van het gewestelijk 
besluitwet in acht moest nemen uiterlijk bureau van de Rijksdienst voor Arbeids
op 31 maart 1973 aanving en dus op voorziening, op straffe van verval, aan 
30 april 1973 verstreek, dat eisers beroep de bevoegde arbeidsrechtbank moeten 
werd ingesteld bij aangetekende brief, worden voorgelegd binnen een maand 
die op 30 april 1973 aan de post werd na de kennisgeving of, bij gebrek aaiJ: 
toevertrouwd, en dat deze brief op 2 mei kennisgeving, binnen de maand te 
1973 op de griffie van de arbeidsrechtbank rekenen vanaf de dag waarop de betrok
toekwam, het arrest beslist dat dit beroep kene er kennis van gehad heeft ; 
te laat werd ingesteld, op grond dat, Dat, naar luid van de artikelen 580, 20, 
krachtens artikel 7, § 11, het beroep en 704, lid 1, van het Gerechtelijk 
binnen die termijn van een maand op Wetboek, de vorderingen betreffende 
de griffie moest toekomen, dat het niet de rechten en verplichtingen van werk-'' 
voldoende is dat het beroep binnen die nemers, welke voortvloeien uit de wet-' 
termijn aan een postkantoor wordt · geving inzake werkloosheid, worden inge,·' 
toevertrouwd, en dat artikel 704 van het ;leid bij verzoekschrift, neergelegd · ter! 
Gerechtelijk Wetboek eiser niet vrijstelde 

1

. griffie van de arbeidsrechtbank of bij' 
van de regel van voornoemd artikel 7, aaiffi_ngetekende brief gezo,.nde. n aan di~, 
§ 11, · gr e · 

terwijl artikel 7, § 11, van de besluitwet. : Ove~wegende dat uit de: combinatie'' 

CASSATIE, 1978. - 18 
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van die bepalingen volgt dat de vordering 
aan de arbeidsrechtbank is voorgelegd 
in de zin van artikel 7, § ll, van de 
besluitwet van 28 december 1944, hetzij 
wanneer ze ~er griffie is neergelegd, hetzij 
wanneer ze bij aangetekende brief aan 
de gri:ffie is gezqnden ; 
, Dat, derhalve, de verzendingsdatum 

van de aangetekende brief en niet de 
datum van ontvangst ervan in aan
merking moet worden genomen om vast 
te stellen of de vordering binnen de 
wettelijke termijn werd ingesteld ; 

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; verwijst de zaak 
naar het Arbeidshof te Brussel. 

9 januari 1978.- 3e kamer.- Vo01·
zitter, de H. Naulaerts, raadsheer waar
riemend voorzitter .. - Verslaggeve1·, de 
H. Janssens. - Gelijkluidende conclusie, 
de H. Duchatelet, advocaat-generaal. -
Pleiters, de HH. Bayart en L. Simont. 

2e KAMER. - 10 januari 1978. 

l 0 BEROEPSGEHEIM.- 0FFICIER VAN 
GERECHTELIJKE POLITIE. - GETUI
GENIS IN RECHTE. ___: WEIGERING KEN
NIB TE GEVEN VAN DE NAAM VAN DE 
PERSOON DIE HEM DE INLICHTING 
HEEFT VERSTREKT DIE DE OFFICIER 
VAN GERECHTELIJKE PO LITlE IN RECHTE 

, BEKENDGEMAAKT.- GEHEIM IN DE ZIN 
VAN ARTIKEL 458 VAN RET STRAFWET
BOEK. - GEEN WEIGERING IN RECHTE 
GETUIGENIS AF TE LEGGEN. - GEEN 
MISDRIJF. 

2° RECHTEN VAN DE VERDEDI
GING. - STRAFZAKEN. - 0FFICIER 
VAN GERECHTELIJKE POLITIE.- HOF 
VAN ASSISEN DAT HE:E:FT. AANGENOMEN 

(( 

(1) en (3) Raadpl. cass., 22 maart 1926 
en de conclusie van de Advocaat-Generaal 
(Bull. en Pas., 1926, I, 310) en talrijke ver
wijzingen waarvan sprake is in de. bedenkin
gen van Raadsheer R. Legros in een noot die 
is verschenen in J.P., 1954, biz. 393 en vlg. 

(2) In zijn conclusie bad bet openbaar 
ministerie erop gewezen dat de officieren van 
gerecbtelijke politie bun wettelijke verplicb-

DAT EEN OFFICIERVAN GERECHTELIJKE 
POLITIE DE NAAM NIET BEKEND MA,A:KT 
VAN DE PERSOON DIE HEM DE INLICR· 
TING HAD VERSTREKT DIE HIJ TER 
KENNIS VAN DAT ROF HEEFT GEBRACHT. 
- GEEN SCHENDING VAN DE RECHTEN 
VAN DE VERDEDIGING EN GEEN MIS
KENNING VAN RET TEGENSPREKELIJK 
EN MONDELING KARAKTER VAN DE 
DEBATTEN. 

1° De ojjiciM·en van gerechtelij ke politie 
die krachtens hun wettelijke opdracht 
verplicht zijn de misd1·ijven op te sporen, 
de bewijzen e1·van te verzamelen en de 
daders ervan aan de 1·echtbanken over 
te leveren, moeten aan de bevoegde 
overheid alle inlichtingen ter kennis 
brengen die hun zijn verstrekt, daaronde1· 
ook die welke zij vernomen hebben onde1· 
de door de informant gestelde voorwaarde 
dat zijn naam wordt ve1·zwegen; zij zijn 
als zodanig, in de zin van artikel 458 
van het Stmfwetboek, personen die uit 
hoofde van hun staat of be1·oep kennis 
dragen van geheimen die hun zijn 
toevertrouwd en wanneer zij geroepen 
worden om in 1·echte getuigenis af te 
leggen, hebben zij dus het 1·echt die 
inlichtingen ter kennis te b1·engen van 
het gerecht, zonder de naam van hun 
informant te noemen, indien zij in 
geweten o01·delen die te moeten verzwij
gen (1) (3). (Art. 458 S.W. en 80 Sv.) 

2° Schending van de rechten van de verde
diging van de beschuldigde kan niet 
worden afgeleid ttit het feit dat een 
ojjicier van gerechtelijke politie, wegens 
het be1·oepsgeheim waartoe hij gebonden 
was, de naam niet heeft bekendgemaakt 
van degene die hem de inlichtingen 
had verstrekt welke hij ter kennis van 
het Hof van Assisen heeft gebracht, als, 
ene1•zijds, de beschuldigde de gelegenheid 
heeft gehad die inlichtingen te betwisten 
en de aandacht van de gezworenen erop 
gevestigd heeft dat de inf01·mant die 
inlichtingen voor hen niet onder ede heeft 
bevestigd en, ande1·zijds, de gezworenen 
de bewijswaarde van het getuigenis vrije
lijk en in geweten hebben kunnen 
beoordelen (2). 

tingen niet nakomen, zowel als zij aan de 
bevoegde overheden de inlicbtingen niet 
verstrekken die bun zijn toevertrouwd op 
voorwaarde dat de naam van de informant 
niet wordt bekendgemaakt als wanneer zij 
weigeren een verklaring op te tekenen omdat 
zij hun onder een dergelijke voorwaarde is 
gedaan. Het openbaar ministerie heeft daaruit 
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(DESCHAMPS.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op de bestreden 
arresten, op 28 en op 29 september 1977 
gewezen door het Hof van Assisen van de 
provincie West-Vlaanderen ; 

Over het middel afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 6-1 en -3, d, van 
het Verdrag tot bescherming van de 
rechten van de mens en de fundamentele 
vrijheden, ondertekend te Rome op 
4 november 1950 en goedgekeurd bij de 
wet van 13 mei 1955, 458 van het 
Strafwetboek, 8, 9, 22, 29, 30, 31, 39, 
313, 314, 317, 318, 319 en 326 van het 
W etboek van Strafvordering en van 
de algemene rechtsbeginselen van de 
eerbied voor de rechten van de verdedi
ging en van het tegensprekelijk en 
mondeling karakter van de debatten in 
strafzaken, 

doordat het arrest van 28 september 
1977 de vraag van eiser om de getuige 
Ouvrein Jacques te vragen en te bevelen 
de naam van zijn informant betreffende 
de zogezegde ruzie, in de nacht van de 
feiten, tussen eiser en zijn broer bekend 
te maken, verwerpt op grond dat een 
politieofficier, indien hij als getuige 
voor een strafgerecht wordt opgeroepen, 
mag steunen op zijn beroepsgeheim, om 
de naam van zijn informant te verzwij
gen ; dat vermits getuige Ouvrein Jacques 
aan het hof verklaarde dat hij in geen 
geval de naam van zijn informant zou 
noemen, er geen aanleiding is om nog 
verder op de vraag van de beschuldigde 
in te gaan, 

terwijl, eerste onderdeel, een gerechtelijk 
officier, die een onderzoek instelt naar een 
misdaad, in de uitoefening van zijn ambt 
geenszins uit hoofde van zijn staat of 
beroep kennis draagt van geheimen die 
hem door de personen die hij ondervraagd 
heeft, toevertrouwd worden, zodat hij 
geen beroepsgeheim kan inroepen en 
gehouden is de naam van zijn informant 
in zijn getuigenis voor het hof, op vraag 
van de beschuldigde, bekend te maken 
(schending van de artikelen 458 van het 

afgeleid dat wanneer inlichtingen aan officieren 
van gerechtelijke politie onder dergelijke vcior
waarden worden verstrekt, de naam van de 
informant een geheim is waarvan zij nit 
hoofde van hun ·staat en hun beroep kennis 
dragen. 

Strafwetboek, 8, 9, 22, 29, 30, 31, 317, 
318, 319 en 326 van het Wetboek van· 
Strafvordering) ; · 

twe~e ondm·deel, het feit dat de getuige' 
Ouvrem Jacques, gerechtel~jk officier; 
met het onderzoek tegen mser belast ' 
voor het hof getuigd heeft over de ruzi~ 
tussen de beschuldigde en zijn broer in 
de nacht van de feiten, zonder de naam 
van de informant aangaande deze ruzie' 
te willen opgeven, belet dat eiser zich 
daartegen kan verdedigen en een mis
kennin& is van het tegensprekelijk en' 
mondelmg karakter van de debatten 
(schending van de artikelen 6-1 en -3, a;• 
van het Verdrag van 4 .november 1950," 
39, 313 en 314 van het Wetboek van 
Strafvordering en van de vermelde. 
algemene rechtsbeginselen) .: 

Wat het eerste onderdeel betreft : 

Overwegende dat artikel 458 van het. 
Strafwetboek in die zin moet worden 
begrepen dat alle personen die uit hoofde 
van hun staat of beroep kennis drageri 
van geheimen die hun zijn toevertrouwd 
wegens hun staat of bero,ep, die geheimen 
straffeloos kunnen bekendmaken >van: 
neer zij geroepen worden om in rechte 
getuigenis af te leggen, maar daartoe· 
niet verplicht zijn, indien zij in geweten 
oordelen het geheim te moeten bewaren ; 
Oyerwege~de dat · aldus .. de politie

offimer, zo hiJ al krachtens ZIJn wettelijke 
opdracht verplicht is de misdrijven op te. 
sporen, de bewijzen ervan te verzamelen. 
en alle inlichtingen daaromtrent aan 
de bevoegde overheid ter kennis te 
brengen, daaronder ook die inlichtingen 
welke hij slechts onder voorwaarden 
heeft kunnen vernemen, nochtans, wan
neer hij als getuige voor de rechter 
verschijnt en aldaar overee:hkomstig 
artikel 80 van het Wetboek van Straf
vordering de gehele waarheid moet 
zeggen, in het belang van de criminali
teitsbestrijding enter wille van het 'recht: 
op persoonlijke gaafheid van de infor
mant, diens naam mag verzwijgen, 
wanne.e~ deze zulks bedongen heeft, en 
de poht1eambtenaar, die het beding heeft 
aangenomen, in geweten oordeelt die 
naam te moeten verzwijgen; 

Wat het tweede onderdeel betreft :' 

Overwegende dat de betrokken politie
officier ter terechtzittmg verklaard heefti 
van oordeel te zijn dat hij de naam van 
de persoon die hem de feiten, vermeld 
in zijn getuigenis, onder v'erplichting van 
geheinih.i:mding van :zijn . )Imam; .. had 
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bekendgeriiaakt, wegens zijn beroeps
geheim niet mocht noemen ; 

Overwegende dat, enerzijds, uit de 
stukken waarop het Hof vermag acht te 
slaan, blijkt dat eiser niet aileen de 
gelegenheid heeft gehad te betwisten 
dat hij in de nacht van de feiten met zijn 
broer ruzie had gehad, feit dat de onbe
kend gebleven informant aan de getuige, 
de betrokken politieofficier, had bekend
gemaakt, maar ook de aandacht van de 
leden van de jury heeft kunnen vestigen 
op de omstandigheid dat de inlichtingen 
verstrekt door de informant niet door 
deze voor hen en onder ede werden 
bevestigd; 

Dat, anderzijds, uit die stukken ins
gelijks blijkt dat de jury de bewijswaarde 
van het getuigenis van de politieofficier 
vrijelijk en in geweten heeft kunnen 
beoordelen ; 

Dat het middel niet kan worden aan
genomen; 

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. 

10 januari 1978.- 2e kamer.- Voor
zitter, Ridder de Schaetzen, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - Verslaggeve?', 
de H. Soetaert. - Gelijkluidende con
clusie, de H. Dumon, eerste advocaat
generaal.- Pleiter, de H. Houtekier. 

2e KAMER.- 10 januari 1978. 

CASSATIEMIDDELEN. STRAFZA· 
KEN. - MIDDEL WAARBIJ AAN DE 
RECHTER IN HOGER BEROEP WORDT 
VERWETEN EEN NIETIG VONNIS TE HEB· 
BEN BEVESTIGD. - 0NREGELMATIG· 
REID DIE ENKEL DE BESLISSING VAN DE 
EERSTE REOHTER AANTAST EN NIET DIE 
VAN DE REOHTER IN HOGER BEROEP. -
NIET ONTVANKELIJK MIDDEL. 

Van belang ontbloot en derhalve niet 
ontvankelijk is het middel waarbij aan 
de rechter in hager beroep wordt ver
weten een nietig vonnis te hebben beves
tigd, wanneer de onregelmatigheid van 

de rechtspleging in eerste aanleg enkel 
de beslissing van de eerste rechte1· 
aantast en niet die van de rechte1· in 
hoge1· be1·oep (1). 

(VANDELANNOOTE, 
T. NAAMLOZE VENNOOTSOHAP «ZURICH».) 

ARREST. 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 24 november 1977 gewezen 
door het Hof van Beroep te Gent ; 

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

Overwegende dat eiser afstand doet 
van zijn voorziening onder voorbehoud 
van het recht deze opnieuw in te stellen 
na de te wijzen eindbeslissing ; 

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

Over het middel afgeleid uit de scherr
ding van artikel 6-1 van het V erdrag tot 
bescherming van de rechten van de mens 
en de fundamentele vrijheden, onder
tekend te Rome op 4 november 1950 
en goedgekeurd bij de wet van 13 mei 
1955, en van het algemeen rechtsbeginsel 
van de eerbied voor de rechten van de 
verdediging, 

doordat het arrest, bij gedeeltelijke 
bevestiging van het beroepen vonnis, 
eiser wegens het hem ten laste gelegde feit 
veroordeelt tot een gevangenisstraf van 
4 jaar en een geldboete van 200 frank 
en beveelt dat hij ter beschikking van de 
regering zal worden gesteld voor een 
periode van 10 jaar, op grond dat de 
feiten bewezen zijn, maar de in eerste 
aanleg uitgesproken straf enigszins te 
zwaar is, 

terwijl de grotendeels bevestigde straf 
door de eerste rechter was vastgesteld 
rekening houdend met het feit dat eiser 
weigerde te verklaren waar de buit was, 
ofschoon uit geen enkel zittingsblad, 
noch in eerste aanleg noch in graad van 
beroep, blijkt dat aan eiser dergelijke 
vraag werd gesteld, zodat de rechten van 
de verdediging werden geschonden en 
eiser geen eerlijk proces heeft gehad : 

(1) Cass., 29 januari 1974 (Arr. cass., 1974, 
blz. 592). 
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Overwegende dat, nu het arrest niet 
verwijst naar de redenen van de eerste 
rechter en de eigen redenen aangeeft 
waarop het. de veroordeling steunt, de 
beweerde onregelmatigheid welke, val
gens het middel, uit de redengeving van 
het vonnis voortvloeit, al hestand ze 
inderdaad, tot de beslissing van de eerste 
rechter zou beperkt blijven, en het arrest 
dan oak, door de beroepen beslissing in 
die omstandigheden gedeeltelijk te be
,7estigen, eiser niet kan grieven ; 

Dat het middel derhalve, bij gebrek 
aan belang, niet ontvankelijk is ; 

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

Om die redenen, decreteert de afstand 
van de voorziening in zoverre zij gericht 
is tegen de naamloze vennootschap 
Zurich ; verwerpt de voorziening voor 
het overige ; veroordeelt eiser in de 
kosten van de voorziening en van de 
afstand. 

10 januari 1978.- 2e kamer.- Voor
zitte1', Baron Richard, voorzitter. -
Verslaggeve1·, de H. Lebbe. - Gelijlc
htidende conclusie, de H. Duman, eerste 
advocaat-generaal. - Pleite1', de H. 
Houtekier. 

2e KAMER. - 10 januari 1978. 

CASSATIE.- BEVOEGDHEID. - STRAF
ZAKEN.- STRAFVORDERING.- VERJA
RING.- BEVOEGDHEID VAN HET HoF 
OM NA TE GAAN OF ER REGELMATIG 
OVERGELEGDE PROCESSTUKKEN BE
STAAN WAARUIT BLIJKT DAT DE VER
JARING VAN DE STRAFVORDERING IS 
GESTUIT OF GESCHORST. 

H et H of van cassatie is bevoegd om na te 
gaan of er onder de 1•egelmatig overgelegde 
processtukken stukken zijn waaruit blijkt 
dat de verjaring van de strafvorde
ring is gestuit of waaruit kan worden 
afgeleid dat de verjaring is geschorst (1). 

(1) Oass., 25 januari 1977 (.Arr. cass., 1977, 
biz. 579). 

(PROCUREUR DES KONINGS TE BRUGGE, 
T. DEPOORTER EN PERSONENVENNOOT
SCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJK
HEID « BLIECK EN C0 ».) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 26 oktober 1977 in hager 
beroep gewezen door de Correctionele 
Rechtbank te Brugge ; 

Over het middel afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 21, 22, 25 van de 
wet van 17 april 1878, houdende de 
voorafgaande titel van het Wetboek 
van Strafvordering, 

doordat het vonnis vaststelt dat het 
feit verjaard is, 

terwijl het misdrijf dateert van 19 no
vember 1976; de strafvordering, overeen
komstig artikel 21 van de zoeven ver
melde wet, door verloop van zes maanden 
verjaart; die verjaringstermijn nochtans 
gestuit is door het ondertekenen van de 
dagvaarding op 28 april 1977 door de 
politiecommissaris,. aangeduid tot bij
stand van de procureur des Konings bij 
de politierechtbank ; door die onder
tekening een nieuwe termijn van zes 
maanden begint te lopen, zodat de 
verjaring ten vroegste op 28 oktober 1977 
kon intreden : 

Overwegende dat de verweerders wer
den vervolgd, de eerste, om te Nieuw
munster, op 19 november 1976, bij gebrek 
aan voorzorg, onopzettelijk hetzij het 
verkeer over een telegraaf- of telefoonlijn 
van algemeen nut te hebben gehinderd 
of belet, hetzij enig werk of voorwerp 
ten dienste van die lijnen te hebben 
vernield, geveld of beschadigd, en de 
tweede, om zich civielrechtelijk en 
solidair aansprakelijk te horen verklaren 
met de eerste, haar aangestelde, voor de 
kosten; 

Overwegende dat de feiten van de 
telastlegging, krachtens artikel 22 van de 
wet op de telegra:fie en de telefonie. met 
draad, gestraft worden met politie
straffen en dat, nu deze bijzondere wet 
niet anders bepaalt, de strafvordering 
verjaart door verloop van zes maanden 
te rekenen van de dag waarop het 
misdrijf is gepleegd ; 

Overwegende dat uit de stukken 
waarop het Hof vermag acht te slaan, 
blijkt dat de politiecommissaris, die de 
Procureur des Konings bij de Politie
rechtbank te Brugge bijstaat, de dag
vaarding van de verweerders op 28 april 
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1977 ondertekende; dat met deze daad 
van vervolging, verricht binnen de 
verjaringstermijn van zes maanden, een 
nieuwe termijn van gelijke duur is 
beginnen te lopen ; 

Overwegende dat het vonnis derhalve, 
door vast te stellen dat op de dag van de 
uitspraak « het blijkt dat de publieke 
vordering thans verjaard is ''• de in het 
middel aangehaalde wetsbepalingen 
schendt; 

Dat het middel gegrond is ; 

Om die redenen, vernietigt het bestre
den vonnis in zoverre het uitspraak doet 
over de rechtsvorderingen van het open
baar ministerie en over de kosten ervan ; 
beveelt dat van dit arrest melding zal 
worden gemaakt op de kant van de 
gedeeltelijk vernietigde beslissing ; laat 
de kosten ten laste van de Staat; verwijst 
de aldus beperkte zaak naar de Correc
tionele Rechtbank te Kortrijk, zitting 
houdende in hoger beroep. 

10 januari 1978.- 2e kamer.- Vom·
zitter, Baron Richard, voorzitter. 
Verslaggever, de H. Versee. - Gelijk
luidende conclusie, de H. Dumon, eerste 
advocaat-generaal. 

2e KAMER. - 10 januari 1978. 

1o VOORZIENING IN CASSATIE. 
TERMIJN.- STRAFZAKElN. -BURGER
LIJKE REOHTSVORDERING. - Qp TEGEN
SPRAAK GEWEZEN ARREST W AARBIJ 
DE BEKLAAGDE VEROORDEELD WORDT 
OM AAN DE BURGERLIJKE PARTIJ DE 
DOOR HAAR GEVORDERDE VERGOEDIN
GEN TE BETALEN. - ARREST DAT DE 
VERGOEDING « VOORLOPIGE VERGOE
DING ll NOEMT EN AAN DIE PARTIJ AKTE 
VERLEENT VAN HAAR VOORBEHOUD 
M.B.T. EEN LATERE VRAAG OM MEER 
SOHADEVERGOEDING TE BEKOMEN. -
REOHTER WIENS REOHTSMAOHT IS UIT
GEPUT. - 0Nl\UDDELLIJK OASSATIE
BEROEP ONTVANKELIJK. 

2° RECHTERLIJKE ORGANISATIE. 
- SuBSTITUUT-PROOUREUR DES Ko
,NINGs DIE EEN BRIEF VAN EEN DERDE 
AAN DE ONDERZOEKSREOHTER HEEFT 
OVERGEZONDEN.- NADIEN BENOEMD 
TOT ONDERZOEKSREOHTER EN BELAST 

MET RET VERDER ONDERZOEK. 
GEEN NIETIGHEID. - BEGRIP. 

3° CASSATIEMIDDELEN. - S~~AF
ZAKEN. - 0PGAVE VAN DE GESOHON
DEN WElTTELIJKE BEPALINGEN.- Qp. 
GAVE NIET VEREIST.- VERPLIOHTING 
OM EVENWElL DUIDELIJK DE AANGE
VOERDE ONWETTELIJKHEID OP TE GE
VEN. - BEGRIP. 

4° BEWIJS.- BEwijs DOOR GESOHRIFT. 
- BEWIJSKRAOHT VAN DE AKTEN.
STRAFZAKEN.- REOHTER DIE IN ZIJN 
BESLISSING NIET HEEFT v:illRMELD W AT 
EEN PARTIJ IN HAAR OONOLUSIE AAN
VOERDE.- DIT VERZUIM IS GEEN MIS
KENNING VAN DE BEWIJSKRAOHT VAN 
DIE OONOLUSIE. 

5° RECHTERLIJKE ORGANISATIE. 
- SAMENSTELLING VAN DE KAM::EJRS 
VAN DE REOHTBANK VAN EERSTE 
AANLEG. - BEVOEGDHEID VAN DE 
VOORZITTER VAN DE REOHTBANK. -
BE GRIP. 

1° De ?·echtsmacht van het hof van beroep 
is uitgeput door het op tegenspraak 
gewezen ar1·est waarbij, na de eind
beslissing op de strafvorde?·ing, de 
beklaagde veroordeeld wo?·dt om aan de 
burge1·lijke pa1·tij de doo1· haar gevorderde 
vergoedingen te betalen en tegen dat 
arrest kan onmiddellijk cassatiebe1•oep 
worden ingesteld, zelfs indien het ver
klaart dat het een (( voorlopige ve?·goe
ding " toekent en aan deze partij akte 
verleent van haar voo?·behoud voor haa1· 
?'echt om later mee?' schadeve1·goeding 
te vmgen (1). (Art. 416 Sv.) 

2° Een ge1·echtelijk onde1·zoek kan niet 
door nietigheid aangetast zijn doo,r het 
feit alleen dat de onderzoeks1·echter, toen 
hij nog het ambt van substituut-p?'octt
?'eur des Konings vermtlde, aan de 
?'echtM' die v66r hem met het onderzoek 
van dezelfde zaak was belast een brief 
heeft ove1·gezonden, waa1·in he1·innenl 
wo1·dt aan een v1·oegere mededeling van 
een koopman aan het pa1·ket noperis de 
terugvorde1·ing van bepaalde goede1·en, 
weUce brief bovendien voor het oiiderzoek 
van geen be lang was. 

3° Ofschoon noch de beklaagde, noch o,m, 
de burge?·lijke partij; die zich in cassatie 

. ,, ' 

(1) Raadpl. cass., 27 januari 1976 (Arr. 
cass., 1976, biz. 618}, 14 januari, redenen 
en 9 aprill974, redenen (ibid., 1974,' biz.: 531 
en 877}. , , 
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voorzien, de wetteUjke bepalingen moeten 
opgeven die volgens hen zouden ge
schonden zijn en het volstaat dat zij de 
aangevoerde onwettelijkheid ve1"m6lden, 
is, , evenwel, niet ontvankelijk, a.m., 
een middel dat ~titdrulckelijk en alleen is 
ajgeleid uit de schending van m·ti
kel 6-3, b, van het Verdrag tot Bescher
ming van de Rechten van de Mens en de 
fundamentele Vrijheden, goedgekeu1·d bij 
de wet van 13 mei 1955, op grand dat 
de . rechter op hun conclusie niet heeft 
geantwoord (I). 

4° Uit het feit alleen dat de rechtm· in zijn 
beslissing niet heeft vermeld wat een 
partij in haar conclusie aanvoerde, kan 
niet worden ajgeleid dat hij de bewijs
kracht van de concl~tsie heejt miskend. 

5° Het staat aan de voo1·zitte1· van de 
1·echtbank van eerste aanleg de samen
stelling van de kamers van die rechtbanlc, 
bij verhindering of afwezigheid van haa1· 
leden, te wijzigen met inachtneming van 
de behoejten van de dienst, en de partijen 
zijn, in de regel, niet ontvankelijk om 
de aldus genomen beslissingen te be
twisten (2). (Artt. 316, 317 en 322 G.W.) 
(Impliciete op1ossing.) 

(FANNES, l\1ARIEN A. EN J. EN GILLIAJ\<IS, 
T. I; WOLFCARIUS, HELSEN EN WAEGHE; 
II. HELSEN J., M., A., KERSEM:ANS, 
HEYLEN ... ; III. WAEGHE, CATTOOR H. 
EN M.L., AERTS R., M.J., J.M., M.L. EN 

LOUWAGIE.) 

ARREST. 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 7 januari 1977 door het Hof 
van Beroep te Brussel gewezen ; 

I. Op de voorziening van J ohan 
Marien: 

A. In zoverre de voorziening gericht is 
tegen de beslissingen op de strafvor
dering: 

I. Overwegende dat de voorziening 
wegens het ontbreken van belang niet 

(1) Raadpl. cass., 12 januari 1937 (Bull. 
en Pas., 1937, I, 6), 13 februari 1950 (.A1•r. 
cass., 1950, biz. 390), 2 maart 1964 (Bull. en 
Pas., 1964, I, 698) en 14 oktober 1974 (Ar1·. 
cass., 1975, biz. 218). 

(2) Er is een verschil tussen de verdeling 
van de burgerlijke zaken onder de afdelingen, 
de kamers en de rechters van eenzeifde 

ontvankelijk is in zoverre zij gericht is 
tegen de beslissingen waarbij de aan eiser 
betekende rechtstreekse dagvaardingen 
niet ontvankelijk worden verklaard, de 
feiten van de telastlegging D-2 door 
verjaring vervallen worden verklaard en 
eiser wordt vrijgesproken van de feiten 
van de telastleggingen B-1, 0-I; 0-2, 
0-3, D-I, e enj, en E-I; 

2. Overwegende, wat de beslissingen 
betreft waarbij eiser wordt veroordeeld 
wegens de feiten van de telastleggingen 
A, B-2, 0-4, D-I, a, b, c, d, en E-2, dat de 
substantiiile of op straffe van nietigheid 
voorgeschreven rechtsvormen in acht 
zijn genomen en de beslissing overeen
komstig de wet is gewezen ; 

B. In zoverre de voorziening gericht is 
tegen de beslissingen op de civielrechte
lijke vorderingen : 

Overwegende dat eiser geen middel 
aanvoert; 

II. Op de voorziening van Emma 
Fannes: 

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

Overwegende dat de voorziening we
gens het ontbreken van belang niet 
ontvankelijk is, nu het arrest de aan 
eiseres betekende rechtstreekse dagvaar
dingen niet ontvankelijk verklaart, haar 
vrijspreekt van de feiten van de telast
leggingen B en 0, en de feiten van de 
telastleggingen D-1 en E vervallen 
verklaart door verjaring; 

B. In zoverre zij gericht is tegen de 
beslissing op de civielrechtelijke vorde
ringen : 

I 0 van de burgerlijke partijen sub II 
en III: 

Overwegende dat de voorziening we
gens het ontbreken van belang niet 
ontvankelijk is, nu de rechters zich 
onbevoegd verklaren om van deze rechts
vorderingen kennis te nemen ; 

2° van de burgerlijke partij Yolande 
W olfcarius : 

rechtbank van eerste aanieg (raadpl. Gerechte
lijk Wetboek, art. 88, zoais dit is gewijzigd 
bij de wet van 15 juli 1970, en 726), enerzijds, 
en de toewijzing van de zaken, zowel correc
tionele ais burgerlijke, aan de kamers met 
drie rechters of aan die met een rechter 
(art. 91 G.W.), anderzijds. 
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Overwegende dat eiseres verklaard 
heeft afstand te doen van haar voor
ziening op grand dat deze beslissing geen 
eindbeslissing is in de zin van artikel 416 
van het Wetboek van Strafvordering, en 
met het uitdrukkelijk voorbehoud van 
het recht om na de einduitspraak opnieuw 
cassatieberoep in te stellen ; 

Overwegende dat het arrest eiseres 
veroordeelt om aan verweerster een 
bedrag te betalen van 1.000.000 frank 
« te provisionelen titel >> en verweerster 
voorbehoud verleent voor het meerdere 
en van de schatting van haar eis op 
15.000.000 frank; 

Overwegende dat die beslissing een 
eindbeslissing is in de zin van artike1 416 
van het W etboek van Strafvordering ; 
dat het « te provisionelen titel >> toe
gekende bedrag immers beantwoordt aan 
wat de verweerster had gevorderd, zelfs 
al had zij bovendien gevraagd en ver
kregen dat haar akte wordt verleend van 
haar voorbehoud om naderhand algehee1 
herstel van de schade te eisen ; dat het 
arrest bovendien vergoedende en gerech
telijke intresten toekent, eiseres veroor
dee1t in de kosten van de twee instanties, 
en niets aanhoudt waarover het hof 
van beroep nog uitspraak zou moeten 
doen ; dat a1dus met betrekking tot de 
rechtsvordering van verweerster de 
rechtsmacht van dat hof uitgeput is ; dat 
er derhalve geen grand bestaat om de 
afst[j,nd van de voorziening te decreteren; 
vermits de afstand door dwaling blijkt 
te zijn aangetast en niet kan worden 
geinterpreteerd als een berusting ; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artike1en I319, 1320, 
1322 van het Burgerlijk Wetboek, 2, 292, 
298, 862, § I, 8°, § 2, 865 van het Gerech
telijk Wetboek, 22, 25, 27, 28, 61, 71, 127, 
154 van het Wetboek van Strafvordering, 
6, § 1, van het V erdrag tot bescherming 
van de rechten van de mens en de 
funda:inentele vrijheden, ondertekend te 
Rome op 4 november 1950 en goedge
keurd bij de wet van 13 mei 1955, 

doordat het arrest vaststelt dat, op 
civielrechtelijk gebied, de elementen van 
de sub D-1, a, b, c en d, omschreven 
feiten van oplichting ten laste van 
eiseres vaststaan en haar veroordee1t 
cim . aan de burgerlijke partij Yolande 
W olfcarius een bedrag te betalen van 
1.000.000 frank op grand dat : de eerste, 
tweede en vierde beklaagden voorhouden 
c].at het onderzoek nietig is ten gevolge 
van de tussenkomst van onderzoeks
rechter Winnen, die van de zaak ook 

' kennis heeft genomen als openbaar 
ministerie en in die hoedanigheid een 
kantschrift van 13 december I972 heeft 
opgesteld ; de Franse firma « Lavern >> 
op 5 augustus 1972 aan de Procureur 
des Konings te Leuven een schrijven 
adresseerde in verba:nd met het recupe
reren van geleverde doch niet . betaalde 
waren ; dit schrijven aan onderzoeks
rechter De Pauw werd overgezonden ; 
deze1fde firma op 11 december 1972 
een herinneringsbrief toestuurde welke 
op 13 december 1972 door substituut 
Winnen aan de toenmalige onderzoekende 
magistraatwerd overgezonden (stuk 133); 
zo artike1 292 van het Gerechtelijk 
W etboek het principe huldigt dat nie
mand rechter en partij mag zijn in 
dezelfde zaak, deze regel niet wordt 
geschonden wanneer, zoals ten deze, 
de heer Winnen er zich toe beperkte 
zonder meer aan de toenmalige onder
zoeksrechter een herinneringsbrief over 
te maken waaraan overigens geen gevolg 
werd gegeven en die niet dienstig kan 
zijn voor het onderzoek, 

te?·wijl de brief van « Lavern >> tegen 
Belecuad overgezonden werd aan de 
onderzoeksrechter, aan wie er tevens op 
gewezen werd dat het om « de zaak 
Marien >> ging ; zodoende de heer Winnen 
a1s openbaar ministerie in deze zaak, 
waarin hij later onderzoeksrechter werd, 
is opgetreden; het verbod van cmnulatie 
van deze functies strikt moet toegepast 
worden en het onverschillig is of later 
aan deze brief geen gevolg werd ge
geven (schending van de artikelen 2, 
292, 293, 296, 862, § I, 8°, en§ 2, 866 van 
het Gerechtelijk W etboek, 22, 25, 27, 28, 
6I, 71, I27, 154 van het Wetboek van 
Strafvordering en 6, § 1, van het verdrag 
van 4 november I950) : 

Overwegende dat het arrest door de in 
het middel aangehaalde motieven nauw
keurig beschrijft waarin, in de behandelde 
« zaak Marien>>, de tussenkomst van de 
heer Winnen als lid van het openbaar 
ministerie heeft bestaan ; dat het uit de 
aldus gedane vaststellingen wettelijk 
heeft afge1eid dat, nu de heer vVinnen 
zich ertoe beperkte aan de met het 
onderzoek belaste onderzoeksrechter een 
herinneringsbrief over te zenden, waar
van de betekenis wordt verduidelijkt en 
<< welke niet dienstig kon zijn voor het 
onderzoek >>, « deze eenvoudige medede-
1ing niet kan worden beschouwd als een 
kennisneming van de zaak, welke .onver
enigbaar zou zijn met het later :vvaar
nemen van het ambt als onderzoeks
rechter >>; 
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Overwegende dat het middel het niet 
mogelijk maakt te onderscheiden waarin 
de aangevoerde schending van de arti
kelen 1319, 1320 en 1322 van het 
Burgerlijk Wetboek bestaat; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen ; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 448, 451, 
458, 464 van het W etboek van Straf
vordering en 97 van de Grondwet, en 
van het algemeen rechtsbeginsel van de 
eerbiediging van de rechten van de 
verdediging, 

doordat het arrest vaststelt dat, op 
civielrechtelijk gebied, de elementen van 
de subD:1, a, b, a end, omschreven feiten 
van oplichting ten laste van eiseres 
vaststaan en haar veroordeelt om aan de 
burgerlijke partij Yolande W olfcarius 
een bedrag te betalen vanl.OOO.OOO frank 
op grond dat : eiseres vraagt dat de door 
haar van valsheid betichte stukken uit 
het onderzoek zouden worden ver
wijderd ; de burgerlijke partij W olfcarius 
zich voor het hof van beroep van de 
kwestieuze stukken niet heeft bediend ; 
niettemin, ter vrijwaring van de rechten 
van de verdedigin.g, het hof op deze 
stukken geen acht zal slaan bij de beoor
deling tEm gronde ; de voorschriften van 
artikel 458 en volgende van het W etboek 
van Strafvordering niet van substantiele 
aard zijn noch op straffe van nietigheid 
voorgeschreven zijn ; eiseres die zich in 
1969over de belangen van de burgerlijke 
partij niet had bekommerd, het evenmin 
nodig achtte brieven te beantwoorden 
welke haar door de burgerlijke partij in 
het najaar 1970 werden geadresseerd en 
welke van een steeds toenemende onge
rustheid getuigen ; beklaagde Marien 
( derde beklaagde) blijk gaf van eenzelfde 
gebrek aan belangstelling ; hij niet 
reageerde op de brief van zijn zoon 
waarin deze schreef zelf een kapitaals
verhoging te hebben gedaan, ofschoon 
derde beklaagde moest weten dat deze 
in werkelijkheid was gebeurd met gelden 
van de burgerlijke partij ; daaruit het 
bedrieglijk opzet van eiseres af te leiden 
is, · · 

terwijl, ee1·ste onderdeel, eiseres in haar 
in hoger beroep neergelegde conclusie 
stelde klacht gedaan te hebben wegens 
valsheid tegen W olfcarius uit hoofde van 
vier brieven die zij sinds 1970 aan eiseres 
zou gericht hebben en vroeg dat deze 
uit de debatten zonden geweerd worden ; 
ondanks de vaststelling van heb arrest 
dat de burgerlijke partij deze brieven 

niet gebruikte, zij zich in het strafdossier 
bevinden zodat daardoor de rechten van 
de verdediging miskend worden en de 
motieven onjnist zijn (schending van 
de artikelen 448, 451, 458 tot 464 van 
het Wetboek van Strafvordering en 97 
van de Grondwet, en van bet algemeen 
rechtsbeginsel) ; 

tweede onderdeel, het arrest enerzij ds 
vaststelt dat het op deze brieven geen 
acht zal slaan maar anderzijds de brieven 
wel in acht neemt om uit het feit dat 
eiseres er niet op zou geantwoord hebben 
het bedrieglijk opzet af te leiden; 
daardoor de rechten van de verdediging 
miskend worden en deze motieven tegen
strijdig zijn ; in elk geval niet met 
zekerheid kan nagegaan worden of de 
kwestienze brieven al dan niet geweerd 
werden (schending van artikel 97 van 
de Grondwet en van het algemeen rechts
beginsel); 

de1·de onderdeel, eiseres ook in hoger 
beroep gerechtigd was nog klacht in te 
dienen wegens valsheid van die brieven 
en het arrest deze klacht ten onrechte 
verwerpt omdat ze niet in eerste aanleg 
werd gedaan (schending van de arti
kelen 448, 451, 458 tot 464 van het 
W etboek van Strafvordering en van het 
algemeen rechtsbeginsel); 

vie1·de onderdeel, eiseres in eonclusie 
had gevraagd dat de debatten zouden 
worden opgeschort en dat eerst uitspraak 
zon worden gedaan over de klacht wegens 
valsheid en het arrest dit ten onrechte 
niet doet, ofschoon artikel 460 van het 
Wetboek van Strafvordering dnidelijk 
stelt dat vooraf client beslist te worden 
of er al dan niet reden is tot schorsing 
(schending van artikel 460 en andere van 
het W etboek van Strafvordering en van 
het algemeen rechtsbeginsel) : 

W at het eerste, tweede en vierde onder
dee! betreft : 

Overwegende dat eiseres in haar op de 
terechtzitting van 13 december 1976 
neergelegde conclnsie, met betrekking 
tot de door haar, en ook door derde eiser, 
tegen de bnrgerlijke partij W olfcarins 
ingediende klacht wegens valsheid in 
geschriften en gebrnik ervan, primair 
vroeg eerst uitspraak te doen over de 
schorsing van de debatten tot dat 
nitspraak over haar klacht zou worden 
gedaan, en snbsidiair de van valsheid 
betichte stukken nit de debatten te 
weren; 

Overwegende dat nit het zittingsblad 
van 13 december 1976 blijkt dat het hof 
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van heroep besliste het incident bij de 
grand van de zaak te voegen ; 

Overwegende dat het arrest, alvorens 
over de zaak zelf te handelen, het ver
zoek om schorsing van de debatten 
onderzoekt en, vaststellende dat de 
burgerlijke partij W olfcarius zich voor 
het hof van beroep van de kwestieuze 
stukken niet heeft bediend en dat de 
voorschriften van de artikelen 458 en 
volgende van het W etboek van Straf
vordering niet van substantiele aard 
zijn noch op straffe van nietigheid zijn 
voorgeschreven, beslist dat er geen 
aanleiding bestaat tot schorsing van de 
debatten, maar dat, ter vrijwaring van 
de rechten van de verdediging, het hof 
op deze stukken geen acht zal slaan bij 
de beoordeling van de grand van de zaak ; 

Overwegende dat het arrest verder, 
waar het de bewering van eiseres beant
woordt dat haar rechten van verdediging 
worden geschonden door het feit dat 
zij het .aan haar ldacht gegeven gevolg 
niet kende, andermaal bevestigt dat het 
bij de beoordeling van de grand van de 
zaak geen acht zal slaan op de van vals
heid betichte stukken, " namelijk ont
werpen ·van brieven welke als dusdanig 
door de burgerlijke partij werden neer
gelegd » ; dat uit de stukken die door 
eiseres tijdens de debatten voor het hof 
van beroep werden neergelegd, blijkt 
dat de klacht betrekking had op vier in 
het najaar van 1970 door de burgerlijke 
partij aan eiseres geadresseerde brieven, 
waarvan de door de burgerlijke partij 
voorgelegde beweerde ontwerpen passa
ges bevatten die niet voorkomen in de 
tekst van de brieven die door eiseres wel 
warden ontvangen ; 

Overwegende dat, wanneer het arrest 
verder vermeldt dat eiseres cc het evenmin 
nodig achtte brieven te beantwoorden 
welke haar door de burgerlijke partij in 
het najaar 1970 werden geadresseerd », 
het duidelijk aangeeft dat het handelt 
over de brieven die eiseres wel had 
ontvangen, en geenszins over de van 
valsheid betichte ontwerpen van brieven 
van de burgerlijke partij ; 

Dat de onderdelen derhalve niet 
kunnen worden aangenomen ; 

W at het derde onderdeel betreft 

'Overwegende dat het arrest de klacht 
van eiseres niet verwerpt, en dan ook 
daartoe evenmin de reden aanhaalt dat 
die klacht niet in eerste aanleg werd 
gedaan, maar bij zijn beslissing dat ter 
vrijwaring van de rechten van de 
verdediging geen acht zal worden gesla-

gen op de van valsheid betichte stukken 
aileen vermeldt cc dat vooreerst op te 
merken valt dat beklaagden voor de 
eerste rechter van geen valsheid gewaag
den, hoewel de van valsheid betichte 
stukken toen reeds waren voorgelegd » ; 

Dat het onderdeel steunt op een 
onjuiste lezing van het arrest, en derhalve 
feitelijke grondslag mist ; 

Over het vierde middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 66, 496 
van het Strafwetboek en 97 van de 
Grondwet, 

doordat het arrest vaststelt dat, op 
civielrechtelijk gebied, de elementen van 
de sub D-1, a, b, c en d, omschreven 
feiten van oplichting ten laste van eiseres 
vaststaan en haar veroordeelt om. aan de 
burgerlijke partij Yolande Wolfcarius 
een bedrag te betalen van 1.000.000 frank 
op grand dat : in de brieven die door 
eiseres werden neergelegd ter zitting van 
24 december 1976 omzeggens geen, sprake 
is van de schade door de burgerlijke partij 
geleden ten gevolge van de oplichtingen 
waarvan zij in 1969 het s1achtoffer was 
en eiseres nochtans moest weten pat de 
zaken van haar zoon niet winstgevend 
waren en dat zij zelf geen intrest 'ontving 
op de door haar in de pool ingebrachte 
sommen, 

terwijl, eerste onderdeel, uit de :r;teerge-
1egde stukken naar genoegen blijkt dat 
bij eiseres . de bekommernis betreffende 
de door de burger1ijke partij geleden 
schade wel aanwezig was, en zelfs 
uitdrukkelijk werd neergeschreven ; 

tweede onderdeel, de conclusie van 
eiseres integendeel verwees , naar het 
deskundigenverslag waaruit blijkt dat 
oorspronkelijk winsten werden gereali
seerd, zodat het arrest de in het illiddel 
aangewezen beschikkingen geschonden 
heeft : ' ' 

Overwegende dat het middel in zijn 
beide onderdelen kritiek uitbrengt op 
de feitelijke vaststellingen van de rechter 
maar niet aantoont hoe die vaststellingen 
een schending zouden inhouden van de 
aangegeven wetsbepalingen; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen ; 

Over het vijfde midde1, afgeleid uit' de 
schending van artike1 6-3, b, van de 
Conventie van Rome van 4 november 
1950 en van het algemeen rechtsbeginsel 
van de eerbied voor de rechten van de 
verdediging, 
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dobrdat het arrest vaststelt dat eiseres 
voor het hof van beroep werd gedagvaard 
bi:nnen de door de wet bepaalde termijn, 
de behandeling van de zaak acht zit
tingen in beslag nam, eiseres haa.r 
conclusie neerlegde op 24 december 1976, 
de dagvaarding betekend geweest zijnde 
op 29 november 1976, en zij in de gelegen
heid werd gesteld te antwoorden op alle 
conclusies van de andere partijen en haar 
verdediging naar behoren heeft kunnen 
voordragen zoals ook blijkt uit de nitge
breidheid van de neergelegde conclnsie, 

terwijl, eerste onde1·deel, nit de omvang 
van de zaak en de zeer korte termijnen 
blijkt dat eiseres niet over de nodige tijd 
beschikte om haar middelen van verde
diging voor te bereiden en voor te dragen ; 

tweede onderdeel, eiseres in het beschik
kend · gedeelte van haar conclnsie neer
gelegd op 24 december 1976 nitdrnkkelijk 
verzocht <<de zaak voor verdere behan
deling van de bnrgerlijke belangen alleen 
nit te stellen naar een latere zitting ten 
einde haar de mogelijkheid te geven de 
vorderingen van de bnrgerlijke partijen 
nader · te bestnderen » en het arrest niet 
alleen aan deze conclnsie geen gevolg 
geeft, maar de conclnsie niet beant
woordt, of zonder motivering toch de 
bnrgerlijke belangen behandelt en vonnist 
zonder eiseres de mogelijkheid te geven 
hierover te concluderen : 

Overwegende dat het arrest, met 
betrekking tot de grief van eiseres dat 
haar rechten van verdediging geschonden 
werden doordat haar verzoek om nitstel 
afgewezen werd met als gevolg dat zij 
noch haar raadslieden in de mogelijkheid 
werden gesteld de verdediging naar 
behoren voor te bereiden, oordeelt dat : 
<< beklaagde naar de correctionele recht
bank werd verwezen bij beschikking van 
de raadkamer van 17 februari 1976; het 
onderzoek van de zaak voor de eerste 
rechter op 27 april 1976 begon; na 
lange debatten, beklaagde veroordeeld 
werd bij vonnis van 25 juni 1976; zij op 
30 juni 1976 hoger beroep instelde; 
beklaagde niet onwetend kon zijn dat, 
ingevolge haar hoger beroep, de zaak 
voor , het hof zou worden behandeld 
bi:nnen een redelijke termijn ; .indien ze 
andere raadslieden wenste .te raadplegen, 
zij de dagvaarding voor het hof niet 
behoefde af te wachten om zich tot deze 
raadslieden te wenden en hun een 
afschrift van het strafdossier mede te 
delen ; beklaagde voor het hof werd 
gedagvaard binnen de door de wet 
bepaalde termijn ; de behandeling van 

de zaak voor het hof acht zittingen in 
beslag nam ; beldaagde haar conclusies 
neerlegde op 24 december 1976, de dag
vaarding betekend zijnde op 29 noyember 
1976; zij in de gelegenheid werd gesteld 
te antwoorden op de conclusies van de 
andere partijen ; zij haar verdediging 
naar behoren heeft kunnen voordragen, 
zoals blijkt uit de uitgebreidheid van 
de neergelegde conclusies ; nu, zoals het 
behoorde, aan alle partijen de mogelijk
heid werd gegeven, zonder enige beper
king, hun standpunt uiteen te zetten, 
het verbazend is in de conclusies van 
beklaagde te lezen dat deze zaak zonder 
de nodige sereniteit << afgehaspeld » werd 
op een minimum van tijd en zonder 
degelijke voorbereiding of respect voor 
de rechten van de verdedigi:ng, hetgeen 
strijdig is met de waarheid » ; 

Overwegende eensdeels dat artikel 6-3, 
b, van het Verdrag van Rome en het 
algemeen rechtsbeginsel van de eerbied 
voor de rechten van de verdediging, 
waarvan de schending door eiseres 
uitslnitend wordt aangevoerd, vreemd 
zijn aan de grief van het niet-beant
woorden van de conclusie ; dat anderdeels 
uit de redengeving van het arrest duide
Iijk blijkt dat eiseres in de mogel~jkheid 
werd gesteld te conclnderen zoals het 
behoorde; 

Dat het middel niet kan worden aan
genomen; 

III. Op de voorziening van Albert 
Marien: 

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

Overwegende dat de voorziening we
gens het ontbreken van belang niet 
ontvankelijk is, nu het arrest de aan eiser 
betekende rechtstreekse dagvaardingen 
niet ontvankelijk verklaart, hem vrij
spreekt van de feiten van de telast
leggi:ngen B en 0, en de feiteri D-1 en E 
vervallen verklaart door verjari:ng; 

B. In zoverre zij gericht is tegen de 
beslissing op de civielrechtelijke vorde
ringen: 

1° van de burgerlijke partijen sub II 
en III: 

Overwegende dat de voorziening we
gens het ontbreken van belang niet 
ontvankelijk is, nu de rechters zich 
onbevoegd verklaren om van deze rechts-
vordering kennis te nemen ; · 

2° van de burgerlijke partij Yolande 
W olfcarius : 
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Overwegende dat eiser verklaard heeft 
afstand te doen van zijn voorziening, en 
dit in dezelfde bewoordingen als eiseres 
Fannes ; dat om de vroeger uiteengezette 
redenen er geen grond bestaat om de 
afstand te decreteren ; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 1319, 1320, 
1322 van het Burgerlijk Wetboek, 2, 
292, 296, S62, § 1, S0 , en § 2, S65 van het 
Gerechtelijk Wetboek, 22, 25, 27, 2S, 
61, 71, 127, 154 van het Wetboek van 
Strafvordering, 6, § 1, van het Verdrag 
tot bescherming van de rechten van de 
mens en de fundamentele vrijheden, 
ondertekend te Rome op 4 november 1950 
en goedgekeurd bij de wet van 13 mei 
1955, 

dom·dat het arrest vaststelt dat, op 
civielrechtelijk gebied, de elementen van 
de sub D-1, a, b, v en d, omschreven 
feiten van oplichting ten laste van eiser 
vaststaan en hem veroordeelt om aan de 
burgerlijke partij Yolande W olfcarius 
een bedrag te betalen van 1.000.000 frank 
op grond dat : eerste, tweede en vierde 
beklaagden voorhouden dat het onder
zoek nietig is tengevolge van de tussen
komst van onderzoeksrechter Winnen, 
die van deze zaak ook kennis heeft 
genomen als openbaar ministerie en in 
die hoedanigheid een kantschrift van 
13 december 1972 heeft opgesteld; de 
Franse firma « Lavern ,, op 5 augustus 
1972 aan de Procureur des Konings te 
Leuven een schrijven adresseerde in 
verband met het recupereren van ge
leverde doch niet betaalde waren; dit 
schrijven aan onderzoeksrechter De Pauw 
werd overgezonden ; dezelfde firma op 
11 december 1972 een herinneringsbrief 
toestuurde welke op 13 december 1972 
door substituut Winnen aan de toen
malige onderzoekende magistraat werd 
overgezonden ; zo artikel 292 van het 
Gerechtelijk Wetboek het principe 
huldigt dat niemand rechter en partij 
mag zijn in dezelfde zaak, deze regel niet 
wordt geschonden wanneer, zoals ten 
deze, de heer Winnen er zich toe beperkte 
zonder meer aan de toenmalige onder
zoeksrechter een herinneringsbrief over 
te zenden waaraan overigens geen gevolg 
werd gegeven en die niet dienstig kon 
zijn voor het onderzoek, 

te1·wijl, ee1·ste onderdeel, eiser, derde 
beklaagde, in zijn op 24 december 1976 
voor het hof van beroep genomen 
aanvullende conclusie eveneens de geldig
heid van het onderzoek om die reden 
betwistte, zodat het arrest door zulks 

niet te vermelden, de bewijskracht van 
deze conclusie miskent (schending van 
de artikelen 1319, 1320 en 1322 van het 
Burgerlijk Wetboek); 

tweede onde1·deel, met het kantschrift 
van 13 december 1972 (stuk 133, bun
del IV 1) de brief van Lavern tegen 
Belecuad overgezonden werd aan de 
onderzoeksrechter, aan wie er tevens op 
gewezen werd dat het om « de zaak 
Marien " ging ; zodoende de heer Winnen 
als openbaar ministerie in deze zaak, 
waarin hij later onderzoeksrechter werd, 
is opgetreden; het verbod van cumulatie 
van deze functies strikt moet toegepast 
worden en het onverschillig is of later 
aan deze brief geen gevolg werd gegeven 
(schending van de artikelen 2 292 293, 
296, S62, § 1, S0 , en § 2, S65 van het 
Gerechtelijk W etboek, 22, 25, 27, 2S, 
61, 71, 127, 154 van het Wetboek van 
Strafvordering en 6, § 1, van het Verdrag 
van 4 november 1950) : 

W at het eerste onderdeel betreft : 

Overwegende dat ook eiser, toen derde 
beklaagde, in zijn conclusie had aange
voerd dat het onderzoek nietig was 
tengevolge van de tussenkomst van 
onderzoeksrechter Winnen ; 

Overwegende dat door in zijn a,rrest 
alleen maar niet te vermelden hetgeen 
in de conclusie werd aangevoerd, het hof 
van beroep de bewijskracht van deze 
conclusie niet heeft kunnen miskennen ; 

W at het tweede onderdeel betreft : 

Overwegende dat om de redenen die 
reeds werden uiteengezet in antwoord 
op het eerste middel van Emma Fannes, 
het onderdeel niet kan worden aange
nomen; 

Over het tweede middel : 

Overwegende dat het middel in zijn 
drie onderdelen overeenkomt met de 
eerste drie onderdelen van het tweede 
middel van eiseres · Emma Fannes ; dat 
om de redenen reeds uiteengezet in het 
antwoord daarop, het eerste en tweede 
onderdeel niet kunnen worden aange
nomen, en het derde onderdeel feitelijke 
grondslag mist ; 

Over het vierde middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen S, 94; 107 
van de Grondwet, 6, § 1, van het Verdrag 
tot bescherming van de rechten van 
de mens en de fundamentele vrijheden, 
ondertekend te Rome op 4 november 
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1950 en goedgekeurd door de wet van 
13 mei 1955, 1, 2, 58, 76, 78, 88, 89, 90, 
91, 1046, 1050 van het Gerechtelijk 
Wetboek, 199, 200, 202 van het Wetboek 
van Strafvordering, 5, 6 en 7 van het 
koninldijk besluit van 20 oktober 1970 
tot vaststelling van het bijzonder regle
ment voor de Rechtbank van Eerste 
Aanleg te Leuven, 

doordat het arrest vaststelt dat, op 
civielrechtelijk gebied, de elementen van 
de sub D-1, a, b, c en d, mnschreven 
feiten van oplichting ten laste van eiser 
vaststaan en hem veroordeelt om aan de 
burgerlijke partij Yolande W olfcarius 
een bedrag te betalen van 1.000.000 frank 
op grond dat : uit geen element blijkt dat 
de vijfde kamer van de Correctionele 
Rechtbank te Leuven niet regelmatig 
samengesteld was ; het de voorzitter 
van de rechtbank behoort de kamers 
samen te stellen, met het oog op de 
noodwendigheden van de dienst, en zijn 
beslissingen desaangaande van interne 
aard zijn en niet ter sprake kunnen komen 
voor het hof van beroep ; de bewering als 
zouden beklaagden aan hun normale 
rechters onttrokken geweest zijn alle 
grond mist, 

terwijl, eerste onderdeel, de wetten en 
reglementen op de bevoegdheid van de 
rechtbank van openbare orde zijn en de 
onregelmatige samenstelling van de vijfde 
kamer door eiser voor het hof van beroep 
wel kon ingeroepen worden (schending 
van de artikelen 8, 94 van de Grondwet, 
6, § 1, van het verdrag van 4 november 
1950, 1, 2, 58, 76, 78, 88, 89, 90, 91, 1046, 
1050 van het Gerechtelijk Wetboek, 
199, 200 en 202 van het Wetboek van 
Strafvordering) ; 

tweede onderdeel, de vijfde kamer van 
de rechtbank van Leuven, door welke 
eisers zaak behandeld werd, ten onrechte 
speciaal samengesteld was, aileen voor 
deze zaak, uit de Heren De Cooman, 
Naats en Herbots; er geen enkele 
geldige reden was om van de normale 
samenstelling af te wijken voor deze ene 
zaak ; een van de normals sanlen
stelling afwijkende regeling in geen geval 
kan toegepast worden (schending van 
de artikelen 1, 2, 58, 76, 78, 88, 89, 90, 91 
van het Gerechtelijk Wetboek, 5, 6, 7 
van het koninklijk besluit van 20 oktober 
1970, 8, 94 en 107 van de Grondwet) : 

Overwegende dat de in het middel 
aangehaalde bewoordingen in het arrest 
voorkomen waar de rechters het hoger 
beroep afwijzen dat door J ohan Marien 

(eerste eiser) en Gilliams Lievin was 
ingesteld tegen een vonnis van 27 april 
1976 van de Correctionele Rechtbank te 
Leuven, waarbij beslist werd, in antwoord 
op een conclusie door dezelfde beklaagderi 
genomen, dat « de opmerkingen omtrent 
de huidige samenstelling van deze vijfde 
kamer van de correctionele rechtbank op 
de zitting van heden ongegrond zijn, 
gezien deze samenstelling op regelmatige 
wijze en door de bevoegde instantie 
werd bepaald », en dat onmiddellijk 
wordt overgegaan tot de verdere behan
deling van de zaak ; 

Wat het eerste onderdeel betreft : 

Overwegeride dat het arrest niet 
beslist dat een onregelmatige samen
stelling van een kamer van de rechtbank 
nooit door een partij mag gekritiseerd 
worden maar wel dat de voorzitter van 
de rechtbank, ten deze, de kamer samen
gesteld heeft op grond van de riood
wendigheden van de dienst en dat, 
vermits alloen de voorzitter over deze 
noodwendigheden van de dienst vermag 
te oordelen, een betwisting door een 
partij dienaangaande niet ontvankelijk 
is; 

W at het tweede onderdeel betreft : 

Overwegende, enerzijds, dat uit geen 
enkel stuk waarop het Hof vermag acht 
te slaan, blijkt dat de kamer van de 
rechtbank samengesteld werd, zoals in 
het middel wordt betoogd, uitsluitend 
voor de zaak waarin eiser betrokken was ; 

Dat, anderzijds, uit de enkele bewering 
van eiser « dat er geen enkele geldige 
reden was om van de normals samen
stelling af te wijken » door het Hof niet 
kan afgeleid worden dat het bestreden 
dispositief onwettelijk zou zijn ; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen ; 

IV. Op de voorziening van Lievin 
Gilliams: 

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

Overwegende dat de voorziening 
wegens het ontbreken van belang niet 
ontvankelijk is, nu het arrest de aan 
eiser betekende rechtstreekse dagvaar
dingen niet ontvankelijk verklaart, hem 
vrijspreekt van de feiten van de telast
leggingen B en 0, en de feiten van de 
telastleggingen D-1 en E vervallen 
verklaart do()r verjaring ; 

B. In zoverre zij gericht is tegen de 
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beslissing op de oivielreohtelijke vorde
ringen: 

1° van de burgerlijke partijen sub II 
en III: 

Overwegende dat de voorziening we
gens het ontbreken van belang niet 
ontvankelijk is, nu de reohters zioh 
onbevoegd verklaren om van deze reohts
vorderingen kennis te nemen ; 

2o van de. burgerlijke partij Wolf
carius: 

Overwegende dat eiser geen middel 
aanvoert; 

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

10 januari 1978.- 2e kamer.- Voo?'
zitter, Baron Richard, voorzitter. -
Verslaggeve?·, de H. Versee. - Gelijk
luidende conclusie, de :t;I. Dumon, eerste 
advocaat-generaal. - Pleiters, de HH. 
Deleu (van de balie te Brussel), Houtekier 
en Bi1tzler. 

26 KAMER. - 11 januari 1978. 

ARBEIDSOVEREENKOMST. - GE
ZAGSVERHOUDING.- BEGRIP. 

De gezagsvM·houding die het kenme1·k is 
van de arbeidsovereenkomst bestaat van 
zodra een persoon, in feite, gezag kan 
uitoefenen over de handelingen van een 
andere persoon (l) ; bij het onde1·zoek 
nopens het bestaan van een dergelijke 
verhouding, moet de rechter de feitelijke 
toestand onderzoeken aan de hand van 
alle feitelijke gegevens van de zaak (2). 
(Art. l Wet van IO maart 1900 op het 
arbeidscontract.) 

{SEGERS, T, MRS. VAN MALLEGHEM EN 
CARNEWAL, CURATOREN OVER RET 

(1) Cass., 4 december 1975 (A1-r. cass., 
1976, biz. 426); raadpl. cass., 19 december 
1977, supra, biz. 479. 

(2) Raadpl. cass., 20 oktober 1976 en 22 juni 
1977 (A1·r. cass., 1977, biz. 222 en 1092). 

FAILLISSEMENT VAN DE NAAMLOZE 
VENNOOTSCHAP « LES USINES TOROK».) 

ARREST. 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 26 maart I976 door het 
Arbeidshof te Gent gewezen ; 

Gelet op de beslissing van de Eerste 
Voorzitter van het Hof van Cassatie van 
16 december 1977, waarbij bevolen wordt 
dat de onderhavige zaak zal worden 
behandeld door de tweede kamer ; 

Over het middel afgeleid nit de scherr
ding van de artikelen I, 5 van de bij 
koninklijk besluit van 20 juli 1955 
gecoordineerde wetten betreffende de 
arbeidsovereenkomst voor bedienden, zo
als gewijzigd door de wetten van 5 de
cember 1968 en 21 november 1969, I van 
de wet van IO maart 1900 op de arbeids
overeenkomst, zoals gewijzigd door de 
wet van 10 december 1962, 13, 53, 54, 62, 
63 van de bij koninklijk besluit van 
30 november 1935 gecoordineerde wetten 
op de handelsvennootschappen, hetwelk 
titel IX van boek I van het Wetboek 
van Koophandel vormt, 1134, 1135, I779, 
1°, 1780 van het Burgerlijk Wetboek, 
574, 1°, 2°, 578, 1°, van het Gerechtelijk 
Wetboek, zoals gewijzigd door de wet 
van 24 maart 1975, 6, 6bis en 97 van de 
Grondwet, 

doordat het arrest beslist dat de arbeids
rechtbank niet bevoegd was om van de 
door oorspronkelijke eiser, wijlen Robert 
Torck junior, ingestelde vordering kennis 
te nemen en de zaak verwijst naar de 
bevoegde reohtbank van koophandel om 
de redenen dat er tussen wijlen Robert 
Torok junior en « Les Usines Torck '' 
geen arbeidsovereenkomst bestond toen 
op 23 februari 1971 aan zijn activiteit 
in de firma door de ouratoren onmiddel
lijk een einde werd gesteld ; dat het 
immers niet bewezen is dat hij zijn 
bediendetaken nog uitvoerde in dienst 
verband, namelijk onder gezag, leidin~; 
en toezioht van een werkgever ; dat 
immers op het ogenblik van het faillisse
ment de raad van beheer van de naamloze 
vennootsohap « Les Usines Torok '' slechts 
uit drie personen bestond, met name 
vader Robert Torok senior en zijn zoons 
Emiel Torok en wijlen Robert Torok 
junior, zijnde oorspronkelijke eiser; dat 
uit de elementen van het dossier blijkt 
dat Robert Torok senior zioh in feite niet 
meer met de leiding van het bedrijf 
bezighield ; dat indien vader Tor(lk nog 
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beheerder was en voorzitter van de raad 
van beheer, hij in feite noch aileen noch 
samen met een van zijn zoons over de 
andere zoon gezag uitoefende of kon 
uitoefenen ; dat wijlen Robert Torck 
junior de functie uitoefende van beheerder 
en, in feite, naast zijn broeder, de enige 
beheerder, zodat ook het " directie
comite » onder leiding van zijn broeder 
Emiel Torck, afgevaardigde-beheerder, 
op hem geen gezag kon uitoefenen ; dat 
onbetwistbaar wijlen Robert Torck junior 
taken uitvoerde die ook door een direc
teur-bediende konden worden volbracht; 
dat ten deze de " familiale >> samenstelling 
van de beheerraad haar invloed had op 
de feitelijke mogelijkheid tot uitoefenen 
van gezag ; dat, zo volgens het " organi
gram >> en de " taakbepaling >> wijlen 
Robert Torck junior zoals de andere 
directeurs (niet beheerders) zich dagelijks 
· bij de algemene directeur moest meld en, 
de morgenpost moest afhalen en deze 
ongeopend aan Emiel Torck moest 
afgeven, hij zijn afwezigheid moest 
melden en een aanvraag tot het nemen 
van verlof moest indienen, uit geen enkel 
element van het dossier blijkt dat er in 
<< Les Usines Torck >> enig orgaan of enige 
persoon was die op wijlen Robert Torck 
junior gezag, leiding en toezicht kon 
uitoefenen, dat de raad van beheer, 
gezien zijn samenstelling, in feite op hem 
geen gezag kon uitoefenen, 

terwijl, · ee1·ste onde1·deel, de band van 
ondergeschiktheid, wezenlijk element van 
het tussen >vijlen Robert Torck junior 
en de gefailleerde vennootschap gesloten 
arbeidsovereenkomst voor bedienden, een 
juridisch feit is en ten deze het bestaan 
ervan voldoende blijkt uit de door het 
arrest als bediendenactiviteit aangehou
den feiten, met name dat wijlen Robert 
Torck junior als directeur van de aan
kopen zich dagelijks bij de algemene 
directeur 1noest melden, de morgenpost 
moest afhalen en deze ongeopend aan 
Emiel Torck moest afgeven, zijn afwezig
heid moest n·10lden en een aanvraag tot 
het nemen van verlof moest indienen ; in 
alle geval tegenover deze elementen de 
afwezigheid van band van ondergeschikt
heid onvoldoende gemotiveerd is, te 
meer daar eiseres qualitate qtta staande 
hield, zonder op dit punt tegengesproken 
te worden, dat wijlen Robert Torck 
junior een minderheidspositie in de raad 
van beheer had en het arrest geenszins 
vaststelt dat hij het beheer en de leiding 
van de vennootschap in zijn eigen handen 
geconcentreerd had (schending van de 
artikelen 1, 5 van het koninklijk besluit 

van 20 juli l955, 1 van de wet van 
10 maart 1900, 13, 53, 54, 62, 63 van het 
koninklijk besluit van 30 november 1935, 
1779, 1°, 1780 van hetBurgerlijk Wet
hoek, 574, 1°, 2°, 578, 1°, van het Gerech
telijk Wetboek en 97 van de Grondwet); 

tweede onderdeel, eiseres staande hield 
dat wijlen Torok Robert junior zijn taken 
van directeur onder leiding en gezag van 
de raad van beheer uitoefende ; de 
familiale toestand en de feitelijke machts
positie van wijlen Robert .Torok junior 
in de vemlootschap daaraan niets wijzigt 
vanaf het ogenblik dat partijen · alzo 
overeenkwamen en hij dit gezag aan
vaardde (schending van de artikelen 1134, 
1135, 1779, 1°, 1780 van het Burgerlijk 
Wetboek, 1, 5 van het koninklijkbesluit 
van 20 juli 1955, 1 yan de wet van 
10 maart 1900, 13, 53, 54, 62, 63 van het 
koninklijk besluit van 30 november 1935, 
574, 1°, 2o, en 578, 1°, van het Gerechte.
lijk Wetboek) ; 

derde onderdeel, het arrest, dat de 
uitoefening van gezag door de raad van 
beheer en door de afgevaardigde be
heerder Emiel Torck verwerpt wegens 
de " familiale >> samenstelling ervan, het 
principe van de gelijkheid van de burgers 
voor de wet miskent en onvoldoende de 
oonclusie van eiseres beantwoordt, waarm 
deze staande hield dat wijlen Robert 
Torck junior slechts een stem had in de 
raad van beheer (schending van de 
artikelen 6, 6bis, 97 van de Grondwet, 
574, 1°, 2o, en 578, 1°, van het Gerechte
lijk Wetboek) : 

Wat het eerste onderdeel betreft : 

Overwegende dat, om het bestaa11 van 
een band van ondergeschiktheid tussen 
wijlen Robert Torck junior en de naam
loze vennootschap " Les Usines Torck» 
te bewijzen, eiseres zich op de door het 
arrest als bediendenactiviteit aangehou
den feiten beroept, met name dat voor
noemde, als direoteur van de aankopen, 
verplicht was zich dagelijks bij de 
algemene directeur te melden, de morgen
post af te halen en deze ongeopend aai:l 
Emiel Torok af te geven, zijn afwezigheid 
te melden en een aanvraag tot het nemen 
van verlof in te dienen ; 

Dat het arrest zich er niet toe beperkt 
de door eiseres ingeroepen elemeriten te 
vermelden ; dat het ook vaststelt dat uit 
geen enkel element van het dossier blijkt 
dat, bij niet-vervulling van voormelde 
taken, er in de vmmootsohap enig 
orgaan of enige persoon was die tegenover 
wijlen Robert Torck junior· sanoties kon 
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treffen, dat, indien . vader Torck nog 
beheerder was en nog als voorzitter van 
de raad van beheer fungeerde, hij in 
feite noch aileen noch samen met een 
van zijn zoons over de andere zoon gezag 
uitoefende en dat ook het directiecomite, 
onder leiding van Emiel Torck, op 
Robert Torck junior geen gezag kon 
uitoefenen ; 

Dat het arrest uit voormelde vast
stellingen heeft kunnen afieiden dat 
voornoemde door eiseres ingeroepen ele
menten ten deze geen voldoende bewijs 
uitmaakten van het bestaan van een 
band van ondergeschiktheid ; 

Overwegencle dat, in zoverre het onder
dee} het arrest verwijt niet te hebben 
geantwoord op het door eiseres aange
voerde middel luidens hetwelk Robert 
Torck junior een minderheidspositie in 
de raad van beheer had en niet te hebben 
vastgesteld dat hij de leiding van de 
vennootschap in zijn eigen handen had 
geconcentreerd, het onderdeel feitelijke 
grondslag mist ; 

Dat, na op omstandige wijze de situatie 
van Robert. Torck junior tegenover de 
andere beheerders en de raad van beheer 
te hebben onderzocht, het arrest inder
daad tot het besluit komt dat, zo in 
principe de raad van beheer zelf gezag, 
leiding en toezicht over de onderge
.schikten van de onderneming uitoefent, 
ten deze, gezien de samenstelling van de 
raad van beheer, in feite op Robert Torck 
junior geen gezag kon worden uitge
oefend; 

Dat het arrest zodoende voormeld 
middel beantwoordt en meteen zijn be
slissing regelmatig motiveert ; 

W at het tweede onderdeel betreft 

Overwegende dat het arbeidshof, bij 
het onderzoek nopens het bestaan van 
een band van ondergeschiktheid, ertoe 
gehouden was. de feitelijke toestand aan 
de hand van alle feitelijke elementen van 
de zaak te onderzoeken ; 

Dat het, bij dit onderzoek, zeker reke
ning mocht houden met de familiale 
toestand en de feitelijke machtspositie 
van Robert Torck junior in de vennoot
schap en dat het, op grond van die 
elementen, heeft kmmen beslissen dat 
in feite op voormelde geen gezag kon 
worden uitgeoefend ; 

Dat het onderdeel niet kan worden 
aangenomen ; 

W at het derde onderdeel betreft : 

Overwegende dat het onderdeel niet 
preciseerj; .waarin het principe van de 

gelijkheid van de Belgen voor de wet werd 
miskend; 

Dat het onderdeel, bij gebrek aan 
duidelijkheid, niet ontvankelijk is ; 

Overwegende dat, in zoverre het 
onderdeel aanvoert dat het arrest onvol
doende de conclusie beantwoordt waarin 
eiseres stelde dat Robert Torok junior 
slechts een stem had in de raad van 
beheer, het feitelijke grondslag mist; 

Dat, door vast te stellen dat op het 
ogenblik van het beeindigen van de 
activiteit van voormelde, de raad van 
beheer slechts uit drie personen bestond, 
het arrest impliciet maar zeker aanneei:nt 
dat voornoemde slechts een stem had 
in de raad van beheer en dus een minder
heidspositie in die raad innam; 

Dat, door verder op grond van de 
feitelijke toestand te besluiten dat, 
niettegenstaande deze minderheidspo
sitie, voornoemde zich niet onder het 
gezag bevond van de andere beheerders 
of van de raad van beheer, het arrest 
voormelde conclusie beantwoordt en 
meteen zijn beslissi:ng regelmatig moti
veert; 

Dat het onderdeel niet kan worden 
aangenomen ; 

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

11 januari 1978.- 2e kamer.- Voor
zitter, Baron Richard, voorzitter. -
Ve1·slaggever, de H. Gerniers. - Gelijk
luidende conclttsie, de H. Velu, advocaat
generaal. - Pleiters, de HR. Houtekier 
en De Gryse. 

2e KAMER. - 11 januari 1978. 

GEMEENTEVERORDENING. - BE
KENDMAKING. - GEMEE1NTEWET, AR
TIKEL 102, lllERSTE1 LID. - DRAAG
WIJDTE. 

Aan het bepaalde in a1·tikelJ02, eerste lid, 
van de Gemeentewet is niet voldaan, 
wannee1· alleen de goedkeu1·ing en niet de 
tekst zelf van de reglementen en verorde
ningen van de gemeenteraad is bekend
gemaakt (1). 

(1) Oass., 26 september 1977, supra, biz. 123, 
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(PERSONENVENNOOTSCHAP 
MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID 

<< GALERIJEN VAN YLAANDEREN ,, 
T. STAD KORTRIJK.) 

ARREST (vertaling). 

HET HOF ; - Gelet op de bestreden 
beslissing, op 22 april 1977 gewezen door 
de Bestendige Deputatie van de 
Provincieraad van West-Vlaanderen; 

Over het ambtshalve opgeworpen mid
del afgeleid uit de schending van 
artikel 97 van de Grondwet : 

Overwegende dat de beslissing enerzijds 
vaststelt dat, uit de stukken waarop de 
bestendige deputatie vermag acht te 
slaan, meer bepaald uit het getuigschrift 
van bekendmaking ter gri:ffie van het 
provinciaal gouvernement, toegekomen 
op 16 oktober 1974, blijkt dat de :fiscale 
verordening via aanplakking werd be
kendgemaakt op 14 oktober 1974 en dat 
dit eveneens blijkt uit het register van de 
bekendmaking onder het afkondigings
nummer 739; dat de beslissing anderzijds 
beschouwt dat de afkondiging van de 
goe~iluring van de :fiscale verordeningen 
automatisch de bekendmaldng ervan 
impliceert ; 

Overwegende dat voormelde motive
ring dubbelzinnig is ; dat zij het Hof in 
de onmogelijkheid stelt uit te maken of 
de bestendige deputatie heeft willen 
beslissen ofwel dat het kwestieuze :fiscaal 
reglement zelf integraal werd bekend
gemaakt ofwel dat. dit reglement slechts 
bij uittreksel of door een gewone vermel
ding met de vaststelling van de goed
keuring door de Koning werd bekend
gemaakt; 

(1) Raadpl. cass., 20 mei 1977 (An·. cass., 
1977, biz. 962). 

In het onderhavige geval had de feiten
rechter gesteund op bepalingen van een 
« gentleman's agreement » die de overeen
komst niet bevatte ter verantwoording van 
het feit dat hij aan de overeenkomst het 
tussen partijen overeengekomen gevolg niet 
wilde toekennen. 

Ret begrip « gentleman's agreement ,, van 
Angelsaksische oorsprong, wordt vooral ge
bruikt in internationaal recht. 

In dit onderdeel van het recht beduidt 
het een regeling waardoor de partijen moreel 
gebonden zijn, zonder enige rechtskracht 
(R. GUILLIEN en J". VINCENT, Lexique de 
terrnes juridiqttes, Paris, 1971, v 0 Gentlemen's 

Dat de beslissing derhalve niet regel
matig is gemotiveerd ; 

Om die redenen, vernietigt de bestreden 
beslissing ; beveelt dat van dit arrest 
melding zal worden gemaakt op de kant 
van de vernietigde beslissing ; houdt de 
kosten aan opdat erover door de feiten
rechter zou worden beslist ; verwijst de 
zaaJc naar de Bestendige Deputatie van 
de Provincieraad van Oost-Vlaanderen. 

II januari 1978.- 2e kamer.- Voor
zitter, Baron Richard, voorzitter. 
Ve?·slaggeve?·, de H. Gerniers. - Gelijk
luidende conclusie, de H. Velu, advocaat
generaal.- Pleiters, de HH. Delafontaine 
en Van Dorpe (van de balie te Kortrijk). 

2e KAMER. - 11 januari 1978. 

OVEREENKOMST. - BINDENDE 
KRACHT. - ARREST DAT AAN EEN 
OYEREENKOMST HET GEVOLG NIET WIL 
TOEKENNEN DAT ZIJ WETTELIJK TUSSEN 
P ARTIJEN HEEFT. - SCHENDING VAN 
ARTIKEL ll34 VAN HET BURGERLIJK 
WETBOEK. - BEGRIP. 

Wegens miskenning van de verbindende 
k1·acht van een ove?·eenkomst wordt arti
kel 1134 van het Burgerlijk Wetboek 
geschonden door het m·rest dat, op grond 
van bepalingen van een «gentleman's 
agreement " welke die ove?'eenkomst niet 
bevat, him·aan het gevolg niet wil toe
kennen dat de pa?·tijen overeengekomen 
waren (I). 

agreement) ; bien qu'un tel accord ait pour 
objet d'enoncer la politique que ses signa
taires entendent suivre, il n'en resulte pour 
ceux-ci qu'un engagement d'honneur qui ne 
constitue pas, pour les Etats, une obligation 
juridique (Dictionnaire de la terminologie du 
droit international, blz. 301 ; Harrap's Standard 
French and English dictionm·y, uitg. 1961, 
blz. 503 ; Grand Dictionnai1•e encyclopedique 
Lamusse, d. V, uitg. 1962, blz. 437; H. KRAUS, 
« Systeme et fonction des traites internatio
naux ,, in Recueil des cours de l'Academie de 
d1·oit international de la Haye, 1934, d. 50, 
biz. 311 en vlg., inz. blz. 329). 

De betekenis van deze uitdrukking in 
intern recht is, mutatis mtdandis, dezelfde : 
een « gentleman's agreement » is een regeling 
tussen de partijen die moreel willen gebonden 
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(BESLOTEN VENNOOTSORAP 

« RAADGEVEND BUREAU BW "• 
T. LINGIER.) 

ARREST. 

HET HOF;- Gelet op het bestreden 
arrest, op 4 maart 1977 door het Arbeids
hof te Brussel gewezen ; 

Gelet op de beslissing van de Eerste 
Voorzitter van het Hof van Cassatie 
van 16 december 1977, waarbij bevolen 
wordt dat de onderhavige zaak zal 
worden behandeld door de tweede kamer ; 

Over het middel afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 1, 14, 15, §§ 2 en 3, 
van de wetten betreffende de arbeids
overeenkomst voor bedienden, gecoor
dineerd bij koninklijk besluit van 20 juli 
1955, gewijzigd door de artikelen 29 en 44 
van de wet van 21 november 1969 en 
door het artikel 3, 3°, van het koninklijk 
besluit van 6 juni 1975, 1134, 1319, 1320, 
1321 van het Burgerlijk Wetboek en 97 
van de Grondwet, 

doordat het arrest vaststelt dat het ten 
deze gaat om een contract van onbe
paalde duur, maar met waarborg van 
een rriinimumduur van vijf jaar, en 
dienvolgens aan verweerder een opzeg
gingsvergoeding toekent van zeventien 
maanden loon, als vergoeding wegens 
het vroegtijdig beeindigen van de over
eenkomst door eiseres, zonder dat enige 
dringende reden ingeroepen werd, met 
als beweegredenen : << dat deze verbintenis 
van gei'ntimeerde (thans eiseres) duidelijk 
voortspruit uit de hogervermelde brief 
van 18 november 1969, die tegelijkertijd 
met de eerste brief van 18 november 1969 
aan appellant (verweerder) opgestuurd 
werd ; dat het niet noodzakelijk is dat 
appellant de voormelde tweede brief 
van 18 november 1969 zou ondertekend 
hebbe;n om deze brief te kunnen inroepen 
tegen gei:ntimeerde die hem wei degelijk 
zelf ondertekend heeft ; dat artikel 21 
van de gecoordineerde wetten op de 
arbeidsovereenkomst voor bedienden der-

zfjn, zonder dat in hun toestemming de 
bedoeling ligt rechtsgevolgen te doen ont
staan. 

Zoals door het Hof is gezegd in een arrest 
van 2 december 1875, ((pour qu'il y ait 
contrat, il faut que les parties aient donne 
leur consentement avec !'intention de s'obliger 
ciVilement entre elles, animo contrahendae 
obligationis » (Bull. en Pas., 1876, I, 37). 

Ret essentiele keninerk van een " gentle-

halve niet van toepassing is op onder
havig geval », 

terwijl, ee1·ste onderdeel, het arrest uit 
de duidelijke en ondubbelzinnige termen 
van de tweede brief van 18 november 
1969 niet vermocht af te leiden dat 
partijen een bindende overeenkomst 
hadden afgesloten, zodat het arrest de 
bewijskracht van deze tweede brief van 
18 november 1969 miskent, door er een 
interpretatie van te geven die . niet 
verenigbaar is met de termen zelf ervan 
(schending van de artikelen 1319, 1320, 
1322 van het Burgerlijk Wetboek), en in 
elk geval zodoende de bedoelirig van 
partijen, en dus de bindende kracht van 
hun overeenkomst, miskent (schending 
van artikel 1134 van het Burgerlijk 
Wetboek); 

tweede onderdeel, zelfs indien zou dienen 
te worden aangenomen dat de tweede 
brief van 18 november 1969 een waarborg 
van tewerkstelling inhield voor een 
minimumduur van vijf jaar, dergelijke 
overeenkomst nopens de duur van het 
contract geenszins een overeenkomst 
inhoudt over de te geven opzeggings
termijn in geval van doorzending, z<,>dat 
het arrest ook in dit opzicht de bevVijs
kracht van de tweede brief van 18 no
vember 1969 miskent (schending van 
de artikelen 1319, 1320 en 1322 van het 
Burgerlijk Wetboek) en in elk geval het 
voorwerp van de overeenkomst tussen 
partijen uitbreidt en zodoende de bin
dende kracht van deze overeenkomst 
miskent (schending van artikel 1134 van 
het Burgerlijk Wetboek); 

derde onderdeel, het arrest, . n,a te 
hebben vastgesteld dat het ten 4eze wei 
degelijk een contract van onbepaalde 
duur betrof, nalaat de noodzakelijke 
gevolgen uit deze kwalificatie te trekken, 
met name een opzeggingstermijn te 
bepalen, overeenkomstig de ten deze 
geldende wettelijke bepalingen, · 6P.der 
de enkele aanvoering dat het contract 
met waarborg van een mininium!luur 
van vijf jaar werd afgesloten (schending 

man's agreement » waardoor het van een 
overeenkomst verschilt is het ontbreken van 
opzet (DE PAGE, Traite, d. II, 3de uitg., 
1964, nr. 447, blz. 410-411; PLANIOL, RIPERT 

en BouLANGER, Traitf3 de droit civil,' uitg. 
1957, d. II, nr. 60, blz. 27). 

Een gentleman's agreement tussen de 
partijen van een vroegere overeeiikomst 
kan dus geen invloed in rechte hebben op de 
bindende kracht van de bepalingen ervan. 

:r.v. 
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van de artikelen 14 en 15, §§ 2 en 3, van 
de gecoordineerde wetten op de arbeids
overeenkomst voor bedienden van 20 juli 
1955, het artikel 15, §§ 2 en 3, gewijzigd 
door het artikel 14 van de wet van 
21 november 1969 en door het koninklijk 
besluit van 6 juni 1975, artikel 3, 3°, en 
van het artikel 97 van de Grondwet); 

vierde onderdeel, het in elk geval 
tegenstrijdig is vast te stellen enerzijds 
dat een arbeidsovereenkomst tussen par
tijen een contract van onbepaa1de duur 
is, doch anderzijds dat de overeenkomst 
werd aangegaan met waarborg van een 
minimumduur van vijf jaar en, zodoende, 
enkel wat de opzeggingstermijn betreft 
aan deze overeenkomst de gevolgen te 
hechten van een overeenkomst met 
bepaalde duur, zodat het arrest vooreerst 
het duidelijke, door de wetgever inge
voerde onderscheid tussen overeen
komsten met bepaalde en met onbepaalde 
duur miskent (schending van het artikel 1 
van de gecoordineerde wetten op de 
arbeidsovereenkomst voor bedienden ge
wijzigd door het artikel 29 van de wet 
van 21· november 1969) en vervolgens 
tegenstrijdig is en zodoende niet adequaat 
gemotiveerd (schending van artikel 97 
van de Grondwet) : 

Wat het eerste onderdeel betreft : 

Overwegende dat het arrest vaststelt 
dat op 18 november 1969, naast de 
« formele aanstellingsbrief ,, die achteraf 
ook door verweerder werd ondertekend, 
nog een brief door eiseres aan verweerder 
werd gezonden ; dat in deze brief staat : 
« wij Spraken met u over het gentlemen's 
agreement, dat inhoudt dat zowel u als 
wij de overeenkomst aangaan met de 
bedoeling hem tenminste vijf jaren te 
laten duren. Uit de aard van de zaak is 
dit ook niet in de formele aanstelling op
genomen '' ; dat uit het arrest blijkt dat 
deze brief niet door de verweerder werd 
ondertekend voor akkoord ; 

Overwegende dat de woorden « gentle
men's agreement ,, in een afzonderlijk 
schrijveil naast de << formele aanstellings
brief ,, met de bijkomende vermelding : 
« uit de aard der zaak is dit ook niet in de 
formele aanstelling opgenomen ,, onver
enigbaar zijn met het oordeel van het 
arbeidshof dat, door deze brief, bij het 
basiscontract van « onbepaalde duur " 
de « waarborg van een minimumduur 
van vijf jaar " werd gevoegd; 

Dat het onderdeel gegrond is ; 

, Om deze 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 zal worden beslist; verwijst de 
zaak naar het Arbeidshof te Antwerpen. 

II januari 1978.- 2e kamer.- Voo1·
zitte1·, Baron Richard, voorzitter. -
Verslaggeve~·, de H. Janssens. - Gelijk
luidende conclusie, de H. Velu, advocaat
generaal. - Pleiters, de HH. Biitzler en 
vanHecke. 

1e KAMER.- 12 januari 1978. 

1 o REDENEN VAN DE VONNISSEN 
EN ARRESTEN. - BuRGERLIJKE 
ZAKEN. - BESLISSING WAARBIJ EEN 
VORDERING WORDT TOEGEWEZEN. ·._:_ 
REGELMATIG VOORGEDRAGEN VEE
WEER.- GEEN ANTWOORD.- GEEN 
MET REDENEN OMKLEDE BESLISSING. 

2° ECHTSCHEIDING EN SCHEIDING 
VAN TAFEL EN BED.- RESPEO
TIEVE BIJDRAGE VAN DE UIT DE EOHT 
GESOHEIDEN EOHTGENOTEN IN RET 
ONDERHOUD EN DE OPVOEDING VAN 

HUN GEMEENSOHAPPELIJKE KINDEREN. 
- BIJDRAGE NAAR EVENREDIGHEID 
VAN HUN MIDDELEN.- BEGRIP. 

1° Niet regelmatig met redenen omkleed is 
de beslissing waarbij een vordering wordt 
toegewezen zonder dat wordt geantwoord 
op een door de tegenpm·tij 1·egelmatig bij 
conclusie voorgedragen ve1·weer (1). 
(Art. 97 Grondwet.) 

2° Hoewel a1·tikel 303 van het Burge1·lijk 
W etboek de ouders verplicht om, na de 
ontbinding van het huwelijk, in de 
onderhouds- en opvoedingskosten van 
de kinderen bij te dragen naar even
redigheid van hun middelen, volgt 
daaruit niet dat de rechter bij de vast
stelling van die bijdrage, in voorkomend 
geval, naast de inkomsten van de oude1·s, 
geen rekening mag hottden met andere 
beoo1·delingselementen, zoals de wijze 
waarop de kinderen tijdens het samen
leven onderhouden en opgevoed 
we1·den ( 2). 

(1) Cass., 12 mei 1977 (A1·r. cass., 1977, 
biz. 934). 

(2) Raadpi. cass., 12 november 1976 (A1•r. 
cass., 1977, biz. 292). 
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(c ... , T. R ••• ) 

ARREST (ve1·taling). 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 29 oktober I976 in hoger 
beroep gewezen door de Rechtbank van 
Eerste Aanleg te Brussel ; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 30I, inzonder
heid § I, van het Burgerlijk Wetboek 
zoals het werd gewijzigd bij artikel 1 van 
de wet van 9 juli I97 5 betreffende de 
uitkering na echtscheiding, en 97 van de 
Grondwet, 

doordat het bestreden vonnis, met 
bevestiging van het vom1.is van de eerste 
rechter, eiser veroordeelt om, overeen
komstig artikel 30I van het Burgerlijk 
Wetboek, verweerster een ge'indexeerde 
uitkering na echtscheiding van 4.840 frank 
per maand vanaf I8 oktober I972 en van 
5.324 frank per maand vanaf I8 augustus 
I973 te betalen, en hem in de kosten 
verwijst, op grond dat « de door appellant 
(thans eiser) verschuldigde uitkering, 
mede gelet op de inkomsten van ge'inti
meerde (thans verweerster) en voor zover 
zijn eigen inkomsten het mogelijk maken, 
in het onderhoud (van ge'intimeerde) 
moet voorzien op een gelijkaardige wijze 
als tijdens het samenleven ... , met het 
voorbehoud dat deze uitkering niet 
groter mag zijn dan het derde van de 
inkomsten van appellant ; dat . . . de 
uitkering moet worden vastgesteld reke
ning houdend met de huidige toestand 
zonder terug te gaan tot het tijdstip 
waarop de echtscheiding werd uitge
sproken ... ; dat de eerste rechter de 
inkomsten van ge'intimeerde juist heeft 
geschat ; dat zij slechts tijdelijk, tot in 
november I972, een vergoeding van het 
ziekenfonds heeft ontvangen voor een 
ongeval dat haar in I97l is overkomen; 
dat zij tot nog toe geen enkele vergoeding 
heeft ontvangen voor een ongeval in 
I974 ... ; dat in de door de eerste rechter 
uitgesproken veroordelingen op billijke 
wijze, zonder het wettelijk maximum te 
overschrijden, rekening wordt gehou
den ... enerzijds, met de behoeften en 
inkomsten van ge'intimeerde en, ander
zijds, met de inkomsten van appellant 
welke hij niet wil laten controleren n, 

terwijl, eerste onderdeel, deze gronden 
noch enige andere grond van het vonnis 
antwoorden op het verweermiddel in de 
regelmatig voor eiser genomen aan
vullende conclusie waarin wordt aange-

voerd dat « gei:ntimeerde (thans ver
weerster), in strijd met de waarheid, 
verklaarde dat zij wegens de twee auto
ongevallen slechts half-time kon werken; 
dat geintimeerde in werkelijkheid op 
5 december I972 een personenvennoot
schap met beperkte aansprakelijkheid 
heeft opgericht voor de handel in alle 
artikelen voor geschenken, in alle voor
werpen, de versiering ... ; dat gei:nti
meerde in het kapitaal van 250.000 frank 
heeft deelgenomen met 245 deelbewijzen 
op 250 voor een bedrag van 245.000 frank; 
dat de zeer mooie winkel gehuurd werd 
voor I45.000 frank en dat de voorraad 
op 1.200.000 frank werd geraamd; dat 
gei:ntimeerde, die sedert 10 oktober I973 
de enige zaakvoerder is, inkomsten geniet 
waardoor zij in haar behoeften kan 
voorzien n, 

te1·wijl de verwijzing naar de beoor
deling van de eerste rechter geen · ant
woord is op dat verweermiddel, daar de 
erin vermelde elementen, onder meer 
het feit dat verweerster sedert IO oktober 
I973 een winstgevende beroepsactiviteit 
uitoefent, voor de eerste rechter niet 
werden aangevoerd, 

en terwijl de beslissi:ilg die eiser veroor
deelt om verweerster een uitkering na 
echtscheiding te betalen niet regelmatig 
met redenen is omkleed (schending van 
artikel 97 van de Grondwet); · 

tweede onderdeel, de rechter, bij de 
vaststelling van het . bedrag van de 
uitkering aan de echtgenoot die de 
echtscheiding heeft verkregen, rekening 
moet houden met << zijn inkomsten en 
mogelijkheden ll (artikel 301 van het 
Burgerlijk Wetboek) en de beslissing die 
verweerster een uitkering na echtschei
ding toekent zonder rekening te houden 
met de mogelijkheid om winst te maken 
en :financieel onafhankelijk te zijn die 
verweerster door het drijven van een 
handel heeft, derhalve artikel 30I van 
het Burgerlijk W etboek schendt en aldus 
niet wettelijk verantwoord is (schending 
van de artikelen 30I, § I, van het Burger
lijk W etboek en 97 van de Grondwet) : 

W at het eerste onderdeel betreft : 

Overwegende dat, om te rechtvaar
digen dat er aan verweerster persoonlijk 
geen uitkering na echtscheiding meer 
diende toegekend te worden, eiser, in 
zijn op 15 oktober I975 voor de rechtbank 
neergelegde conclusie, het in het middel 
aangevoerde verweer deed gelden ; 

Overwegende dat het bestreden vonnis, 
door aileen te beslissen dat de eerste 
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reohter de inkomsten van de partijen 
juist heeft geraamd, terwijl het feit dat 
verweerster in 1972 een handel had 
overgenomen en daarvan sedert 1973 
de enige zaakvoerder was, voor de eerste 
reohter niet werd aangevoerd, niet 
antwoordt op het uitvoerige verweer van 
eiser en, derhalve, niet regelmatig met 
redenen is omkleed ; 

Dat dit onderdeel van het middel 
gegrond is; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 203, 204, 
302, 303, 304 en 372 van het Burgerlijk 
vVetboek, 

doordat het bestreden vonnis, met 
bevestiging van het vonnis van de eerste 
reohter, eiser veroordeelt om, overeen
komstig artikel 303 van het Burgerlijk 
Wetboek, verweerster als bijdrage in de 
onderhoudskosten van hun twee minder
jarige kinderen die aan de hoede 
van verweerster zijn toevertrouwd, 
7.260 frank per maand en per kind, 
vanaf 18 oktober 1972, en 7.896 frank 
per maand en per kind, vanaf 18 augustus 
1973, te betalen, welk laatste bedrag aan 
het indexcijfer is gekoppeld, op grond 
dat de door appellant (thans eiser) 
verschuldigde uitkering, mede gelet op 
de inkomsten van geintimeerde (thans 
verweerster) en voor zover zijn eigen 
inkomsten het mogelijk maken, in het 
onderhoud van zijn kinderen moet 
voorzien op gelijkaardige wijze als tijdens 
het samenleven ... ; dat geintimeerde de 
maandelijkse uitgaven voor haarzelf en 
haar twee zonen, die thans bijna 21 en 
20 jaar oud zijn en allebei nog studeren, 
op ongeveer 35.000 frank per maand 
schat, welke schatting zij detailleert en 
die redelijk is ; ... dat men geen vertrou
wen kon stellen in de verklaringen van 
appellant die ten tijde van het samen
leven zeer grote inkomsten had waardoor 
hij de door de eerste reohter uitgesproken 
veroordeling gemakkelijk had kunnen 
uitvoereri ; .. . dat in: de door de eerste 
reohter uitgesproken veroordelingen op 
billijke wijze, zonder het wettelijk maxi
mum te overschrijden, ... met toepassing 
van artikel 301 van het Burgerlijk Wet
hoek in zijn nieuwe redaotie, rekening 
wordt gehouden, enerzijds, met de 
behoeften en inkomsten van geinti
meerde en van haar kinderen en, ander
zijds, met de inkomsten van appellant 
welke hij niet wil laten controleren ... ll, 

terwijl de uitkering waarop eventueel 
aanspraak kan worden gemaakt door de 
echtgenoot die de echtscheiding heeft 

verkregen en de alimentatie-uitkering 
die aan de met de hoede over de kin
deren belaste echtgenoot verschuldigd 
is als bijdrage in de onderhoudskosten 
van die kinderen wezenlijk verschillen 
zowel naar hun oorzaken als naar hun 
regelingen, vermits de eerste het karakter 
heeft van een vergoeding en de tweede 
slechts een toepassing is van de verplich
ting van de echtgenoten om hun kinderen 
kost, onderhoud en opvoeding te ver
sohaffen (artikel 203 van het Burgerlijk 
Wetboek); wat die verpliohting betreft, 
de finanoiele toestand van de ouders 
bepaalt op welk soort opvoeding de 
kinderen recht hebben en niet <<de 
behoeften )) van de kinderen of hun 
zogenaamd recht om te leven op een 
gelijkwaardige wijze als tijdens « het 
samenleven ll ; bovendien de verplichting 
om de kinderen kost, onderhoud en 
opvoeding te verschaffen eindigt, hetzij 
bij hun meerderjarigheid, hetzij bij hun 
ontvoogding (artikelen 204 en 372 van 
het Burgerlijk Wetboek), 

en terwijl, bijgevolg, door het bedrag 
van " de uitkering ll die aan verweerster 
versohuldigd is voor het onderhoud van 
de kinderen vast te stellen op basis van 
criteria die enkel gelden voor de uitkeririg 
na eohtscheiding, namelijk dat de uit
kering de rechthebbende in staat moet 
kunnen stellen in het bestaan van de 
kinderen te voorzien op een gelijkwaar
dige wijze als tijdens het samenleven, 
en door de veroordeling van eiser om een 
dergelijke uitkering te betalen niet tot 
de miriderjarigheid van de kinderen te 
beperken, het vonnis de wettelijk onder
scheiden begrippen " uitkering na echt
scheiding )) en alimentatie-uitkering voor 
het onderhoud en de opvoeding van de 
minderjarige kinderen verwart, en aldus 
alle vooraan in het middel vermelde 
wetsbepalingen schendt : 

Overwegende dat, door bevestiging 
van het beroepen vonnis dat eiser had 
veroordeeld om verweerster een uitkering 
als bijdrage in de onderhouds- en 
opvoedingskosten van de twee " minder
jarige ll kinderen te betalen, het bestreden 
vonnis impliciet doch noodzakelijk beslist 
dat die uitkering slechts moet betaald 
worden totdat de kinderen meerderjarig 
zijn geworden ; 

Dat het middel in dat opzicht feitelijke 
grondslag mist ; 

Overwegende dat, wat het overige 
betreft, hoewel artikel 303 van het 
Burgerlijk W etboek de ouders, na de 
ontbinding van het huwelijk, verplicht 
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in de onderhouds- en opvoedingskosten 
van de kinderen bij te dragen naar 
evenredigheid van hun middelen, hieruit 
niet volgt dat de rechter bij de vast
stelling van het bedrag van die bijdrage, 
in voorkomend geval, naast de inkomsten 
van de ouders, geen rekening mag houden 
met andere beoordelingselementen, zo
als de wijze waarop de kinderen tijdens 
het samenleven onderhouden en opgevoed 
werden; 

Dat het middel in dat opzicht naar 
recht faalt ; 

Om die redenen, zonder dat er grond 
bestaat tot onderzoek van het tweede 
onderdeel van het eerste 1niddel, waarvan 
de aanvaarding tot geen ruimere cassatie 
kan leiden, vernietigt het bestreden 
vonnis voor zover het uitspraak doet 
over het bedrag van de uitkering na 
echtscheiding die eiser aan verweerster 
verschuldigd is voor haar persoonlijk 
onderhoud en over de kosten ; verwerpt 
de voorziening voor het overige ; beveelt 
dat van dit arrest melding zal worden 
gemaakt op de kant van de gedeeltelijk 
vernietigde beslissing ; houdt de kosten 
aan opdat hierover door de feitenrechter 
wcirdt beslist ; verwijst de aldus beperkte 
zaak naar de Rechtbank van Eerste 
Aa:hleg te Nijvel, zitting houdend in 
hoger beroep. 

12 januari 1978.- 1e kamer.- VooT
zitteT, de H. Trousse, raadsheer waar
nemend voorzitter. - VeTslaggeveT, de 
I;I. Closon. - Gelijkluidende conclusie, 
de H. Velu, advocaat-generaal.- PleiteT, 
de H. A. De Bruyn. 

1 e KAMER. - 12 januari 1978. 

1o HUUR VAN GOEDEREN. - HAN
DELSHUUR. ARTIKEL 16-I, 3°, 
VERVAT IN DE WET VAN 30 APRIL 1951. 
- WIL TOT WEDEROPBOUW VAN HET 
ONROEREND GOED. - BE GRIP. 

2° HUUR VAN GOEDEREN.- HAN
DELSHUUR. - 0NROEREND GOED MET 
HANDELSHUURCONTRACT DAT DOOR EEN 
OPENBARE OVERHEID VOLGENS DE VOR
MEN VAN HET GEMEEN RECHT WERD 
VERKREGEN MET HET OOG OP HET 
BOUWEN VAN EEN AUTOSNELWEG. -
0PZEGGING DOOR DIE OVERHEID AAN 

DE HUURDER GEGEVEN EN UITSLUITEND 
GESTEUND OP DE ARTIKELEN 12 EN 16-I, 
3°, VERVAT IN DE WET VAN 30 APRIL 
1951. - BESLISSING WAARBI;r DIE 
OPZEGGING NIETIG WORDT VERKLAARD 
OP GROND DAT ZIJ MET SCHENDING 
VAN ARTIKEL 16-I, 3°, WERD GEGEVEN. 
- WETTELIJ"K VERANTWOORDE BE
SLISSING. 

1° Onde1· « het om·oeTend goed wedm·
opbouwen >>in aTtikel16-I, 3°, veTvat in 
de wet van 30 apTil 1951 op de handels
huu?"oveTeenkomsten, moet woTden ve1'
staan het he1·bouwen van het om·oeTend 
goed in een soortgelijke of andere vorm; 
die uitd1·ukking is evenwel niet toepasse
lijk op het aanleggen van een auto
snelweg (1). 

2° W anneer een onToerend goed gebruikt 
k1·achtens een handelshuur . volgens de 
vormen van het gemeen Techt is verkregen 
doo1· een openba?"e oveTheid die daa1'
over wilde beschikken om het af te breken 
en op die plaats een autosnelweg aan te 
leggen, en die oveTheid de huurde?" heeft 
opgezegd uitsluitend op grand van. de 
artikelen 12 en 16-I, 3°, vervat in de wet 
van 30 apTil 1951 op de handelshuur
overeenkomsten, is wettelijk verantwoord 
de beslissing van het vonnis dat, om de 
opzegging nietig en van geen waarde te 
verklaren, zegt dat die met schending 
van genoemd artikel 16-I, 3°, is ge
geven (2}. 

(WEGENFONDS, T. CRAHAY EN DELVAUX.) 

ARREST (VeTtaling). 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 2 februari 1977 in hoger beroep 
gewezen door de Rechtbank van Eerste 
Aanleg te V erviers ; 

Over het rniddel afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 12, 16-I, 2° en 3°, 
25, 1°, vervat in de wet van 30 april1951 
op de handelshuurovereenkomsten, zijnde 
afdeling IIbis << Regels betreffende de 
handelshuur in het bijzonder » van 
boek III, titel VIII, hoofdstuk II van het 
Burgerlijk W etboek, en 97 van de 
Grondwet, 

(1) en (2) Raadpl. cass., 24 april 1974 
(Arr. cass., 1974, blz. 917). Zie inzonderheid 
de conclusie van het openbaar ministerie 
verschenen in Bttll. en Pas., 1978, I, 535. 
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doordat het bestreden vonnis, met 
bevestiging van het vonnis van de eerste 
rechter, zegt dat de voorwaarden van de 
artikelen 12 en 16-I, 3°, vervat in de wet 
van 30 april 1951, voor de uitzetting van 
de eisers niet vervuld zijn en, dienten
gevolge, de door eiser aan de verweerders 
gegeven opzeggingen nietig en van gener 
waarde verklaart en aan eiser zijn tegen
vordering tot geldigverklaring van de 
opzeggingen ontzegt en hem in de kosten 
veroordeelt, op grand " dat voor de 
toepassing van artikel 16-I, 3°, aan twee 
voorwaarden moet worden voldaan : 
eerst afbraak en dan wederopbouw, 
doch een wederopbouw met verbouwin
gen die vooral de ruwbouw van de 
lokalen moeten raken ; dat eiser in het 
onderhavige geval de onroerende goe
deren niet wil wederopbouwen doch 
enkel afbreken om er een autosnelweg 
aan te leggen ; dat dit geval onder 
toepassing valt van artikel 16-I, 2°, van 
de wet op de handelshuurovereenkomsten 
volgens hetwelk de verhuurder het recht 
heeft om de huurder uit te zetten teneinde 
het onroerende goed een bestemming te 
geven die elke handelsonderneming uit
sluit )); 

terwijl, eerste onderdeel, de wil aanwezig 
is om · het onroerend goed weder op te 
bouwen in de zin van artikel 16-I, 3°, van 
de wet op de handelshuurovereenkomsten 
wanneer, zoals in het onderhavige geval, 
de verhuurder het voornemen heeft om 
op de plaats van de verhuurde onroerende 
goederen een autosnelweg aan te leggen ; 
immers als wederopbouw wordt be
schou:wd elke verbouwing door een 
afbraak voorafgegaan, beide de ruwbouw 
rakende en waarvan de kosten drie jaar 
huur te hoven gaan, zonder dat wordt 
vereist dat het verhuurd onroerende goed 
in dezelfde vorm wordt herbouwd, zodat 
de beslissing volgens welke de bouw van 
een autosnelweg op de plaats van de 
verhuurde onroerende goederen geen 
wederopbouw zou zijn, voormelde arti
kelen 12 en 16-I, 3°, schendt en, boven
dien, niet regelmatig met redenen is 
omkleed (schending van artikel 97 van 
de Grmidwet), daar het vonnis niet 
vaststelt dat die bouw geen verbouwing 
zou zijn door een afbraak voorafgegaan, 
beide de ruwbouw van de lokalen rakende 
en waarvan de kosten drie jaar huur te 
hoven gaan; 

tweede onde7·deel, uit de combinatie van 
de artikelen 12, 16-I, 2o en 3°, en 25, 1°, 
van de wet op de handelshuurovereen
komsten volgt, enerzijds, dat de koper 
die het verhuurd onroerend goed wenst 

af te breken, zelfs zonder het voornemen 
tot wederopbouw, de huurder er overeen
komstig de artikelen 12 en 16-I, 3°, kan 
uitzetten, mits hij de huur opzegt, een 
jaar vooraf, en bim1.en drie maanden 
na de verkrijging indien het goed moet 
worden afgebroken wegens ouderdom, 
wegens overmacht of krachtens bepa
lingen van wetten en verordeningen, 
anderzijds, dat de koper, die aan het 
om·oerend goed zijn handelsbestemming 
ontneemt zonder eraan een nieuwe 
bestemming te geven doch het wil 
afbreken, het goed niet bestemt voor een 
ander gebruik dan voor handel in de zin 
van artikel 16-I, 2°, 

en terwijl hieruit volgt dat de beslissing 
volgens welke een opzegging die · wordt 
gegeven met het oog op de afbraak van 
het onroerend goed zonder dat het daarna 
wordt wederopgebouwd, moet steunen 
op het 2° van artikel 16-I en niet kan 
steunen op het 3°, welke laatste bepaling 
een wederopbouw van het onroerend 
goed onderstelt zelfs wanneer het, zoals 
ten deze, moet worden afgebroken, wat 
het bestreden vonnis aanneemt, krachtens 
een koninklijk besluit van 19 augustus 
1972 waarbij een onteigening wordt 
uitgevaardigd voor het bouwen van een 
autosnelweg, niet wettelijk is (schending 
van de artikelen 12, 16-I, 2° en 3°, en 25, 
1°, van de wet op de handelshuurovereen
komsten) en ook niet wettelijk is ver
antwoord (schending van artikel 97 van 
de Grondwet) : 

W at het eerste onderdeel betreft : 

Overwegende dat het bestreden vonnis, 
zonder dienaangaande te worden bekriti
seerd, vaststelt, enerzijds, dat de door de 
verweerders gebruikte onroerende goede
ren door eiser volgens de vormen van 
het gemeen recht werden verkregen en, 
anderzijds, dat eiser zijn opzegging. aan 
de verweerders rechtvaardigde op basis 
van de artikelen 11 van het door de 
verweerders aangegaan huurcontract en 
16-I, 3°, dat vervat is in de wet van 
30 april 1951 ; ' 

Dat hieruit volgt dat het huurcontract 
slechts, overeenkomstig artikel 12 vervat 
in de wet van 30 april 1951, kon worden 
ontbonden indien de voorwaarden van 
artikel 16-I, 3°, vervuld waren; 

Overwegende dat blijkens het bestre
den vonnis eiser over de onroerende 
goederen wilde beschiklmn om ze af te 
breken teneinde een stedelijke auto
snelweg te kunnen bouwen ; 

Overwegende dat krachtens arti
kel 16-I, 3°, van voormelde wet ··het 
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huurcontract slechts mag worden ont
bonden indien de verhuurder " het 
onroerende goed of bet gedeelte van het 
onroerend goed waarin de afgaande 
huurder zijn bedrijf uitoefent wil weder
opbouwen »; 

Overwegende dat onder wederopbou
wen, volgens de gewone en normale 
betekenis van het woord, moet worden 
verstaan de onroerende goederen in een 
soortgelijke of andere vorm herbouwen, 
doch dat een autosnelweg niet kan worden 
opgevat als een wederopbouw van een 
onroerend goed ; 

Overwegende dat hieruit volgt dat het 
vonnis, door de opzeggingen van eiser 
aan de verweerders nietig en van gener 
waarde. te verklaren op grond dat die 
opzeggmgen werden gegeven in strijd 
met de bepalingen van artikel 16-I, 3D, 
zijn beslissing regelmatig motiveert en 
wettelijk verantwoordt ; 

Dat het eerste onderdeel van het 
middel niet kan worden aangenomen ; 

W at het tweede onderdeel betreft : 

Overwegende dat het enige motief van 
de door eiser gegeven opzegging uit
sluitend steunt op artikel 11 van het 
huurco:r;ttract en op artikel 16-I, 3D, 
vervat m de wet van 30 april 1951; dat 
deze wetsbepaling, zoals uit bet antwoord 
o.p het eerste onderdeel blijkt, ten deze 
met kan worden aangevoerd ; dat de niet
toepasselijkheid ervan volstaat om de 
bestreden beslissing te verantwoorden ; 

Dat hieruit volgt dat het tweede 
onderdeel van het middel bij gebrek aan 
belang niet ontvankelijk is ; 

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

12 januari 1978.- 1e kamer.- Voo?'
zitter en Ve1·slaggever, de H. Trousse, 
1·aadsheer waarnemend voorzitter. -
Gelijkluidende conclusie, de H. Velu, 
advocaat-generaal. - Pleiter, de H. 
A. DeBruyn. 

1 e KAMER. - 13 januari 1978. 

I D YENNOOTSOHAPPEN.- VENNOOT
·$CHAP OJ;'GERICHT IN BELGIE.- AAN-

TAL VENNOTEN. - EENPERSOONSVEN
NOOTSCHAP OPGERICHT IN BELGIE. -
AATIKELEN 1 VAN DE GECOORDINEERDE 
WETTEN OP DE HANDELSVENNOOT
SCHAPPEN, ZIJNDE TITEL IX VAN 
BOEK I VAN HET WETBOEK VAN KOOP· 
HANDEL, EN 1832 VAN HET BURGERLIJK 
WETBOEK. - BELGISCHE INTERNE 
OPENBARE ORDE. - EENPERSOONS
VENNOOTSCHAP DIE IN BELGIE GEEN 
WETTELIJK BESTAAN HEEFT EN ER NIET 
VERMAG OP TE TREDEN IN RECHTE. 

2D VENNOOTSOHAPPEN. - IN HET 
BUITENLAND OPGERICHTE VENNOOT· 
SCHAP DIE ALDAAR HAAR ZETEL HEEFT. 

AANTAL VENNOTEN. E:EN-
PERSOONSVENNOOTSCHAP OPGERICHT IN 
HET BUITENLAND OVEREENKOMSTIG DE 
ALDAAR GELDENDE WETGEVING EN DIE 
ALDAAR HAAR ZETEL HEEFT.- AATI· 
KEL 196 VAN DE GECOORDINEERDE 
WETTEN OP DE HANDELSVENNOOT
SCHAPPEN, ZIJNDE TITEL IX VAN 
BOEK I VAN HET WETBOEK VAN 
KOOPHANDEL. - AATIKELEN 1 VAN 
GENOEMDE WET EN 1832 VAN HET 
BURGERLIJK WETBOEK RAKEN NIET DE 
BELGISCHE INTERNATIONALE OPENBARE 
ORDE.- EENPERSOONSVENNOOTSCHAP 
DIE IN PRINCIPE IN BELGIE VERMAG OP 
TE TREDEN IN RECHTE. 

3D VENNOOTSOHAPPEN. -IN HET 
BUITENLAND OPGERICHTE VENNOOT· 
SCHAP DIE ALDAAR HAAR ZETEL HEEFT. 

AANTAL VENNOTEN. E:EN-
PERSOONSVENNOOTSCHAP OPGERICHT IN 
HET BUITENLAND OVEREENKOMSTIG DE 
ALDAAR GELDENDE WETGEVING EN DIE 
ALDAAR HAAR ZETEL HEEFT.- AATI· 
KEL 196 VAN DE GECOORDINEERDE 
WETTEN OP DE HANDELSVENNOOT· 
SCHAPPEN, ZIJNDE TITEL IX VAN 
BOEK I VAN HET WETBOEK VAN KooP
HANDEL. - AATIKELEN 1 VAN GE· 
NOEMDE WET EN 1832 VAN HET 
BURGERLIJK WETBOEK RAKEN NIET 
DE BELGISCHE INTERNATIONALE OPEN
BARE ORDE. - BELGISOHE REOHTER 
DIE DE VORDERING VAN ZODANIGE 
EENPERSOONSVENNOOTSCHAP NIET ONT
V ANKELIJK VERKLAART OM DE ENKELE 
REDEN DAT DE VENNOOTSCHAP EEN 
EENPERSOONSVENNOOTSCHAP IS. 
SCHENDING VAN GENOEMD ARTIKEL 196. 

1D De oprichting, in Belgie, van een 
eenpersoonsvennootschap is strijdig met 
de Belgische interne openbare orde, zodat 
zodan~r;e vennootschap in BelgiiJ geen 
wettehJk bestaan heejt en er niet vermag 
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op te treden in rechte (1). (Gecoi:irdi
neerde wetten op de handelsvennoot
schappen, zijnde titel IX van boek I 
van het W etboek van Koophandel, 
art. 1, en Burg. Wetb., art. 1832). 

2° Het opt1·eden in rechte, in Belgiii, van 
een 'in het buitenland ove1·eenkornstig 
de aldaa1· geldende wetgeving opge1'ichte 
eenpersoonsvennootschap, die aldam· haar 
zetel heeft, is, wegens het enkel feit dat 
het gaat orn een eenpersoonsvennootschap, 
niet strijdig met de Belgische inter
nationale openbare orde (2). (Gecoi:ir
dineerde wetten op de handelsvennoot
schappen, zijnde titel IX van boek I 
van het W etboek van Koophandel, 
art. 196.) 

(1) (2) en (3) Een arrest van het Hof van 
5 januari 1911 (Bttll. en Pas., 1911, I, 68), 
trouwens geciteerd door de eerste rechter, 
heeft, op gelijkluidende conclusie van het 
openbaar ministerie, onder meer geoordeeld 
dat: 

1 o vermits artikel 1 van de gecoiirdineerde 
wetten op de handelsvennootschappen be
paalt dat de vennootschappen van koophandel 
geregeld worden door de principes van het 
burgerlijk recht, en vermits luidens arti
kel 1832 van het Burgerlijk Wetboek de 
naamloze vennootschap als essentH\le bestand
delen een overeenkomst, de gemeenschap 
van inbrengen en de verdeling van winsten 
en verliezen vereist, de rechtspersoonlijkheid, 
slechts toegekend wegens de overeenkomst 
en de eenheid van handeling die onmisbaar 
is voor een groepering van verscheidene 
belangen, geen bestaansreden meer heeft 
wanneer aile belangen van de vennootschap 
in hand en zijn van een persoon. Dit stand
punt is in Belgisch recht algemeen aangenomen 
en geldt thans, na de wet van 6 maart 1973, 
nog (zie o.a. RESTEAu, Traite des soC'ietes 
anonymes, deel IV, druk 1934, nr. 1825 ; 
FREDERICQ, T1•aite de d1•oit commercial belge, 
t. IV, druk 1950, p. 65, n° 7; VAN RYN, 
Principes de d1·oit commercial, t. I•r, druk 1954, 
ru·s. 315 en 344 ; RoNsE, De vennootschaps
wetgeving 1973, druk 1971, nr. 163); 

2o wat betreft een buitenlandse vennoot
schap die in Belgie optreedt, hoewel de vorm
en bekwaaiuheidsvereisten van de rechtsper
sonen door het persoonlijk statuut en dus door 
de nationale wet worden bepaald en hoewel 
artikel128 (huidig artikel196) van de gecoiir
dineerde wetten aan de buitenlandse vennoot
schappen toelaat in Belgie hun werkzaam
heden te verrichten en in rechte op te treden, 
de Belgische openbare orde er zich nochtans 
tegen verzet dat die vennootschap in Belgie 
reoliten zou uitoefenen die de wetgever, 

3° De Belgische rechter die de vorderin[j van' 
een in het buitenland overeenkornstig 
de aldaar geldende wetgeving opgerichte 
eenpersoonsvennootschap, die in het 
buitenland haa1· zetel heeft, niet ont
vankelijk ve1·klaart als strijdig met de 
Belgische internationale openbare orde 
orn de enkele reden dat die vennootschap 
een eenpersoonsvennootschap is, zonder 
na te gaan of zij niet wegens wetsont
d~dking, sirnulatie of orn enige andere 
reden strijdig is rnet de openbm·e ordo, 
schendt a1·tikel 196 van de gecoo1'dineerde 
wetten op de handelsvennootschappen, 
zijnde titel IX van boek I van het 
Wetboek van Koophandel (3). 

wegens hogere redenen van algemeen belang 
(«pour des motifs superieurs d'interet gene
ral »), heeft onthouden aan de ingezetenen; 

3° een buitenlandse eenpersoonsvennoot
schap derhalve in Belgie niet in rechte mag 
optreden. 

In de opmerkingen onder een vonnis van: 
4 februari 1938 van de Rechtbank van Koop
handel te Brussel (Rev. prat. des soc., 1940-
1946, biz. 27), dat hetzelfde standpunt in
neemt, vestigt de commentator de aandacht 
erop dat de erkenning van een buitenlandse 
rechtspersoon, die eigendom is geworden 
van een persoon, erop neerkomt de oprichting 
te erkennen, als een afgescheiden en cinaf
hankelijk patrimonium, van een bepaald 
gedeelte van de goederen van deze persoon, 
terwijl het Belgisch recht steunt op het 
principe van de eenl1eid van patrimonium 
per rechtsonderhorige vermits artikel 7 van 
de hypotheekwet bepaalt : « Ieder die persoon
lijk verbonden is, is gehouden zijn verbinte
nissen na te komen, onder verband van al 
zijn goederen, hetzij roerende, hetzij on~ 

roerende, zo tegenwoordige als toekolllStige » 

(zie bovendien artikel8 van de hypotheekwet). 
Die beslissingen hebben aldus geoordeeld 

dat de erkenning van een vennootschap, 
wanneer zij eigendom was ginvorden van 
een persoon, strijdig was met de Belgische 
internationals openbare orde. 

Een arrest van 4 mei 1950 van het Hof 
(Bttll. en Pas., ·1950, I, 624, en A1'1'. cass., 
1950, biz. 557) geeft volgende omschrijving 
van de . Belgische internationale openbare 
orde : een wet van innerlijke openbare orde 
is slechts van internationals openbare orde 
wanneer de wetgever, door de bepalingen 
van deze wet, een principe op het oog heeft 
dat hij als essentieel beschouwt voor de in 
Belgie gevestigde zedelijke, politieke of 
economische orde (zie ook noot 2, getekend 
R.H., onder bedoeld arrest in Bull. en Pas.). 

VAN BoxsoM (Rechtsvergelijlcende studie 
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(« ANSTALT DEL SOL n, « ANSTALT n NAAR 
RET RECHT VAN LIECHTENSTEIN, T. 
VENNOOTSCIIAP NAAR AMERIKAANS 
RECHT« SPACE AGE PLASTICS COMPANY 
INCORPORATION n, IN AFKORTING 
« S.A.P. n, IN AANWEZIGHEID VAN AME-

. LINCKX EN DIENS ECHTGENOTE, PER

BOONS.) 

ARREST. 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 29 januari 1975 door het Hof 
van Beroep te Brussel gewezen ; 

ovm· de nationaliteit de1· vennootschappen, 
druk 1964, nrs. 41 en 275) keurt de rechtspraak 
van het arrest van 5 januari 1911 goed. 

De professoren VAN HECKE en RIGAUX 
(R.C.J.B., 1970, Examen de jurisprudence 
[1965 a 1969] - Droit international prive -
Conflit de lois, n° 5, p. 273) keuren een vonnis 
van 26 december 1964 van de Rechtbank van 
Koophandel te Brussel (Ing.-Cons., 1967, 
biz. 17) goed dat oordeelde dat een buiten
landse instelling die de rechtspersoonlijkheid 
had volgens de wet van haar land - zoals 
ten deze betrof het een Liechtensteinse 
.Anstalt - zelfs indien zij eigendom is van 
een persoon, in Belgie in rechte mag optreden, 
en verwijzen hierbij naar het tussen de landen 
van de Europese Economische Gemeenschap 
op 29 februari 1968 te Brussel gesloten 
Verdrag betreffende de onderlinge erkenning 
van de vennootschappen en rechtspersonen 
(zie hieronder); in de R.C.J.B., 1976, Examen 
de jurisprudence (1970 a 1975) - Droit 
international prive (Conflit de lois), nr. 62, 
keuren dezelfde professoren niet aileen deze 
rechtspraak goed maar spreken zelfs hun 
afkeuring uit ten opzichte van het nu bestre
den arrest. In een in « Europees V ennoot
schapsrecht ,, post-doctorale leergang 1966-
1967, druk 1968, biz. 149-152, gepubliceerde 
voordracht « Erkenning, zetelverplaatsing en 
fusie " affirmeert professor VAN HECKE dat 
de huidige stand van het Belgisch recht is 
dat buitenlandse vennootschappen onvoor
waardelijk worden erkend en dat het arrest 
van 5 januari 1911 van het Hof van Cassatie 
een afwijking is die hij als « curiosum » 
vermeldt. 

Professor VAN GERVEN trekt in zijn boek 
.Algemene beginselen van het Belgisch privaat
recht- deel I-« Algemeen deel ,, druk 1969, 
nrs. 51-88-89, in twijfel of, in het licht van de 
recente evolutie die zich met betrekking tot 
de eenpersoonsvennootschappen voordoet, de 
vereiste van ten minste twee aandeelhouders 
thans nog wel van internationale privaat
rechtelijke openbare orde is. 

Professor BAUGNIET pleit in « La societe 

Over het tweede middel, afgeleid. uit 
de schending van de artikelen 3, 6 en 
1832 van het Burgerlijk Wetboek, 7, 8 
van de wet van 16 januari 1851, 1, 
13te?', 13qt~ater, 13quinquies van de 
gecoordineerde wetten op de handels
vennootschappen, zoals gewijzigd door 
de artikelen 9, 10 van de wet van 16 
(lees 6) maart 1973, 196 en 197 van deze 
gecoordineerde wetten, 

doordat, na te hebben vastgesteld << dat, 
in 1963, een « Anstalt n naar Liechten
steins recht « Del Dol n, te Vaduz was 

d'une personne ,, gepubliceerd in Libm· 
.Arnicorttm Baron Louis Fredericq, druk 1965, 
biz. 163 tot 168, en in « La societe d'une 
personne ,, gepubliceerd in de Rev. prat. not., 
1966, biz. 201 tot 208, voor de erkenning in 
Belgie van buitenlandse eenpersoonsvennoot
schappen. Ook SPETH (La divisibilite du 
pat1•imoine et l'entrep1·ise d'une pm·sonne, 
druk 1957, nrs. 241-244) pleit in dezelfde zin. 

'T KINT en HISLAIRE (Rev. prat. des soc., 
1976, nr. 5887 - « La constitution d'une 
societe d'une personne et l'ordre public 
international beige ,, biz. 69 tot 75) geven toe 
dat zonder enige twijfel de eenpersoons
vennootschappen strijdig zijn met de Belgische 
interne openbare orde, doch menen dat zij 
het niet of niet meer zijn met de Belgische 
internationale openbare orde. 

Met DE WULF ( « Over het bestaan en de 
nietigheid van buitenlandse vennootschappen 
in Belgie ,, in R.W., 1968-1969, kol. 1402 
tot 1418) moet het belang worden onder
streept van het V erdrag betreffende de Dnder
linge erkenning van vennootschappen en 
rechtspersonen en van het bijgevoegd Proto
col, tussen de toenmalige 6 Lid-Staten van de 
E.E.G. ondertekend te Brussel op 29 februari 
1968 en goedgekeurd bij de Belgische wet 
van 17 juli 1970 (B.S., 18 juni 1971). Van 
bijzonder belang is artikel 9, inzonderheid 
lid 2, van het V erdrag, luidende als volgt : 

« Een verdragsluitende Staat mag dit 
Verdrag alleen dan buiten toepassing laten, 
wanneer de vennootschap of rechtspersoon 
die er beroep op doet, door haar maatschappe
lijk doel, door haar werkelijk nagestreefd 
doel of door haar daadwerkelijke activiteit 
handelt in strijd met beginselen of bepalingen 
die bedoelde Staat als van openbare orde in 
de zin van het internationaal privaatrecht 
beschouwt. 

" Heeft de vennootschap slechts een ven
noot, dan mag zij door een verdragsluitende 
Staat niet slechts om die reden als strijdig 
met zijn openbare orde in de zin van het 
internationaal privaatrecht worden be
schouwd, wanneer zij volgens het recht in 



-571-

gesticht, waarvan Jacques Amelinckx 
en Corinne Persoons, toen de litigieuze 
verrichtingen geschiedden, achtereen
volgens de enige eigenaars geweest zijn », 
'' dat de facturen, waarvan de betaling 
door S.A.P. gevorderd wordt, op aan
vraag van Amelinckx op naam van 

overeenstemming waarmede zij is opgericht, 
rechtens kan bestaan ». 

Voor het commentaar van bedoeld artikel 
kan worden verwezen naar : 

1° Ret verslag betreffende dit Verdrag, 
uitgebracht door professor GoLDMAN en 
gepubliceerd in de Rev. t?·im. de d1•oit eu1•opeen, 
1968, blz. 416 en 417; 

2° Droit europeen des societes, Centre 
d'etudes europeennes U.C.L., druk 1969, 
6.40, nr. 62, door prof. RENAULD, 

De bekrachtigingsoorkonde van Belgie werd 
op 22 september 1970 neergelegd. Ret be
doelde V erdrag, dat het principe vooropstelt 
dat van rechtswege worden erkend : 

1 o vennootschappen naar burgerlijk of 
handelsrecht, welke in overeenstemming met 
het recht van een verdragsluitende Staat zijn 
opgericht en op grond van dit recht de be
voegdheid bezitten om drager van rechten 
en verplichtingen te zijn, en welke haar 
statutaire zetel hebben binnen de grond
gebieden waarop het Verdrag van toepassing 
is ( artikel 1), 

2° rechtspersonen naar publiek- of privaat
recht, die aan de in artikel 1 vermelde voor
waarden voldoen en die het uitoefenen van 
een economische activiteit, gewoonlijk tegen 
vergoeding, tot hoofddoel of bijkomend doel 
hebben of die, zonder in strijd te komen met 
het recht in overeenstemming waarmede zij 
zijn opgericht, een zodanige activiteit bij 
voortduring uitoefenen (artikel 2), 
is tot dusver niet in werking getreden. Arti
kel14 van het Verdrag bepaalt immers dat het 
V erdrag in werking treedt op de eerste dag 
van de derde maand die volgt op het neder
leggen van de akte van bekrachtiging door 
de ondertekenende Staat die als laatste deze 
handeling verricht, en tot dusver blijkt niet 
dat die voorwaarde is vervuld. 

Door de goedkeuring van het V erdrag 
blijkt dat de Belgische autoriteiten hebben 
afgezien van wat zij tot dan toe in de regel 
beschouwden als behorende tot de inter
nationale openbare orde, ook al is het slechts 
ten gunste van de toenmalige partners in de 
E.E.G. en ook al is het Verdrag tot dusver 
niet in werking getreden, maar waarbij moet 
onderstreept worden dat o.a. de wetgeving 
van de Bondsrepubliek Duitsland en van 
Ne<j.er!and de eenpersoonsvennootschap kent 
(ndot 35 onder DE WULF, op. cit., R.W., 

" Del Sol >> werden opgemaakt » en 
« dat " Del Sol », en voor zoveel als nodig 
de echtelieden Amelinckx-Persoons, voor
houden dat bewuste goederen gebrekkig 
waren en dat de hoofdeis, in billijkheid, 
tot 50 t.h. van de gefactureerde prijs 
dient te worden herleid; dat zij buiten-

1968-1969, kol. 1417; SPETH, op. cit., nr. 243). 
Er kan derhalve niet meer worden voorge-' 
houden dat de erkenning van in het buitenland 
volgens de aldaar geldende wetgeving opge~ 
richte eenpersoonsvennootschappen, die aldaar 
hun zetel hebben, de Belgische internationale 
openbare orde raakt. 

Men vergelijke, in dit verband, de wetten 
en besluiten, die, v66r hun publikatie, welis~ 
waar nog geen bindende kracht hebben doch 
wei reeds een wettelijk bestaan en uitvoerbar~ 
kracht : cass., 20 oktober 1958 (Bull. en Pas., 
1959, I, 172, en de noten 1 en 2, getekend P.li'L, 
en A1·r. cass., 1959, biz. 145). , 

Volledigheidshalve weze aangestipt dat bij 
de Belgische wet van 18 juli 1973 (B.S., 
6 augustus 1975) een Protocol werd goedge
keurd, tussen dezelfde partners ondertekend 
te Luxemburg op 3 juni 1971, betreffende de 
uitlegging, door het Rof van Justitie, van het 
voormelde Verdrag, en dat de bekrachtigings
oorkonde door Belgie werd neergelegd op 
20 september 1973. Ook dit Protocol, dat 
volgens dezelfde modaliteiten in werking 
treedt als het V erdrag zelf doch niet eerder 
dan het Verdrag, is tot dusver niet in werking 
getreden. 

Er kan ook nog gewezen worden op twee 
richtlijnen van de Raad van de E.E.G;, met 
name: 

1 o een eerste richtlijn, van 9 maart 1968 
(Pttblilcatieblad van de Eu1·opese Gemeen
schappen 1968, Nr. L.65/8 tot 12) die betrek
king heeft op bepaalde handelsvennootschap
pen (wat Belgie betreft: de N.V., de comman
ditaire vennootschap op aandelen, de 
P.V.B.A.) en aanleiding heeft gegeven tot 
de wet 6 maart 1973 waarbij de gecolirdineerde 
wetten op de handelsvennootschappen werden 
gewijzigd. Rierin is te onderstrepen dat de 
richtlijn niet toelaat de nietigheid nog uit te 
spreken van een eenpersoonsvennootschap 
wegens de enkele omstandigheid dat het om 
een eenpersoonsvennootschap gaat tenzij; 
in strijd met de nationale wetgeving waardoor 
de vennootschap wordt beheerst, het aantal 
vennoten-oprichters minder dan twee be
draagt; 

2° een tweede richtlijn van 13 december 
1976 (Publilcatieblad van de Europese Gemeen~ 
schappen, 1977, Nr. L.26/1 tot 13) die eveneelis 
betrekking heeft op bepaalde handelsvennoot~ 
schappen (wat Belgie betreft : de N.V.). 
Artikel 5 van deze richtlijn bepaalt dat, 
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dien bij tegeneis de betaling van het 
saldo van voorgelegde kredietnota's vor
deren, hetzij 19.305 U.S. dollars, zodat 
de schuld van S.A.P. na compensatie 
met het zoeven vermeld bedrag 12.148 
U.S. dollars zou belopen "• het arrest 
deze door eiseres ingestelde tegeneis 
niet ontvankelijk verklaart met de 
beschouwing dat de eerste rechter, om 
de redenen die het hof van beroep over
neemt, van oordeel is geweest dat een 
vennootschap van een persoon uit geen 
animus societatis kan voortkomen en 
derhalve in Belgisch recht niet mag 
worden aanvaard en dat " een vennoot
schap van een persoon die in het buiten
land gesticht werd niet nietig is ten 
opzichte van het Belgisch recht, doch dat 
haar bestaan voor een Belgische rechts
macht niet tegenstelbaar is aan andere 
pleitende partijen, vermits artikel 196 
van de gecoi:irdineerde wetten op de 
handelsvennoo·i;schappen zonder toepas
sing blijft wanneer de buitenlandse 
vennootschap of vereniging opgericht 
werd in strijd met de Belgische inter
nationale openbare orde "• 

terwijl een « Anstalt "• opgericht naar 
het recht van Liechtenstein waar zij haar 
werkelijke zetel heeft, geenszins strijdig 
is met een beginsel van het Belgisch 
recht dat als hoofdzakelijk voor de 
gevestigde zedelijke, politieke of eco
nomische orde wordt beschouwd, met het 
gevolg dat dit beginsel zich zou verzetten 
tegen het rechtsgeldig bestaan en op
treden in Belgie van deze rechtspersoon, 
zodat het arrest niet wettelijk kon 
beslissen dat eiseres niet in rechte kon 
optreden in Belgie omdat zij werd 
opgericht in strijd met de Belgische 
internationale openbare orde : 

N opens de grond van niet-ontvanke
lijkheid door verweerster opgeworpen 
en afgeleid enerzijds hieruit dat het 
middel dat opkomt tegen de beslissing 
waarbij de tegenvordering van eiseres 
niet ontvankelijk wordt verklaard, zonder 

wanneer volgens de wetgeving van een Lid
Staat voor de oprichting van een vennoot
schap de samenwerking van meerdere deel
nemers is vereist, de vereniging van aile 
aandelen in een hand of de vermindering van 
het aantal deelnemers tot beneden het wette
lijk minimum op een tijdstip na de oprichting, 
niet tot gevolg heeft dat de vennootschap van 
rechtswege wordt ontbonden en dat, indien 
in zodanig geval de vennootschap krachtens 
de wetgeving van een Lid-Staat door een 

belang is vermits diezelfde tegenvordering 
ook ongegrond wordt verklaard, en 
anderzijds hieruit dat het middel onvol
doende preciseert waarin de schending 
van de reeks ingeroepen wetsbepalingen 
zou bestaan : 

Overwegende dat de tegeneis was 
ingesteld door eiseres, door Jacques 
Amelinckx en door Corinne Persoons ; 

Dat aileen de tegenvordering van 
Persoons ongegrond wordt verklaard 
wegens gemis van contractuele verbinte
nissen 1net verweerster, terwijl de tegen
vordering van eiseres wordt afgewezen 
wegens niet-ontvankelijkheid ; 

Dat er derhalve geen gemis van belang 
is; 

Overwegende dat het middel, door te 
stellen dat het arrest niet wettelijk kon 
beslissen dat eiseres in Belgie niet in 
rechte kon optreden omdat zij in strijd 
met de Belgische internationale openbare 
orde werd opgericht, duidelijk te kennen 
geeft waardoor artikel 196 van de 
gecoi:irdineerde wetten op de handels
vennootschappen wordt geschonden ; 

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

W at het middel zelf betreft : 

Overwegende dat eiseres een << Anstalt >> 

van een persoon is, waarvan niet wordt 
betwist dat zij overeenkomstig de des
betreffende bepalingen van het Liechten
steinse "Personen- und Gesellschaft
recht >>, te Vaduz (Liechtenstein) werd 
opgericht ; dat het arrest vaststelt dat 
het enig voorwerp van die " Anstalt >> 

erin bestaat alle :financiele en handels
verrichtingen te doen ; 

Overwegende dat het arrest de door 
eiseres ingestelde tegenvordering niet 
ontvankelijk verklaart om de reden dat 
het bestaan van een in het buitenland 
overeenkomstig de aldaar geldende wet
geving opgerichte vennootschap of ver
eniging van een persoon, voor de Bel
gische rechter niet tegenstelbaar is aan de 

rechterlijke uitspraak ontbonden kan worden, 
de bevoegde rechter de vennootschap vol
doende tijd moet kunnen geven om haar 
toestand met de wettelijke voorschriften in 
overeenstemming te brengen. 

Uit die richtlijnen is eveneens af te leiden 
dat de naleving ervan meebrengt dat in de 
bepaalde gevallen de nietigheid van een 
eenpersoonsvennootschap niet meer van Bel
gische internationale openbare orde is. 

A.T. 
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andere pleitende partijen, daar zij werd 
opge_ficht in strijd met de Belgische 
internationale openbare orde ; 

Overwegende, gewis, dat de regel van 
artikel196 van de gecoi:irdineerde wetten 
op de handelsvennootschappen zonder 
toepassing blijft wanneer de buitenlandse 
vennootschap of vereniging in strijd met 
de Belgische internationale privaatrech
telijl):e openbare orde werd opgericht ; 

Overwegende dat de aanwezigheid van 
ten minste twee personen bij de oprich
ting. v11-n een vennootschap weliswaar, 
ook na de wet van 6 maart 1973 tot 
wijziging van de wet op de handels
vennootschappen, een vereiste is van de 
Belgische interne openbare orde ; 

Overwegende echter dat de Belgische 
wetgever bij de wet van 17 juli 1970 het 
op 29 februari 1968 te Brussel onderte
kende Verdrag betreffende de onderlinge 
erkenning van vennootschappen en 
rechtspersonen goedkeurde ; dat artikel 9, 
lid 2, van het Verdrag luidt als volgt : 
« Heeft de vennootschap slechts een 
vennoot, dan mag zij door een verdrag
sluitende Staat niet slechts om die reden 
als strijdig met zijn openbare orde in de 
zin van het internationaal privaatrecht 
worden verklaard, wanneer zij, volgens 
het recht in overeenstemming waarmede 
zij is opgericht, rechtens kan bestaan >> ; 

Overwegende dat, ook al beheerst 
voormeld verdrag de verhoudingen tussen 
Belgie en Liechtenstein niet, uit voor
melde goedkeuring blijkt dat de regel 
luidens welke bij de oprichting van een 
vennootschap minstens twee personen 
moeten aanwezig zijn, niet meer kan 
worden beschouwd als een bepaling 
waardoor de wetgever een principe wil 
huldigen dat, in de zin van het inter
nationaal privaatrecht, essentieel is voor 
de in Belgie gevestigde zedelijke, poli
tieke of economische orde ; 

Overwegende dat het arrest, door de 
tegenvordering van eiseres niet ont
vankelijk te verklaren als strijdig met 
de Belgische internationale openbare 
orde om de enkele reden dat zij een, 
weliswaar in het buitenland overeen
komstig de aldaar geldende wetgeving 
opgerichte, eenpersoonsvennootschap is, 
zonder na te gaan of zij niet wegens 
wetsontduiking, simulatie of om een 
andere reden strijdig is met de openbare 
orde, artikel 196 van de gecoi:irdineerde 
wetten op de handelsvennootschappen 
schendt; 

Dat het middel gegrond is ; 

Om die redenen, en zonder acht te 
slaan op het eerste middel, dat tot geen 

meer uitgebreide cassatie kan leiden, 
vernietigt het bestreden arrest, doch 
alleen in zoverre het, bij bevestiging 
van het beroepen vonnis, de tegeneis van 
eiseres niet ontvankelijk verklaart ; ver
klaart dit arrest verbindend voor Ame
linckx en Persoons ; 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 zaal~ 
naar het Hof van Beroep te Gent. 

13 januari 1978.- 1e kamer.- Voor
zitter en Verslaggever, de H. de Vreese, 
raadsheer waarnemend voorzitter. -
Gelijkluidende conclusie, de H. Tillekaerts, 
advocaat-generaal. - Pleite1·s, de HH. 
Houtekier en De Gryse. 

l e KAMER. -- 13 januari 1978, 

SCHIP-SCHEEPV AART.- VORDERING 
TEGEN DE EIGENAAR VAN EEN SCIDP TOT 
VERGOEDING VAN DE SCHADE WEGENS 
HET VERLIES VAN DE LADING DOOR HET 
ZINKEN VAN HET SCHIP, DAT ONZEE
WAARDIG WAS. - ARTIKEL 31 VAN DE 
WET VAN 5 MEI 1936 OP DE RIVIER
BEVRACHTING. - RECHTER DIE DE 
VORDERING AFWIJST OMDAT HET VER-. 
GAAN VAN HET SCHIP, DERHALVE HET 
VERLIES VAN DE LADING, TE WIJTEN IS 
AAN EEN SCHEEPVAARTONGEVAL, MET 
NAME EEN NAVIGATIEFOUT VAN DE 
SCHIPPER. - ARTIKEL 32 VAN GE
NOEMDE WET.- WETTELIJK VERANT
WOORDE BESLISSING. 

W anneer de lading van een schip verloren 
is gegaan doordat het schip is gezonlcen 
en wanneer de eigenaar van het schip is 
gedagvaard om de door het verlies van 
de lading veroorzaalcte schade te ver
goeden omdat het schip gezonken is door 
het varen met openliggende luiken bij 
stormachtig wede1·, zodat de schipper, 
wegens de onzeewaardigheid van het 
schip en het niet-treffen van de nodige 
maatregelen om het schip bruikbaar te 
malcen en om de scheepsruimen in orde 
te brengen, op grand van artilcel 31 van 
de wet van 5 mei 1936 op de rivier
bevrachting voor het verlies van de 
lading aansprakelijlc is, verantwoordt 
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de reahter, die de vordering ajwijst, 
wettelijk zijn beslissing doo1· vast te 
stellen dat ten deze, gezien de aard van 
de lading, de openliggende luiken op 
ziohzelf geen gevaar voor deze lading 
uitmaakten, door te oordelen dat de 
besohouwing dat het varen met open
liggende luiken in feite het schip ten 
ondergang heejt gebracht, niet volstaat 
om de onzeewaardigheid van het schip 
in te roepen en door te beslissen dat het 
vergaan van het schip, derhalve van de 
lading, te wijten is aan een scheepvaa?'t
ongeval, met name een navigatiejout 
van de schippm·, zodat, nu de overige 
bij artikel 32 van genoemde wet bepaalde 
voo1·waarden zijn vervuld, de schipper 
op grand van deze wetsbepaling niet 
aansprakelijk is voor de door het verlies 
van de lading ve1·oo1·zaakte schade ( 1). 

(NAAMLOZE VENNOOTSCHAP « SIDMAR ,, 

T. PERSONENVENNOOTSCHAP 
MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID 

«RAOUL DAIX & CIE ,,) 

ARREST. 

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

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 1317, 1319, 
1320, 1322 van het Burgerlijk Wetboek 
en 97 van de Grondwet, 

Dat het middel, dat op een verkeerde 
interpretatie van het arrest stoelt, feite
lijke grondslag mist ; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 31 en 32 
van de wet van 5 mei 1936 op de rivier
bevrachting, 91, § III, 1°, a, van de 
scheepvaartwet en 97 van de Grondwet, 

doordat het arrest de aansprakelijkheid 
op basis van artikel 31 van de wet van 
5 mei 1936 op de rivierbevrachting afwijst 

(1) Zie, wat de toepassingsvoorwaarden 
van de artikelen 31 en 32 van de wet van 
5 mei 1936 op de rivierbevrachting betreft : 
DELAHAYE, Le cont1·at d'ajf?·etement fluvial, 
druk 1937, nrs. 223 en vlg., en VAN BLADEL, 

Le cont1•at de t1·anspm·t pa1· bateaux d'interieur 
et l'ajf?•iltement en sejiJU?', deel I, druk 1950, 
nrs. 410 en vlg., inzonderheid nrs. 411, 412, 
429 en 430. 

om de redenen : dat « het verlies van de 
koopwaar, in tegenstelling met de· mening 
van de eerste rechter, ten deze wel 
degelijk het gevolg is van een door de 
schipper begane navigatiefout ; de be
schouwing dat het varen met· open 
luiken in feite het schip tot de ondergang 
heeft gebracht, ge'intimeerde, thans eise
res, niet in de mogelijkheid stelt de door 
artikel 31 van de wet van 5 mei 1936 
bedoelde onzeewaardigheid van het schip 
in te roepen ; ge'intimeerde weliswaar 
terecht voorhoudt dat de schipper inge
volge bedoeld artikel 31 de verplichting 
heeft de nodige maatregelen te treffen 
om het schip bruikbaar te maken en om 
de scheepsruimen in orde te brengen ; 
dat zulks impliceert dat deze ruimen in 
goede staat zouden zijn en geschikt 
gemaakt om de goederen in goede staat 
te bewaren, en dat deze verplichting 
bestendig en ononderbroken geldt ; dat 
dit alles dient te worden gezien in het 
kader van de op hem rustende zorg voor 
de lading ; dat aldus, indien door het 
enkele feit van het laten openliggen van 
de luiken de lading verloren gaat of wordt 
beschadigd, de zeewaardigheid van het 
schip in het gedrang komt, omdat het 
schip voor de lading niet bruikbaar werd 
gemaakt en de scheepsruimen voor de 
lading niet in orde werden gebracht, 
vermits de opengelaten luiken in dat 
geval de geschiktheid van de ruimen, 
meer bepaald hun waterdichtheid, aan
belangen; ten deze echter buiten betwis-. 
ting staat dat, gezien de aard van de 
lading, de openliggende luiken op zichzelf 
er geen gevaar voor uitmaakten, zodat 
het schip wel degelijk voor de lading 
bruikbaar was en de scheepsruimen in 
orde waren ; de beoordeling echter ver
schillend is wanneer, zoals in onderhavig 
geval, het onoordeelkundig laten open
liggen van de luiken, ingevolge een ver
keerde appreciatie van de navigatie
mogelijkheden, uiteindelijk nadelige in
vloed blijkt te hebben op de vaart van 
het schip en het verlies van de lading het 
gevolg is van het vergaan van het schip, 
daar het alsdan een scheepvaartongeval 
betreft, in welk geval de schipper, 
krachtens artikel 32 van de wet en in de 
aldaar bepaalde voorwaarden, niet aan
sprakelijk is voor de schade aan de lading 
teweeggebracht, zelfs indien dit ongeval 
aan een verkeerde bediening van het 
schip te wijten is, het niet-sluiten vari de 
luiken dan een van de factoren zijnde 
van de verkeerde bediening van het 
schip; appellante, thans verweerster, 
dienvolgens, nu een regelmatig b~:wijs 
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van ~~assering wordt voorgelegd en 
bewezen is dat de schipper op bet ogen
blik van het ongeval aan boord was en er 
voortdurend een schippersknecht van 
minstens 18 jaar in zijn dienst had, 
gerechtigd is op de door artikel 32 van de 
wet van 5 mei 1936 bepaalde ontheffing 
van aansprakelijkheid aanspraak te rna
ken, en de gebeurlijke aansprakelijkheids
beperking op grond van artikel 46 en 273 
van de scheepvaartwet niet aan de orde 
komt>>; 

terwijl, eerste onderdeel, indien het juist 
is dat de zeewaardigheid van een schip 
of een · boot ook ten opzichte van de 
lading· moet worden beoordeeld, de zee
waardigheid niettemin in de eerste plaats 
nioet worden beoordeeld met betrekking 
tot het schip zelf (zonder de lading), ·en 
in dit opzicht het schip of de boot vol
doende stevig, waterdicht en bemand 
moet zijn om zijn reis in voile veiligheid 
te maken; het arrest, dat zich beperkt 
tot het onderzoeken van de zeewaardig
heid van het motorschip « Martine » ten 
opzichte van de lading, om te concluderen 
dat de litigieuze boot niet onzeewaardig 
was, derhalve het wettelijk begrip van 
de zeewaardigheid schendt (schending 
van aile in het middel ingeroepen wets
bepalingen, in bet bijzonder de arti
kelen 31 en 32 van de wet van 5 mei 1936) 
en niet wettelijk gerechtvaardigd is bij 
gebrek aan onderzoek van de zeewaardig
heid ten opzichte van het schip zelf 
(schending van artikel 97 van de Grond
wet); 

tweede onderdeel, zelfs indien het onder
zoek, door het arrest, van de zeewaardig
heid ten opzichte van de boot zelf zou 
blijken - quod non - uit de vaststelling 
dat ·« een regelmatig bewijs van ldasse
ring wordt overgelegd » en dat reglemen
tair een schippersknecht aan boord was, 
deze vaststeiling dan nog onvoldoende 
zou zijn om de beslissing . wettelijk te 
rechtvaardigen (schending van artikel 97 
van de Grondwet), daar, inderdaad, de 
zeewaardigheid in concreto, afgezien van 
certificaten van klassering en van het 
naleven van de reglementeringen, moet 
worden beoordeeld (schending van de 
artikelen 31 en 32 van de wet van 5 mei 
1936 en 91, § III, 1°, a, van de scheep
vaartwet); 

derde onderdeel, eiseres in conclusie 
stelde dat : « de omstandigheid dat het 
Belgische reglement van politie betref
fende ' de minimale bemanning van 
binnenvaartuigen, als zodanig in Neder
landse wateren niet van kraoht is, niets 

wegneemt van de schuld van appellants 
en van de onzeewaardige staat, in 
concreto, van de<< Martine»; dat het geen 
verder betoog vergt dat een volgeladen 
1.000 tonner, die zich 's winters onder 
sleohte weersomstandigheden. met open 
luiken en met sleohts 1 matroos om deze 
luiken tijdens de reis dicht te leggen, in 
Zeeuwse wateren waagt, in concreto niet 
zeewaardig is » ; het arrest, dat zioh 
ertoe beperkt te vermelden dat " een 
regelmatig bewijs van ldassering wordt 
voorgelegd » en dat, zoals reglementair 
bepaald, een « sohippersknecht » aan 
boord was, geen antwoord, althans geen 
passend antwoord op voornoemde con
clusie geeft (schending van artikel 97 
van de Grondwet) daar, zoals in de 
oonolusie werd gesteld, het onderzoek 
van de zeewaardigheid in concreto en 
afgezien van enige certifioaten van 
klassering en van het naleven van 
reglementeringen moest geschieden 
(schending van de artikelen 31 en 32 van 
de wet van 5 mei 1936 en van artikel 91, 
§III, 1°, a, van de soheepvaartwet) : 

Overwegende dat het arrest onderzoekt 
of ten deze onzeewaardigheid van het 
sohip tegen de schipper kan worden 
ingeroepen ; dat het desaangaande be
schouwt dat eiseres terecht voorhoudt 
dat de sohipper, ingevolge artikel 31 van 
de wet van 5 mei 1936 op de rivier
bevraohting, de verplichting heeft de 
nodige maatregelen te treffen om het 
schip bruikbaar te maken en om de 
scheepsruimen in orde te brengen en dat 
zulks « impliceert » dat deze ruimen in 
goede staat zouden zijn en gesohikt 
gemaakt om de goederen in goede staat 
te bewaren; 

Dat hieruit, en met name uit het 
gebruik van het woord « impliceert », 
blijkt dat de reohter de zeewaardigheid 
van het schip geenszins aileen ten 
opziohte van de lading maar ook ten 
opzichte van het schip zelf onderzoekt ; 

Overwegende dat, zo het arrest welis
waar aan voormelde beschouwing toe
voegt dat « dit alles dient te worden 
gezien in het kader van de op de sohipper 
rustende zorg voor de lading », uit de 
daaropvolgende besohouwing van het 
arrest blijkt dat het arrest daarmede 
aileen bedoelt- een ondersoheid te maken 
tussen I 0 de gevailen waarbij de lading 
door « het enkele feit van het laten 
openliggen van de luiken » verloren gaat 
of wordt besohadigd, omdat voor dat 
soort lading de openliggende luiken zelf 
een gevaar voor de lading uitmaken, 
in welk geval de zeewaardigheid van het 
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schip in het gedrang komt, en 2o de 
gevallen waarbij, « zoals ten deze », de 
openliggende luiken << gezien de aard van 
de lading » op zichzelf geen gevaar voor 
de lading uitmaken, doch waarbij het 
onoordeelkundig << laten » openliggen, in
gevolge een verkeerde appreciatie van de 
navigatiemogelijkheden (bedoeld wordt : 
met betrekking tot de weersomstandig
heden) uiteindelijk nadelige invloed heeft 
op de vaart van het schip en het schip 
vergaat, zodat de lading verloren gaat, 
in welk geval men te doen heeft met een 
scheepvaartongeval bedoeld in artikel 32 
van voormelde wet ; 

Dat het arrest zodoende het wettelijk 
begrip << zeewaardigheid » in concreto 
beoordeelt ; 

Overwegende dat, door te beschouwen 
dat de openliggende luiken ten deze, 
gezien de aard van de lading, op zichzelf 
geen gevaar voor deze lading uitmaakten, 
door te oordelen dat de beschouwing dat 
het varen met openliggende luiken in 
feite het schip tot ondergang heeft 
gebracht niet volstaat om de onzeewaar
digheid van het schip in te roepen, en 
door te beslissen dat het vergaan van het 
schip werd veroorzaakt door een navi
gatiefout van de schipper, met name het 
onoordeelkundig laten openliggen van 
de luiken, ingevolge een verkeerde appre
ciatie van de navigatiemogelijkheden, 
het arrest de in het middel aangehaalde 
conclusie beantwoordt en zijn beslissing 
zonder schending van de in het middel 
vernoemde wetsbepalingen rechtvaar
digt; 

Dat het middel niet kan worden aan
genomen; 

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

13 januari 1978.- 1e kamer.- Voor
zitte?' en Ve1·slaggeve~·, de H. de Vreese, 
raadsheer waarnemend voorzitter. -
Gelijkluidende conclusie, de H. Tillekaerts, 
advocaat-generaal. - Pleiters, de HH. 
L. Simont en B-iitzler. 

(1) Cass., 29 mei 1975 (An·. cass., 1975, 
blz. 1033). 

(1) en (2) Zie, wat bet voorwerp 'en de 
draagwijdte van de vordering tot verbindend
verklaring betreft, cass., 21 oktober 1977, 
sup1·a, blz. 242, en, wat betreft de vordering 
tot verbindenclverklaring, in ~assatie ingesteld · 

1e KAMER.- 13 januari 1978. 

TUSSENKOMST. - BURGERLIJKE ZA
KEN. - CASSATIEBEROEP. - VORDE
RING TOT VERBINDENDVERKLARING VAN 
HET ARREST, INGESTELD DOOR ElSER 
TOT CASSATIE.- 0NTVANKELIJKHEID. 
- VooRWAARDEN. 

De vordering tot verbindendverkla1·ing van 
het arrest, ingesteld door ei~er tot 
cassatie, is niet ontvankelijk wannee~· 
deze niet doet blijken van een belang om 
het arrest verbindend te doen vm·klaren 
voor de in tussenkomst geroepen par
tij (1) ; wanneer eiser voo1· de jeiten
rechter een vordering tot schadevergoeding 
heeft ingesteld tegen de partij tegen wie 
de voorziening is gericht, en deze partij 
een derde tot vrijwaring heejt opgeroepen 
voor de jeitem·echte1·, is aldus de door 
eiser tegen die derde ingestelde vordering 
tot verbindendverklaring van het a?'?'est 
zonde~· belang voo1· eiser, nude event\i>eel 
ve1·schuldigde vrijwaring enkel de partij 
kan aanbelangen van wie de oproeping 
tot v1·ijwaring uitgaat (2). 

(VENNOOTSCHAP NAAR ZwEEDS RECHT 
<< REDERI-AKTIEBOLAGET NORDSTJER
NAM JOHNSON LINE » EN NAAMLOZE 
VENNOOTSCHAP <<A. DUROT >>, T. SAMEN
wERKENDE VENNOOTSCHAP << NOORD 
NATIE >> EN NAAMLOZE VENNOOTSCHAP 
<<STEVEDORING COMPANY GYLSEN >>.) 

Met de notitie overeenstemmend 
arrest. 

13 januari 1978.- Ie kamer.- Voor
zitter, de H. de Vreese, raadsheer waar
nemend voorzitter. - Ve1·slaggever, de 
H. Sury. - Gelijkluidende conclusie, de 
H. Tillekaerts, advocaat-generaal. -
Pleiters, de HH. De Gryse, VanRyn en 
Dassesse. 

door verweerder in cassatie, tevens verweercler 
voor de feitenrechter, wiens vordering tot 
vrijwaring door de feitenrechter werd afge
wezen op de enkele grond dat de hoofd
vordering ongegrond was, cass., 18 september 
1975 (An. cass., 1976, blz. 88). 
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3e KAMER.- 16 januari 1978. 

1° ARBEIDSOVEREENKOMST. -BE
GRIP. 

2° CASSATIEMIDDELEN.- BURGER
LIJKE ZAKlilN. - MIDDEL DAT SLEOHTS 
SOMMIGE REDENEN VAN DE BESTREDEN 
BESLISSING BEKRITISEERT, - BESOHIK
KEND GEDEELTE WETTELIJK VERANT
WOORD DOOR EEN ANDERE REDEN.
MIDDEL NIET ONTVANKELIJK. 

3° REDENEN VAN DE VONNISSEN 
EN ARRESTEN. - BURGERLIJKE 
ZAKEN. - CoNOLUSIE. MIDDEL NIET 
MEER TER ZAKE DIENEND INGEVOLGE 
EEN BESLISSING VAN DE REOHTER. -
REOHTER NIET VERPLICHT OP DIT 
MIDDEL TE ANTWOORDEN, 

1° Een overeenkomst tot het ve1·richten van 
arbeid is geen arbeidsovereenkomst, 
wanneer degene die ziah tot het verrichten 
van arbeid verbindt, de overeenkomst 
uitvoert met de medewerking van door 
hem in dienst genomen en betaald 
personeel en wanneer de uitvoering van 
de overeenkomst door deze medewerking 
leidt ·tot de exploitatie van een eigen 
onderneming ( 1). 

2° Niet ontvankelijk wegens het ontbreken 
van belang is het middel dat slechts 
sommige redenen van de bestreden 
beslissing bekritiseert, wanneer het be
schikkende gedeelte wettelijk verantwoord 
is door een andere reden (2). 

3° De rechter is niet vm·plicht te antwoorden 
op een bij conclusie aangevoerd middel, 
dat niet meer ter zake dient ingevolge zijn 
beslissing ( 3). 

(DIVE, T. NAAMLOZE VENNOOTSOHAP 
« EURO SHOE UNIE ».) 

De Advocaat- Generaal Lenaerts heeft in 
substantie het volgende gezegd : 

De voorziening stelt de vraag naar de 
aard van de rechtsbetrekking tussen 

(1) Raadpl. de rechtspraak geciteerd in de 
conclusie van het openbaar ministerie. 

(2) 0ass., 16 december 1977, supra, blz. 474. 
(3) 0ass., 28 april 1977 (Ar1•. cass., 1977, 

blz. 889). 

CASSATIE, 1978. - 19 

:filiaalhouders van handelszaken en hun 
opdrachtgever aan de orde. Dezen zijn al 
dan niet door een arbeidsovereenkomst 
gebonden, naargelang tussen hen een 
gezagsverhouding of band van onder
geschiktheid bestaat, essentieel element 
van elke arbeidsovereenkomst (1). 

Volgens de constante rechtspraak van 
het Hofis ondergeschiktheid « een rechts
feit » (2) waaruit volgt dat het Hof be
voegd is om na te gaan of de rechter uit 
de door hem vastgestelde feiten het 
bestaan van een band van ondergeschikt
heid wettelijk kan afleiden (3). 

Het is niet gemakkelijk aan de hand 
van de rechtspraak nauwkeurige criteria 
te bepalen die het mogelijk maken in elk 
concreet geval met zekerheid vast te 
stellen of de arbeid al dan niet in onder
geschiktheid wordt verricht en er dus een 
arbeidsovereenkomst bestaat. 

Dit is vooreerst te wijten aan de zeer 
uiteenlopende aard van de werkzaam
heden, waarop de aan het Hof voorge
legde geschillen betrekking hebben, en 
vooral aan het feit dat de ondergeschikt
heid steeds wordt beoordeeld aan de 
hand van een veelheid van vaak zeer 
gevarieerde vaststellingen en het niet 
altijd helemaal duidelijk is welke daarvan 
doorslaggevend zijn geweest. 

Het arrest van 17 mei 1972 (4) oordeelt 
dat een beheerder van een kasteel onder 
het gezag en het toezicht van de kasteel
heer stond, omdat hij deze alle dagen 
ontmoette en op het kasteel zijn maal
tijden nam, er overnachtte en er over 
een bureau beschikte. 

Het arrest van 20 juni 1972 (5) be
schouwt dat een vrouw die met haar 
man alleen huisvesting genoot, toch als 
werlmeemster in dienst was, omdat zij 
regelmatig in het magazijn hielp en op 
de bestelbons die zij controleerde, haar 
initialen diende aan te brengen. Het Hof 
overweegt dat het bestreden arrest 
« uit de aard van de geleverde prestaties, 
de duur ervan en de omstandigheden 

(1) 0ass., 26 september 1973 (A1•r. cass., 
1974, biz. 93). 

(2) Cass., 19 juni 1964 (Bull. en Pas., 1964, 
I, 1127) en 17 maart 1966 (ibid., 1966, I, 918). 

(3) 0ass., 22 februari 1968 (Ar1•. cass., 
1968, blz. 826), 20 juni 1972 (ibid., 1972, 
blz. 997), 5 maart en 16 april 1975 (ibid., 
1975, blz. 757 en 906) en 8 oktober 1975 
(ibid., 1976, blz. 168). 

(4) An·. cass., 1972, blz. 867. 
(5) A1·r. cass., 1972, blz. 997. 
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waarin zij geschieden, wettelijk het 
bestaan van een band van ondergeschikt
heid, essentieel bestanddeel van de 
arbeidsovereenkomst, heeft kunnen af
leiden >>. 

De vriendin van een chauffeur-besteller 
kan, volgens het arrest van 4 december 
1975 (6), als werkneemster van de 
werkgever van haar vriend worden 
beschouwd, omdat zij deze vriend regel
matig, meestal 40 uren per week, hielp, 
zodat « het in werkelijkheid ging om een 
gezamenlijk verricht werk dat, wilde de 
chauffeur-besteller het kunnen uitvoeren, 
noodzakelijk inhield dat zijn vriendin 
hem bijna voortdurend hielp ; dat der
halve de instructies die aan de ene werden 
gegeven tegelijkertijd voor de andere 
golden>>. 

Toegegeven moet worden dat de recht
spraak zich in deze gevallen met weinig 
aanwijzingen tevreden stelt om vast 
te stellen dat er een band van onder
geschiktheid bestaat. 

Menig ander arrest bevat nochtans 
meer elementen die het, weliswaar niet 
zonder moeite, mogelijk maken uit de 
veelheid en complexiteit van gevallen 
toch een algemene tendens in de recht
spraak af te leiden. 

* * * 
Slechts een arrest - van 30 juni 

1966 (7)- handelt over een filiaalhouder 
van een handelszaak, in welk geval tot 
het bestaan van een arbeidsovereenkomst 
werd beslist, hoewel het contract spreekt 
van lastgeving. Het Hof ziet hierin geen 
miskenning van de bewijskracht van de 
overeenkomst, omdat de band van 
ondergeschiktheid kon worden afgeleid 
uit de vaststellingen dat de filiaalhouder 
over geen financiele of commerciele 
zelfstandigheid beschikte, de exploitatie
kosten ten laste van de werkgever waren 
en de filiaalhouder het merk van de door 
de werkgever geleverde produkten moest 
vermelden. 

Menig arrest onderzoekt de rechts
positie van de apotheker. Twee arresten 
van 1943 (8) oordelen dater geen onder-

(6) A?'?'. cass., 1976, biz. 430. 
(7) Bull. en Pas., 1966, I, 1398. 
(8) Cass., 7 juni en 27 september 1943 (A?'?'. 

cass., 1943, biz. 140 en 192). 
(9) Cass., 7 maart 1961 (Bull. en Pas., 

1961, I, 736) en 17 maart 1969 (A1•r. cass., 
1969, biz. 652). 

(10) Ar1•. cass., 1973, biz. 165. 

· geschiktheid was, hoewel zij ook uit
drukkelijk beslissen dat het feit dat de 
apotheker in de uitoefening van zijn 
beroep aan strenge wettelijke verplich
tingen onderworpen is, de ondergeschikt
heid niet uitsluit. De latere rechtspraak 
herhaalt dat de zelfstandigheid van de 
apotheker en zijn persoonlijke verant
woordelijkheid niet voldoende zijn om de 
ondergeschiktheid uit te sluiten en 
beslist dat de apotheker door een arbeids
overeenkomst verbonden is (9). Te onder
strepen valt o.ni. de overweging van het 
arrest van 16 oktober 1972 (10) (( dat de 
vrijheid die de apotheker, verbonden 
door een arbeidsovereenkomst voor be
dienden, in de uitoefening van zijn vak 
noodzakelijk behoudt, het bestaan niet 
uitsluit van een verhouding van onder
geschiktheid, zelfs in dat opzicht >>. Deze 
laatste woorden wijzen erop dat, niet
tegenstaande die onafhankelijkheid en de 
persoonlijke vrijheid, de ondergeschikt
heid toch nog bestaat, niet alleen in de 
arbeidsomstandigheden en de organisatie 
van het werk - bijvoorbeeld de dienst
uren -, maar zelfs in de uitoefening van 
het vak, dus de uitvoering van de werk
zaamheden zelf. In dit geval ging het 
om een ziekenhuisapotheker, terwijl het 
in de andere arresten een gevestigd 
apotheker betrof. Hierin worden als 
elementen die op een band van onder
geschiktheid wijzen, o.m. vermeld : het 
feit dat de apotheker uitsluitend in een 
apotheek werkzaam is, dat hij verplicht 
is aanwezig te zijn tijdens de diensturen, 
dat de werkgever de apotheek exploiteert, 
bestuurt en financiert en o.m. de genees
middelen aankoopt en ook dat de werk
gever controle uitoefent op de aanwezig
heid en het werk ( 11). 

Niet alleen de apotheker, maar ook de 
arts in een ziekenhuis wordt door het 
arrest van 22 februari 1968 (12) als 
bediende beschouwd, wanneer hij full
time tegen loon werkt in de lokalen van 
de werkgever, met diens materieel en op 
door hem vastgestelde dagen en uren ; 
de arts mocht bovendien geen eigen 
patienten hebben en diende rekenschap 
te geven over het gebruik van zijn tijd. 

Het arrest van 26 november 1959 (13) 
overweegt dat de ondergeschiktheid van 

(11) Cass., 24 maart 1966 (Bull. en Pas., 
1966, I, 965), 31 maart 1967 (A?'?'. cass., 
1967, blz. 925) en 14 maart 1969 (ibid., 1969, 
biz. 652). 

(12) A1•r. cass., 1968, biz. 826. 
(13) Ar1•. cass., 1960, biz. 275. 
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een herbergier kan worden afgeleid uit 
het feit dat hij wel de commerciele maar 
niet de financiele leiding van het handels
fonds heeft en dat zijn activiteit geheel 
aan het toezicht van de eigenaar van het 
handelsfonds onderworpen is. 

Tot hetzelfde besluit komt het arrest 
van 3 december 1954 (14) t.a.v. het 
personeel van een dancing, omdat de 
openingstaks door de exploitant werd 
betaald, het handelsregister op zijn 
naam stand, het handelsfonds zijn eigen
dom was en de bedrijvigheid in zijn 
instelling werd uitgeoefend. 

De financiele verhouding tussen par
tijen heeft kennelijk ook invloed gehad 
op de beslissing dat een agent van een 
firma die weddenschappen organiseert, 
door een arbeidsovereenkomst verbonden 
is. Want het arrest van 25 februari 
1965 (15) stelt vast dat die agent wel een 
zeker initiatief op eigen risico aan de dag 
mocht leggen, maar in geen geval grate 
risico's mocht nemen, rekenschap over de 
ontvangsten moest geven en daarop 
alleen een commissieloon mocht af
houden. V oorts noteert dit arrest dat de 
agent ertoe gehouden was het agentschap 
gedurende bepaalde uren open te houden, 
waardoor zijn situatie te vergelijken is 
met die van de filiaalhouder die, hoewel 
hij enig initiatief mag nemen, toch voor 
rekening van de werkgever en onder diens 
toezicht werkt. Ten slotte stipt het arrest 
nog aan dat de firma zeker haar lokaal 
niet aan de agent zou verhuren, indien 
deze een zelfstandige was. 

Geen werknemer is daarentegen, vol
gens het arrest van 9 juni 1955 (16), 
de exploitant van een boekenwinkel in 
een station, die persoonlijk en alleen 
verantwoordelijk is voor de exploitatie. 
En het arrest voegt er nog de volgende 
belangrijke beschouwing aan toe : dat, 
indien de exploitant zelf personeel in 
dienst neemt, zulks geschiedt op zijn 
kosten en verantwoordelijkheid, aan
gezien de exploitatie op zijn risico en te 
zijnen bate voortgaat. 

Een concessiehouder is, volgens het 
arrest van 18 januari 1954 (17) echter 
wei bediende, wanneer hij zijn werkzaam-

(14) A7'1'. cass., 1955, biz. 226. 
(15) Bull. en Pas., 1965, I, 652; vgi. cass., 

15 februari 1962 (ibid., 1962, I, 680), voigens 
hetweik een agent van een pronostiekbureau 
geen zeifstandige is. 

(16) Ar1·. cass., 1955, biz. 831. 
(17) Arr. cass., 1954, biz. 342. 

heden in ondergeschiktheid en onder 
toezicht verricht. 

Dit is daarentegen niet het geval, 
aldus het arrest van 13 juni 1968 (18), 
met een gids van een reisagentschap, die 
o.m. vreemd is aan de financiele organi
satie van de reis. 

* * * 
Uit deze rechtspraak kan reeds een 

eerste conclusie worden getrokken nopens 
de elementen die vooral naar voren 
komen bij het beoordelen van het al dan 
niet bestaan van ondergeschiktheid. Het 
gaat niet zozeer om het omschrijven van 
vaste criteria, maar eerder om het 
aangeven van een richting waarin het 
antwoord op de gestelde vraag wordt 
gezocht. 

Samengevat komen de volgende ele
menten meestal in aanmerking : 

1° ondergeschiktheid in de organisatie 
van de arbeid, wat vooral tot uitdrukking 
komt in de arbeidstijdregeling en de 
materiele inrichting van de zaak. De 
werknemer is verplicht zijn arbeid te 
verrichten op vastgestelde dagen en 
uren en hij werkt in een lokaal dat de 
werkgever hem ter beschikking stelt en 
dat deze op zijn kosten inricht ; 

2° toezicht van de werkgever, zowel 
op de uitvoering van het werk zelf als 
op de naleving van de arbeidstijdregeling; 

3° de financiele en economische organi
satie. Deze is in handen van de werkgever, 
die bijvoorbeeld het financieel beheer 
waarneemt en de produkten aankoopt ; 
de werknemer is daarbij maar uitvoerder 
en heeft financieel op niets anders recht 
dan op het overeengekomen loon, ook al 
staat dat dan in verhouding tot de ver
wezenlijkte resultaten doordat hij recht 
heeft op commissieloon ; 

4° enige zelfstandigheid bij de uit
voering van het werk is geen beletsel 
voor het bestaan van ondergeschiktheid, 
wat o.m. duidelijk tot uitdrukking komt 
bij de apotheker die wettelijk verplicht 
is de verantwoordelijkheid voor de 
uitoefening van zijn taak op zich te 
nemen. 

Terwijl het nogal voor de hand ligt dat 
de ondergeschiktheid blijkt uit de organi
satie van de arbeid en het toezicht daarop, 
wekt het daarentegen wel enige bevreem
ding dat ook op de laatstgenoemde 

(18} Arr. cass., 1968, blz. 1239. 
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twee elementen zozeer de nadruk wordt 
gelegd. In menig arrest wordt immers 
als essentieel element van de arbeids
overeenkomst vermeld de ondergeschikt
heid « in de uitoefening van de werkzaam
heden >> (19), in «de uitvoering zelf van 
zijn arbeid n (20), << in de uitvoering van 
zijn arbeid n (21) of « bij de uitvoering 
zelfvan haar werk n (22). 

En nu wordt in de voornoemde recht
spraak de nadruk gelegd op de financiele 
en economische organisatie, die precies 
los staat van de eigenlijke uitvoering van 
het werk en indirect ook wijst op een 
zekere economische afhankelijkheid van 
de werknemer. 

Anderzijds wordt beklemtoond dat de 
werknemer in de uitoefening van zijn 
opdracht over een nog ruime zelfstan
digheid en eigen verantwoordelijkheid 
kan beschikken, wat toch moeilijk in 
overeenstemming te brengen is met het 
begrip « ondergeschiktheid in de uit
voering van de arbeid n. 

En nochtans wordt op die zelfstandig
heid ook nog in verschillende andere 
arresten dan de reeds genoemde sterk de 
nadruk gelegd. 

Het arrest van 4 april 1963 (23), dat 
een groep artiesten beschouwt als gebon
den door een arbeidsovereenkomst, over
weegt dat een zekere vrijheid in de 
uitvoering van het werk, de aanwezigheid 
van ondergeschiktheid niet belet. Om 
ten deze tot die aanwezigheid te besluiten 
werd kennelijk bijzonder belang gehecht 
aan de vaststelling dat de artiesten in de 
uitvoering van hun arbeid onderworpen 
waren aan richtlijnen en het toezicht 
van de werkgever. 

Het arrest van 27 maart 1968 (24), dat 
een controleur van een ontwikkelings
project als werknemer aanmerkt, over
weegt dat het niet strijdig is in een 
arbeidsovereenkomst het beding op te 
nemen dat de werknemer « de voile 
zelfstandigheid van de werken en de 
verantwoordelijkheid voor zijn werk 
zal behouden n. Terloops moge hierbij 
worden opgemerkt dat ook dit arrest, 

(19} Cass., 17 mei 1972 (Arr. cass., 1972, 
biz. 867). 

(20) Cass., 12 november 1964 (Bull. en Pas., 
1965, I, 254), 24 maart en 30 juni 1966 (ibid., 
1966, I, 965 en 1398), 22 februari 1968 (Arr. 
cass., 1968, biz. 826) en 14 maart 1969 (ibid., 
1969, biz. 652). 

(21) Cass., 12 november 1964 (Bull. en Pas, 
1965, I, 256), 3 december 1965 (ibid., 1966, I, 

zoals het reeds genoemde van 30 juni 
1966, geen miskenning van de bewijs
kracht ziet in de beslissing van de feiten
rechter dat een overeenkomst « om te 
handelen als lasthebber en niet als 
ondergeschikte n toch een arbeidsovereen
komst is. 

Het arrest van 6 juni 1968 (25), volgens 
hetwelk de uitzendkracht verbonden is 
door een arbeidsovereenkomst met het 
uitzendbureau, onderstreept dat « welke 
ook de modaliteiten van het contract 
wezen, het gezag van de werkgever 
steeds beperkt is n. 

Ten slotte beslist het arrest van 3 fe
bruari 1975 (26) dat de feitenrechter het 
bestaan van een arbeidsovereenkomst 
tussen diensters en de exploitant van een 
bar wettelijk afleidt uit de vaststelling 
« dat de diensters in een zekere afhanke
lijkheid werden gehouden, vermits zij 
aan het gezag en het toezicht van be
klaagde waren onderworpen al zij het 
met betrekking tot de vaststelling van 
het bedrag van hun commissielonen en 
de bepaling van de uren tijdens welke zij 
aanwezig en ten dienste van de klanten 
moesten zijn, zelfs indien met betrekking 
tot de naleving van die aanwijzing hun 
een zekere vrijheid werd gelaten n. 

Opmerkelijk is wel dat een zekere 
vrijheid hier wordt aangenomen in het 
enige element dat betrekking heeft op de 
organisatie van de arbeid, m.n. de ar
beidsuren. Als enig ander element dat op 
een reele ondergeschiktheid wijst, wordt 
in aanmerking genomen « de vaststelling 
van het bedrag van hun commissielonen n. 
Dit wijst toch weer enigszins in de 
richting van een zekere economische en 
financiele afhankelijkheid. 

W at de vrijheid in de organisatie van 
de arbeid betreft, mage worden opge
merkt dat het arrest van 3 februari 1975 
op dit punt bevestigd wordt door dit 
van 25 november 1975 (27), dat betrek
king heeft op animeermeisjes in een 
dancing en luidens hetwelk « voor het 
bestaan van een arbeidsovereenkomst 
voor werklieden niet vereist is dat het 

435) en 13 juni 1968 (Arr. cass., 1968, 
biz. 1239}. 

(22) Cass., 5 maart 1975 (Arr. cass., 1975, 
biz. 757). 

(23) Bull. en Pas., 1963, I, 847. 
(24) A1•r. cass., 1968, blz. 977. 
(25) An·. cass., 1968, biz. 1209. 
(26) A1·r. cass., 1975, biz. 626. 
(27) A1'1'. cass., 1976, biz. 384. 
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tijdstip van begin en einde van de voor 
het verrichten van de bedongen arbeid 
bestemde tijd bij overeenkomst tussen 
partijen is bepaald >>. 

W anneer men de voornoemde arresten, 
die de beperktheid van het gezag onder
strepen, in aanmerking neemt, kan men 
nog moeilijk bewerel!-. dat de . ond_erge
schiktheid noodzakehJk en mtslmtend 
moet worden gezocht in het verrichten 
van de arbeid zelf. Ook andere elementen 
moeten daarbij in aanmerking worden 
genomen, o.m. die welke betrekking 
hebben op de financiele en economische 
zelfstandigheid of afhankelijkheid. 

* * * 
Tegenover de tot nu toe onderzochte 

rechtspraak die in de regel tot .het 
bestaan van een band van ondergeschikt
heid besluit, staan een aarital arresten 
die eerder de tegenovergestelde richting 
uitgaah. Vraag daarbij is of tussen be~de 
groepen wel voldoende overeenstemmmg 
bestaat. 

In de eerste plaats dient hier melding 
te worden gemaakt van vier arresten die 
nogal op gelijklopende wijze gemo~iveerd 
zijn. Twee ervan hebben betrekkmg op 
handelsvertegenwoordigers (28), een op 
een agent van een verkoopsfirma van 
films (29) en een op een verzekerings
agent (30). 

In deze vier arresten wordt overwogen 
dat zowel een aanneming van werk als 
een lastgeving een nauwe samenwerk~g 
tussen partijen niet uitsluiten, evenmm 
overigens als het feit dat de opdracht
gever richtlijnen en aanwijzingen mag 
geven en toezicht mag uitoefenen, d~t 
een commissieloon is bepaald, zelfs m 
bepaalde gevallen met een min~muml?on 
of vakantiegeld en een vakant1eregehng, 
en dat de vertegenwoordiger zich ertoe 
verbonden heeft zijn activiteit uit
sluitend voor zijn opdrachtgever uit te 
oefenen. 

Wanneer men het geheel van elementen 
waaruit deze arresten de afwezigheid van 
ondergeschiktheid afleiden, beschouwt, 
ontkomt men niet aan de indruk dat 

(28) Oass., 3 oktober 1957 (An·. cass., 
1958, biz. 418) en 16 januari 1962 (Bull. en 
Pas., 1962, I, 571). 

(29) Cass., 19 juni 1964 (Bull. en Pas., 
1964, I, 1127). 

(30) Oass., 17 maart 1966 (Bull. en Pas., 
1966, I, 918). 

daartussen een aantal voorkomen die 
toch wel op een zodanige afhankelijkheid 
wijzen dat men evengoed een tegenover
gesteld besluit daaruit zou kUllllen 
afleiden ; deriken wij maar alleen aan de 
bevoegdheid van de werkgever om richt
lijnen te geven en toezicht uit te oefenen. 

De verklaring voor de onzekerheid die 
deze rechtspraak doet ontstaan, ligt 
vermoedelijk hierin dat het Hof vroeger 
een scherp onderscheid maakte tussen 
een nauwe en een losse band van onder
geschiktheid. Eerste Advocaat-Generaal 
Mahaux heeft dat uitvoerig toegelicht in 
zijn conclusie bij het reeds genoemde 
arrest van 4 april 1963 (31). Een enge 
band van ondergeschiktheid is nood
zakelijk voor het bestaan van een 
arbeidsovereenkomst voor werklieden of 
bedienden. Is die band losser, dan bestaat 
er alleen wat men vroeger noemde een 
contract van dienstverhuring in het 
algemeen of << contrat de louage de 
services en general ou lato sensu ))' maar 
geen eigenlijke arbeidsovereenkomst. 

Dit onderscheid vond vroeger toepas
sing in de sociale-zekerheidswetgeving, 
die alleen gold voor de werklieden en 
bedienden, maar niet voor degenen 
die door een ander « contract van 
dienstverhuring >> waren verbonden, ten
zij de Koning het toepassingsgebied van 
de wet daartoe had uitgebreid (32). 

Dit heeft het Hof ertoe gebracht in 
twee arresten - van 18 september 
1958 (33) en 21 december 1962 (34) - te 
beslissen dat het onderwijzend personeel, 
respectievelijk van een technische school 
en van een muziekschool, niet onder de 
sociale zekerheid viel, omdat die leer
krachten wel onder voldoende gezag 
stonden om door een « contract van 
dienstverhuring >> te zijn verbonden, 
maar de band van ondergeschiktheid 
niet voldoende eng was opdat er van een 
arbeidsovereenkomst voor bedienden 
sprake zou kunnen zijn. 

Deze rechtspraak is thans achterhaald 
omdat de huidige sociale-zekerheids
wetgeving toepasselijk is op alle werk
nemers en werkgevers die door een 
arbeidsovereenkomst zijn verbonden (35). 
Van enig onderscheid tussen een arbeids-

(31) Bull. en Pas., 1963, I, 847. 
(32) Besiuitwet van 28 december 1944, 

art. 2. 
(33) A1·r. cass., 1959, biz. 48, 
(34) Bull. en Pas., 1963, I, 499. 
(35) Wet van 27 juni 1969, art. 1, § 1. 



-582-

overeenkomst en een zgn. '' contract van 
dienstverhuring " is in .de . ganse sociale 
wetgeving thans geen sprake meer. 

Overigens heeft de rechtspraak, zoals 
daareven reeds werd opgemerkt, de 
opvatting volledig verlaten dat voor 
het bestaan van een arbeidsovereenkomst 
een enge band van ondergeschiktheid 
noodzakelijk is. 

De wetgeving gaat trouwens in dezelfde 
richting. De handelsvertegenwoordiger 
wordt, luidens de wet van 30 juli 1963, 
vermoed door een arbeidsovereenkomst 
verbonden te zijn, wanneer hij onder 
het gezag van zijn opdrachtgever staat 
(art. 2). Met opzet werden hierbij de 
woorden '' leiding en toezicht " weg
gelaten om tot uitdrukking te brengen 
dat de gezagsverhouding of band van 
ondergeschiktheid zeer los kan zijn (36). 
De wet van 28 juni 1976 gaat ervan uit, 
in overeenstemming met de rechtspraak 
van het Hof en van het Hof van Justitie 
van de Europese Gemeenschappen trou
wens (37), dater een arbeidsovereenkomst 
bestaat tussen de uitzendkracht en het 

. uitzendbureau, hoewel de feitelijke uit
oefening van het gezag hoofdzakelijk bij 
een derde berust, m.n. de gebruiker voor 
wie de arbeid wordt verricht (38). 

Het arrest van 26 september 1973 (39) 
ligt duidelijk in de lijn van deze wet
geving, waar het overweegt "dat het 
verrichten van arbeid onder het gezag 
van de werkgever een essentieel element 
is van de arbeidsovereenkomst voor 
huisarbeiders, zoals van elke arbeids-
6vereenkomst ; dat de uitoefening van 
gezag de bevoegdheid inhoudt om leiding 
te geven en toezicht te houden ; dat, ten 
aanzien van de arbeidsovereenkomst 
voor huisarbeiders, het gezag van de 
werkgever en derhalve ook diens leiding 
en toezicht weliswaar beperkt zijn, maar 
niet uitgesloten, doordat de huisarbeider 
arbeid verricht op een plaats die niet 
door de werkgever is aangewezen "· 
Het is duidelijk dat de band van onder
geschiktheid tussen werkgever en huis
arbeider, wat de organisatie van de 
arbeid betreft, toch bijzonder los moet 
l?'ijn, nu de huisarbeider zijn werkzaam-

(36) Senaat, 1962-1963, Gedr. St. nr. 185, 
blz. 51-56; Hand., 22 en 25 mei 1963, blz. 1141 
en 1170. 

(37) Cass., 7 januari 1965 (Bull. en Pas., 
1965, I, 440) en 6 juni 1968 (A?'?'. cass., 1968, 
blz. 1209); Hof van Justitie, 17 december 1970 
(Tijdsch?'ift voor Sociaal Recht, 1971, blz. 15). 

heden zonder enige inmenging van de 
werkgever regelt op de plaats, op het 
ogenblik en in de voorwaarden die hij 
zelf bepaalt en daarvoor zelfs een beroep 
op medewerkers kan doen. 

Uit de recente rechtspraak en wetge
ving mag worden afgeleid dat de voor
noemde arresten die tot de afwezigheid 
van een arbeidsovereenkomst besluiten, 
niet alleen wat de handelsvertegen
woordigers betreft, maar ook ten aanzien 
van andere agenten en van het onder
wijzend personeel achterhaald zijn. 

Opmerkelijk is bijvoorbeeld dat het 
laatste arrest dat nog toepassing diende 
te maken van de wetgeving die v66r het 
van kracht worden van de Handels
vertegenwoordigerswet gold (40), beslist 
dat de handelsvertegenwoordiger door 
een arbeidsovereenkomst gebonden was, 
omdat hij praktisch alle dagen werkte, 
toezicht op het aantal arbeidsdagen werd 
gehouden en de werkgever besliste over 
de prijzen en de bijzondere verkoops
voorwaarden en zelfs voor onbelangrijke 
zaken richtlijnen gaf. Anderzijds beslist 
het arrest van 8 oktober 1975 (41) dat een 
godsdienstleraar door een arbeidsovereen
komst verbonden is. 

V anzelfsprekend is daarmee niet gezegd 
dat er geen plaats meer is voor een 
arbeidsverhouding zonder ondergeschikt
heid. Maar wel mag worden gesteld dat de 
vroegere rechtspraak die tot de afwezig-

. heid van een band van ondergeschiktheid 
besloot, met de meeste omzichtigheid 
moet worden gei'nterpreteerd. Bezwaar
lijk kan nog worden beweerd, zoals in 
sommige voornoemde arresten wordt 

· gedaan, dat het bestaan van een arbeids
overeenkomst niet bewezen is, hoewel 
de opdrachtgever aanwijzingen en richt
lijnen geeft, toezicht uitoefent en de 
organisatie van de arbeid, o.m. wat de 
arbeidstijd betreft, ten dele regelt. 
Dergelijke beslissingen zijn moeilijk in 
overeenstemming te brengen met de 
thans toch wel duidelijke tendens dat 
zelfstandigheid, persoonlijke vrijheid en 
onafhankelijkheid, zowel in de organi
satie van de arbeid als in de uitvoering 
van de werkzaamheden zelf, als zodanig 

(38) Zie o.m. de artikelen 7 en 8. 
(39) A?"''. cass., 1974, blz. 93, met conclusie 

van het openbaar ministerie in J ou?·nal des 
t?·ibunaux du travail, 1974, blz. 11. 

(40) Cass., 18 december 1964 (Bull. en Pas., 
1965, I, 395). 

(41) A?·r. cass., 1976, blz. 168. 
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geen beletsel vormen voor de aanwezig
heid van een band van ondergeschiktheid, 
die tot het bestaan van een arbeids
overeenkomst leidt. 

* * * 
W anneer nu de meer concrete vraag 

rijst of en eventueel onder welke voor
waarden de filiaalhouder van een klein
handelszaak door een arbeidsovereen
komst gebonden is, kunnen uit de 
rechtspraak toch wel enkele aanwijzingen 
worden afgeleid om het al dan niet 
bestaan van een band van onderge
schiktheid te onderkennen. 

Eerste element ter beoordeling daarvan 
is ongetwijfeld de organisatie van de 
arbeid, inzonderheid de arbeidstijdrege
ling en de materiels inrichting van de 
zaak. 

Om tot de aanwezigheid van een band 
van ondergeschiktheid te besluiten kan 
de rechter ongetwijfeld in aanmerking 
nemen dat de zaak onder toezicht van de 
opdrachtgever op vastgestelde dagen en 
uren open behoeft te zijn en dat deze 
laatste de bedrijfslokalen en de bedrijfs
uitrusting ter beschikking van de illiaal
houder stelt. 

In de tweede plaats komt ook de aard 
van de werkzaamheden in aanmerking. 
In de regel zullen deze wel nauwkeurig 
overeengekomen zijn, wanneer de filiaal
houder ertoe verplicht is uitsluitend 
goederen te verkopen die door de 
opdrachtgever geleverd worden of aan de 
klanten uitsluitend de diensten te 
verlenen die door de opdrachtgever 
geleverd worden. Deze exclusiviteit is 
weliswaar geen determinerend element, 
maar het geeft toch enige aanwijzing in 
de richting van een grotere afhankelijk
heid in de uitvoering van het werk en 
brengt uiteraard ook een nauwer toezicht 
van de opdrachtgever mee op de wijze 
van uitoefening van de werkzaamheden. 

Dat de filiaalhouder daarbij een zekere 
zelfstandigheid en persoonlijke vrijheid 
van handelen geniet, brengt de aard van 
de werkzaamheden mee ; het succes van 
de zaak hangt immers mede af van de 
wijze waarop de klanten worden aange
sproken en behandeld. Op dit punt is de 
rechtspraak in elk geval duidelijk dat 
enige persoonlijke vrijheid en zelfs 
verantwoordelijkheid de ondergeschikt
heid niet in de weg staat. 

Zonder bezwaar is eveneens dat tot de 
opdracht van de illiaalhouder ook het 
stellen van rechtshandelingen behoort. 
Verkopen hoort daar uiteraard bij ; maar · 

deze handelingen maken deel uit van het 
geheel van werkzaamheden die het 
drijven van een zaak vormen. Ook al 
treedt de illiaalhouder bij het sluiten 
van verkoopcontracten opals lasthebber, 
zulks belet niet dat hij toch als bediende 
in dienst van zijn opdrachtgever kan 
zijn. 

Belangrijk element bij de beoordeling 
van de ondergeschiktheid lijkt ten slotte 
de economische en financiele organisatie 
van het bedrijf te zijn. 

Wanneer de opdrachtgever de produk
ten aankoopt en levert, de aard van de 
te verkopen goederen vaststelt en de prijs 
ervan bepaalt, heeft hij ongetwijfeld een 
groter gezag over de illiaalhouder dan 
wanneer deze daarover zelf vrij beslist. 

In hetzelfde verband moet ook de 
financiele verhouding tussen partijen 
worden gezien. 

Draagt de opdrachtgever het risico 
van de exploitatie, dan is hij alleen de 
ondernemer en is de illiaalhouder maar 
de uitvoerder en medewerker om een 
gunstig bedrijfsresultaat te helpen ver
wezenlijken. Niets belet dat deze mede
werker mede de vruchten van zijn 
persoonlijke inspanning plukt, doordat 
zijn verdiensten in verhouding staan tot 
de door hem bereikte resultaten. Dit 
wordt dan in de regel geconcretiseerd 
door het vaststellen van een commissie
loon. Op zichzelf is dat geen bewijs van 
ondergeschiktheid. Maar het wijst er toch 
op dat de illiaalhouder geen financieel 
risico draagt, dus niet als ondernemer 
optreedt. En dit is des te meer waar, 
wanneer hem bovendien een minimum
loon wordt gewaarborgd en hij andere 
vaste voordelen geniet, hetzij in geld 
hetzij in natura, zoals huisvesting, ver
warming en verlichting. 

Gans anders wordt de verhouding, 
wanneer de financiiile regaling erop 
gericht is dat de filiaalhouder ook zelf 
enig bedrijfsrisico draagt en dus als 
ondernemer optreedt. Dit is o.m. het 
geval, wanneer de bedrijfsresultaten van 
het filiaal niet alleen afhangen van de 
persoonlijke arbeid van de filiaalhouder, 
maar in ruime mate mede verwezenlijkt 
worden door medewerkers die hij zelf 
naar goeddunken in dienst neemt en 
betaalt. Alsdan wordt het filiaal een 
relatief zelfstandige economische een
heid, die door het exploiteren van een 
aantal produktiefactoren - waaronder 
die medewerkers en de bedrijfsleiding 
van de illiaalhouder - het maken van 
winst beoogt. En deze winst staat niet 
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noodzakelijk in verhouding tot die welke 
de opdrachtgever verwezenlijkt. 

W anneer de filiaalhouder de omzet 
van zijn filiaal uitbreidt door het in dienst 
nemen van medewerkers, verhoogt uiter
aard de winst van de opdrachtgever. 
Maar indien de filiaalhouder daarbij een 
oneconomisch personeelsbeleid voert, ver
minderen zijn eigen verdiensten die zelfs 
kunnen worden omgezet in verlies. Het 
risico daarvan draagt niet de opdracht
gever, maar de filiaalhouder zelf, die 
daardoor ondernemer wordt. 

In die omstandigheden kan er van een 
ondergeschiktheidsverhouding nog be
zwaarlijk sprake zijn. W el blijft er tussen 
opdrachtgever en :filiaalhouder dan een 
arbeidsverhouding bestaan, m.n. een 
overeenkomst waarbij deze laatste zich 
ertoe verbindt arbeid voor de eerste te 
verrichten. Maar deze overeenkomst tot 
het verrichten van arbeid is geen arbeids
overeenkomst, omdat de opdrachtgever 
geen voldoende gezag meer kan uit
oefenen op degenen die de werkzaam
heden verrichten en op de wijze waarop 
de overeenkomst met de filiaalhouder 
wordt uitgevoerd. 

Om tot zulke onafhankelijke arbeids
verhouding te komen, is het natuurlijk 
niet voldoende dat de filiaalhouder zich 
in de uitvoering van zijn taak door een 
of meer medewerkers laat bijstaan. 
Vereist is dat die medewerking zodanig 
is dat het filiaal tot een eigen onderne
ming is uitgegroeid. 

Is zulks het geval, dan volstaat dit om 
tot de afwezigheid van een arbeids
overeenkomst te besluiten. In de andere 
gevallen moeten een geheel van factoren 
in aanmerking worden genomen om de 
band van ondergeschiktheid te beoor
delen. 

* * * 
De beslissing dat partijen niet door een 

arbeidsovereenkomst gebonden zijn, is 
wettig gerechtvaardigd door de vast
stelling dat het filiaal van eiseres is 
uitgegroeid tot een eigen onderneming 
door de medewerking van haar eigen 
person eel. 

Hieruit volgt dat het tweede onderdeel 
van het middel geen doel treft, dat het 
eerste en het derde onderdeel niet 
ontvankelijk zijn bij gebrek aan belang, 
nu hierin alleen kritiek op andere redenen 
wordt uitgebracht, en dat het vierde 
·onderdeel evenmin kan slagen, aangezien 
het arbeidshof niet meer hoefde te 
antwoorden op de daarin aangehaalde 
conclusie. 

Het middel kan dus niet worden 
aangenomen. 

Oonolusie: verwerping. 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 8 februari 1977 door het 
Arbeidshof te Antwerpen gewezen ; 

Over het middel afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 1134, 1135, 1165, 
1710, 1711,1779,1780,1787, 1984vanhet 
Burgerlijk W etboek, 5 van de bij konink
lijk besluit van 20 juli 1955 gecoi:ir
dineerde wetten betreffende het be
diendencontract, zoals gewijzigd door 
de wet van 5 december 1968, 97 van de 
Grondwet, 19, 51 van de wet van 5 de
cember 1968 betreffende de collectieve 
arbeidsovereenkomsten en de paritaire 
comites, 15 van de bij koninklijk besluit 
van 13 juni 1972 algemeen verbindend 
verklaarde collectieve arbeidsovereen
komst van 30 maart 1972, gesloten in het 
nationaal paritair comite voor de zelf
standige kleinhandel, tot vaststelling van 
de beloningsvoorwaarden van de be
dienden, tewerkgesteld in de klein
handelszaken, 12 en 13 van de bij 
koninklijk besluit van 4 juni 1974 
algemeen verbindend verklaarde collec
tieve arbeidsovereenkomst van 9 januari 
1974, gesloten in het nationaal paritair 
comite voor de zelfstandige kleinhandel, 
tot vaststelling van de beloningsvoor
waarden van de bedienden, tewerkgesteld 
in de kleinhandelszaken, 

doordat het arrest de door eiseres tegen 
verweerster ingestelde vordering tot be
taling van schadevergoeding, vakantie 
en achterstallig loon, op grand van de 
tussen partijen gesloten arbeidsovereen
komst voor bedienden verwerpt om de 
reden dat de termen van de overeenkomst 
van de litiganten aldus kunnen samen
gevat worden een reeks artikelen 
organiseert het aan eiseres toevertrouwde 
mandaat ; dit bestaat erin, uitsluitend 
de door verweerster bij haar in consig
natie gezette goederen onder het merk 
van de opdrachtgever en tegen vast
gestelde prijzen contant te verkopen; 
eiseres ontvangt daarvoor een commissie
loon van 5 t.h. op schoenen ; verweerster 
mag steeds de inventaris komen opmaken 
en de depothouder onderschrijft een niet
concurrentiebeding ; artikel 6 van de 
overeenkomst stelt dat de mandataris 
haar activiteit op onafhankelijke wijze 
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uitoefent ; zij mag zich in de vervulling 
van haar opdracht laten vervangen, maar 
blijft dan borg ; zij mag in eigen naam 
bedienden aanwerven ; de opdrachtgever 
is vreemd aan al deze lasten van de 
exploitatie ; dat het feit dat eiseres aldus 
economisch afhankelijk is van verweer
ster en enkel voor een opdrachtgever mag 
optreden, niet inhoudt dat ze zich nood
zakelijk in loondienst bevindt ; dat zulks 
veronderstelt dat verweerster de juri
dische bevoegdheid zou hebben om gezag 
en leiding uit te oefenen en artikel 6 van 
de overeenkomst het tegenovergestelde 
bedingt ; dat weliswaar eiseres beweert 
dat de werkelijke bedoeling van partijen 
erin bestond een arbeidsovereenkomst 
voor bedienden te sluiten en zich beroept 
op het feit dat geregeld een inspecteur 
van verweerster kwam zien of het gehele 
assortiment uitgestald was en hoeveel 
personeel de klanten bediende op drukke 
momenten, namelijk vrijdagavond; dat 
zulks echter met de mandaatovereen
komst verenigbaar is en geenszins de 
gezagsverhouding aantoont ; dat daarbij 
eiseres zelf personeel in dienst heeft 
genomen en dus de winkel bij wijze van 
speculatie heeft geexploiteerd, hetgeen 
kenmerkend is voor een onderneming en 
reeds zou volstaan om aan eiseres de 
hoedanigheid van bediende te ontzeggen, 

terwijl, ee1•ste onde~·deel, uit de door het 
arrest vastgestelde inhoud van het tussen 
partijen gesloten contract en feiten van 
uitvoering blijkt dat eiseres haar werk 
uitvoerde onder Ieiding en gezag van 
verweerster, zoals namelijk aangetoond 
wordt door het feit dat eiseres uit
sluitend koopwaar door verweerster ge
leverd mocht verkopen tegen door 
verweerster vastgestelde prijzen en een 
door verweerster bepaald commissieloon 
ontving ; dat de controle door het 
opstellen van inventarissen en de regel
matige bezoeken van inspecteurs wier 
rapporten eiseres moest ondertekenen, 
en het concurrentieverbod eveneens de 
band van ondergeschiktheid aantonen 
(schending van de artikelen 1134, 1135, 
1165, 1710, 1711, 1779, 1780, 1787, 1984 
van het Burgerlijk Wetboek, 5 van het 
koninklijk besluit van 20 juli 1955, 19 en 
51 van de wet van 5 december 1968); 

tweede onderdeel, het feit dat aan 
eiseres door het contract toelating ver
leend werd, voor de uitvoering van haar 
taak, zelf personeel in dienst te nemen, 
geenszins inhoudt dat eiseres door zulks 
te doen ten overstaan van verweerster 
niet in dienstverband zou staan (scherr
ding van de artikelen 1134, 1135 van het 

Burgerlijk Wetboek en 5 van het konink
lijk besluit van 20 juli 1955); 

derde onderdeel, de activiteit van 
eiseres die is van de bediende die verant
woordelijk is voor een kleinhandelszaak 
zonder bestendig toezicht van de werk
gever of een lid van het kaderpersoneel, 
zodat het arrest ten onrechte de toepas~ 
sing van de collectieve overeenkomsten 
van 30 maart 1972 en van 9 januari 1974 
verwerpt (schending van de artikelen 5 
van het koninklijk besluit van 20 juli 
1955, 19, 51 van de wet van 5 december 
1968, 15 van het koninklijk besluit van 
13 juni 1972, 12, 13 van het koninklijk 
besluit van 4 juni 1974, 1134 en 1135 van 
het Burgerlijk W etboek) ; 

vierde onderdeel, eiseres in haar con
clusie staande hield dat zij ingevolge het 
contract en zijn uitvoering in werkelijk
heid de winkel van verweerster diende 
open te houden en er allerlei materiele 
daden diende te verrichten, hetgeen de 
lastgeving uitsloot ; het arrest op deze 
conclusie niet antwoordt (schending van 
alle bepalingen) : 

Wat het tweede onderdeel betreft : 

Overwegende dat het arbeidshof niet 
alleen het beding aanhaalt dat eiseres 
toeliet eigen personeel aan te werven, 
maar tevens vaststelt dat zij deze moge
lijklleid heeft benut, wat van januari tot 
november 1974, aan nettoloon alleen, 
een uitgave van 218.886 frank uitmaakte; 
dat het daaruit a:fieidt dat eiseres « de 
winkel dus geheel of gedeeltelijk bij wijze 
van specula tie op de arbeid van haar eigen 
personeel geexploiteerd heeft ; dat zulks 
kenmerkend is voor een onderneming en 
alleen reeds zou volstaan om aan belang
hebbende de hoedanigheid van bediende 
te ontzeggen » ; 

Overwegende dat, wanneer degene die 
zich tot het verrichten van arbeid 
verbindt, de overeenkomst uitvoert met 
de medewerking van door hem in dienst 
genomen en betaald personeel en wanneer 
de uitvoering van de overeenkomst door 
deze medewerking leidt tot de exploitatie 
van een eigen onderneming, de overeen
komst tot het verrichten van arbeid geen 
arbeidsovereenkomst is ; 

Overwegende dat het arbeidshof uit 
de voornoemde beschouwingen terecht 
heeft afgeleid dat eiseres de hoedanigheid 
van bediende niet heeft ; 

W at het eerste, derde en vierde onder
deel betreft : 

Overwegende dat, nu uit het antwoord 



-586-

op het tweede onderdeel volgt dat de 
beslissing door de erin aangehaalde 
redenen wettig verantwoord is, het 
eerste en het derde onderdeel, die aileen 
kritiek oefenen op andere redenen, bij 
gebrek aan belang niet ontvankelijk zijn, 
en het arbeidshof niet meer hoefde te 
antwoorden op de in het vierde onderdeel 
aangehaalde conclusie ; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen ; 

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

16 januari I978.- 3e kamer.- Voor
zitter, de H. Gerniers, raadsheer waar
nemend voorzitter. - V erslaggeve1·, de 
H. Janssens. - Gelijkluidende conclusie, 
de H. Lenaerts, advocaat-generaal. -
Pleite1·s, de HH. Houtekier en De Gryse. 

3e KAMER. - 16 januari 1978. 

(TWEE ARRESTEN.} 

1° CASSATIE. - BEVOEGDHEID. 
BURGERLIJKE ZAKEN. - ARBEIDS
OVEREENKOMST. GEZAGSVERHOU
DING.- TOEZICHT VAN HET HOF. 

2° REDENEN VAN DE VONNISSEN 
EN ARRESTEN. - BURGERLIJKE 
ZAKEN, - 00NOLUSIE. - BESLISSING 
DIE, DOOR TE STEUNEN OP BEPAALDE 
FEITELIJKE GEGEVENS, ANDERE OF 
TEGENSTRIJDIGE FEITELIJKE GEGEVENS 
IN DE OONOLUSIE VERMELD, VERWERPT, 
- REGELMATIG MET REDENEN OM· 
KLEDE BESLISSING. 

1° Het Hof van Oassatie is bevoegd om na 
te gaan of de feitenrechter uit de door 
hem vastgestelde feiten wettelijk heeft 
kunnen ajleiden of er al dan niet een 
gezagsve1·houding tussen de contrac
terende pm·tijen bestaat en deze derhalve 
al dan niet door een arbeidsovereenkomst 
gebonden zijn (1). (Eerste en tweede 
zaak.) 

(1) Raadpl. cass., 8 oktober 1975 (.Arr. cass., 
1976, blz. 168); raadpl. ook de twee volgende 
arresten. 

2° Regelmatig met 1·edenen omkleed is de 
beslissing die, door te steunen op 
bepaalde feitelijke gegevens, in de 
conclusie uiteengezette ande1·e of tegen
strijdige feitelijke gegevens ve1·werpt (2). 
(Grondwet, art. 97.) (Tweede zaak.) 

Ee1·ste zaak. 

(RIJKSDIENST VOOR MAATSOHAPPELIJKE 
ZEKERHEID, T. PERSONENVENNOOT
SOHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJK
HEID « SNEEUWWITJE ».) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 6 november 1975 door het 
Arbeidshof te Gent gewezen ; 

Over het middel afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 1, § I, 5, I4 van de 
wet van 27 juni I969 tot herziening van 
de besluitwet van 28 december I944 
betreffende de maatschappelijke zeker
heid van de arbeiders, I van de wet van 
10 maart I900 op de arbeidsovereen
komst, 2, § 1, van de besluitwet van 
28 december I944 betreffende de maat
schappelijke zekerheid van de arbeiders, 
gewijzigd door de wet van I4 juli 196I, 
1107, 1134, 1135, 1710, I779, 1°, van het 
Burgerlijk Wetboek en 97 van de Grand
wet, 

doordat het arrest niet als arbeids
overeenkomst beschouwt de overeen
komsten die tussen verweerster en een 
aantal personen werden gesloten, om 
door deze personen verscheidene ·winkel
huizen te laten exploiteren, en dien
volgens eisers vordering tot betaling door 
verweerster van verschuldigde bijdragen, 
bijdrageopslagen en intresten vanaf het 
derde kwartaal 1968 tot en met het 
eerste kwartaal 197I, wegens voormelde 
overeenkomsten, ongegrond verklaart, 
om de redenen : dat de afzonderlijke 
contracten gesloten tussen verweerster 
en de door haar aangeworven personen 
<< contracten van zelfstandig winkel
beheer » werden genoemd ; dat uit de 
termen van die contracten, namelijk 
uit de termen van hun artikelen 1, 8 en 
18, bet voornemen van de partijen blijkt, 
bij uitsluiting van een arbeidsovereen-

(2) Cass., 28 april 1977 (Arr. cass., 1977, 
blz. 889). 
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komst voor bedienden met de gebruike
lijke en hoofdzakelijke banden van 
ondergeschiktheid, een lastgevingscon
tract te sluiten; dat de door de partijen 
aan een overeenkomst gegeven kwalifi
cering moet primeren en enkel in geval 
van bedrog, dwaling of met die kwalifi
cering onverenigbare bedingen, de rechter 
de kwalificering kan en moet wijzigen; 
dat eiser, die hoofdzakelijk inroept dat 
de bedoelde contracten slechts de kwalifi
catie van lastgeving hebben gekregen 
met het bedrieglijk opzet aldus aan de 
verplichte bijdragen voor sociaJe zeker
heid te ontsnappen en dat in werkelijk
heid deze contracten dienen aangezien 
te worden als arbeidsovereenkomst voor 
bedienden en die poogt aan te tonen dat 
de band van ondergeschiktheid van de 
contractanten tegenover verweerster vol
ledig is, de bewijslast van zijn argumen
tatie draagt ; dat, nu de band van onder
geschiktheid een essentieel en noodzake
lijk element vormt voor het bestaan van 
een arbeidsovereenkomst, het opnemen 
in het contract van lastgeving van een 
aantal verplichtingen nochtans niet nood
zakelijk het karakter van de lastgeving 
moet wegnemen ; dat zo weliswaar ten 
deze aan de lasthebbers een groot aantal 
verplichtingen werden opgelegd, die hen 
in zeer sterke mate afhankelijk hebben 
gemaakt van hun opdrachtgever (ver
weerster), nochtans niet kan worden 
ontkend dat de aangeworven « geranten » 
een zekere vrijheid van handelen hadden 
in de betrekkingen die zij met de clienteel 
onderhielden dat zij zelfs daden van 
koophandel en rechtshandelingen stellen ; 
dat zulks ook inhoudt dat zij zelf in de 
uitoefening van hun mandaat bepaalde 
risico's dragen bij uitsluiting van hun 
opdrachtgever ; dat de bepalingen van 
het contract, waarbij wordt overeen
gekomen dat de te lwop gestelde goederen 
« uitsluitend van verweerster moeten 
afgenomen worden », dat « verplichte 
prijzen >> worden opgelegd, dat << nazicht 
en controle wekelijks zullen worden 
uitgeoefend », zeker niet onverenigbaar 
zijn met de lastgeving en niet als een 
band van ondergeschiktheid tussen de 
partijen kunnen worden aangezien, die 
het essentieel element van de arbeids
overeenkomst uitmaakt bij uitsluiting 
van iedere andere overeenkomst ; dat de 
tussen de partijen overeengekomen bepa
lingen betreffende « openingsuren en 
verlofregeling >> praktische regelingen van 
exploitatie en geen noodzakelijke band 
van ondergeschiktheid van de arbeids
overeenkomst uitmaken ; dat derhalve 

de hiervoor ingeroepen voorwaarden van 
het betwiste contract de aard van de 
lastgeving niet wegnemen en eiser onvol
doende de noodzakelijke band van 
ondergeschiktheid van een arbeidsover
eenkomst aantoont, 

te1·wijl, eerste onde?·deel, enerzijds, een 
arbeidsovereenkomst gekenmerkt wordt 
door de nauwe band van ondergeschikt
heid waarin de werknemer zich bij het 
uitvoeren van de hem opgelegde arbeids
taak bevindt ten opzichte van de werk
gever, en noch de naam die de contrac~ 
terende partijen aan de overeenkomst 
hebben gegeven, noch de hoedanigheid 
die zij in de overeenkomst aan een van 
deze partijen verlenen, bepaJend is voor 
de aard van de overeenkomst; anderzijds 
een lastgeving en een arbeidsovereen
komst samen kunnen bestaan en elkaar 
niet uitsluiten ; de tussen verweerster en 
de beweerde « geranten >> gesloten over
eenkomst, nu zij onder meer, zoals het 
beroepen vonnis vaststelde, de volgende 
bepalingen inhoudt ; « 2° alleen de door 
verweerster in depot ( consignatie) ge
geven goederen mogen worden verkocht ; 
3o de vergoeding bestaat uit een com
missieloon van l% van de verkoopprijs, 
met een minimum van 8.000 frank per 
maand ; 4° ter rechtvaardiging van de 
handelsexploitatie wordt er iedere week 
afgerekend met overhandiging van deze 
gelden ; 5° verplichte benaming van 
de handelszaak ; 6° opmaken van pro
forma facturen bij de ontvangst van de 
koopwaar, die de eigendom blijft van 
verweerster ; 8° verweerster heeft ieder 
ogenblik vrije toegang tot het gebouw 
om de stock alsook de boekhouding en 
bescheiden na te zien ; ll 0 de openings
uren van de winkel worden bepaald bij 
onderlinge overeenkomst (in feite worden 
deze aangepast aan de plaatselijke 
omstandigheden, bij voorbeeld aan de 
kust); 12o de overeenkomst wordt ge
sloten voor onbepaalde duur, echter met 
een proefbeding van drie maanden tijdens 
welke periode de overeenkomst iedere 
week kan beeindigd worden », een kader 
scheppen van aan de aangeworven 
geranten opgelegde verplichtingen als
mede van voor verweerster voorbehouden 
rechten, dat wijst op het bestaan van een 
nauwe band van ondergeschiktheid van 
de werknemers tegenover verweerster 
bij het uitvoeren van hun arbeid, zondei' 
dat het feit dat de aangeworven geranten, 
ingevolge de aard van de door hen te 
verrichten arbeid, een zekere vrijheid 
van handelen hadden in de betrekkingen 
die zij met de clienteel onderhielden, 
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zelfs daden van koophandel en rechts
handelingen stelden en zelfs in de uit
voering van hun mandaat bepaalde 
risico's droegen bij uitsluiting van hun 
opdrachtgever, een beletsel is voor het 
bestaan van deze band van onderge
schiktheid die een arbeidsovereenkomst 
kenmerkt, zodat het arrest, door om de 
voormelde redenen te beslissen dat de 
voorwaarden van de betwiste contracten 
de aard van de lastgeving niet wegnemen 
en onvoldoende de noodzakelijke en 
essentiele band van ondergeschiktheid 
van een arbeidsovereenkomst aantonen, 
de inhoud en de werkelijke aard van de 
betwiste contracten miskent en aldus de 
hierboven aangeduide wetsbepalingen 
schendt; 

tweede onderdeel, het arrest, door vast 
te stellen, enerzijds, dat de door verweer
ster aangeworven geranten een groot 
aantal verplichtingen werden opgelegd 
die hen in zeer sterke mate afhankelijk 
hebben gemaakt van verweerster, en, 
anderzijds, dat deze geranten een zekere 
vrijheid van handelen hadden in hun 
betrekkingen met de clienteel, daden van 
koophandel en rechtshandelingen stelden 
en zelfs in de uitvoering van hun mandaat 
bepaalde risico's droegen bij uitsluiting 
van hun opdrachtgever, aldus op dubbel
zinnige vaststellingen berust die in het 
onzekere laten welke de aard en de graad 
was van de ondergeschiktheid die in de 
verhouding tussen verweerster en de 
door haar aangeworven geranten bestond 
en welke in wezen het hoofdobject en de 
werkelijke aard zijn van de tussen 
diezelfde partijen gesloten overeenkom
sten, zodat de wettelijke gegrondheid 
niet kan nagegaan worden van de 
beslissing die, voortgaande op voormelde 
vaststellingen, aan de overeenkomsten 
het karakter van lastgeving toekent, bij 
uitsluiting van een arbeidsovereenkomst 
en dat aldus deze beslissing niet wettelijk 
met redenen is omkleed (schending van 
artikel 97 van de Grondwet) : 

W at het eerste onderdeel betreft : 

Overwegende dat het arbeidshof ner
gens beschouwt dat enige lastgeving het 
bestaan van een arbeidsovereenkomst 
uitsluit; dat het arbeidshof integendeel 
uitvoerig nagaat of in het onderwerpelijk 
contract " de noodzakelijke en essentiele 
band van ondergeschiktheid van een 
arbeidsovereenkomst » aantoonbaar is; 

Overwegende dat in het arrest niet 
wordt beweerd dat de rechter gebonden 
is door de benaming die de contracterende 

partijen zich in de overeenkomst toe
meten, en het arbeidshof integendeel 
zelf vooropstelt dat de rechter niet 
gehouden is door de benaming die de 
contracterende partijen aan hun overeen
komst geven ; 

Dat nochtans, zonder op dit punt te 
worden aangevochten, het arrest beslist 
dat, « tenzij in geval van handelsvertegen
woordiging, de door partijen aan een 
overeenkomst gegeven kwalificering moet 
primeren, zodat enkel in geval van 
bedrog, dwaling of met die kwalificering 
onverenigbare bedingen, de rechter die 
kwalificering kan en moet wijzigen »; 

Dat het arrest aangeeft waarom de 
gegevens die wijzen in de richting van 
een ondergeschiktheid niet doorslag
gevend zijn, en integendeel tal van 
elementen aanstipt waaruit het arbeids
hof heeft kunnen afieiden dat het niet 
om een arbeidsovereenkomst gaat ; 

Dat het onderdeel niet kan aangenomen 
worden; 

W at het tweede onderdeel betreft : 

Overwegende dat het arbeidshof uit 
de benaming " contract van zelfstandig 
winkelbeheer >> gegeven door de contrac
terende partijen, uit het benadrukken 
van de lastgeving en van het zelfstandig 
beheer, uit de erkenning een zelfstandige 
handelaarster te zijn en ingeschreven 
te zijn in het handelsregister, en uit het 
bedingen van een borgsom, afleidt dat 
de contracterende partijen getracht en 
gewild hebben een overeenkomst zonder 
ondergeschiktheid te sluiten ; 

Overwegende dat het arbeidshof verder 
beslist dat, « tenzij in geval van handels
vertegenwoordiging, de door de partijen 
gegeven kwalificering moet primeren, 
zodat enkel in geval van bedrog, dwaling 
of met die kwalificering onverenigbare 
bedingen, de rechter die kwalificering 
kan en moet wijzigen »; 

Overwegende dat het arrest daarop
volgend de talrijke elementen van de 
overeenkomst aanhaalt en behandelt ; 
dat het erkent dat bepaalde gegevens 
eerder wijzen in de richting van een 
arbeidsovereenkomst zonder nochtans 
een overeenkomst zonder ondergeschikt
heid uit te sluiten, en er op wijst dat 
andere gegevens eerder een overeenkomst 
zonder ondergeschiktheid aantonen ; 

Dat het arbeidshof uit dit alles afieidt 
dat eiser de hem door het arrest toege
wezen bewijslast niet vervult, nu hij 
« onvoldoende de noodzakelijke en essen-
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titile band van ondergeschiktheid van 
een arbeidsovereenkomst aantoont >> ; 

Dat het onderdeel feitelijke grondslag 
mist; 

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

16 januari 1978.- 3e kamer.- Voor
zitter, de H. Gerniers, raadsheer waar
nemend voorzitter. - Verslaggever, de 
H. Janssens. - Andersluidende con
clusie (1), de H. Lenaerts, advocaat
generaal.- Pleiters, de HR. A. DeBruyn 
en Biitzler. 

Tweede zaak. 

(DEGRAUWE, T. RIJKSDIENST 
VOOR MAATSCHAPPELIJKE ZEKERHEID.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 16 september 1976 door het 
Arbeidshof te Gent gewezen ; 

Over het middel afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 1 van de wet van 
27 juni 1969 tot herziening van de 
besluitwet van 28 december 1944 betref
fende de maatschappelijke zekerheid 
van de arbeiders, zoals gewijzigd door 
artikel106 van de wet van 5 januari 1976, 
1, 5 van de bij koninklijk besluit van 
20 juli 1955 gecoordineerde wetten op de 
arbeidsovereenkomst voor bedienden, zo
als gewijzigd, wat artikel 1 betreft, door 
artikel 29 van de wet van 21 november 
1969 en, wat artikel 5 betreft, door arti
kel 2 van de wet van 20 juli 1961 en door 
artikel 62 van de wet van 5 december 
1968, 1710, 1779, 1787 van hetBurgerlijk 
Wetboek en 97 van de Grondwet, 

doordat, na te hebben vastgesteld dat 
de geranten waarmee eiser samenwerkte, 
gratis woonst genoten doch dat eiser hen 
vanaf 1 juni 1972 verplichtte huishuur 

(1) Het openbaar ministerie was van oordeel 
dat het bestreden arrest uit de vastgestelde 
feiten niet wettelijk kan a:fleiden dat er geen 
gezagsverhouding tussen de contracterende 
partijen bestond. 

te betalen met evenredige verhoging van 
het commissieloon, dat het onderhoud 
ten laste van eiser was, dat de gevraagde 
prijzen van de wasserij en de nieuwkuis 
door eiser aan de geranten werden opge
legd, dat het aan de geranten verboden 
was zaken te laten wassen of reinigen 
door andere personen dan eiser, dat de 
openingsuren van de winkels door eiser 
verplicht opgelegd werden en dat deze 
openingsuren door eiser werden gecon
troleerd of controleerbaar waren, dat 
wasprodukten, mazout en alle winkel
benodigheden door eiser besteld werden 
en te zijnen laste waren, dat de geranten 
een commissieloon ontvingen, dat de 
geranten v66r 1 juni 1972 geen handels
register bezaten, dat de telefoon en het 
elektriciteitsverbruik van de winkels op 
naam van eiser stonden en door hem 
werden betaald, dat de jaarlijkse va
kantieperiode eenzijdig door eiser werd 
bepaald, dat de winkelinrichting eigen
dom is van eiser, het arrest beslist dat al 
deze elementen ontegensprekelijk aan
tonen dat eiser « wel degelijk het gezag, 
de leiding en het toezicht uitoefent » over 
de geranten en hem daarom veroordeelt 
tot betaling van de door verweerder 
gevorderde bijdragen, daarbij overwe
gende dat de wijze van vergoeding van de 
arbeidsprestaties zonder invloed is op 
de band van ondergeschiktheid, dat uit 
de verklaringen van de geranten blijkt 
dat zij de hoedanigheid van zelfstandige 
moesten simuleren, dat geen waarde 
toekomt aan het loutere feit een handels
register te bezitten en ingeschreven te 
zijn bij een sociale verzekeringsinstelling 
voor zelfstandigen en dat evenmin 
waarde kan gehecht worden aan de 
geschreven overeenkomst, 

terwijl, eerste onderdeel, uit de door het 
arbeidshof vastgestelde feiten, noch af
zonderlijk, noch gezamenlijk genomen, 
wettig kon worden besloten tot het 
bestaan van een band van juridische 
ondergeschiktheid, vereist voor het be
staan van een arbeidsovereenkomst, en 
de opgesomde feiten geenszins onverenig
baar zijn met het bestaan van een door 
eiser ingeroepen overeenkomst van aan
neming van werk, zodat het arrest, door 
het bestaan van een arbeidsovereenkomst 
af te leiden van de hoven vermelde feiten, 
de in het middel ingeroepen bepalingen 
schendt van de gecoordineerde wetten op 
de arbeidsovereenkomst voor bedienden, 
van de wet betreffende de maatschappe
lijke zekerheid van de arbeiders, waarin 
naar het begrip « arbeidsovereenkomst » 
verwezen wordt, en van het Burgerlijk 
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W etboek met betrekking tot het contract 
van huur en van aanneming van werk ; 

tweede onderdeel, het arrest door de 
woorden « al deze elementen tonen on
tegensprekelijk aan dat ge'intimeerde wel 
degelijk het gezag, de leiding en het 
toezicht uitoefent ... » in het onzekere 
laat of dit besluit volgens het arbeidshof 
gerechtvaardigd is door elk van de 
vastgestelde elementen afzonderlijk dan 
wel enkel door al deze elementen geza
menlijk beschouwd, zodat het Hof in de 
onmogelijkheid wordt geplaatst zijn con
trole uit te oefenen en het arrest derhalve 
niet regelmatig gemotiveerd is (schending 
van artikel 97 van de Grondwet); 

derde onderdeel, het arrest aldus niet 
voldoende naar recht antwoordt op de 
door eiser voor het arbeidshof ingeroepen 
middelen volgens welke de afwezigheid 
van een band van ondergeschiktheid 
tussen de geranten en eiser onder meer 
bleek uit het feit dat eiser de geranten 
periodisch factureerde voor de door hem 
geleverde prestaties, uit de inschrijving 
van de geranten bij de belasting op de 
toegevoegde waarde en uit het feit dat 
de geranten het risico droegen van de 
niet-betaling door hun klanten, zodat 
het arrest, wegens gebrek aan antwoord 
op de in conclusie ingeroepen middelen, 
niet regelmatig met redenen is omkleed 
(schending van artikel 97 van de Grand
wet): 

W at het eerste onderdeel betreft : 

Overwegende dat uit de in het middel 
opgesomde feiten, waaruit het arrest 
het bestaan van een band van onder
geschiktheid a:fleidt, onder meer blijkt 
dat de arbeid van de filiaalhouders werd 
verricht in winkels die aan eiser toe
behoorden en door hem werden ingericht, 
tijdens de uren en dagen door eiser vast
gesteld, met de installaties, produkten en 
benodigdheden door eiser geleverd en 
betaald, en tegen een overeengekomen 
commissieloon en een vergoeding in 
natura, en dat de filiaalhouders verplicht 
waren hun activiteit uitsluitend ten 
behoeve van eiser te verrichten onder de 
door hem bepaalde voorwaarden en 
onder zijn toezicht ; 

Overwegende dat het arrest hieruit 
wettelijk het bestaan van een band van 
ondergeschiktheid heeft kunnen a:fleiden ; 

W at het tweede onderdeel betreft : 

Overwegende dat het onderdeel niet 
preciseert dat een van de alternatieve 

redeneringen die het aan het arrest 
toeschrijft, verkeerd zou zijn; dat het 
onderdeel derhalve geen belang vertoont ; 

W at het derde onderdeel betreft : 

Overwegende dat het arrest, door de 
gegevens te vermelden die de beslissing 
staven, duidelijk te kennen geeft dat de 
daarmee strijdige gegevens die eiser in 
zijn conclusie had aangehaald, niet 
afdoende zijn om tot een tegenover
gestelde beslissing te leiden ; dat het aldus 
eisers conclusie beantwoordt ; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen ; 

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

16 januari 1978.- 3e kamer.- Voor
zitter, de H. Gerniers, raadsheer waar
nemend voorzitter. - Verslaggevm·, de 
H. Janssens. - Gelijkluidende conclusie, 
de H. Lenaerts, advocaat-generaal. -
Pleitm·s, de HH. De Gryse en A. De 
Bruyn. 

3e KAMER. - 16 januari 1978. 

1° SOCIALE ZEKERHEID. - ZELF
STANDIGEN. - HOEDANIGHEID VAN 
ZELFSTANDIGE. - WERKEND VENNOOT 
IN EEN PERSONENVENNOOTSOHA.:P MET 
BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID. 

2° SOCIALE ZEKERHEID. - ZELF
STANDIGEN. - HELPER. - EOHT· 
GENOTEN BElDEN WERKEND VENNOOT 
IN EENZELFDE PERSONENVENNOOT· 
SOHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJK· 
HElD. - DE ENE EOHTGENOOT GEEN 
HELPER VAN DE ANDERE. 

3° GEREOHTSKOSTEN. - BURGER· 
LIJKE ZAKEN. - SOOIALE ZEKERHEID. 
- ZELFSTANDIGEN.- RIJKSINSTITUUT 
VOOR DE SOOIALE VERZEKERINGEN DER 
ZELFSTANDIGEN.- VORDERINGEN IN· 
GESTELD DOOR OF TEGEN DE BIJDRAGE· 
PLIOHTIGE ZELFSTANDIGEN. - ARTI· 
KEL 1017, TWEEDE LID, VAN HET 
GEREOHTELIJK WETBOEK NIET TOE
PASSELIJK. 

1° Een vennoot in een personenvennoot
schap met beperkte aanspmkelijkheid, 



-591-

die dam·in een activiteit uitoefent om het 
kapitaal, dat gedeeltelij k het zijne is, te 
doen renderen, is als we1·kend vennoot 
zelfstandige voor de toepassing van het 
sociaal statuut der zeljstandigen (1). 
(K.B. nr. 38 van 27 juli 1967, art. 3, 
§ 1, eerste lid.) 

2o W anneer echtgenoten beiden werkend 
vennoot in dezeljde personenvennoot
schap met beperkte aansprakelijkheid 
zijn, is de ene geen helpM' van de andere 
voor de toepassing van het sociaal 
statuut der zeljstandigen. (K.B. nr. 38 
van 27 juli 1967, artt. 6 en 7, 1°.) 

3° Artikel1 017, tweede lid, van het Gerech
telijk Wetboek, gewijzigd bij de wetten 
van 24 juni 1970 en 30 juni 1971, 
luidens hetwelk, behalve wanneer het 
geding 1·oekeloos en tergend is, de 
overheid of de instelling, belast met het 
toepassen van de wetten en verordeningen 
bedoeld in de artikelen 580, 581 en 582, 
1o en 2o, van hetzeljde wetboek, ter zake 
van vorderingen ingesteld doo?' of tegen 
de gerechtigden, steeds in de kosten wordt 
verwezen, is niet toepasselijk op het 
Rijksinstituut voor de Sociale Verzeke
ringen der Zeljstandigen ter zake van 
vorderingen ingesteld door of tegen de 
bijdrageplichtige zelfstandigen (2). 

{VAN HOECK, T. RIJKSINSTITUUT 
VOOR DE SOCIALE VERZEKERINGEN 

DER ZELFSTANDIGEN.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 19 december 1975 door het 
Arbeidshof te Gent gewezen ; 

Over het eerste en het tweede middel 
sam en, 

het ee1·ste, afgeleid uit de schending 
van de artikelen 1319, 1320, 1322 van 
het Burgerlijk Wetboek en 63 van het 
Wetboek van de Inkomstenbelastingen, 

doordat, na te hebben vastgesteld dat, 
bij de oprichting van de personenven
nootschap met beperkte aansprakelijk
heid << Van Puymbroeck » bij akte van 
5 mei 1961, de echtgenoten Van Puym-

(1) Vgl. cass., 6 februari 1968 (A1·1·. cass., 
1968, blz. 752). 

(2) Raadpl. cass., 26 september 1973 (A1'1', 
cass., 1974, blz. 95), 23 april en 18 juni 1975 
(ibid., 1975, blz. 933 en 1109). 

broeck-Van Hoeck samen 190 van de 200 
deelbewijzen onderschreven en Van 
Puymbroek Michel statutair zaakvoerder 
is, dat de echtgenoot van eiseres, Van 
Puymbroeck Michel, bij zijn huwelijk 
een ambachtszaak in schilderwerken 
exploiteerde, samen met een winkel in 
verfwaren, behangprodukten en aan
verwante goederen, dat eiseres steeds 
haar echtgenoot behulpzaam was, door 
tijdens zijn afwezigheid klanten in de 
winkel te bedienen, en dat aan eiseres, 
volgens een bericht van wijziging van 
aangifte van 8 februari 1972 uitgaande 
van het Ministerie van Financiiin, admi
nistratie der directe belastingen, een 
bedrag van 100.000 frank wordt uitge
keerd dat bestempeld wordt als aandeel 
van de echtgenote, doch waarop 
de bedrijfslasten worden afgehouden 
(27.000 frank), het arrest hieruit afleidt 
dat eiseres in die omstandigheden niet 
kan geacht worden stille vennote te zijn 
in de personenvennootschap met be
perkte aansprakelijkheid, daar zij er zich 
niet toe beperkt de opbrengst van het 
door haar ingebrachte kapitaal te innen, 

terwijl, eerste onde?'deel, luidens arti
kel 63 van het Wetboek van de In
komstenbelastingen, van de samenge
voegde bedrijfsinkomsten van de echt
genoten een som wordt afgetrokken die 
gelijk is aan 40 t.h. van het gedeelte der 
winsten of baten dat mag worden 
beschouwd als te zijn toegekend aan de 
echtgenoot die de belastingplichtige in 
de uitoefening van zijn beroepswerk
zaamheid werkelijk helpt en persoonlijk 
geen inkomsten heeft, voortkomende van 
een werkzaamheid die onderscheiden is 
van die van de man, welke aftrekbare 
som niet meer dan 27.000 frank mag 
bedragen, maar geenszins als een aftrek
bare bedrijfslast kan beschouwd worden 
(schending van artikel 63 van het 
Wetboek van de Inkomstenbelastingen); 

tweede onderdeel, het arrest aan het 
bericht van wijziging van aangifte van 
8 februari 1972 uitgaande van het 
Ministerie van Financiiin, administratie 
der directe belastingen, een interpretatie 
geeft die niet in overeenstemming is met 
de bewoordingen ervan, met name door 
te oordelen dat aan eiseres een bedrag 
van 100.000 frank wordt uitgekeerd als 
aandeel van de echtgenote, doch waarop 
de bedrijfslasten (27.000 frank) worden 
afgehouden, en dat eiseres in die om
standigheden niet kan geacht worden 
stille vennote te zijn in de personen• 
vennootschap met beperkte aansprake
lijkheid, daar zij er zich niet toe beperkt 
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de opbrengst van het door haar inge
brachte kapitaal te innen, zodat het 
arrest de bewijskracht van deze akte 
miskent (schending van de artikelen 1S19, 
1S20 en 1S22 van het Burgerlijk 
Wetboek) : 

het tweede, afgeleid uit de schending 
van de artikelen 2, S, 6, 7, 1°, 12, §§ 1 en 2, 
van het koninklijk besluit nr. S8 van 
27 juli 1967 houdende inrichting van 
het sociaal statuut der zelfstandigen, S 
van het koninklijk besluit van 19 de
cember 1967 houdende algemeen regle
ment in uitvoering van het koninklijk 
besluit nr. S8 van 27 juli 1967, en 97 van 
de Grondwet, 

doordat het arrest eiseres veroordeelt 
tot het betalen aan verweerder van de 
som van 74.078 frank, zijnde de bijdragen 
bijslagen en interesten over de jaren 1968 
tot en met 1972, te vermeerderen met de 
wettelijke interesten vanaf 1 juli 197S, 
om de redenen dat de echtgenote, die 
evenals haar man deelbewijzen bezit in 
eenzelfde personenvennootschap met be
perkte aansprakelijkheid en die er een 
activiteit uitoefent, niet als helpster kan 
worden beschouwd, doch als werkende 
vennote, daar de prestaties die zij levert 
niet haar echtgenoot, doch de personen
vennootschap met beperkte aansprake
lijkheid ten goede komen ; dat de echt
genote slechts als helpster kan beschouwd 
worden wanneer zij geen vennote van de 
personenvennootschap met beperkte aan
sprakelijkheid is ; dat zowel het :fiscaal 
criterium als het sociologisch criterium 
vreemd zijn aan de toepassing van de 
reglementering op het sociaal statuut der 
zelfstandigen; dat de hulp welke eiseres 
biedt aan haar echtgenoot ten goede 
komt aan de personenvennootschap met 
beperkte aansprakelijkheid en dat zij 
in die omstandigheden niet kan be
schouwd worden als stiile vennote, dit wil 
zeggen als iemand die geen activiteit 
heeft in de personenvennootschap met 
beperkte aansprakelijkheid en er zich 
toe beperkt aileen de opbrengst van de 
ingebrachte goederen te innen, 

terwijl, eerste onderdeel, de onder
werping aan het sociaal statuut der 
zelfstandigen duidelijk gebaseerd is op 
twee onderscheiden criteria, namelijk 
een sociologisch criterium (hoedanigheid 
van zelfstandige of helper) en een :fiscaal 
criterium (inkomsten zoals bedoeld in 
artikel 20, 1°, 2°, b, of S0 , van het Wet
hoek van de Inkomstenbelastingen), en 
het arrest nalaat vast te steilen of de 
inkomsten die aan eiseres overeenkomstig 
de :fiscale wet werden toegekend al dan 

niet de onderwerping aan het sociaal 
statuut der zelfstandigen met zich mee
brengen, waardoor de veroordeling van 
eiseres tot het betalen van de bijdragen 
niet regelmatig gemotiveerd is, nu het 
arrest in gebreke blijft in feite en in 
rechte te onderzoeken of aan aile toepas
singsvereisten van het koninklijk besluit 
van 27 juli 1967 voldaan was (schending 
van de artikelen 2, S, 6, 7, 1°, 12, §§ 1 en 2, 
van het koninklijk besluit nr. S8 van 
27 juli 1967, S van het koninklijk besluit 
van 19 december 1967 en 97 van de 
Grondwet); 

tweede onderdeel, eiseres in haar con
clusie voor het arbeidshof liet gelden dat 
met toepassing van artikel 6S, § 1, 2°, 
van het Wetboek van de Inkomsten
belastingen haar een bedrag van 100.000 
frank werd toegekend als aandeel in de 
inkomsten van haar echtgenoot en dat 
de inkomsten die haar werden toege
wezen uitsluitend en aileen die inkomsten 
zijn welke bedoeld worden bij artikel 7, 
1°, van het koninklijk besluit van 
27 juli 1967 en geen rechtstreekse onder
worpenheid aan het sociaal statuut der 
zelfstandigen meebrengen en dat zij dus 
geen werkende vennote is en rechtstreeks 
van de vennootschap geen bezoldi~ingen 
ontvangt, waaruit volgt dat ziJ niet 
onderworpen is aan het sociaal statuut 
der zelfstandigen (schending van de 
artikelen 2, S, 6, 7, 1°, 12, §§ 1 en 2, van 
het koninklijk besluit nr. S8 van 27 juli 
1967 en S van het koninklijk besluit van 
19 december 1967); 

derde onderdeel, 

W at het eerste middel en het eerste 
en het tweede onderdeel van het tweede 
middel betreft : 

Overwegende dat, luidens artikel S, 
§ 1, eerste lid, van het koninklijk besluit 
nr. S8 van 27 juli 1967 houdende inrich
ting van het sociaal statuut der zelf
standigen, als zelfstandige wordt be
schouwd << ieder natuurlijk persoon, die 
in Belgie een beroepsbezigheid uitoefent 
uit hoofde waarvan hij niet door een 
arbeidsovereenkomst of door een statuut 
verbonden is >> ; 

Dat, wanneer de uitoefening van een 
beroepsbezigheid in de omschreven voor
waarden vaststaat, er niet meer dient te 
worden onderzocht of, zoals bepaald in 
het tweede lid van dezelfde paragraaf, 
deze bezigheid inkomsten kan opleveren 
bed,oeld in artikel 20, 1°, 2°, b, of S0 , van 
het Wetboek van de Inkomstenbelas
tingen; 
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Overwegende dat een vennoot in een 
personenvennootschap ~et beperkt~ ~al!-
sprakelijkheid, die ~aarm een actiVIt~It 
uitoefent om het kapitaal dat gedeeltehJk 
het zijne is, te doen ren?-eren, een werk~:r;J-d 
vennoot is en als zodamg onder het somaal 
statuut van de zelfstandigen valt ; 

Overwegende dat, wanne~r echtge
noten heiden werkend vennoot m dezelfde 
personenvennootschap met ~eperkte aan
sprakelijkheid zijn, de ene met als helper 
van de andere kan worden beschouwd 
in de zin van artikel 6 van voornoemd 
koninklijk besluit en derhalve artikel 7, 
I o van hetzelfde besluit, luidens hetwelk 
de' echtgenoot van de bijdrageplichtige 
niet als helper onder het statuut valt, 
geen toepassing vindt ; dat bov~ndi~~· 
naar luid van artikel 3 van het konmkhJk 
besluit van I9 december I967, « de 
echtgenote wordt geacht een van deze 
van haar man onderscheiden zelfstandige 
beroepsbezigheid uit te oefenen, wanneer 
zij bij de administratie der I;>elastingen 
bedrijfsinkomsten aangeeft, die van. een 
van die van haar man onderscheiden 
beroepsbezigheid voortkomen "; 

Overwegende dat, zonder op dit punt 
te worden aangevochten, het arrest 
vaststelt dat eiseres, evenals haar man, 
« deelbewijzen bezit in eenzelfde per
sonenvennootschap met beperkte aan
sprakelijkheid en erin een activiteit 
uitoefent, die de vennootschap ten goede 
komt " ; dat het arrest bovendien vast
stelt dat inderdaad een bedrag van 
IOO.OOO frank wordt aangegeven als 
uitgekeerd aan eiseres, met name « als 
aandeel van de echtgenote " ; 

Dat deze vaststellingen de beslissing 
wettig verantwoorden dat. eiseres geen 
helpster van haar man IS, maar een 
werkend vennoot en dienvolgens een 
bijdrageplichtig zelfstandige is; 

Dat het eerste middel en de eerste twee 
onderdelen van het tweede middel deze 
redenen niet bekritiseren en derhalve 
niet ontvankelijk zijn bij gebrek aan 
belang; 

W at het derde onderdeel van het 
tweede middel betreft : 

Dat het onderdeel niet kan worden 
aangenomen ; 

Over het derde middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 5~I, .IOI7, 
gewijzigd door de wetten van 24 JUlll I970 
en 30 juni I97l, 1042 van het Gerechtelijk 
Wetboek en 97 van de Grondwet, 

doordat het arrest eiseres veroordeelt 

tot de gedingkosten van beide aanleggen 
na de oorspronkelijke vordering van 
verweerder gegrond te hebben verklaard, 

terwijl, ee?·ste onderdeel, artikel I017, 
tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek 
bepaalt dat, behalve wanneer het geding 
roekeloos of tergend is, de overheid of de 
instelling, belast met het toepassen van 
de wetten en verordeningen bedoeld in 
de artikelen 580, 58 I en 582, I 0 en 2°, ter 
zake van vorderingen ingesteld door of 
tegen de gerechtigden, steeds in de kosten 
wordt verwezen, waaruit volgt dat de 
veroordeling van eiseres in de kosten van 
beide aanleggen ten deze niet wettelijk is 
uitgesproken (schending van de arti
kelen 58I, IOI7 en I042 van het Gerech
telijk Wetboek); 

tweede onderdeel, het arrest deze ver
oordeling tot de gedingkosten niet moti
veert, meer bepaald niet aanneemt noch 
voor bewezen verklaart dat het verweer 
van eiseres tergend en roekeloos zou zijn 
(schending van alle in het middel aange
haalde wetsbepalingen) : 

Overwegende dat, lui dens artikel I 0 I7, 
tweede lid, van het Gerechtelijk W etboek, 
de overheid of de instelling bela.st met 
het toepassen van de wette;'l- en yerorde
ningen bedoeld onder meer m artikel 58 I, 
steeds, behalve wanneer het geding 
roekeloos en tergend is, in de kosten wordt 
verwezen, doch alleen « ter zake van 
vorderingen ingesteld door of tegen de 
gerechtigden " ; 

Dat de vordering van verweerder niet 
het recht op uitkering maar de bijdrage
plicht betreft en derhalve niet ingesteld 
is tegen een gerechtigde maar tegen een 
bijdrageplichtige ; 

Dat het arrest, zonder schending van 
voornoemde bepaling of van een andere 
in het middel ingeroepen wetsbepaling, 
eiseres in de kosten veroordeelt ; 

Dat het middel naar recht faalt ; 

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

I6 januari I978.- 3e kamer.- Vom·
zitter, de H. Gerniers, raadsheer waar
nemend voorzitter. - Verslaggever, de 
H. Janssens. - Gel~jkluidende conclusie, 
de H. Lenaerts, advocaat-generaal. -
Pleite?'B, de HR. De Baeck en De Gryse. 
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3e KAMER.- 16 januari 1978. 

1° LOON.- BESCHERMING.- PREMIE 
DOOR DE WERKGEVER BETAALD AAN 
EEN VERZEKERINGSMAATSCHAPPIJ VOOR 
EEN GROEPSVERZEKERING TEN BE
HOEVE VAN ZIJN PERSONEEL.- LOON 
IN DE ZIN VAN ARTIKEL 2 VAN DE WET 
VAN 12 APRIL 1965. 

2° ARBEIDSONGEVAL. - BASISLOON. 
PREMIE DOOR DE WERKGEVER 

BETAALD AAN EEN VERZEKERINGS· 
MAATSCHAPPIJ VOOR EEN GROEPSVER· 
ZEKERING TEN BEHOEVE VAN ZIJN 
PERSONEEL. - MAAKT DEEL UIT VAN 
RET BASISLOON. 

1° De p1·emie die de we1·kgever aan een 
verzekeringsmaatschappij betaalt voo1· 
een groepsve1·zekMing ten behoeve van 
zijn personeel, is loon in de zin van 
a1·tikel 2 van de wet van 12 april 1965 
bet?·effende de bescherming van het loon 
der werknemers (1). 

2° De p1·emie die de werkgever aan een 
verzeke1·ingsmaatschappij betaalt voo1· 
een groepsverzekering ten behoeve van 
zijn personeel, maakt deel uit van het 
basisloon, dat in aanmerking komt voor 
de berekening van de arbeidsongevallen
vergoeding (2). (Wet van 10 april 1971, 
art. 35.) 

(NAAMLOZE VENNOOTSCHAP '' ASSURANTIE 
VAN DE BELGISCHE BOERENBOND », 

T. SCHOEFS.) 

ARREST. 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 24 september 197 5 door het 
Arbeidshof te Antwerpen gewezen ; 

Over het vierde middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 34, 35 van 
de Arbeidsongevallenwet van 10 april 
1971, en 2 van de wet van 12 april 1965 
betreffende de bescherming van het loon 
der werknemers, 

doordat het arrest beslist dat, met het 

(1) en (2) Raadpl. omtrent het begrip loon 
cass., 24 mei 1972 (A1·r. cass., 1972, blz. 894), 
18 december 1974 (ibid., 1975, blz. 460) en 
20 april 1977 (ibid., 1977, blz. 862), alsmede 
de conclusies van het openbaar ministerie 

oog op de door eiseres aan verweerder 
uit te keren vergoeding wegens het 
ongeval op de weg naar en van het werk, 
waarvan verweerder het slaohtoffer is 
geweest, de premie, door de werkgever 
betaald ter uitvoering van de groeps
verzekering die hij ten behoeve van zijn 
personeel had afgesloten, deel uitmaakt 
van het in aanmerking te nemen basis
loon, om de redenen dat het tweede lid 
van artikel 2 van voormelde wet van 
12 april 1965 een uitzondering maakt 
op het algemene loonbegrip dat in het 
eerste lid van hetzelfde artikel te vinden 
is en waar, onder punt 3, het aandeel van 
de werkgever in de premies van de 
groepsverzekering thuishoort, dat ge
zegde uitzondering niet voor een exten
sieve toepassing vatbaar is, dat zij aileen 
betrekking heeft op de aanvullende 
pensioenuitkeringen als dusdanig doch 
niet op de premies voor een gemengde 
verzekering, dat men de premies niet mag 
gelijkstellen met de bedongen uitkerin
gen, vermits zij een risioo dekken, en dat 
derhalve eiseres ten onrechte inriep dat 
het ten deze ging om vergoedingen 
rechtstreeks of onreohtstreeks betaald als 
een aanvulling van de voordelen toe
gekend voor de verschillende takken van· 
de sociale zekerheid, welke niet deel 
uitmaken van het basisloon, 

terwijl in gezegde motivering de rech
ters impliciet hebben aangenomen, of 
althans niet hebben ontkend, dat de ten 
deze in de groepsverzekering bedongen 
uitkeringen een aanvulling uitmaakten 
van de voordelen toegekend voor de 
versohillende takken van de sociale 
zekerheid, zodat de premies die de 
werkgever aan de verzekeringsmaat
schappij betaalt, ten einde aan de werk
nemers een dergelijk aanvullend voordeel 
te verschaffen, uit het basisloon uitge
sloten zijn op grond van artikel 2, 
inzonderheid tweede lid, 3°, van voor
melde wet van 12 april1965, waarnaar de 
artikelen 34 en 35 van de Arbeids
ongevallenwet verwijzen met het oog 
op het bepalen van de aan het slachtoffer 
uit te keren vergoeding ; 

en terwijl, indien men weliswaar een 
ondersoheid kan maken tussen enerzijds 
de premies en anderzijds de bedongen 
uitkeringen, die premies niet bedoeld 

bij de voornoemde arresten, verschenen in 
Journal des b·ibunaux du tmvail, 1972, blz. 202, 
1975, blz. 53, en 1977, blz. 180; raadpl. ook 
cass., 19 juni 1974 (Arr. cass., 1974, blz. 1154) 
en 12 september 1977, supra, blz. 41. 
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worden door het eerste lid, punt 3, van 
artikel 2 van voormelde wet van 12 april 
1965, aangezien die premies geenszins in 
geld waardeerbare voordelen zijn, doch 
geldsommen uitmaken, die echter niet 
aan de werknemer maar aan de verzeke
ringsmaatschappij worden uitbetaald, 
ten einde aan de werknemer bijkomende 
voordelen te verschaffen, zoals bedoeld 
in het 3° van het tweede lid van artikel 2 
van gezegde wet, zodat het arrest gezegd 
artikel 2 en tevens de naar dit ar
tikel 2 verwijzende artikelen 34 en 35 
van voormelde Arbeidsongevallenwet 
schendt: 

Wat het eerste onderdeel betreft : 

Overwegende dat het arrest niet beslist 
over de vraag of de uitkeringen, op grond 
van de groepsverzekering, moeten be
schouwd worden als een aanvulling van 
de voordelen toegekend voor de ver
schillende takken van de sociale zeker
heid ; dat het arbeidshof er zich kon mee 
vergenoegen en er zich ook toe heeft 
beperkt te beslissen dat, hoe dan ook, 
artikel 2, derde lid, 3°, van de wet van 
12 april 1965 betreffende de bescherming 
van het loon der werlmemers vreemd is 
aan premies, zelfs indien zou worden 
aangenomen dat integendeel de uitke
ringen wel bedoeld zouden zijn in die 
tekst; 

Dat het onderdeel feitelijke grondslag 
mist; 

Wat het tweede onderdeel betreft : 

Overwegende dat geldsommen die aan 
derden worden uitbetaald door de werk
gever, nu de werknemer aanspraak kan 
maken op die uitbetaling en hij zijn recht 
stoelt op de arbeidsovereenkomst, deel 
uitmaken van het loon omschreven in 
artikel 2, eerste lid, van de wet van 
12 april 1965; 

Dat het onderdeel faalt naar recht ; 

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

16 januari 1978.- 3e kamer.- Voor
zitter, de H. Gerniers, raadsheer waar
nemend voorzitter. - Verslaggeve1·, de 

(1) Het openbaar ministerie was van oordeel 
dat de premie voor een groepsverzekering, 
die de werkgever niet aan de werknemer 
maar aan de verzekeringsmaatschappij be
taalt, geen loon in de zin van artikel 2 van 
de wet van 12 april1965 is, omdat deze premie 

H. Janssens. - Andersluidende con
clusie (1), de H. Lenaerts, advocaat
generaal. - Pleiters, de HH. Bayart en 
Biitzler. 

2• KAMER. - 17 januari 1978. 

1° BEWIJS. - STRAFZAKElN. - B:m
KLAAGDE DIE EEN FElT AANVOERT DAT 
HET BESTAAN VAN HET MISDRIJF UIT
SLUIT.- VEROORDELElND VONNIS HIER
OP GEGROND DAT DE BEKLAAGDE HET 
AANGEVOERDE FElT NIET BEWIJST. -
SCHENDING VAN DE WETTELIJKE RE
GELS INZAKE DE BEWIJSVOERING. 

2° STRAF. - VERVALLElNVElRKLARING 
VAN HET RECHT TOT STUREN ALS STRAF 
UITGESPROKEN. - BESTANDDElElL VAN 
DE STRAF. 

3° CASSATIE. - OMVANG. - STRAF
ZAKElN. - STRAFVORDElRING. - VEV
OORDELING TOT EEN ElNKELEl GEVAN
GENISSTRAF EN EEN GELDBOETE 
WEGENS VIER MISDRIJVEN. - VEROOR
DELING BOVENDIEN TOT VERVALLElN
VERKLARING VAN HElT RECHT BEPAALDEl 
VOERTUIGEN TE BESTUREN, VER
VALLENVERKLARING DIE ALLEElN WE
GENS TWEE VAN DIE MISDRIJVEN KON 
WORDEN UITGESPROKEN.- 0NWETTE
LIJKHEID VAN DE VEROORDELING 
WEGENS LAATSTVERMELDE TWEE MIS
DRIJVEN.- GEHELE VERNIETIGING. 

1° W anneer de beklaagde een feit aanvoe1·t 
dat het bestaan van het misdrijj uitsluit, 
worden de wettelijke 1•egels inzake bewijs
voering miskend door het vonnis dat de 
beklaagde vero01·deelt op grand alleen 
dat hij het aangevoe1•de jeit niet be
wijst (2). (Artt. 154 en 176 Sv. ; alge
meen beginsel van de bewijsvoering in 
strafzaken). 

2° De ve1·vallenvM·klm·ing van het recht 
bepaalde moto1·voertuigen te besturen, 
welke met toepassing van artikel 38 van 
de Wet betreffende de politie over het 

geen voordeel is dat aan de werknemer 
toekomt. 

(2) Oass., 18 oktober en 29 november 1977, 
supm, blz. 220 en 358 ; vgl. cass., 21 december 
1977, supra, blz. 495. 
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wegvm·keer als stTaj wo?'dt uitgesp?'oken, 
is een bestanddeel van de stmf opgelegd 
wegens een van de in genoemd m·tikel 
ve?'melde misdTijven en geen afzonde1'lijke 
straf (1). (Impliciete oplossing.) 

3° W anneer de beklaagde we gens vieT 
misd1'ijven tot een enkele gevangenisstraf 
en een geldboete is veToo1•deeld en de 
reohter bovendien als st1·aj vervallen
ve1'kla1'ing van het 1'eoht bepaalde moto1'
voeTtuigen te bestu1·en heejt opgelegd, en 
deze ve1·vallenve1'klaring alleen wegens 
twee van die misdTijven kon wo?'den 
uitgesp1'oken, brengt de veTnietiging 
wegens onwettelijkheid van de veToo1'
deling wegens laatstveTmelde twee mis
d1'ijven ve1'nietiging mede van de vol
ledige vemo?'deling en dus ook in zove1'1'e 
zij op de andeTe misd1'ijven betrekking 
heeft (2). (Impliciete oplossing.) 

(MOREELS.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 13 oktober 1977 door de 
Oorrectionele Rechtbank te Gent in 
boger beroep gewezen ; 

Over bet middel afgeleid uit de mis
kenning van de regels van de bewijslast 
in strafzaken, 

doordat bet vonnis eiser veroordeelt 
wegens bet sturen van een voertuig op 
een open bare plaats in staat van dronken
scbap en van strafbare alcoholintoxicatie, 
op grond dat : " de beklaagde om 
20 uur 10' een ongeval veroorzaakte ; hij 
rond 22 uur 15' in dronken toestand werd 
aangetroffen ; hij aan de rijkswacht 
weigerde iets te verklaren over zijn 
drankverbruik ; hij thans inroept na het 
ongeval verschillende whisky's te bebben 
gedronken ; bij faalt hiervan het bewijs 
te leveren, nu hij zelfs weigert op te geven 
waar bij deze drank zou verbruikt 
bebben », 

te1'wijl niet op de beklaagde de last rust 
aan te tonen dat hij niet in staat van 
dronkenscbap of van strafbare alcohol
intoxicatie heeft gestuurd, maar wel het 

(1) Cass., 10 februari 1976 (Arr. cass., 1976, 
blz. 677). 

(2) Raadpl. cass., 10 februari 1976, vermeld 
in noot 1 hierboven en 14 september 1976 
(A1'1'. cass., 1977, blz. 49). 

openbaar ministerie die misdrijven moet 
bewijzen ; de beklaagde bovendien niet 
verplicht is uitleg te verschaffen over 
zijn drankverbruik en helemaal niet 
behoeft te bewijzen dat hij slechts na 
het ongeval verschillende whisky's heeft 
gedronken, vermits het openbaar minis
terie moet aantonen dat de beklaagde 
op het ogenblik dat hij stuurde, dronken 
was en zijn bloed een strafbaar alcohol
gehalte had : 

Overwegende dat het vonnis eiser 
onder meer veroordeelt, wegens vier 
misdrijven samen, zijnde A : het sturen 
van een personenwagen op de openbare 
weg in staat van dronkenschap, B : zo
danig sturen in staat van strafbare 
alcoholintoxicatie, beide telastleggingen 
gepleegd zijnde in staat van bijzondere 
herhaling, 0 : openbare dronkenschap, 
D : als bestuurder op de openbare weg, 
die rechts afslaat, niet zo dicht mogelijk 
bij de rechterrand van de rijbaan te zijn 
gebleven, tot een enkele straf, bestaande 
in een gevangenisstraf van een maand, 
een geldboete van 300 frank en verval 
van het recht bepaalde motorvoertuigen 
te besturen gedurende een termijn van 
zes maanden ; 

Overwegende dat eiser in zijn conclusie 
had gesteld dat de telastleggingen A en B 
niet waren bewezen ; dat hij op het 
ogenblik dat hij door de rijkswacht werd 
tegengehouden en aan de ademtest en 
bloedproef werd onderworpen, niet achter 
het stuur zat en in de twee voorafgaande 
uren geen wagen had bestuurd ; dat hij 
nog niet gedronken had toen hij zijn 
voertuig na het ongeval parkeerde ; dat 
hij pas achteraf verschillende whisky's 
had gedronken ; dat, indien hij geweigerd 
had uitleg te verschaffen over zijn drank
verbruik, dit enkel en alleen was omdat 
hij de betrokken herbergiers niet in het 
gedrang wou brengen ; 

Overwegende dat het vonnis, door de 
veroordeling enkel te gronden op de in 
het middel aangehaalde redenen, eiser 
als beklaagde ten onrechte het bewijs 
oplegt van het door hem aangevoerde 
feit waardoor het bestaan van de hem 
sub A en B ten laste gelegde misdrijven 
werd uitgesloten ; dat de veroordeling 
wegens die misdrijven derhalve niet 
wettelijk is verantwoord ; 

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

de substantiele of op straffe van nietig
heid voorgeschreven recbtsvormen in 
acht zijn genomen en de beslissing 
overeenkomstig de wet is gewezen ; 
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Om die redenen, vernietigt het bestre
den vonnis in zoverre het beslist ten 
aanzien van de telastleggingen A, B, 0 
en D en over de kosten ; verwerpt de 
voorziening voor het overige ; beveelt dat 
van dit arrest melding zal worden 
gemaakt op de kant van de gedeelte~ijk 
vernietigde beslissing ; veroordeelt e1ser 
in een derde van de kosten ; laat de 
overige kosten ten laste van de Staat ; 
verwijst de aldus beperkte zaak naar de 
Correctionele Rechtbank te Oudenaarde, 
zitting houdende in hager beroep. 

17 januari 1978.- 2e kamer.- Voor
zitter, Ridder de Schaetzen, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - Verslaggever, 
de H. Soetaert. - Gelijkluidende con
clusie, de H. Tillekaerts, advocaat
generaal.- Pleiter, de H. Overdenborger 
(van de balie te Gent). 

2e KAMER. - 17 januari 1978. 

VOORZIENING IN CASSATIE. 
STRAFZAKEN. - ARREST VAN DE 
KAMER VAN INBESOHULDIGINGSTELLING 
WAARBIJ WORDT BESLIST DAT DE VOOR· 
LOPIGE HEOHTENIS WORDT GEHAND · 
HAAFD. - LATERE INVRIJHEIDSTEL· 
LING. - VOORZIENING ZONDER BE· 
STAANSREDEN. 

De voorziening van de verdachte tegen een 
arrest van de kamer van inbeschuldiging
stelling waarbij is beslist dat zijn 
voorlopige hechtenis wordt gehandhaafd, 
heeft geen bestaansreden meer wanneer 
achteraf, vooraleer het Hof over de 
voorziening beslist, aan deze heohtenis 
een einde is gemaakt ( 1). 

(MERTENS.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 22 november 1977 door de 
kamer van inbeschuldigingstelling van 

(1) 0ass., 8 en 23 maart 1976 (A1·r. cass., 
1976, biz. 771 en 857) en 29 maart 1977 (ibid., 
1977, biz. 824). 

het Hof van Beroep te Antwerpen 
gewezen; 

Overwegende dat het arrest de beschik
king van de raadkamer bevestigt, waarbij 
de voorlopige hechtenis van eiser wordt 
gehandhaafd ; 

Overwegende dat eiser in vrijheid werd 
gesteld bij beschikking van 9 december 
1977 van de raadkamer van de Recht bank 
van Eerste Aanleg te Antwerpen, waar
tegen geen hoger beroep werd ingesteld ; 

Dat derhalve de voorziening geen reden 
van bestaan meer heeft ; 

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

17 januari 1978.- 2e kamer.- Voor
zitter, Ridder de Schaetzen, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - Verslaggever, 
de H. Lebbe.- Gelijkluidende oonolusie, 
de H. Tillekaerts, advocaat-generaal. 

2e KAMER. - 17 januari 1978. 

10 TAALGEBRUIK.- STRAFZAKEN.
NIETIGHEID TEN GEVOLGE VAN SOHEN· 
DING VAN DE WET VAN 15 JUNI 1935.
LATERE BESLISSING OP TEGENSPRAAK 
EN NIET LOUTER VOORBEREIDENDE 
BESLISSING.- NIETIGHEID GEDEKT. 

2o RECHTEN VAN DE VERDEDI
GING.- STRAFZAKEN.- BESLISSING 
GEGROND M.N. OP EEN BETWISTE VER· 
KLARING. - GEGEVENS WAAROP DE 
BESLISSING VAN DE REOHTER BERUST 
REGELMATIG ONDERWORPEN AAN DE 
VRIJE BESPREKING VAN DE P ARTIJEN. 
- GEEN SOHENDING VAN DE REOHTEN 
VAN DE VERDEDIGING. 

3o CASSATIEMIDDELEN. - STRAF· 
ZAKEN. - STRAFVORDERING. - EEN 
ENKELE STRAF UITGESPROKEN WEGENS 
VERSOHEIDENE MISDRIJVEN.- MIDDEL 
DAT ENKEL BETREKKING HEEFT OP EEN 
VAN DEZE MISDRIJVEN. STRAF 
WETTELIJK VERANTWOORD DOOR EEN 
ANDER MISDRIJF. NIET ONTVANKE· 
LIJK MIDDEL. 

1o Nietigheid ten gevolge van sohending 
van de bepalingen van de wet van 
15 juni 1935 op het gebruik der talen 
in gereohtszaken is gedekt door de latere 
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beslissing die niet louter voorbereidend 
en op tegenspraak gewezen is en die zelf 
door geen uit de schending van die wet 
voo1·tvloeiende nietigheid is aangetast (1). 
(Art. 40, tweeds lid, wet van 15 juni 
1935.) 

2° Schending van de 1·echten van ve1·dedi
ging kan niet woTden afgeleid uit de 
enkele omstandigheid dat de beslissing 
van de Techter met name steunt op een 
do01· de eiser betwiste verklaring, als 
de gegevens welke de Techter voldoende 
heeft geacht om tot zijn overtuiging te 
komen regelmatig aan de vrije bespre
king van de paTtijen zijn ondm·
wo1·pen (2). (Algemeen beginsel van 
de rechten van de verdediging.) 

3° W anneer we gens verscheidene misd1·ijven 
een enkele stmf is uitgesproken, is niet 
ontvankelijk, bij gebTek aan belang, 
de vordering tot veTnietiging van de 
beslissing op de stmfvoTdering, gegrond 
op een middel dat enkel bet1·ekking heeft 
op een van deze misdrijven, als de 
uitgesproken stmf wettelijk verantwoord 
blijjt door een ander misdrijj (3). 
(Artt. 411 en 414 Sv.) 

(VAN STEEN EN ANCKAERT.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 21 oktober 1977 door het Hof 
van Beroep te Antwerpen gewezen ; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 11, 30, 31, 
32, 40 van de wet van 15 juni 1935 op 
het gebruik van de talen in gerechtszaken, 
zoals gewijzigd door de wet van 8 maart 
1948, 870 van het Gerechtelijk Wetboek, 
1315, 1349 van het Burgerlijk Wetboek 
en 6-1 van het Verdrag 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 maart 1955, en van de 
algemene rechtsbeginselen van de eerbied 
voor de rechten van de verdediging en 
van de bewijslast in strafzaken, 

(1) Cass., 11 oktober 1977, sup1•a, blz. 195. 
(2) Raadpl. cass., 7 januari, 12 maart en 

22 april 1974 (A1'1'. cass., 1974, blz. 500, 768 
en 869). 

(3) Cass., 6 september 1977 en 4 januari 
1978, sttpra, blz. 13 en 532. 

doordat het arrest eiser strafrechtelij k 
veroordeelt uit hoofde van de telast
leggingen A en 0, zijnde achtereen
volgens het houden van een huis van 
ontucht en het als souteneur hebben 
geleefd op kosten van een persoon van 
wie hij de prostitutie exploiteert, en 
eiseres uit hoofde van de telastlegging A, 
op grond dat de verklaring van Debono 
geenszins nietig is vermits uit het proces
verbaal blijkt dat de hulp van zekere 
Empsten J ozef als tolk ingeroepen werd 
en uit de regelmatig bij het dossier 
gevoegde kostenstaten blijkt dat deze 
persoon inspecteur van de politie is en 
beedigde tolk in overheidsdienst ; dat 
zulks waar dient geacht behoudens 
tegenbewijs, 

terwijl, eeTste onderdeel, Debono haar 
verklaring in het Engels heeft afgelegd 
en die derhalve in dezelfde taal in het 
kwestieuze proces-verbaal had moeten 
weergegeven worden, ook al waren haar 
verklaringen afgelegd in aanwezigheid 
van een tolk (schending van de arti
kelen 11, 30, 31, 32 en 40 van de wet 
van 15 juni 1935) ; 

tweede ondm·deel, de eisers geen kennis 
hebben kunnen nemen van de verklarin
gen van Debono in de Engelse taal, 
waarin deze ze gedaan had ; de eisers 
slechts kennis hebben gehad van een 
N ederlandse vertaling en elke vertaling 
op interpretaties steunt, die de eisers 
moesten kunnen onderzoeken, zodat hun 
rechten van verdediging miskend werden 
(schending van het bedoeld algemeen 
rechtsbeginsel en van artikel 6-1 van 
het verdrag van 4 november 1950); 

derde onderdeel, de vermelding op een 
later neergelegde kostenstaat vermel
dende dat Ernpsten J ozef een beedigde 
tolk was geenszins het wettelijk bewijs 
levert dat deze, bij het opstellen van het 
kwestieuze proces-verbaal, aan die ver
eisten voldeed; het bewijs van die 
hoedanigheid door het openbaar minis
terie dient geleverd te worden aan de 
hand van de eedaflegging van deze tolk 
en verrnoedens niet volstaan (schending 
van de artikelen 30, 31 en 40 van de wet 
van 15 juni 1935, van het algemeen 
rechtsbeginsel inzake het bewijs in 
strafzaken en van de artikelen 870 van 
het Gerechtelijk Wetboek, 1315 en 1349 
van het Burgerlijk Wetboek) : 

Overwegende dat uit de stukken 
waarop het Hof vermag acht te slaan 
niet blijkt dat de nietigheid, welke eiser 
thans afleidt uit een schending van de 
wet van 15 juni 1935 op het gebruik van 
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de talen in gerechtszaken bij het opspo
ringsonderzoek, voor of door de eerste 
rechter werd opgeworpen ; dat de be
weerde nietigheid derhalve, overeen
komstig artikel 40, tweede lid, van de 
genoemde wet, reeds gedekt was door 
het op tegenspraak gewezen en niet 
zuiver voorbereidend beroepen vonnis, 
dat zelf niet door enige nietigheid voort
vloeiend uit een schending van de ge
noemde wet is aangetast ; 

Overwegende dat het hof van beroep, 
door, zoals ten deze, bij ontstentenis van 
enige conclusie tot het horen van de 
genoemde Debono als getuige, zijn 
beslissing onder meer te steunen op de 
betwiste verklaring, waarover eiser vrije
lijk, zij het op de door de wet geregelde 
wijze, verweer heeft kunnen voeren, 
noch diens recht van verdediging noch 
diens recht op een eerlijk proces schendt 
en evenmin de bewijslast op eiser legt ; 
dat, in strafzaken, wanneer, zoals ten 
deze, de wet geen bijzonder bewijsmiddel 
oplegt, de rechter op onaantastbare wijze 
in feite oordeelt of de betrokken vertaler 
de hoedanigheid heeft van beedigd 
vertaler en, nu hij de gegevens vermeldt 
waarop hij zijn beslissing grondt, de 
bewijslast niet op de eisers legt ; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen ; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van artikel 380bis, 2D en 3D, 
van het Strafwetboek, zoals gewijzigd 
door de wet van 21 augustus 1948, en 
van het algemeen rechtsbeginsel van de 
bewijslast in strafzaken, 

doordat het arrest eiser strafrechtelijk 
veroordeelt uit hoofde van de telast
legging 0, op grond dat beide eisers 
geleefd hebben van de sauna die zij samen 
uitgebaat hebben en onder meer van de 
feiten van prostitutie die er door eiseres 
met het medeweten van eiser werden 
begaan ; dat eiser dus althans gedeeltelijk 
geleefd heeft op kosten van eiseres, zijn 
echtgenote, waarvan hij de prostitutie 
exploiteerde, 

terwijl, ee1·ste ondm·deel, eiser in zijn 
conclusie uitdrukkelijk staande hield 
dat uit geen enkel stuk in het dossier 
bleek dat hij van zijn vrouw geld ontving 
en geheel of gedeeltelijk op haar kosten 
zou geleefd hebben; het arrest ten 
onrechte het bewijs van die feiten uit de 
loutere exploitatie van het ontuchthuis 
a:fieidt (schending van het algemeen 
rechtsbeginsel en van artikel 380bis, 
2D en 3D, van het Strafwetboek) ; 

tweede ondm·deel. eiser ten onrechte als 

souteneur werd veroordeeld, daar hij 
geenszins geheel of gedeeltelijk op kosten 
van zijn vrouw leefde, wier prostitutie 
hij zou geexploiteerd hebben (schending 
van artikel 380bis, 3D, van het Straf
wetboek): 

Overwegende dat het middel, nu het 
enkel de telastlegging sub 0 betreft, 
terwijl de tegen eiser uitgesproken enkele 
straf wettelijk verantwoord blijft door 
het misdrijf sub A, niet tot cassatie kan 
leiden en derhalve bij gebrek aan belang 
niet ontvankelijk is ; 

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

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

17 januari 1978.- 2e kamer.- Voor
zitter, Ridder de Schaetzen, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - Verslaggever, 
de H. Soetaert. - Gelijkluidende con
clusie, de H. Declercq, advocaat-generaal. 
- Pleite1·, de H. Houtekier. 

2e KAMER. - 17 januari 1978. 

1 D VEROORDELING MET UITSTEL 
EN OPSOHORTING VAN DE VER
OORDELING. - UITSTEL VAN DE 
TENUITVOERLEGGING. VROEGERE 
VEROORDELING TOT EEN CRIMINELE 
STRAF OF TOT EEN HOOFDGEVANGENIS
STRAF VAN MEER DAN ZES MAANDEN.
VEROORDELING DIE IN KRACHT VAN GE
WIJSDE IS GEGAAN, OP 'T OGENBLIK 
DAT DE VEROORDEELDE EEN NIEUW 
MISDRIJF PLEEGT. - VEROORDELING 
WEGENS DIT MISDRIJF MET UITSTEL. 
- 0NWETTELIJKHEID. 

2D VOORZIENING IN OASSATIE. 
VORM. - STRAFZAKEN. - VOORZIE
NING VAN RET OPENBAAR MINISTERIE 
OF VAN DE BURGERLIJKE PARTIJ. -
VERWEERDER IN HECHTENIS.- VooR
LEZING DOOR DE GRIFFIER VAN DE 
VERKLARING VAN VOORZIENING. 
V ASTSTELLING. - MODALITEITEN. 

3D OASSATIE. - OMVANG. - STRAFZA-



-600-

KEN.- VEROORDELENDE BESLISSING. 
- 0NWETTELIJKHEID VAN DE BESLIS
SING WAARBIJ UITSTEL WORDT VER
LEEND. - VOLLEDIGE VERNIETIGING. 

1° W anneer een beklaagde, die reeds ver
oordeeld is tot een m·iminele straf of tot 
een hoofdgevangenisstraf van mee?' dan 
zes maanden, een misdrijf heeft gepleegd 
nadat deze veroordeling in kracht van 
gewijsde was gegaan, kan de rechter, 
bij wie de niet~we vervolging aanhangig 
is, niet bevelen dat de tenuitvoerlegging 
van zifn vonnis of van het geheel of van 
een gedeelte van de hoofd- of aanvullende 
stmffen die hif aan deze beklaagde 
oplegt zal uitgesteld worden ( 1), zelfs 
indien uitstel was verleend voor· een deel 
van de vr·oegere veroordeling en met 
name voor de gevangenisstraf van meer 
dan zes maanden. (Art. 8 wet van 
29 juni 1964.) (Impliciete oplossing.) 

2° Aan het bij artikel 418, lid 2, van het 
W etboek van Strafvor·dering vastgestelde 
vormvoorsohrift wordt voldaan als de 
griffier, in plaats van op de akte zelf van 
de verklaring van voorziening van het 
openbaar· ministerie of van de burgerlifke 
partij te vermelden dat zif voorgelezen is 
aan een Ve?'weerder in hechtenis, deze 
voor·lezing op authentieke wijze vaststelt 
door een onde?·soheiden akte ervan op 
te maken die hij en de gedetineerde gete
kend hebben of waarop vermeld wordt 
dat deze niet kon of niet heeft willen 
tekenen (2). (Impliciete oplossing.) 

3° W anneer een vonnis ve?·nietigd wordt 
wegens onwettelifkheid van de beslissing 
waarbij aan de veroordeelde uitstel wordt 
verleend voor de tenuitvoerlegging van 
de hele straf of van een deel ervan, slaat 
de ver·nietiging op de hele veroorde
ling (3). 

(PROOUREUR DES KONINGS TE GENT, 
T. MOENEOLAEYE.) 

ARREST. 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 5 december· 1977 in hoger 
beroep gewezen door de Correctionele 
Rechtbank te Gent ; 

I. In zoverre de voorziening gericht is 

(1) Oass., 8 januari 1968 (A1•r. cass., 1968, 
blz. 625). 

tegen de veroordeling van eiser wegens 
het feit van de telastlegging A : 

Over het middel afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 97 van de Grondwet 
en 8, § 1, van de wet van 29 juni 1964 
betreffende de opschorting, het uitstel 
en de probatie, 

doordat het vonnis verweerder, A) we
gens het sturen van een voertuig op de 
openbare weg, spijt het tegen hem uitge
sproken verval, B) om als bestuurder op 
de openbare weg, bij het uitvoeren van 
een belangrijke zijdelingse verplaatsing, 
zijn voornemen daartoe niet duidelijk en 
tijdig te hebben kenbaar gemaakt, ver
oordeelt tot een maand gevangenisstraf 
met uitstel van tenuitvoerlegging ge
durende vijf jaar voor het feit A en 
30 frank geldboete voor het feit B, 

terwifl uit het aan het dossier toege
voegd eensluidend verklaard afschrift 
van een in kracht van gewijsde gegaan 
arrest van het Hof van Beroep te Gent 
van 24 september 197 5 blijkt dat ver
weerder bij dit arrest tot een gevangenis
straf van meer dan het door voormeld 
artikel 8, § 1, bepaalde maximum van 
zes maanden, en wel tot een gevangenis
straf van negen maanden was veroor
deeld: 

Overwegende dat luidens artikel 8, § 1, 
van de wet van 29 juni 1964 betreffende 
de opschorting, het uitstel en de probatie, 
het vonnisgerecht het uitstel van de 
tenuitvoerlegging van het arrest of van 
de hoofdstraffen of van een gedeelte 
ervan slechts gelasten kan, indien de 
veroordeelde nog geen veroordeling heeft 
ondergaan tot een criminele straf of een 
hoofdgevangenisstraf van meer dan zes 
maanden; 

Overwegende dat uit het in het middel 
vermelde stuk van het dossier blijkt dat 
verweerder bij arrest van 24 september 
197 5 van het Hof van Beroep te Gent tot 
een hoofdgevangenisstraf van negen 
maanden veroordeeld werd en dat dit 
arrest in kracht van gewijsde was gegaan 
toen verweerder het misdrijf pleegde dat 
tot de nieuwe vervolging aanleiding gaf ; 

Dat de correctionele rechtbank dien
volgens geen uitstel van tenuitvoer
legging kon toestaan ; 

(2) Oass., 20 juli 1967 (Arr. cass., 1967, 
blz. 1321). 

(3) Cass., 7 januari 1974 (Arr. cass., 1974, 
blz. 502). 


