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Dat het middel gegrond is; (DE oooK.) 

Om die redenen, vernietigt het bestre
den vonnis in zoverre het uitspraak doet 
over het feit van de telastlegging A 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 ; laat de kosten ten laste van 
de Staat ; verwijst de aldus beperkte 
zaak naar de Oorrectionele Rechtbank 
te Oudenaarde, zitting houdende in 
hager beroep. 

17 januari 1978.- 2e kamer.- Voor
zitter, Ridder de Schaetzen, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - Verslaggever, 
de H. Delva. - Gelijkluidende conclusie, 
de H. Ballet, advocaat-generaal. 

2e KAMER. - 17 januari 1978. 

VERWIJZING VAN EEN RECHT
BANK NAAR EEN ANDERE. -
STRAFZAKEN. - GEWETTIGDE VER
DENKING.- VERZOEK WAARIN WORDT 
AANGEVOERD DAT DE REORTBANK DOOR 
TE WEIGEREN RET ONDERZOEK VAN 
EEN ZAAK TE SORORSEN EN DEZE VOOR 
UITSPRAAK TEN GRONDE OP EEN LATERE 
TEREORTZITTING TE STELLEN, BLIJK 
ZOU REBBEN GEGEVEN VAN PARTIJDIG· 
REID EN VOORAFGAANDE BEOORDELING. 
- VASTSTELLING DOOR RET HoF VAN 
0ASSATIE DAT DEZE GEGEVENS GEEN 
VOLDOENDE REDEN TOT GEWETTIGDE 
VERDENKING KUNNEN ZIJN. - VER· 
WERPING VAN RET VERZOEK. 

Het Hof van Oassatie verwerpt het verzoek 
tot verwijzing van een rechtbank naar 
een andere we gens gewettigde verdenking, 
als het vaststelt dat de tot staving van 
het verzoek aangevoerde gegevens, die 
gesteund zijn op de verwerping van een 
verzoek tot schorsing, geen voldoende 
reden zijn om tegen dat eerste gerecht 
gewettigde ve?·denking te kunnen doen 
ontstaan (1). (Artt. 542 en 545 Sv.) 

(1) Raadpl. cass., 7 januari 1975 (.Arr. cass., 
1975, biz. 510). 

ARREST. 

RET HOF; - Gelet op de verzoek
schriften van 25 november en 6 december 
1977, op 6 december 1977 ter griffie van 
het Hof neergelegd en door eiser genoemd 
" verzoek tot verwijzing naar een andere 
rechtbank op grand van gewettigde 
verdenking in de zaak nr. 28.820/75/10 
van de Oorrectionele Rechtbank, 6e 1m
mer, te Dendermonde >> ; 

Overwegende dat eiser voor de ge
noemde rechtbank werd gedagvaard 
wegens inbreuk op artikel 10, 1°, van 
de wet van 20 juni 1964 betreffende het 
toezicht op voedingswaren of -stoffen ; 

Overwegende dat het verzoek de 
rechtbank beschuldigt van partijdigheid 
en voorafgaande beoordeling op grond 
dat dit rechtscollege spijt eisers conclusie 
van 16 oktober 1977 en 14 november 
1977 strekkende tot schorsing van de 
zaak, deze bij tussenvonnis van 21 no
vember 1977 voor uitspraak heeft gesteld 
op een latere datum, en aldus de rechten 
van de verdediging heeft geschonden ; 

Overwegende dat deze beslissing niet 
van die aard is dat zij een gewettigde 
verdenking kan doen ontstaan ; 

Om die redenen, en ongeacht de 
stukken door eiser ter griffie van het Hof 
neergelegd op 11 januari 1978, zijnde 
buiten de door artikel 420bis, eerste lid, 
van het W etboek van Strafvordering 
bepaalde termijn, verwerpt.het verzoek; 
veroordeelt eiser in de kosten. 

17 januari 1978. - 2e kamer. 
Voo1·zitter en Verslaggever, Ridder de 
Schaetzen, raadsheer waarnemend voor
zitter. - Gelijkluidende conclusie, de 
H. Ballet, advocaat-generaal. 

26 KAMER. - 17 januari 1978. 

1° HERZIENING. - NIEuw FEIT. 
VEROORDELING TOT EEN ENKELE STRAF 
WE GENS VERSOREIDENE MISDRIJVEN. 
- AANVOEREN VAN EEN NIEUW FElT 
W AARUIT DE ONSORULD VAN DE VER
OORDEELDE LIJKT VOORT TE VLOEIEN 
BETREKKELIJK SOMMIGE VAN DIE MIS-
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DRIJVEN. - 8TRAF BLIJFT VERANT· 
WOORD DOOR DE ANDERE MISDRIJVEN. 
- 0NTVANKELIJKHEID VAN DE VORDE· 
RING TOT HERZIENING BETREKKELIJK 
DE EERSTE MISDRIJVEN. 

2° HERZIENING. - 0MSTANDIGHEDEN 
DIE DE VEROORDEELDE TIJDENS HET 
PROOES NIET KAN BEWIJZEN. - GE
GEVENS DIE VOLGEN UIT EEN NIEUW 
DESKUNDIGENONDERZOEK DAT OP VER· 
ZOEK VAN DE VEROORDEELDE vVERD 
VERRIOHT, - VEROORDEELDE DIE NIET 
VERANTWOORDT DAT HIJ TEN TIJDE VAN 
HET PROOES DE OMSTANDIGHEDEN NIET 
KON AANVOEREN WELKE HIJ TRANS 
AANVOERT. - NIET ONTVANKELIJKE 
VORDERING. 

3° HERZIENING. - DESKUNDIGEN
ONDERZOEK. - NIEUW FElT. - BE
GRIP. 

1° W anneer een enkele straf voor verschei
dene misd1·ijven werd ~titgesproken, is 
een vordering tot he1·ziening die regel
matig werd ingesteld en steunt op het 
aanvoeren van een nieuw jeit waaruit 
het bewijs van veroordeeldes onschuld 
inzake bepaalde van die misdrijven zou 
volgen ontvankelijk wat betrejt die 
misdrijven zelfs wanneer de straj ten 
gevolge van de ande1·e misdrijven wette
lijk gerechtvaardigd is (1). (Artt. 443, 
3°, 444 en 445, derde lid, Sv. [wet van 
18 juni 1893].) (Impliciete oplossing.) 

2° Niet ontvankelijk is de v01·dering tot 
herziening die steunt op gegevens uit een 
nieuw deskundigenonderzoek dat op 
VeJ'zoek van de ve1·oo1'deelde is ve1Ticht, 
wanneer deze niet bewijst dat hij in 
de onmogelijkheid heejt verkeerd om 
tijdens de tegen hem ingestelde vorderin
gen de gegevens aan te voeren die hij tot 
staving van dit verzoekschrijt aan
voert (2). (Art. 443, 3°, Sv.) 

3° Een nieuw deskundigenverslag maakt 

(1) Cass., 2 december 1946 (Ar1·. cass., 
1946, blz. 427) en de conclusie van de heer 
Eerste Advocaat-generaal Janssens de Bist
hoven, toen advocaat-generaal; 1 juni 1953 
(ibid., 1953, blz. 665); 2 april 1954 (Bull. en 
Pas., 1954, I, 713); 7 februari 1955 (A1-r. cass., 
1955, blz. 446) ; 4 september 1961, redenen 
(Bull. en Pas., 1962, I, 22) ; 24 juni 1963 
(ibid., 1963, I, 1176) en 11 december 1967 
(A1•r. cass., 1968, blz. 513). Raadpl. cass., 
14 oktober 1969 (ibid., 1970, blz. 163). 

op zichzelf geen nieuwe omstandigheid 
of nieuw jeit uit, in de zin van arti
kel 443, 3°, van het Wetboek van Stmf
vordering doch, in voorkomend geval, 
een nieuwe beoo1'deling, tenzij het 
deskundigenverslag met name geb1'uik 
heeft gemaakt van enige techniek die ten 
tijde van de vervolging nag onbekend 
was en die tot de ontdekking van in die 
tijd niet achterhaalbare jeiten kan 
leiden (3). 

(TREYS.) 

ARREST. 

HET HOF;- Gelet op het verzoek
schrift getekend door Mr. Ludovic De 
Gryse, advocaat bij het Hof, en neer
gelegd ter griffie op 10 november 1977, 
waarbij Theys Johannes Josephus, 
wonende te Tessenderlo, Rodenberg 
nr. 17, herziening vraagt van het in 
kracht van gewijsde gegane arrest gewe
zen door het Hof van Beroep te Brussel 
op 18 september 1967, waarbij hij 
veroordeeld werd tot een gevangenisstraf 
van een jaar, met uitstel gedurende een 
termijn van vijf jaar, en in de kosten, 
invorderbaar door lijfsdwang van twee 
maanden, onverminderd de bekendma
king van de veroordeling, wegens de 
navolgende misdrijven : 

I, te Deurne, tussen 4 januari 1962 
en 15 januari 1965 : bedrieglijke bank
brenk door a) zijn boeken te hebben 
doen verdwijnen of de inhoud ervan 
bedrieglijk te hebben weggenomen, uitge
veegd of vervalst, namelijk door de 
inventarisboeken te hebben doen ver
dwijnen, b) een gedeelte van zijn actief 
verduisterd of verborgen te hebben, 
onder meer een bedrag van meer dan 
800.000 frank, opgenomen bij de Delta
bank, 

II, a) te Tessenderlo op 22 juli 1964 : 
uitgifte van een cheque ten bedrage van 
140.000 frank, zonder voorafgaand, toe
reikend en beschikbaar fonds, b) te 

(2) Raadpl. cass., 18 mei 1976 (A1•r. cass., 
1976, blz. 1035), 

(3) Raadpl. cass., 25 maart 1912 (Bull. en 
Pas., 1912, I, 183); Les Novelles, Procedure 
penale, II, 1, V, La 1·evision des condamnations 
penales, nrs. 128, 129, 156, 6°, en 158, 4° en 5o, 
en Rep. prat. du dr. belge, vo Revision, nrs. 55 
en vlg., 73 en 84. 
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Deurne of elders in het Rijk tussen I en 
9 augustus 1964, als trekker van een 
cheque ten bedrage van 5.400 frank, 
willens en wetens het fonds geheel of 
gedeeltelijk te hebben teruggenomen; 

Gelet op het met redenen omkleed 
gunstig advies uitgebracht door drie 
advocaten bij het Hof van Beroep te 
Gent, die tien jaar ingeschreven zijn op 
het tableau ; 

Overwegende dat verzoeker zijn aan
vraag beperkt tot de veroordeling wegens 
de sub I vermelde feiten en steunt op het 
bepaalde in artikel 443, 3°, van het 
Wetboek van Strafvordering; dat hij 
aanvoert dat uit een deskundigenonder
zoek, dat op zijn verzoek is verricht en 
waarvan hij het verslag overlegt, het 
bewijs volgt dat hij de sub I vermelde 
misdrijven niet heeft gepleegd, nu het 
besluit van de deskundige luidt dat een 
inventarisboek wel degelijk aanwezig 
was, weliswaar niet in de vereiste vorm
voorwaarden, en dat de beweerdelijk 
verduisterde bedragen ad 856.726 frank 
teruggevloeid waren naar de kas van de 
naamloze vennootschap Taxandria ; 

Overwegende dat het aan de dag 
brengen van omstandigheden waarvan 
de verzoeker tot herziening het bestaan 
kon aantonen ten tijde van zijn berech
ting, geen grond kan opleveren tot 
herziening ; 

Overwegende dat uit de bewoordingen 
van het verzoekschrift en uit het tot 
staving overgelegde nieuw deskundigen
verslag blijkt dat dit volledig steunt op 
a) dezelfde boeken en bescheiden als 
het onderzoek en het gerechtelijk des
kundigenonderzoek, die tot de veroor
deling wegens de sub I vermelde mis
drijven hebben geleid, b) inlichtingen 
door banken verstrekt omtrent bank- i 

verrichtingen van eiser uit de periode 
waarin de feiten zich hebben voor
gedaan; 

Overwegende dat verzoeker niet be
wijst dat hij in de onmogelijkheid heeft 
verkeerd om tijdens de tegen hem 
ingestelde vervolging het bestaan aan te 
tonen van de stukken die in het nieuwe 
expertiseverslag inventarissen worden 
genoemd, of van de bedoelde bank
verrichtingen; dat een nieuw deskun
digenverslag op zichzelf geen nieuw feit 
uitmaakt, maar aileen een nieuwe beoor
deling, tenzij het, met name, anders 
dan ten deze, gebruik maakt van enige 
teclmiek die ten tijde van de vervolging 
nog onbekend was en die tot de ontdek
king van in die tijd niet achterhaalbare 
feiten kan leiden ; 

Overwegende dat het in het verzoek
schrift aangevoerde feit derhalve niet 
tot herziening kan leiden ; 

Om die redenen, verwerpt de aanvraag 
tot herziening ; veroordeelt eiser in de 
kosten. 

17 januari 1978.- 2e kamer.- Voor
zitte1', Ridder de Schaetzen, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - Verslaggever, 
de H. Soetaert. - Gelijkluidende con
clusie, de H. Ballet, advocaat-generaal. -
Pleiter, de H. De Gryse. 

26 RAMER. - 18 januari 1978. 

JEUGDBESOHERMING. - UIT-HAN
DlllN-GlllVEN VAN D:E ZAAR DOOR D:E 
JEUGDREOHTBANR.- WET VAN 8 APRIL 
1965, ARTIREL 38. B:ESLISSING 
WAARBIJ NOODZARELIJR EEN EIND:E 
GEMAART WORDT AAN DE VOORLOPIGE 
MAATREG:ELEN WELR:El DI:E REOHTBANR 
T.A.V. DE MIND:ERJARIGE H:E:EFT G:E
NOMEN. 

W anneer de jeugdrechtbank beslist de zaak 
uit handen te geven en de zaak naar het 
openbam· ministerie te verwijzen met het 
oog op eventuele vervolging voor het 
bevoegde ge1·echt, maakt deze beslissing 
noodzakelijk een einde aan de vom·lopige 
maatregelen van bewa1'ing die vroeger 
door de jeugdrechtbank zouden genomen 
zijn. (Artt. 38, 52 en 53 Wet van 8 april 
1965 betreffende de jeugdbescherming.) 

(F ... ) 

ARREST (vertaling). 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 6 december 1977 gewezen door 
het Hof van Beroep te Brussel, kamer van 
inbeschuldigingstelling ; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 7, tweede 
lid, 2, 8, 9 en 97 van de Grondwet, 58 en 
59 van de wet van 8 aprill965 betreffende 
de jeugdbescherming, 

doo1·dat het arrest beslist dat eiser ten 
onrechte betoogt dat het bevel tot aan-
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houding en de beschikking van de 
raadkamer door onbevoegde gerechten 
werden gegeven; dat de jeugdrechtbank 
met haar beslissing van 22 november 1977 
om de zaak uit handen te geven haar 
rechtsmacht heeft uitgeput ; ... dat anders 
geen enkel gerecht de bevoegdheid zou 
hebben om de rechtspleging voort te 
zetten nadat de jeugdrechtbank de zaak 
uit handen heeft gegeven, 

terwijl die redengeving miskent dat 
krachtens artikel 58 van de wet van 
8 april 1965 alle beslissingen van de 
jeugdrechtbank vatbaar zijn voor hoger 
beroep ; waar het vonnis van 22 november 
1977, waarbij de jeugdrechtbank de zaak 
uit handen gaf, uitvoerbaar verklaard 
werd bij voorraad niettegenstaande alle 
rechtsmiddelen, die formule te dezer 
zake zonder enige strekking is aangezien 
een dergelijk vonnis geen enkele maat
regel of veroordeling uitspreekt en er 
dus niets aan uit te voeren is ; een 
vonnis waarbij de jeugdrechtbank een 
zaak uit handen geeft, naar luid van 
artikel 38 van de wet van 8 april 1965, 
namelijk geen veroordelend vonnis is 
maar een met redenen omklede beslissing 
waarbij de jeugdrechtbank die een 
maatregel van bewaring, behoeding of 
opvoeding niet geschikt acht, de zaak 
naar het openbaar ministerie verwijst 
met het oog op vervolging voor het 
bevoegde gerecht als daartoe grond 
bestaat ; artikel 59 van de wet van 
8 april 1965 aan de jeugdrechter in hoger 
beroep de mogelijkheid schenkt om de 
in de artikelen 52 en 53 van die wet 
bedoelde voorlopige maatregelen te ne
men, waarbij de vroeger door de jeugd
rechtbank genomen voorlopige maat
regelen gehandhaafd blijven zolang ze 
niet door het gerecht in hoger beroep 
gewijzigd zijn : 

Overwegende dat artikel 38 van de 
wet van 8 april 1965 betreffende de 
jeugdbescherming bepaalt : "Indien de 
minderjarige die wegens een als misdrijf 
omschreven feit voor de jeugdrechtbank 
is gebracht, op het tijdstip van het feit 
ouder dan volle zestien jaar was en de 
jeugdrechtbank een maatregel van bewa
ring, behoeding of opvoeding niet ge
schikt acht, kan zij de zaak bij een met 
redenen omklede beslissing uit handen 
geven en ze naar het openbaar ministerie 
verwijzen met het oog op vervolging 
voor het bevoegde gerecht als daartoe 
grond bestaat >> ; 

Overwegende dat luidens artikel 58, 
laatste lid, de jeugdrechtbank de voor-

lopige tenuitvoerlegging van haar beslis
singen kan bevelen, behalve wat de kosten 
betreft ; dat die bepaling een algemene 
strekking heeft ; 

Overwegende dat artikel 59 de jeugd
rechter in hoger beroep machtigt de in 
de artikelen 52 en 53 bedoelde voorlopige 
maatregelen te nemen en bepaalt dat de 
vroeger door de jeugdrechtbank genomen 
voorlopige maatregelen gehandhaafd blij
ven zolang ze niet door het gerecht in 
hoger beroep zijn gewijzigd; 

Overwegende dat, wanneer tegen een 
door de jeugdrechter bevolen voorlopige 
maatregel hoger beroep is ingesteld, die 
maatregel gehandhaafd blijft totdat het 
gerecht in hoger beroep uitspraak heeft 
gedaan ; dat, wanneer de jeugdrechter 
de intrekking van een voorlopige maat
regel beveelt, die maatregel niet mag 
gehandhaafd blijven in afwachting van 
de beslissing in hoger beroep ; 

Overwegende dat het bestreden arrest, 
dat enkel uitspraak doet over de voor
lopige hechtenis, derhalve niet miskent 
dat de beslissing waarbij de jeugdrechter 
de zaak uit handen geeft, vatbaar is voor 
hoger beroep ; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen ; 

Over het eerste en het derde middel 
samen, 

het eerste, afgeleid uit de schending van 
de artikelen 7 en 97 van de Grondwet, 

doordat het arrest onder meer tot 
grond neemt dat verdachte zich niet kan 
beroepen op een schending van artikel 7 
van de Grondwet, aangezien, blijkens de 
aan het hof van beroep overgelegde 
stukken, het bevel tot aanhouding ver
leend werd minder dan 24 uur na de 
effectieve vrijheidsberoving, 

terwijl eiser voor de kamer van inbe
schuldigingstelling een conclusie had 
genomen waarop naar de eis van arti
kel 97 van de Grondwet slechts onvolledig 
en niet pertinent geantwoord werd en 
waarin betoogd werd dat de met redenen 
omklede beschikking van de onderzoeks
rechter (bevel tot aanhouding van 23 no
vember 1977) in strijd met artikel 7 van 
de Grondwet aan eiser werd betekend 
meer dan 24 uur na diens werkelijke 
arrestatie op 7 november 1977; eiser 
stelde dat zijn vroegere onderhorigheid 
aan de jeugdrechtbank niet kan worden 
aangevoerd om hem, nu hij voor het 
gewone strafgerecht wordt vervolgd en 
als " strafrechtelijk meerderjarig >> wordt 
beschouwd, de individuele waarborgen 
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te ontzeggen die hem zijn gegeven bij 
artikel 7 van de Grondwet en bij de wet 
van 20 april 1874 op de voorlopige 
hechtenis ; in zoverre namelijk het vonnis 
van 22 november 1977, waarbij de 
jeugdrechtbank de zaak uit handen 
heeft gegeven, gegrond zou zijn geweest, 
de redenen van dat vonnis reeds evenzeer 
aanwezig waren op 7 november 1977; 
indien derhalve na de beschikking van 
7 november 1977 de zaak door de jeugd
rechtbank uit handen werd gegeven ten 
voordele van het gewone gerecht en 
achteraf een bevel tot aanhouding werd 
verleend, die beschikking niets anders 
zou geweest zijn dan een procedurele 
kunstgreep die de verdachte in een 
grondwettelijk erkend recht verkort en 
een ernstige aantasting betekent van de 
rechten van de verdediging ; 

het derde, afgeleid uit de schending van 
de artikelen 97 van de Grondwet, 5-1, d, 
60 van het Verdrag over de rechten van 
de Mens en 53 van de wet van 8 april 
1965 betreffende de jeugdbescherming, 

doordat het arrest beslist dat het middel 
berustend op de schending van de 
artikelen 5-1, d, en 60 van het Verdrag 
over de rechten van de Mens niet gegrond 
is en dat de in conclusie onder de rubriek 
« miskenning van de logica » ontwikkelde 
beschouwingen niet ter zake dienend 
zijn, 

terwijl eiser in zijn conclusie steunde 
op de artikelen 5-1, d, en 60 van het 
Verdrag over de rechten van de Mens 
alsook op artikel 53 van de wet van 8 april 
1965 betreffende de jeugdbescherming 
ten betoge dat de wet de jeugdrechtbank 
slechts machtigt de minderjarige voor
lopig in een huis van arrest te doen 
bewaren wanneer het feitelijk onmogelijk 
is een particulier of een instelling te 
vinden die de minderjarige dadelijk kan 
opnemen en alzo de in artikel 52 bedoelde 
maatregelen (nodige maatregelen tot 
bewaring) niet kunnen worden ten 
uitvoer gelegd ; regelmatige hechtenis 
van een minderjarige bijgevolg alleen 
mogelijk is voor zijn opvoeding onder 
toezicht (artikelen 37 tot 43, 52 en 53 
van de wet van 8 april 1965) en niet om 
hem voor de bevoegde overheid te 
brengen, waartoe namelijk de wet van 
8 april 1965 in geen hechtenis heeft 
voorzien ; de - niet bij de wet van 
8 april 1965 bepaalde - voorlopige 
hechtenis van een minderjarige zelfs op 
grond van artikel 5-1, d, van het Verdrag 
over de rechten van de Mens niet kon 
worden toegestaan zonder artikel 60 
van dat verdrag te schenden : 

Overwegende dat artikel 7 van de 
Grondwet bepaalt dat, behalve bij ont
dekking op heter daad, niemand kan 
worden aangehouden dan krachtens een 
met redenen omkleed bevel van de 
rechter dat moet worden betekend bij 
de aanhouding of uiterlijk binnen vieren-
twintig uren ; · 

Overwegende dat de op grond van de 
artikelen 52 en 53 van de wet van 8 april 
1965 getroffen beslissing van de jeugd
rechter een wettelijke wijze van vrijheids
beroving is ; 

Overwegende dat de ten aanzien van 
eiser genomen voorlopige maatregelen 
opgeheven werden overeenkomstig arti
kel 38 van die wet en het openbaar 
ministerie mitsdien gemachtigd. was een 
bevel tot aanhouding te vorderen ; 

Overwegende dat het arrest vermeldt 
dat zodra de jeugdrechtbank beslist heeft 
de zaak uit handen te geven en die zaak 
dienvolgens naar het openbaar ministerie 
heeft verwezen met het oog op vervolging 
voor het bevoegde gerecht, « de minder
jarige ... onderworpen is aan de wetten 
die de procedure regelen ten aanzien 
van de strafrechtelijk meerderjarig go
worden personen », waarna het erop wijst 
« dat de voorlopige maatregel die aan
vankelijk door de jeugdrechter genomen 
werd overeenkomstig artikel 53 van de 
wet van 8 april 1965, een maatregel van 
bewaring en bescherming is ; .. . dat de 
eerste rechter terecht heeft geoordeeld 
dat die maatregel niet kan gelijkgesteld 
worden met een vrijheidsberoving ten 
gevolge van een bevel tot aanhouding » ; 
dat het arrest daaruit afleidt « dat, 
enerzijds, het op schending van de 
artikelen 5-1, d, en 60 van het Verdrag 
over de rechten van de Mens berustende 
middel niet gegrond is, en, anderzijds, 
dat de in zijn conclusie onder de rubriek 
« miskenning van de logica » ontwikkelde 
beschouwingen niet ter zake dienend 
zijn » en dat, ten slotte, « de beklaagde 
(thans eiser) zich niet kan beroepen 
op een schending van artikel 7 van de 
Grondwet '' vermits, blijkens « de aan het 
hof overgelegde stukken, het bevel tot 
aanhouding minder dan 24 uur na de 
effectieve vrijheidsberoving verleend 
werd »; 

Overwegende dat, blijkens de bestreden 
beslissing, het oorspronkelijk de bedoeling 
was een maatregel van bewaring, behoe
ding en opvoeding te nemen overeen
komstig artikel 37 van de wet van 
8 april 1965 ; dat wegens de van een 
bijzonder gevaarlijke geest getuigende 
gedragingen van eiser, die maatregel 
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evenwel niet geschikt is gebleken en 
artikel 38 van de wet werd toegepast; 

Overwegende dat het arrest aldus het 
door eiser in zijn conclusie gevoerde 
betoog weerlegt en de gronden aangeeft 
waarop het dat betoog verwerpt; 

Overwegende dat het arrest zijn 
beslissing regelmatig met redenen om
kleedt en wettelijk verantwoordt ; 

Dat de middelen niet kunnen 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. 

I8 januari I978.- 2e kamer.- Voor
zitte?', Baron Richard, voorzitter. 
Ve1•slaggeve~·, de H. Screvens. - Gelijk
luidende conclusie, de H. Declercq, advo
caat-generaal.- Pleite1·, de H. Vrielinck 
(van de balie te Brussel). 

Op dezelfde dag is een arrest in dezelfde 
zin gewezen in zake M... op voorziening 
tegen een arrest van 6 december 1977 
van het Hof van Beroep te Brussel, kamer 
van inbeschuldigingstelling. 

2e KAMER. - 18 januari 1978. 

OASSATIEMIDDELEN. STRAFZA-
KEN. - BURGERLIJKE RECHTSVORDE
RING. - MIDDEL GERICHT TEGEN DE 
BESLISSING OP DE TEGEN DE ElSER 
INGESTELDE BURGERLIJKE RECHTSVOR
DERING. - MIDDEL ENKEL GERICHT 
TEGEN DE VEROORDELING DIE GEGROND 
IS OP E:EJN VAN DE BEWEZEN VERKLAAR
DE MISDRIJVEN. - BESLISSING DIE 
WETTELIJK VERANTWOORD BLIJFT DOOR 
DE VEROORDELING DIE GEGROND IS OP 
EEN ANDER BEWEZEN VERKLAARD MIS
DRIJF.- NIET-ONTVANKELIJKHEID. 

Niet ontvankelijk, bij gebrek aan belang, 
is het middel dat gericht is tegen de 
beslissing op de tegen de eiser ingestelde 
burgerlijke rechtsvordering, wanneer het 

enkel bet1·ekking heeft op de veroo1'deling 
in ZOVel're zij geg1•ond is op een Van de 
bewezen verklaa1·de misd1'ijven en de 
beslissing, ook al was het middel geg1•ond, 
wettelijk verantwoo1'd zou blijven wegens 
een ande1· van die misd1·ijven (I). 

(DRIESS, T. THOLET EN« SOCIETE 
DES TRANSPORTS INTERCOMMUNAUX 

DE LA REGION LIEGEOISE ,,) 

Met de notitie overeenstemmend 
arrest. 

18 januari 1978.- 2e kamer.- Voor
zitter, Baron Richard, voorzitter. -
Ve1·slaggever, de H. Screvens.- Gelijk
luidende conclusie, de H. Declercq, advo
caat-generaal. - Pleiter, de H. J.-M. 
Delfosse (van de balie te Luik). 

I e KAMER. - 19 januari 1978. 

1° HUUR VAN GOEDEREN. -PACHT. 
- 0PZEGGING DOOR DE VERPACHTER 
OM HET VERPACHTE GOED ZELF TE 
EXPLOITEREN. - BEWIJS VAN DE 
ERNST EN DE OPRECHTHEID VAN DAT 
VOORNEMEN BERUST OP DE VER
PACHTER. - BEGRIP. 

2° BEWIJS.- BEWIJS DOOR GESCHRIFT. 
- BURGERLIJKE ZAKEN. - BEWIJS
KRACHT VAN DE AKTEN,- BEGRIP. 

1° De verpachter van een landeigendom die 
een vm·dering instelt tot geldigverkla1'ing 
van de opzegging om het ve1'pachte goed 
zelf te exploiteren, is niet alleen ve1'plicht 
de nade~·e bijzonderheden te ve1·strekken 
en het bewijs te leve~·en, voo1·gescfu·even 
bij artikel 12-5, tweede lid, ve1·vat in de 
pachtwet van 4 november 1969, maar 
moet ook o.m. het bewijs leve1·en dat zijn 
voo1·nemen het goed te exploite1'en echt 
en op1·echt is (2). (Art. 7-1° [wet van 

(1) Raadpl. cass., 14 januari 1974 (Arr. 
cass., 1974, biz. 535) en 24 november 1975 
(ibid., 1976, biz. 378). 

(2) Raadpl. cass., 1 oktober 1976 (A1-r. 
cass., 1977, biz. 135) en 27 mei 1977 (ibid., 
1977, biz. 992). 
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4 november 1969] Afd. III, Hoofd
stuk II, van titel VIII, Boek III van 
het Burgerlijk Wetboek.) 

2° De bewijskraoht van een vonnis, waarbij 
heropening van de debatten wordt be
volen om de eiseres en haar eohtgenoot 
alsmede de verweerster en haar eohtgenoot 
te !wren, noah die van een proces
verbaal tot vaststelling dat de eiser en 
de verwem·de1· zijn verschenen, worden 
miskend door het vonnis dat erop wijst 
" dat partijen zelfs in persoon zijn ver
sohenen », wanneer uit de stukken waarop 
het Hof vermag aoht te slaan blijkt dat 
de eisers, enerzijds, en de verweerdm·s, 
anderzijds, ieder een zelfde gemeenschap
pelijk belang verdedigden. (Artt. 1319 
en 1322 B.W.) 

(OALLE EN FLUHR, 
T, VAN OAN EN BOUMANS.) 

ARREST (vm·taling). 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 23 juni 1976 in hoger beroep 
gewezen door de Rechtbank van Eerste 
Aanleg te V erviers ; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 7, inzonder
heid 1°, en 12, inzonderheid 5, van de 
regels betreffende de pacht in het 
bijzonder, die in het Burgerlijk Wetboek 
zijn ingevoegd bij 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 landeigen
dommen, 

doordat het vonnis afwijzend beschikt 
op de rechtsvordering van de eisers tot 
geldigverklaring van de opzegging die zij, 
overeenkomstig voormeld artikel 7, aan 
de verweerders hadden gegeven en die zij 
hadden gegrond op hun voornemen om 
zelf de verpachte goederen te exploiteren, 
op grond dat de eisers niet bewezen 
noch aanboden te bewijzen dat zij werke
lijk het voornemen hadden om zelf te 
exploiteren in de zin van de wet, 

terwijl, naar luid van voormeld arti
kel12-5, in geval van betwisting over het 
ernstig karakter van het voorgenomen 
eigen gebruik, de verpachter de oprecht
heid van zijn voornemen niet moet 
bewijzen, doch enkel dient te preciseren 
hoe degene of degenen die in de opzegging 
als aanstaande exploitant zijn aange-

wezen, de persoonlijke, werkelijke en 
voortgezette exploitatie zullen uitvoeren 
en te bewijzen dat zij daartoe in staat 
zijn : 

Overwegende dat, krachtens de arti
kelen 1315 van het Burgerlijk Wetboek, 
870 en 871 van het Gerechtelijk Wetboek, 
iedere partij het bewijs moet leveren van 
de feiten die zij aanvoert, doch de rechter 
niettemin aan iedere gedingvoerende 
partij kan bevelen het bewijsmateriaal 
dat zij bezit, over te leggen ; 

Overwegende dat, volgens artikel 12-5, 
lid 1, vervat in 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, bij het onderzoek 
naar de geldigheid van de opzegging, de 
rechter nagaat of de opzeggingsredenen 
ernstig en gegrond zijn en met name of uit 
alle omstandigheden van de zaak blijkt 
dat de verpachter de als opzeggings
redenen bekendgemaakte voornemens zal 
ten uitvoer brengen ; 

Overwegende dat, door te bepalen dat, 
in geval van betwisting over het ernstig 
karakter van het voorgenomen eigen 
gebruik, de verpachter dient te preciseren 
hoe degene of degenen die in de opzegging 
als aanstaande exploitant zijn aange
wezen, de persoonlijke, werkelijke en 
voortgezette exploitatie zullen uitvoeren 
en te bewijzen dat zij daartoe in staat 
zijn, lid 2 van hetzelfde artikel 12-5 de 
verpachter, in het beschouwde geval, 
verplicht het bewijsmateriaal over te 
leggen dat in deze bepaling wordt om
schreven, doch niet afwijkt van de alge
mene regel van de artikelen 1315 van het 
Burgerlijk Wetboek, 870 en 871 van het 
Gerechtelijk W etboek en de verpachter 
niet ontslaat van de inachtneming ervan ; 

Dat hieruit volgt dat de verpachter die, 
tot staving van een vordering tot geldig
verklaring van de door hem gegeven 
opzegging, een voornemen te kennen 
geeft om zelf het verpachte goed te 
exploiteren, niet alleen verplicht is de 
nadere bijzonderheden en het bewijs te 
verstrekken waarvan sprake in arti
kel 12-5, lid 2, vervat in de wet van 4 no
vember 1969, doch ook, onder meer, moet 
aantonen dat zijn voornemen werkelijk 
en oprecht is ; 

Dat het middel naar recht faalt; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 1319, 1320, 
1341, 1353 van het Burgerlijk Wetboek, 
721, 783, 992 en 993 van het Gerechtelijk 
Wetboek, 



-608-

doordat het vonnis afwijzend beschikt 
op de rechtsvordering van de eisers tot 
geldigverklaring van de opzegging die 
zij aan de verweerders hadden gegeven 
en die zij hadden gegrond op hun voor
nemen om zelf de verpachte goederen te 
exploiteren, en zulks op de motivering 
van de eerste rechter die, volgens het 
bestreden vonnis, alle dienstige ele
menten had verzameld, aangezien de 
partijen zelfs in persoon waren ver
schenen, en de feiten van de zaak 
oordeelkundig had onderzocht, 

terwijl, noch uit het in de zaak gewezen 
vonnis van 31 oktober 1975 van de 
vrederechter van het tweede kanton 
te Verviers, noch uit de processen-verbaal 
van de zitting die overeenkomstig arti
kel 721, 3°, van het Gerechtelijk Wetboek 
in de zaak werden opgemaakt op 5 sep
tember 1975, 17 oktober1975, 31 oktober 
1975, 28 november 1975 en 12 december 
1975, op welke data de zaak voor die 
vrederechter werd opgeroepen, noch uit 
het in artikel 783 van het Gerechtelijk 
W etboek bedoelde zittingsblad betref
fende de op 28 november 1975 door die 
vrederechter gehouden terechtzitting, 
blijkt dat de partijen werd bevolen in 
persoon te verschijnen of zouden ver
schenen zijn overeenkomstig de arti
kelen 992 en 993 van het Gerechtelijk 
Wetboek, en uit voormeld proces-verbaal 
van de zitting van 28 november 197 5 
blijkt dat eiser en verweerder weliswaar 
in persoon verschenen, doch eiseres en 
verweerster door hun raadslieden werden 
vertegenwoordigd, waaruit volgt dat het 
bestreden vonnis de bewijskracht miskent 
die bovenvermelde vonnissen, processen
verbaal van de zitting en zittingsblad 
krachtens voornoemde artikelen van het 
Burgerlijk Wetboek hebben, door een 
proceshandeling als verricht te be
schouwen die, was ze verricht geworden, 
overeenkomstig voormelde artikelen van 
het Gerechtelijk Wetboek in die authen
tieke akten had moeten vermeld zijn 
en die daarin niet is vermeld : 

Overwegende dat, hoewel het middel 
ook spreekt van de schending van de 
artikelen 1341, 1353 van het Burgerlijk 
Wetboek, 721, 783, 992 en 993 van het 
Gerechtelijk Wetboek, het enkel preci-

(1) Het middel is nieuw wanneer, zoals o.m., 
in het arrest van 24 februari 1967 (Arr. cass., 
1967, biz. 810, redenen) wordt gezegd, de 
beslissing die wordt bestreden dezelfde 
beslissing is als die welke door de eerste 

seert in welk opzicht de artikelen 1319 
en 1320 van het Burgerlijk Wetboek 
zouden geschonden zijn ; 

Overwegende dat het door de vrede
rechter gewezen vonnis alvorens recht 
te doen van 31 oktober 1975 de her
opening van de debatten beval en 28 no
vember 197 5 als dag stelde om de par
tijen te horen ten einde eiser in staat te 
stellen te preciseren hoe hij zelf het 
litigieuze goed zou exploiteren en te 
bewijzen dat hij daartoe in staat was ; 

Overwegende dat het proces-verbaal 
van de zitting van 28 november 1975 
vaststelt dat eiser en verweerder in 
persoon zijn verschenen ; 

Overwegende dat eiser en eiseres, 
evenals verweerder en verweerster wat 
hen betreft, in de zaak slechts een zelfde 
gemeenschappelijk belang verdedigden ; 

Dat het bestreden vonnis derhalve, 
zonder de bewijskracht van de in het 
middel vermelde akten te miskennen, 
kon oordelen dat, voor de eerste rechter, 
«de partijen zelfs in persoon waren 
verschenen » ; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen ; 

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

19 januari 1978.- 1e kamer.- Voor
zitter, de H. Wauters, eerste voorzitter. 

V erslaggever, Baron Vingotte. -
Gelijklttidende conclusie, de H. Dumon, 
eerste advocaat-generaal. - Pleite1•s, de 
HH. Bayart en A. De Bruyn. 

1e KAMER.- 19 januari 1978, 

CASSATIEMIDDELEN. BURGER-
LIJKE ZAKEN. - NI:ElUW MIDDEL. -
MIDDEL WAARBIJ SCHElNDING WORDT 
AANGEVOERD VAN ElElN DOOR DE BE
STRElDEN BESLISSING TOEGEPASTE WET· 
TELIJKE BElPALING. - GElElN NIElUW 

MID DElL. 

In beginsel is niet nieuw (I) het middel dat, 

rechter is gewezen en waarmee de eiser voor 
de rechter in hoger beroep heeft ingestemd. 

Men raadplege de conclusie die is ver
schenen in Bull. en Pas., 1978, I, blz. 576 
en vlg. 
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zelfs indien het de openbare orde niet 
raakt, schending aanvoert van een 
wetsbepaling waarvan de bestreden be
slissing toepassing heeft gemaakt (1). 

(SAJ\IIENWERKENDE VENNOOTSCHAP 
« DE FEDERALE VERZEKERINGEN ))' 

T. BLICQ EN J\IIAYENCE.) 

ARRlilST (VM'taling). 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 25 juni 1976 door het Hof van 
Beroep te Brussel gewezen ; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 1315 van het 
Burgerlijk Wetboek en 16 van de wet van 
11 juni 1874 houdende de titels X en XI, 
boek I, van het W etboek van Koophandel 
inzake de verzekering, 

do01·dat, na te hebben vastgesteld dat 
de zoon van de verweerders op 14 de
cember 1972 de dood had gevonden in 
een verkeersongeval, het bestreden arre~t, 
met wijziging van het beroepen _vonms, 
gegrond verklaart de rechts-yordermg van 
de verweerders tot betalmg van een 
bedrag van 400.000 frank in hoofdsom 
krachtens een door de zoon van de 
verweerders gesloten contrac~ inzake 
persoonlijke ongeval~~nverz~~ermg waar
in is bepaald dat, biJ overhJden van de 
zoon, dit bedrag aan verweers~er _wordt 
betaald, en doordat het arrest met mgaat 
op het door eiseres opgeworpen verweer
middel volgens hetwelk het ongeval te 
wijten was aan grove fouten van de 
verzekerde, onder i:neer een voertuig in 
het verkeer te hebben gebracht dat tot 
het verkeer verboden was omdat de 
bedrijfsremmen niet goed werlcten en niet 
uitgebalanceerd waren, ~n derl~alve 
krachtens artikel16 van de m het nnddel 
vermelde wet van 11 juni 1874, niet door 
de verzekering gedekt was, op grand 
dat in het onderhavige geval « het hof 
aan de hand van de bekende omstandig
heden van het ongeval niet met zekerheid 
kan zeggen dat de gebrekkige afstelling 
van de remmen een van de factoren was 
die geleid hebben tot het overlijden '' 
van de zoon van verweerster, 

te1·wijl, wanneer een verzekeraar ver-

(1) Cass., 29 oktober 1965 (Bull. en Pas., 
1966 I 284); 24 februari 1967 (Ar1·. cass., 
1967: biz. 809); 30 oktober 1969 (ibid., 1970, 
blz. 209). 

CASSATIE, 1978. - 20 

weerder is in een rechtsvordering tot 
betaling van de verzekeringsvergoeding 
die tegen hem wordt ingesteld door de 
verzekerde (ongeacht of deze de verze
keringnemer is dan wel, zoals ten deze, 
de derde die in een contract inzake 
persoonlijke ongevallenverzekering is 
aangewezen om bij overlijden van de 
verzekeringnemer een vergoeding te ont
vangen), en deze verzekeraar tegen de 
vordering aanvoert dat de schade werd 
veroorzaakt door een grove fout van de 
verzekerde en dus, krachtens artikel 16 
van de in het middel vermelde wet van 
11 juni 1874, niet door de verzekering is 
gedekt, de verzekerde ingevolge arti
kel 1315, lid I, van het Burgerlijk Wet
hoek het bewijs moet leveren van de 
feitelijke elementen die aanleiding geven 
tot het recht waarop hij zich beroept ; 
hij derhalve dient te bewijzen dat de 
gebeurtenis die geleid heeft tot de schade 
door het verzekeringscontract gedekt 
was, wat het bewijs impliceert dat die 
gebeurtenis niet van de verzekering is 
uitgesloten, hetzij door een clausule van 
het contract, hetzij door een wettelijke 
bepaling, zoals vermeld artikel 16; een 
verzekeraar, verweerder, die opwerpt 
dat de schade te wijten is aan een grove 
fout van de verzekerde niet beweert dat 
het recht van de verzekerde teniet zou 
gegaan zijn (welke omstandigheid hij 
krachtens lid 2 van artikel 1315 van het 
Burgerlijk Wetboek zou moeten bewij
zen), doch aileen aanvoert dat het recht 
van de verzekerde niet is ontstaan ; 
hoewel de rechter wettelijk kan oordelen 
dat het bewijs van het negatief feit van 
het ontbreken van een grove fout die in 
oorzakelijk verband staat met het ongeval 
niet op dezelfde wijze moet worden 
geleverd als dat van een positief feit, hij, 
daarentegen, de eisende partij (thans 
verweerster) niet van dat bewijs kan 
ontslaan en de tegenpartij verplichten het 
tegenovergesteld positieffeit te bewijzen; 
waaruit volgt dat het arrest, door eiseres 
te verplichten het bewijs te leveren van 
haar bewering dat het ongeval te wijten 
was aan de grove fouten die zij aan
voerde, de wettelijke bewijslast omkeert 
en de in het middel vermelde bepalingen 
schendt: 

Over het middel van niet-ontvankelijk
heid door de verweerders tegen het middel 
opgeworpen en afgeleid uit het feit dat 
de op de schending van artikel 1315 van 
het Burgerlijk Wetboek gebaseerde grief 
nieuw is: 

Overwegende dat niet als nieuw valt 
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te beschouwen het tot staving van de 
voorziening aangevoerde middel dat is 
afgeleid uit de schending van een wette
lijke bepaling waarvan de rechters, 
volgens de motivering van hun beslissing, 
toepassing hebben gemaakt; 

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

Over het middel : 

Overwegende dat het arrest, in de 
enige gronden die in het middel worden 
weergegeven, van oordeel is dat niet met 
zekerheid is aangetoond dat de gebrekkige 
afstelling van de remmen een van de 
factoren was die hebben geleid tot het 
overlijden van de zoon van verweerster; 

Dat het arrest zich aldus niet uitspreekt 
over de bewijslast ; 

Dat het middel feitelijke grondslag 
mist; 

Over het tweede middel, 

Dat het middel feitelijke grondslag 
mist; 

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

19 januari 1978.- 18 kamer.- VooT
zittM·, de H. Wauters, eerste voorzitter. 
- VeTslaggeveT, de H. Closon.- Gelijk
luidende conclusie, de H. Dumon eerste 
advocaat-generaal. - Pleite?'s, de HH. 
Kirkpatrick en A. De Bruyn. 

1 e KAMER. - 19 januari 1978. 

AANSPRAKELIJKHEID (BUITEN 
OVEREENKOMST).- AANSPRAKE
LIJKHEID WEGENS DE DAAD VAN EEN 
ZAAK DIE MEN ONDER ZIJN BEWARING 
HEEFT. - ARTIKEL 1384, EERSTE LID, 
BURGERLIJK WETBOEK. - GEBREK 
VAN DE ZAAK. - BEGRIP. 

Men is aanspTakelijk vooT de schade ten 
gevolge van de daad van een zaak die 
men ondeT zijn bewaTing heejt, vooT 
zoveT bewezen is dat die schade is 
veTooTzaakt doo?' een gebTek van die 
zaak (1); zulk een geb1·ek is niet ·uit
sluitend een blijvend element, dat 

inhe1·ent is aan de zaak en dat bestaat of 
zich vom·doet buiten toedoen van een 
deTde (2). (Art. 1384, eerste lid, B.W.) 

(BREULHEID EN GRITTEN, T. DEPREZ.) 

ARREST (veTtaling). 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 24 februari 1976 door het Hof 
van Beroep te Luik gewezen ; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 1382, 1383, 
1384, inzonderheid lid 1, van het Burger
lijk Wetboek en 97 van de Grondwet, 

dooTdat, in verband met het middel 
waarin de eisers aanvoerden dat ver
weerder op basis van artikel 1384, lid 1, 
van het Burgerlijk Wetboek aansprake
lijk was voor het ongeval van eiseres, 
daar de aanwezigheid van roomijs op het 
terras dat verweerder onder zijn bewaring 
had een gebrek van dit terras vormde, 
het arrest die stelling verwerpt op grond 
dat onder « gebrek van de zaak moet 
worden verstaan een blijvend element 
dat inherent is aan de zaak, met uitslui
ting van elke tussenkomst van een derde 
die niets te maken heeft met de fabricatie 
ervan, en met de levering ervan als zo
danig, voor een welbepaald gebruik ; dat 
in het onderhavige geval het roomijs 
waarop mevrouw Gritten is uitgegleden 
geen deel uitmaakte van de zaak, dat 
wil zeggen de vloerbekleding, doch eraan 
werd toegevoegd ten gevolge van de 
onhandigheid en de nalatigheid van een 
klant ( ... ) ; dat de vloerbeldeding, na 
reiniging, trouwens de eigenschappen 
bleef hebben die ze geschikt maakten tot 
het gebruik waartoe ze bestemd was en 
die ze dus, wat haar samenstelling en 
haar vorm betreft, nooit had verloren ; 
dat alleen de aanwezigheid van een 
vreemd voorwerp, dat er toevallig aan 
toegevoegd werd, door tijdelijke com
binatie een gladde toestand heeft opge
leverd ; dat zulks zich even goed had 
kunnen voordoen in combinatie met 
onverschillig welke vloerbekleding, zowel 
in een onroerend goed alsop een rijbaan ,, 

(1) Raadpi. cass., 24 december 1970 (A1·r. 
cass., 1971, biz. 416) en 16 februari 1976 
(ibid., 1976, biz. 683). 

(2) Raadpl. de conciusie van het openbaar 
ministerie verschenen in Bull. en Pas., 1978, 
I, biz. 882 en vig. 
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terwijl het in de zin van artikel 1384, 
lid 1, van het Burgerlijk Wetboek, 
voldoende is dat het gebrek intrinsiek is 
aan de zaak onder bewaring, zonder dat 
zulks noodzakelijk betekent, zoals het 
arrest zegt, dat het gebrek inherent moet 
zijn aan de zaak, dat wil zeggen niet los 
te maken van de zaak, en dus zeker niet 
blijvend en vrij van enige tussenkomst 
van een derde ; waaruit volgt dat het 
arrest, door de vordering af te wijzen op 
grond van een onwettelijke definitie 
van het begrip gebrek van de zaak, een 
miskenning inhoudt van het wettelijk 
begrip gebrek van de zaak in de zin van 
het in het midde1 vermeld artikel 1384 
en, bijgevolg, de in het middel vermelde 
wetsbepalingen een inzonderheid arti
kel 1384, lid 1, van het Burgerlijk 
W etboek schendt : 

Overwegende dat het arrest vaststelt 
dat eiseres op het terras van het door 
verweerder geexploiteerd etablissement 
is uitgegleden op een plaats waar roomijs 
was gemorst ten gevolge van de onhandig
heid of de nalatigheid van waarschijnlijk 
een klant; 

Overwegende dat het arrest beslist 
dat de eerste rechter ten onrechte ver
weerder aansprakelijk heeft verklaard 
wegens het gebrek van de zaak die hij 
onder zijn bewaring had ; 

Overwegende dat het arrest hierop 
steunt dat « onder gebrek van de zaak 
moet worden verstaan een blijvend 
element dat inherent is aan de zaak, met 
uitsluiting van elke tussenkomst van een 
derde die niets te maken heeft met de 
fabricatie ervan, en met de levering ervan 
als zodanig, voor een welbepaald ge
bruik »; 

Overwegende dat, in strijd met wat 
het arrest zegt, het gebrek van de zaak 
waarvoor de bewaarder ervan krachtens 
artikel 1384, lid 1, van het Burgerlijk 
W etboek aansprakelijk is, niet uit
sluitend een blijvend element is dat 
inherent is aan de zaak en zich voordoet 
buiten elke tussenkomst van een derde ; 

Overwegende dat het hof van beroep 
aldus niet wettelijk kon afleiden dat er 
in het onderhavige geval geen sprake was 
van een gebrek van de zaak ; 

Dat het middel gegrond is ; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 1148, 1315, 
1382, 1383 van het Burgerlijk Wetboek, 
870 van het Gerechtelijk Wetboek en 97 
van de Grondwet, 

doo1·dat het arrest, na de toepassing van 
artikel 1384, lid I, van het Burgerlijk 

Wetboek te hebben uitgesloten, beslist 
<< dat de artikelen 1382 en 1383 van het 
Burgerlijk Wetboek ( ... ) evenmin van 
toepassing zijn, op grond dat zulks slechts 
het geval zou kunnen zijn indien de 
ge'intimeerden bewezen, zoals zij dat 
verplicht zijn, dat appellant, op het 
moment dat mevrouw Gritten haar 
evenwicht verloor, het op de vinylvloer 
gevallen roomijs reeds had kunnen 
waarnemen en verwijderen; bij gebrek 
aan een dergelijk bewijs, dat de ge'inti
meerden helemaal niet leveren, er slechts, 
tegelijkertijd, toeval en overmacht kan 
geweest zijn », 

terwijl, eerste onderdeel, overmacht 
moet worden bewezen door degene die 
zich erop beroept om te beweren bevrijd 
te zijn (artikelen 1315, inzonderheid 
lid 2, van het Burgerlijk Wetboek en 870 
van het Gerechtelijk Wetboek), zodat 
het arrest, door te vermoeden dat, 
aangezien de eisers niet bewijzen dat 
verweerder het roomijs had kunnen 
waarnemen en tijdig de nodige maat
regelen had kunnen nemen om de vloer 
te reinigen, << er slechts, tegelijkertijd, 
toeval en overmacht kan geweest zijn », 
de bewijslast omkeert inzake overmacht 
of toeval die de aansprakelijkheid uit
sluiten (schending van de in het middel 
vermelde bepalingen en inzonderheid 
van artikel 1315, meer bepaald lid 2, van 
het Burgerlijk Wetboek en 870 van het 
Gerechtelijk Wetboek) en, bijgevolg, 
verweerder ten onrechte niet aansprake
lijk verklaart (schending van alle in het 
middel vermelde bepalingen); 

tweede onderdeel, zelfs in de onder
stelling, quod non, dat het arrest aldus 
moet worden uitgelegd dat daarin het 
bestaan van een fout eenvoudig wordt 
uitgesloten, de motivering echter tegen
strijdig zou zijn, daar het beroep op 
overmacht noodzakelijk het bestaan 
impliceert zo niet van een fout dan toch 
van een tekortkoming die bij gebrek aan 
een rechtvaardigingsgrond normaal een 
fout zou vormen (artikel ll48 van het 
Burgerlijk Wetboek); waaruit volgt dat 
het arrest, enerzijds, het ontbreken van 
een fout, dat wil zeggen het ontbreken 
van een tekortkoming aan een verplich
ting, zou vaststellen en, anderzijds, het 
bestaan van een dergelijke tekortkoming 
zou vaststellen en tevens gerechtvaardigd 
zou achten, en het, bijgevolg, wegens die 
tegenstrijdigheid niet regelmatig met 
redenen is omkleed (schending van 
artikel 97 van de Grondwet) : 

W at het eerste onderdeel betreft : 
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Overwegende dat het arrest, in strijd 
met wat het middel betoogt, niet zegt dat 
de eisers dienen te bewijzen dat de door 
eiseres geleden schade niet het gevolg is 
van toeval of overmacht doch wel dat zij 
het bewijs moeten leveren van het 
bestaan van bestanddelen van een fout 
bij verweerder ; 

W at het tweede onderdeel betreft : 

Overwegende dat het arrest helemaal 
niet vaststelt dat de fout die verweerder 
zou begaan hebben door toeval of 
overmacht « gerechtvaardigd '' is ; 

Dat na, enerzijds, te hebben vast
gesteld dat eiseres schade had geleden en, 
anderzijds, te hebben beslist dat ver
weerder daarvoor helemaal niet aan
sprakelijk was wegens een fout die hij 
zou hebben begaan, het arrest, dat 
weliswaar de fout van het slachtoffer 
zelf uitsluit, vaststelt dat de schade 
aldus werd teweeggebracht door een niet 
bij de partijen liggende oorzaak en dat 
<< er slechts, tegelijkertijd, toeval en 
overmacht kan geweest zijn " ; 

Dat het middel, dat op een onjuiste 
uitlegging van het arrest steunt, in zijn 
beide onderdelen feitelijke grondslag 
mist; 

Om die redenen, vernietigt het bestre
den arrest aileen in zoverre het uitspraak 
doet over de toepassing ten deze van 
artikel 1384, lid 1, van het Burgerlijk 
W etboek 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 en zegt dat de feitenrechter erover 
zal beslissen; verwijst de aldus beperkte 
zaak naar het Hof van Beroep te Bergen. 

19 januari 1978.- 1e kamer.- Voor
zitter, de H. Wauters, eerste voorzitter. 
- Verslaggever, de H. Closon.- Gelijk
luidende conclusie, de H. Dumon, eerste 
advocaat-generaal. - Pleiters, de HH. 
L. Simont en Biitzler. 

1 e KAMER. - 20 januari 1978. 

1° OASSATIEMIDDELEN.- BURGER
LIJKE ZAKEN.- MIDDEL GEGROND OP 
WETTELIJKE BEPALINGEN DIE NOOH 

VAN OPENBARE ORDE NOOH DWINGEND 
ZIJN. - MIDDEL NIET VOORGELEGD 
AAN DE FEITENREOHTER EN WAAROVER 
DEZE NIET OP EIGEN INITIATIEF HEEFT 
BESLIST. - NIEUW MIDDEL. - NIET
ONTV ANKELIJKHEID. 

2° REDENEN VAN DE VONNISSEN 
EN ARRESTEN. - BURGERLIJKE 
ZAKEN. - BIJ OONOLUSIE VOORGE
DRAGEN BESOHOUWINGEN WAARUIT 
GEEN ENKEL REOHTSGEVOLG WORDT 
AFGELEID. GEEN vERPLIOHTING 
VOOR DE REOHTER EROP TE ANT
WOORDEN. 

1° N ieuw en de1·halve niet ontvankelij k tot 
staving van een voorziening in burge?'
lijke zaken is het middel, dat gegrond is 
op wettelijke bepalingen die noch van 
openbare m·de noch dwingend zijn, dat 
niet aan de feitern·echter is vom·gelegd 
en waarover deze niet op eigen initiatief 
heeft beslist ( 1). 

2° De rechter is niet ve1·plicht te antwoorden 
op bij conclusie voorgedragen beschou
wingen waa1·uit de conchtsienemer geen 
enkel rechtsgevolg ajleidt en die bijgevolg 
geen vorde1·ing, verweer of exceptie 
opleve1·en (2). (Art. 97 Grondwet.) 

(SMETS, T. THOELEN, MARTENS, 
VANDERMAESEN J. EN L., KOSOBUOKI 

EN HAGE-GOETSBLOETS.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 27 oktober 1976 door het 
Hof van Beroep te Antwerpen gewezen ; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 1119, 1121, 
1122, 1997, 2003, lid 2, 2004, 2005, 2009 
van het Burgerlijk W etboek en 97 van 
de Grondwet, 

doordat het arrest eisers vordering, 
strekkende enerzijds tot nietigverklaring 
van de notariele akte van verkoop, op 
9 oktober 1968 door tweede verweerder 
opgesteld, waardoor twee loten on
roerende goederen aan de vierde en 
vijfde verweerders werden verkocht, en 
strekkende anderzijds tot schadevergoe
ding, verwerpt, om de redenen dat, 
hoewel het om een vrijwillige openbare 

(1) Cass., 2 december 1977, supra, blz. 398. 
(2) Cass., 4 november 1977, supm, blz. 285. 
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verkoop ging, eiser in artikel 3 van het 
algemeen kohier van lasten en voor
waarden van deze verkoping bedong dat 
hij niet gebonden zou zijn zolang de 
werkende notaris niet uitdrukkelijk had 
verklaard definitief toe te wijzen; dat 
dit beding, a contmrio, impliceert dat 
eiser vooraf toestemde met een verkoop 
tegen de prijs van het hoogste bod en 
aan de laatste bieder, onder de op
schortende voorwaarde van de definitieve 
vaststelling daarvan door de notaris ; dat 
zijn handtekening onder dit lastenboek 
deze toestemming dekt ; dat eiser tijdens 
de verkoping weliswaar aan de instrumen
terende notaris verklaarde dat « hij niet 
akkoord zou zijn om definitief toe te 
wijzen" indien er van derden een bod 
zou komen hoger dan de prijs waaraan 
de goederen aan hemzelf voorlopig waren 
toegewezen, doch dat deze stellingname 
noch de weigering van de werkende 
notaris daarop in te gaan iets wijzigen 
aan de contractuele verhouding tussen 
eiser en de kopers ; dat dit incident enkel 
van die aard is dat de verantwoordelijk
heid van de notaris ter sprake wordt 
gebracht, 

terwijl, eerste onderdeel, het arrest 
beslist dat eiser, overeenkomstig artikel 3 
van het lastenkohier, mandaat had 
gegeven aan de instrmnenterende notaris 
om de goederen te verkopen, zonder te 
antwoorden op de akte van hoger beroep 
en de conclusie van eiser, waarin deze 
uitdrukkelijk staande hield dat hij 
gerechtigd was op elk ogenblik van de 
verkoop af te zien, zodat de door het 
arrest gegeven interpretatie van het 
lastenkohier onvoldoende gemotiveerd 
is (schending van artikel 97 van de 
Grondwet); 

tweede onderdeel, eiser in conclusie 
staande hield dat, nadat op de tweede 
zitdag de goederen in massa aan hem 
waren toegewezen, de werkende notaris 
de goederen opnieuw opriep om ze aan 
de vierde en vijfde verweerders te ver
kopen en eiser verzocht deze verkoop 
stop te zetten ; hieruit blijkt dat de 
kopers ingelicht waren van de revocatie 
van het mandaat zodat deze hun wel 
tegenstelbaar was (schending van de 
artikelen 1119, 1121, 1122, 1997, 2003, 
lid 2, 2004, 2005 en 2099 van het Burger
lijk W etboek) ; 

derde onderdeel, het arrest op deze 
conclusie onvoldoende antwoordt en het 
in alle geval onmogelijk is uit te maken 
of het arrest geoordeeld heeft of de derde 
kopers al dan niet voldoende kennis 
hadden van de intrekking van de vol-

macht van de notaris, zodat de regel
matigheid van de motivering niet kan 
worden nagegaan (schending van arti
kel 97 van de Grondwet): 

Wat het eerste onderdeel betreft : 

Overwegende dat uit het arrest en uit 
de regelmatig aan het Hof overgelegde 
notariele akten blijkt dat de in de 
litigieuze veiling begrepen onroerende 
goederen toebehoorden aan de huwelijks
gemeenschap die tussen de partijen en 
gewezen echtgenoten Smets ·en Thoelen 
had bestaan; dat, ingevolge de ontbin
ding van hun huwelijk, de vereffening 
van de huwelijksgemeenschap rechterlijk 
werd bevolen ; dat notaris Martens, 
tweede verweerder, voor de bewerkingen 
van deze vereffening rechterlijk werd aan
gesteld ; dat notaris Hage-Goetsbloets, 
zesde verweerder, rechterlijk werd aan
gesteld om de afwezige, niet verschij
nende of wederspannige partij te ver
tegenwoordigen ; dat een gerechtelijke 
verkoping van de litigieuze goederen 
noch gevorderd noch bevolen werd ; 
dat de litigieuze veiling op verzoek van 
eiser door tweede verweerder werd 
ingericht ; dat het lastenkohier van de 
openbare tekoopstelling in een akte van 
tweede verweerder van 21 augustus 1968 
werd vastgesteld ; dat verweerster bij 
deurwaardersexploot van 30 juli 1968 
werd aangemaand om vanaf 28 augustus 
1968 kennis te nemen van het lasten
kohier ; dat beide deelgenoten de veiling 
bijwoonden ; dat het lastenkohier van de 
openbare tekoopstelling aan de aanwezige 
deelgenoten en gegadigden werd voor
gelezen; dat op 11 september 1968, de 
twee te koop gestelde loten in massa 
voorlopig werden toegewezen aan eiser ; 
dat, ingaande op het verzoek van 
verweerster, de instrumenterende notaris 
afkondigde dat een tweede oproeping 
op 9 oktober 1968 zou doorgaan; dat, 
nadat eiser zulks had geweigerd, het 
proces-verbaal door de zesde verweerder 
werd medeondertekend; dat op 9 oktober 
1968, in aanwezigheid van beide deel
genoten, tweede verweerder, na voor
lezing van het voormelde lastenkohier, 
tot de openbare tekoopstelling van 
bedoelde goederen overging ; dat na 
verscheidene oproepingen de goederen 
eerst voorlopig aan eiser, tegen de prijs 
van 475.000 frank, in massa werden 
toegewezen ; dat, gedurende een pauze, 
de beide partijen zich akkoord ver
klaarden de goederen aan die prijs 
definitief toe te wijzen, met toevoeging 
evenwel, door eiser, dat hij niet akkoord 
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zou zijn met een definitieve toewijzing 
« indien er van derden een hager bod 
zou komen '' ; dat hierna de oproeping 
werd hernomen, eerst in massa, waarop 
geen nieuw bod kwam, en vervolgens in 
afzonderlijke loten waarvan de samen
gevoegde prijs hoger was dan die van de 
massa ; dat aldus definitief werden 
toegewezen : lot l, voor de prijs van 
110.000 frank aan derde verweerder die 
verklaarde te kopen namens vierde 
verweerder, lot 2, voor de prijs van 
405.000 frank aan vijfde verweerder ; 
dat, nu eiser zulks weigerde te doen, het 
proces-verbaal door zesde verweerder 
werd ondertekend ; 

Overwegende dat eiser voor het hof 
van beroep liet gelden dat, nu de veiling 
niet rechterlijk werd bevolen, het om een 
vrijwillige verkoop ging, dat hij zich tegen 
de definitieve toewijzing had verzet, dat 
<< ieder der partijen gerechtigd was op 
elk ogenblik af te zien van de verkoop n, 
dat de toewijzing nietig is omdat hij erin 
niet had toegestemd, dat zesde ver
weerder geen bevoegdheid bezat om in die 
vrijwillige verkoop op te treden en de 
akte in de plaats van eiser te onder
tekenen; 

Overwegende dat het arrest beschouwt 
dat : « in de vrijwillige openbare verko
ping van onroerende goederen, de toe
wijzing door de instrumenterende notaris, 
die geen mandaat heeft tot het sluiten van 
de verkoopovereenkomst, niet meer is dan 
de authentieke vaststelling door hem van 
het hoogste bod door de laatste bieder ; 
dat de verkoopovereenkomst eerst vol
trokken wordt door de instemming van 
de verkoper met dit bod en deze bieder ; 
dat het de verkoper vrijstaat, na de toe
wijzing, zijn instemming met dit bod 
vanwege deze bieder al dan niet te 
verlenen ; dat van deze gemeenrechtelijke 
beginselen echter conventioneel kan 
worden afgeweken ; dat dit ten deze het 
geval was; dat appellant, thans eiser, 
inderdaad in artikel 3 van het algemeen 
kohier van lasten en voorwaarden van 
deze verkoping bedong dat hij niet 
verbonden zou zijn zolang de werkende 
notaris niet uitdrukkelijk had verklaard 
definitief toe te wijzen ; dat dit beding, 
a contmrio, impliceert dat appellant 
vooraf toestemde met een verkoop tegen 
de prijs van het hoogste bod en aan de 
laatste bieder, onder de opschortende 
voorwaarde van de definitieve vast
stelling daarvan door de notaris ; dat zijn 
handtekening onder dit lastenboek deze 
toestemming dekt ; dat appellant tijdens 
de verkoping weliswaar aan de instru-

menterende notaris verklaarde dat « hij 
niet akkoord zou zijn definitief toe te 
wijzen n indien er van derden een bod 
zou komen hager dan de prijs waaraan 
de goederen aan hemzelf voorlopig waren 
toegewezen, doch dat deze stellingname 
noch de weigering door tweede ge
intimeerde (thans tweede verweerder) 
daarop in te gaan, iets wijzigt aan de 
contractuele verhouding tussen appellant 
en de kopers ; dat dit incident enkel van 
die aard is dat het de verantwoordelijk
heid van tweede ge'intimeerde ter sprake 
brengt ''; 

Dat het arrest door deze consideransen 
eisers conclusie beantwoordt ; 

Dat het onderdeel dat enkel schending 
aanvoert van artikel 97 van de Grondwet 
feitelijke grondslag mist ; 

W at het tweede onderdeel betreft : 

Overwegende dat eiser in conclusie 
betoogde dat hij « met deze gang van 
zaken niet akkoord was n (dit is met het 
afzonderlijk oproepen van de goederen 
na de toewijzing in massa aan eiser) 
«en verzocht de tweede (verweerder) de 
verkoping stop te zetten '' ; 

Dat hij echter hieruit de gevolgtrekking 
niet afleidde dat de kopers aldus kennis 
hadden gekregen van de herroeping van 
de lastgeving ; 

Dat het onderdeel nieuw en derhalve 
niet ontvankelijk is ; 

W at het derde onderdeel betreft : 

Overwegende dat, nu, zoals blijkt uit 
het antwoord op het tweede onderdeel, 
eiser in conclusie niet had aangevoerd 
dat de vierde en de vijfde verweerders 
kennis hadden gekregen van de her
roeping van de aan de tweede verweerder 
verleende lastgeving, het arrest zijn 
motiveringsplicht niet verzuimt ; 

Dat het onderdeel feitelijke grondslag 
mist; 

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

doordat het arrest eisers vordering, 
strekkende enerzijds tot nietigverklaring 
van de notariele akte van verkoop, op 
9 oktober 1968 door tvveede verweerder 
opgesteld, waardoor twee loten on
roerende goederen aan de vierde en de 
vijfde verweerders werden verkocht, en 
strekkende anderzijds tot schadevergoe
ding, verwerpt, zonder te antwoorden 
op eisers akte van hoger beroep waarin 
hij staande hield dat de instrumenterende 
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notaris was afgeweken van de gebruiken 
door, nadat de goederen in massa aan 
eiser waren toegewezen, deze nadien nog 
eens afzonderlijk op te roepen : 

Overwegende dat eiser in zijn akte van 
hager beroep liet gelden dat cc opgemerkt 
weze dat (tweede verweerder) is afge
weken van de gebruiken ter zake : nadat 
de goederen afzonderlijk werden opge
roepen, werden zij in massa toegewezen 
aan (eiser), doch, in strijd met de ge
bruiken ter zake, heeft de notaris de 
goederen nadien nog eens afzonderlijk 
opgeroepen " ; 

Dat eiser evenwel, in zijn akte van 
hager beroep noch in conclusie, enig 
rechtsgevolg uit dit verwijt afleidde; dat, 
in zoverre eiser impliciet aanvoerde dat 
tweede verweerder door dit afwijken van 
de gebruiken foutief is opgetreden, het 
arrest deze grief beantwoordt door te 
releveren dat genoemde verweercler cc een 
hogere verkoopprijs uitlokte en aldus 
plichtbewust de gezamenlijke belangen 
van beide verkopers benaarstigde >> ; 

Dat het micldel niet kan worden 
aangenomen ; 

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

20 januari 1978.- 1e kamer.- Voor
zitter, de H. de Vreese, raaclsheer waar
nemend voorzitter. - V erslaggever, de 
H. Van Leckwijck. - Gelijkluidende 
conclusie, de H. Ballet, advocaat-generaal. 
- Pleiters, de HH. Houtekier en van 
Heeke. 

1 e KAMER. - 20 januari 1978. 

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN. - BuRGERLIJKE ZAKEN. 

MIDDEL AANGEVOERD IN RET 
VERZOEKSOHRIFT TOT HOGER BEROEP. 
- APPELLANT DIE IS VERSOHENEN EN 
GEEN AFSTAND HEEFT GEDAAN VAN HET 
MIDDEL. - REOHTER IN HOGER BEROEP 
VERPLICHT EROP TE ANTWOORDEN. 

W anneer de appellant voor de rechter 
in hoger be?·oep is Ve1'8chenen en uit de 
gedingstukken niet blijkt dat hij ajstand 
heeft gedaan van een in zijn ve1'Zoek
scMijt tot hoger beroep aangevoerd 
middel, is de rechter ve1·plicht op dat 

middel te antwoorden (1). (Art. 97 
Grondwet.) (Impliciete oplossing.) 

(VOORHOOF, T. VANDER BORGHT.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 29 oktober 1976 in hoger 
beroep gewezen door de Rechtbank van 
Eerste Aanleg te Antwerpen ; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 1134, 1319, 
1322 van het Burgerlijk Wetboek en 97 
van de Grondwet, 

do01·dat het vonnis eisers vordering 
afwijst en hem tot de kosten veroordeelt 
op grand van de vaststelling dat hij cc zich 
vergist wanneer hij beweert dat partijen 
overeenkwamen dat de huurprijs vanaf 
1 november I973 gelijk zou zijn aan het 
produkt van een bepaalde bewerking "• 
en die vaststelling doet op grand dat 
artikel 2 van de tussen de partijen op 
I oktober I973 gesloten en op I november 
1973 aanvangende huurovereenkomst 
onder andere stipuleert : cc De prijs van 
de verhuring beloopt op 2. 700 frank per 
maand. Deze huurprijs wordt verbonden 
aan het indexcijfer van de kleinhandels
prijzen " en dat partijen dus vrij zijn 
overeengekomen : I 0 dat de huurprijs 
2. 700 frank zou bedragen, en 2° dat die 
prijs aan de index zou worden gekoppeld, 

te1·wijl, eerste onderdeel, partijen in
tegendeel wei degelijk overeenkwamen 
dat de huurprijs op I november I973 
gelijk zou zijn aan het produkt van een 
rekenkundige bewerking, vermits arti
kel 2 van de huurovereenkomst stipu
leert : cc De prijs van de verhuring, 
maandelijks betaalbaar bij voorbaat, 
beloopt 2. 700 frank per maand, alle 
belastingen en taksen, verlichting en 
reinigen van de gemene delen, verbruik 
en onderhoud van lift, onderhoud van 
alle installaties van de gemene delen, 
abonnement stadswater, gebruik en on
derhoud van gemeenschappelijke antenne 
inbegrepen. Deze huurprijs wordt ver
bonden aan het indexcijfer van de 
kleinhandelsprijzen op basis van het 
indexcijfer mei 1969, I09,20. De huur 
zal automatisch worden aangepast telkens 
het indexcijfer een wijziging ondergaat 

(1) Cass., 30 september 1976 (A1•r. cass., 
1977, blz. 122). 
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van vijf ten honderd of een veelvoud van 
vijf ten honderd in verhouding tot het 
indexcijfer dat als basis werd genomen. 
De aanpassing gebeurt door de initiele 
huur te vermenigvuldigen met het ge
wijzigde indexcijfer en dit produkt te 
delen door het basisi:ndexcijfer ,, zodat 
de feitenrechter van artikel 2 van de 
huurovereenkomst van 1 oktober 1973 
een interpretatie geeft die met de termen 
ervan onverenigbaar is, en er dus de 
bewijskracht van miskent (schending 
in het bijzonder van de artikelen 1319 
en 1322 van het Burgerlijk Wetboek), 
of een tussen partijen wettig gesloten 
overeenkomst weigert toe te passen 
(schending van artikel 1134 van hetzelfde 
wetboek); 

tweede onde?"deel, eiser in het verzoek
schrift tot hoger beroep aanvoerde << dat 
op 1 november 1973 de onmiddellijk 
betaalde huurprijs 3.240 frank bedroeg 
en niet 2. 700 frank, en dat het bedrag 
van 3.240 frank, bedrag dat partijen ten 
andere bij het aangaan van de huur
overeenkomst bespraken, op 1 okto ber 
1973 door hen trouwens p1·o memo1·ie 
bovenaan links op de huurovereenkomst 
werd vermeld ,, en op deze precieze 
aanvoering door het vonnis geen ant
woord wordt verschaft, zodat het vonnis 
niet naar het voorschrift van de in het 
middel aangeduide grondwettelijke be
paling is gemotiveerd : 

W at het tweede onderdeel betreft : 

Overwegende dat eiser in zijn verzoek
schrift tot hager beroep, tot staving van 
zijn aanvoering, luidens welke de tussen 
de partijen overeengekomen basishuur
prijs het resultaat was van een be
rekening, waarbij een bedrag van 
2. 700 frank wordt vermenigvuldigd door 
het indexcijfer van oktober 1973 en 
verdeeld door het indexcijfer van mei 
1969, liet gelden dat verweerster niet kon 
ontkennen en eiser trouwens bewees dat 
bij de aanvang van de huurovereenkomst, 
op 1 november 1973, de onmiddellijk 
betaalde huurprijs 3.240 frank bedroeg 
en dat dit bedrag door de partijen bij het 
aangaan van de huurovereenkomst, op 
1 oktober 1973, werd besproken en p1'0 
memo1'ie bovenaan links op de huur
overeenkomst werd vermeld ; 

Overwegende dat uit de stukken 
waarop het Hof vermag acht te slaan 
niet blijkt dat eiser het aldus in zijn 
verzoekschrift tot hager beroep aange
voerde middel verzaakte ; 

Overwegende dat het arrest dit middel 
niet beantwoordt ; 

Dat het onderdeel gegrond is ; 

Om die redenen, en zonder acht te 
slaan op het eerste onderdeel van het 
eerste middel noch op de overige mid
delen, welke tot geen ruimere cassatie 
kunnen leiden, vernietigt het bestreden 
vonnis in zoverre het uitspraak doet over 
de vordering van eiser en over de kosten ; 
beveelt dat van onderhavig arrest mel
ding zal worden gemaakt op de kant van 
de gedeeltelijk vernietigde beslissing ; 
houdt de kosten aan opdat erover door 
de feitenrechter zou worden beslist ; 
verwijst de aldus beperkte zaak naar de 
Rechtbank van Eerste Aanleg te 
Mechelen, zitting houdend in hager 
beroep. 

20 januari 1978.- 1e kamer.- Voo1'
zitte1', de H. de Vreese, raadsheer waar
nemend voorzitter. - Ve~·slaggeve1·, de 
H. Sury. - Gelijkluidende conclusie, de 
H. Ballet, advocaat-generaal. - Pleite1', 
de H. Biitzler. 

3e KAMER. - 23 januari 1978. 

1° BETEKENING VAN EXPLOTEN. 
- BURGERLIJKE ZAKEN, - AFSOHRIFT 
VAN RET EXPLOOT VAN BETEKENING 
VAN RET CASSATIEVERZOEKSORRIFT 
NIET OVEREENSTEMMEND MET RET 
ORIGINEEL. - DE PERSOON AAN WIE 
RET STUK IS BETEKEND KAN ZICR OP 
DE NIETIGREID TEN GEVOLGE VAN DIE 
NIET-OVEREENSTEMMING SLECRTS BE· 
ROEPEN ALS RIJ DAARDOOR IN ZIJN 
BELANGEN IS GESORAAD. 

2° VOORZIENING IN CASSATIE. -
VORM. - BURGERLIJKE ZAKEN, -
EXPLOOT VAN BETEKENING VAN RET 
OASSATIEVERZOEKSOHRIFT. AF
SCHRIFT VAN RET EXPLOOT NIET OVER· 
EENSTEMMEND MET RET ORIGINEEL, -
DE PERSOON AAN WIE RET STUK IS 
BETEKEND KAN ZIOH OP DE NIETIGHEID 
TEN GEVOLGE VAN DE NIET-OVEREEN· 
STEMMING SLECHTS BEROEPEN ALS RIJ 
DAARDOOR IN ZIJN BELANGEN IS GE· 
SCHAAD. 

3° VOORZIENING IN CASSATIE. -
VoRM. - BuRGERLIJKE ZAKEN. -
VOORZIENING GERICRT TEGEN RET 
ORGAAN VAN EEN REOHTSPERSOON IN 
ZIJN ROEDANIGHEID VAN ORGAAN. -
VOORZIENING GERIORT TEGEN DE 
REOHTSPERSOON ZELF. 
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4° RECHTSPERSOONLIJKHEID. -
VooRZIENING GERIOHT TEGEN HET 
ORGAAN VAN EEN RECHTSPERSOON, IN 
ZIJN HOEDANIGHEID VAN ORGAAN. -
VoORZIENING GERIOHT TE"GEN DE" 
RECHTSPERSOON ZELF. 

5° VENNOOTSCHAPPEN. - VooR
ZIENING GERIOHT TEGEN HET ORGAAN 
VAN E"EN VENNOOTSCHAP IN ZIJN 
HO:ElDANIGHEID VAN ORGAAN.- VOOR
ZIENING GERIOHT TEGEN DE VENNOOT
SCHAP ZE"LF. 

6° BEVOEGDHEID EN AANLEG. -
BURGERLIJKE ZAKEN. - ARBE"IDSHOF 
DAT BE"SLIST DAT DE ARBEIDSRECHT
BANK NIE"T BEVOEGD IS. -ARREST DAT 
DE" ZAAK NAAR EEN HOF VAN B:ElRO:ElP 
VE"RWIJST.- ONWE"TTE"LIJKHEID. 

7° VERWIJZING NA CASSATIE. -
BURGERLIJKE ZAKEN. -ARREST VAN 
HET ARB:EliDSHOF VERNIETIGD OJI1DAT 
HET DE" ZAAK NAAR E"EN HOF VAN BE
ROEP HEEFT VERWEZEN. - VERWIJ
ZING NAAR DE BEVOEGD:El R:ElCHT:ElR. 

S° CASSATIE. - OMVANG. -BURGER
LIJKE ZAKE"N. - VE"RNIE"TIGING VAN 
:El:ElN BE"SLISSING. - BRE"NGT VERNIE"TI
GING MEDE VAN DE" BESLISSING DIE" 
SLECHTS HE"T G:ElVOLG IS VAN DE E"ERSTE. 

1° en 2° Nietigheid we gens de onregel
matigheid ten gevolge van de niet
ovet•eenstemming van het ajsch1·ijt van 
het exploot van betekening met het 
origineel kan slechts worden uitge
sproken als de persoon aan wie het stuk 
is betekend daa1·dom· in zijn belangen is 
geschaad (I). (Artt. 45, S6I, S62, § I, 
en I079, eerste lid, G.W.) 

3o, 4o en 5o De vom·ziening tegen natuur
lijke personen, in hun hoedanigheid van 
m·gaan van een ?'echtspersoon, moet 
wo1·den beschouwd als zijnde gericht 
tegen de rechtspersoon zelf (2). 

6° Het arbeidshof dat beslist dat de arbeids
rechtbank niet bevoegd was, kan de zaak 
niet naar een hoj van bm·oep verwij
zen (3). (Artt. 643 en 660 G.W.) 

7° Wannee1· een ar1•est van het a1·beidshoj 

(1) Raadpl., onder de gelding van het 
W etboek van Burgerlijke Rechtsvordering, 
cass., 16 maart 1965 (Bull. en Pas., 1965, I, 
751). 

(2) Raadpl. cass., 22 december 1977, en 
noot 1, supm, blz. 498. 

vernietigd wordt omdat het de zaak, 
wegens onbevoegdheid van het arbeids
gerecht, naa1· het hoj van bm·oep heejt 
verwezen, wijst het Hof van Oassatie de 
rechter aan die, op het ogenblik van de 
uitspmak, blijkt bevoegd te zijn (4). 

S0 Vemietiging van een beslissing leidt 
tot ve1·nietiging van de beslissing die 
slechts het gevolg is van de em·ste be
slissing (5). 

(HENNAUT, T. MR. MELOT, q.q., :ElN P:ElR
SONENV:ElNNOOTSCHAP MET BEPERKT:El 
AANSPRAKELIJKHEID (( SOVAEM >> IN 
VE"REFFENING.) 

ARREST (vertaling). 

HET HOF ; - Gelet op de bestreden 
arresten, op 1S juni 1974 door het 
Arbeidshof te Luik en op 30 j1.mi I976 
door het Hof van Beroep te Luik ge
wezen; 

Over het eerste middel van niet
ontvankelijkheid dat tegen de voorzie
ning is opgeworpen door de verweerder, 
Mr. Ernest Melot, als curator in het 
faillissement van Maurice Wiame en als 
vereffenaar van de personenvennoot
schap met beperkte aansprakelijkheid 
Sovaem, en hieruit afgeleid dat, hoewel 
het origineel van het exploot van de 
gerechtsdeurwaarder waarbij de voor
ziening hem in beide hoedanigheden werd 
betekend vermeldt dat het afschrift van 
het exploot in zijn woonplaats werd 
afgegeven aan Mevrouw Marie-Therese 
Perriquet, " bediende in zijn dienst >>, de 
haar ter hand gestelde afschriften deze 
hoedanigheid niet vermelden : 

Overwegende dat artikel 45 van het 
Gerechtelijk W etboek bepaalt dat het 
afschrift van het exploot, op straffe van 
nietigheid, alle vermeldingen van het 
origineel moet bevatten en door de 
gerechtsdeurwaarder moet getekend zijn ; 

Overwegende dat de nietigheid wegens 
de onregelmatigheid die, zoals ten deze, 
volgt uit de niet-overeenstemming van 
het afschrift van het exploot met het 
origineel, niet behoort tot de in arti
kel S62, § I, van het Gerechtelijk Wetboek 

(3) Cass., 3 januari 1973 (A1·r. cass., 1973, 
blz. 450). 

(4) Raadpl. het in noot 3 vermelde arrest. 
(5) Cass., 4 november 1976 (A1·r. cass., 

1977, blz. 258). 
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opgesomde nietigheden waarop de regel 
van artikel 861 niet toepasselijk is; 

Overwegende dat niet blijkt dat de 
aangevoerde nietigheid verweerders be
langen, in de ene of andere hoedanigheid, 
zou geschaad hebben; 

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

Over het tweede middel van niet
ontvankelijkheid, tegen de voorziening 
opgeworpen in zoverre zij gericht is tegen 
de verweerder, Mr. Ernest Melot, als 
vereffenaar van de personenvennootschap 
met beperkte aansprakelijkheid Sovaem, 
en hieruit afgeleid dat verweerder als 
vereffenaar van de genoemde vennoot
schap voor de feitenrechter niet persoon
lijk bij de zaak betrokken was : 

Overwegende dat uit de bewoordingen 
van het exploot van betekening van de 
voorziening blijkt dat die niet persoonlijk 
tegen Mr. Melot gericht is omdat hij het 
ambt van vereffenaar heeft uitgeoefend, 
doch tegen hem in zijn hoedanigheid van 
vereffenaar, dat wil zeggen orgaan van 
de vennootschap ; dat daaruit volgt dat 
de voorziening tegen de vennootschap in 
vereffening zelf gericht is ; 

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

Over het middel afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 643 en 660 van het 
Gerechtelijk W etboek, 

doordat het arbeidshof zich onbevoegd 
verklaart (( op grond van de regels inzake 
de toewijzing van bevoegdheid aan de 
verschillende categorieen van rechtban
ken" en door zijn arrest van 18 juni 1974 
de zaak naar het Hof van Beroep te Luik 
verwijst, 

terwijl het arbeidshof, met toepassing 
van de in het middel bedoelde bepalingen, 
de zaak moest verwijzen naar het gerecht 
dat, naar zijn oordeel, materieel bevoegd 
is om in eerste aanleg kennis te nemen van 
de vordering, en de zaak niet naar een 
gerecht in hoger beroep kon verwijzen : 

Overwegende dat het arbeidshof, nu 
het beslist had dat de arbeidsrechtbank 
niet bevoegd was om kennis te nemen 
van het geschil, de zaak niet naar een 
gerecht in hoger beroep kon verwijzen 
zonder de artikelen 643 en 660 van het 
Gerechtelijk Wetboek te schenden; 

Overwegende dat, mocht uit de om
standigheden van de zaak blijken dat de 
arbeidsrechtbank ingevolge de wet van 
24 maart 1975, tot wijziging van arti
kel574, 2°, van het GerechtelijkWetboek, 

thans bevoegd zou zijn om kennis te 
nemen van de zaak, in dat geval het 
arbeidshof en niet het hof van beroep 
in hager beroep over de zaak uitspraak 
zou moeten doen ; 

Dat het middel gegrond is ; 
Overwegende dat de vernietiging van 

het arrest van 18 juni 1974 leidt tot 
vernietiging van het arrest van 30 juni 
1976 dat volgt uit de vernietigde beslis
sing; 

Om die redenen, vernietigt de bestreden 
arresten; beveelt dat van dit arrest 
melding wordt gemaakt op de kant van 
de vernietigde beslissingen ; houdt de 
kosten aan opdat erover uitspraak wordt 
gedaan door de feitenrechter, behalve 
de kosten van de memorie van weder
antwoord ; veroordeelt verweerder in die 
laatste kosten, als curator in het faillisse
ment Wiame en als vereffenaar van de 
vennootschap Sovaem ; verwijst de zaak 
naar het Arbeidshof te Brussel. 

23 januari 1978.- 3e kamer.- Voor
zitte1', de H. Naulaerts, raadsheer waar
nemend voorzitter. - Verslaggever, de 
H. Meeus. - Gelijkluidende conclusie, 
de H. Colard, advocaat-generaal. -
Pleiters, de HH. Kirkpatrick en L. Simont. 

2e KAMER. - 24 januari 1978. 

AANSPRAKELIJKHEID (BUITEN 
OVEREENKOMST). WEGVER
KEERSONGEVAL. - VONNIS WAARIN 
BESLIST WORDT DAT DE FOUT VAN EEN 
DER BESTUURDERS NIET DE OORZAAK 
VAN RET ONGEVAL WAS.- VASTSTEL
LING VAN RET VONNIS W AARUIT BLIJKT 
DAT RET ONGEVAL ZICR ZONDER DIE 
FOUT ZOU VOORGEDAAN REBBEN. -
WETTIGE BESLISSING. 

W ettig verantwoord is het vonnis dat, 
na te hebben vastgesteld dat twee bij een 
wegverkee1·songeval betrokken bestuur
ders een verkeerd maneuve1· hebben 
uitgevoerd, beslist dat de enige oorzaak 
van de botsing de fout van de eerste 
bestuU1'de1· is en dat er tussen het 
misd1'ijj ten laste van de tweede be
stuu1·de1· en het ongeval geen oorzakelijk 
ve1·band bestaat, wannee1• uit de vast
stellingen van het vonnis blijkt dat het 
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ongeval zich, zonder de fout van de 
tweede bestuurder, tach zou voorgedaan 
hebben, zoals het is gebeurd (1). 
(Artt. 1382 en 1383 B.W.) 

(OOURTAIN, T. NAAli'ILOZE VENNOOTSOHAP 
«VOLVO EUROPE» EN DUli'IORTIER.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 23 juni 1977 in hoger beroep 
gewezen door de Correctionele Recht bank 
te Brussel; 

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

A) tegen eiser : 

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

B) tegen verweerder : 

Overwegende dat eiser, rechtstreeks 
dagende burgerlijke partij, die niet in 
kosten van die vordering is veroordeeld, 
geen hoedanigheid heeft om zich tegen 
zodanige beslissing te voorzien ; 

Dat de voorziening niet ontvankelijk 
is; 

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

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

doo1•dat het vonnis, na verweerder op 
strafrechtelijk gebied veroordeeld te 
hebben wegens de overtreding van 
artikel 7-2 van het koninklijk besluit 
van 14 maart 1968, eiser enerzijds 
veroordeelt mn aan verweerster een 
schadevergoeding ten bedrage van 
55.943 frank te betalen, vermeerderd met 
de vergoedende intresten vanaf 9 maart 
1976, de gerechtelijke intresten en de 
kosten, en anderzijds zijn eis op recht
streekse dagvaarding ongegrond ver-

(1) Cass., 28 juni 1976 (A1•r. cass., 1976, 
blz. 1216) en noot 1. 

klaart en hem veroordeelt tot de kosten 
ervan, op de enkele grond « dat (ver
weerders) snelheid zonder oorzakelijk 
verband is met het ongeval; en dat de 
schadelijke gevolgen van de aanrijding 
uitsluitend hun oorzaak vinden in de 
foutieve rijwijze van (eiser) ,, zonder 
vastgesteld te hebben dat, zonder de 
overdreven snelheid van verweerder, de 
schade ontstaan zou zijn zoals zij zich 
heeft voorgedaan, zodat de beslissing 
van het bestreden vonnis, die het bestaan 
uitsluit van een oorzakelijk verband 
tussen de font van verweerder en de 
schadelijke gevolgen van het ongeval en 
die de burgerlijke vordering van ver
weerster in haar geheel gegrond en die van 
eiser ongegrond verklaart, noch wettelijk 
is, noch wettelijk met redenen is omkleed : 

Overwegende dat het vonnis, na 
eensdeels te hebben vastgesteld dat eiser, 
rijdende op de Woluwelaan, « ter hoogte 
van de Rampelbergstraat, links langs de 
middenberm afsloeg en op het ander 
rijbaan-gedeelte met tegenovergesteld 
verkeer ging rijden om deze richting 
op te rijden >>; dat verweerder « deze 
hoofdbaan normaal in deze richting 
bereed >> en dat eiser " de voorrang van 
Dumortier (verweerder) diende te eerbie
digen en hem de weg niet mocht afsnijden 
door deze te dwarsen ,, het vonnis ander
deels vaststelt dat verweerder " een 
snelheid ontwikkelde van ongeveer 50 tot 
60 km. per uur op een plaats waar de 
snelheid beperkt was tot 20 km. per uur 
wegens wegenwerken ,, en oordeelt dat 
verweerder zich aldus " wel schuldig 
maakte aan overtreding van artikel 7-2 
van het Wegverkeersreglement, maar niet 
van de artikelen 15-1 en 27-1 van dit 
reglement noch van de artikelen 418 en 
420 van het Strafwetboek, daar deze 
snelheid zonder oorzakelijk verband is 
met het ongeval », en, ten slotte, " dat de 
schadelijke gevolgen van de aanrijding 
uitsluitend hun oorzaak vinden in de 
foutieve rijwijze van eiser " ; 

Overwegende dat het vonnis door aldus 
vast te stellen, enerzijds, dat verweerder 
bij het oprijden van het kruispunt geen 
blijk heeft gegeven van een onvoor
zichtigheid noch een snelheid heeft ge
voerd die ongevallen zouden kunnen 
veroorzaken, en, anderzijds, dat het 
ongeval uitsluitend werd veroorzaakt 
door de foutieve rijwijze van eiser, te 
kennen geeft dat het ongeval ook zou zijn 
gebeurd op de wijze waarop het is 
gebeurd, indien verweerder de wegens 
wegenwerken opgelegde snelheidsbeper
king niet had overtreden ; dat de rechter 
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zodoende zijn beslissing regelmatig moti
veert en wettelijk rechtvaardigt ; 

Dat het middel niet kan worden aan
genomen; 

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

24 januari 1978.- 28 kamer.- Voor
zitte1', Ridder de Schaetzen, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - Vet·slaggever, 
de H. Delva. - Gelijkluidende conclusie, 
de H. Ballet, advocaat-generaal. 
Pleiter, de H. A. DeBruyn. 

28 KAMER. - 24 januari 1978. 

1° VERJARING. - STRAFZAKEN. 
. STRAFVORDERING. - VEROORDELING. 
- 0VERTREDING GEPLEEGD TUSSEN 
TWEE DATA, ZONDER VERDERE VERKLA
RING. - 0NMOGELIJKHEID VOOR HET 
HoF NA TE GAAN OF DE STRAFVORDE
RING ALDAN NIET VERJAARD WAS. 
VERNIETIGING MET VERWIJZING. 

2° VERJARING. - STRAFZAKEN. 
BURGERLIJKE REOHTSVORDERING. 
VERNIETIGING MET VERWIJZING VAN 
DE BESLISSING OP DE STRAFVORDERING 
WEGENS DE ONMOGELIJKHEID NA TE 
GAAN OF DEZE REOHTSVORDERING AL 

(1) en (2) In zijn arresten van 21 maart 
1966 (Bull. en Pas., 1966, I, 834), van 8 mei 
1973 (A1•r. cass., 1973, blz. 852) en 18 sep
tember 1973 (ibid., 1974, blz. 52) had het Hof 
na de vaststelling dat noch het vonnis noch 
de gedingstukken het mogelijk maakten na 
te gaan of de rechter een wettelijke toepassing 
had gemaakt van de regels inzake verjaring, 
ook vastgesteld dat uit het verloop van het 
proces niet kon worden opgemaakt of de 
burgerlijke rechtsvordering tijdig was inge
steld. 

Het Hof sprak aldus vernietiging uit met 
verwijzing, zowel van de beslissing op de 
burgerlijke rechtsvordering als van de beslls
sing op de strafvordering. De rechter op 
verwijzing moest dus uitspraak doen over de 
zaak in haar geheel, zowel op burgerlijk als op 
strafrechtelijk gebied. 

Men kan zich afvragen of betrekkelijk de 
vernietiging van de beslissing op de burgerlijke 
rechtsvordering moest worden afgeweken van 
de gebruikelijke motivering, nl. dat vernieti-

DAN NIET VERJAARD WAS.- VERNIETI
GING VAN DE NIET DEFINITIEVE BESLIS
SING OP DE BURGERLIJKE REOHTSVOR
DERING DIE HET GEVOLG IS VAN DE 
EERSTE, NIETTEGENSTAANDE NIET-ONT
VANKELIJKHEID VAN DE VOORZIENING 
TEGEN DEZE BESLISSING. 

1 a TV annee1· het best1·eden vonnis de 
beklaagde zonder ve1·dere ve1·klaring 
veroordeelt wegens ove1·tredingen, die 
gepleegd zijn &ussen een bepaalde datum 
en een andere datum, en noch uit het 
vonnis noch uit enig stuk waa1·op het Hof 
ve1·mag acht te slaan blijkt dat het feit 
gepleegd is minder dan zes maanden 
v66r de daad van onderzoek of van 
vervolging waardoo1· de vetjm·ing wordt 
gestuit en minder dan zes maanden v66r 
de uitspraak van het vonnis of dat e1· een 
oo1·zaak van scho1·sing van de ve1·ja1·ing 
zou hebben bestaan, is het voo1· het Hof 
niet mogelijk na te gaan of de stmf
v01·dering op de dag van de uitspraak 
van het vonnis al dan niet ve1jaa1·d was; 
het vetonietigt dientengevolge de ve1·oor
delende beslissing met vet•wijzing (1). 

2° De vernietiging van de beslissing op de 
stmjvo1·dering, die met vetwijzing is 
uitgesproken omdat het Hof niet kan 
nagaan of die 1'echtsvordeTing al dan 
niet ve1jaa1'd was, brengt ve1'nietiging 
mede van de niet definitieve beslissing 
op de burgerlijke 1•echtsvordet·ing die het 
gevolg is van de ee1'ste, hoewel de voor
ziening tegen die beslissing voomlsnog 
niet ontvankelijk is (2). 

ging van de beslissing op de strafvordering 
vernietiging meebrengt van de beslissing op 
de burgerlijke rechtsvordering, die daarvan 
het gevolg is. 

Immers, als het Hof vernietiging met 
verwijzing uitspreekt voor de beslissing op 
de strafvordering, is het van oordeel dat deze 
vernietiging noodzakelijk gevolgen meebrengt 
voor de beslissing op de burgerlijke rechts
vordering, omdat deze laatste beslissing, in de 
regel, afhangt van de eerste. 

Op deze regel wordt uitzondering gemaakt, 
met name wanneer het Hof een beslissing 
op de strafvordering vernietigt, omdat het 
vaststelt dat de strafvordering wegens ver
jaring vervallen was op het ogenblik dat 
de rechter uitspraak heeft gedaan. In dit 
geval heeft er geen verwijzing plaats en wordt 
de beslissing op de burgerlijke rechtsvordering 
niet vernietigd in zoverre zij tij dig werd 
ingesteld. Hoewel de strafvordering definitief 
vervallen is, kan de burgerlijke rechtsvorde-



- 621 

(S:ElRGEANT, T. DEBRUYN EN DE OOOMAN.) 

ARR:ElST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 20 september 1977 in hoger 
beroep gewezen door de Correctionele 
Rechtbank te Dendermonde ; 

I. In zoverre de voorziening gericht 

ring normaal verlopen. Beide rechtsvorde
ringen zijn voortaan gescheiden. 

De redenen ter verantwoording van deze 
oplossing wanneer het Hof vaststelt dat de 
strafvordering wegens verjaring vervallen 
was op het ogenblik dat de rechter uitspraak 
heeft gedaan, bestaan niet wanneer het Hof 
enkel vaststelt dat het niet kan nagaan of de 
verjaringstermijn vervallen was op het 
ogenblik dat de rechter uitspraak heeft 
gedaan. In dit geval geschiedt de vernietiging 
met verwijzing en de feitenrechter zal moeten 
beslissen over de strafvordering in haar 
geheel. In de onderstelling dat hij vaststelt 
dat deze rechtsvordering niet door verjaring 
vervallen is, dan kan hij beslissen dat de feiten 
niet bewezen bleven en dan kan hij de be
klaagde vrijspreken. 

Maar nu de strafvordering in haar geheel 
bij de rechter aanhangig is, behoeft deze 
rechtsvordering niet gescheiden te worden 
van de berechting van de burgerlijke rechts
vordering, die bij de eerste rechter aanhangig 
was. Indien de rechter naar wie de zaak is 
verwezen de beklaagde vrijspreekt, dan zou 
hij zich onbevoegd moeten verklaren om 
kennis te nemen van de burgerlijke rechts
vordering, met alle gevolgen die aan een 
dergelijke beslissing zijn verbonden (zie cass., 
25 mei 1973 en de noot get. E.K., An·. cass., 
1973, blz. 936). 

Indien men echter de redenen aanneemt 
van de arresten waarvan sprake is bij het 
begin van deze noot, dan moet daaruit pm· se 
worden afgeleid, zoalB het Hof dit heeft 
gedaan in het arrest van 13 oktober 1975 
(A1•r. cass., 1976, blz. 187), dat als de burger
lijke rechtsvordering binnen de wettelijke 
termijn gebracht is voo1• de rechter bij wie 
de strafvordering aanhangig is, de beslissing 
op deze rechtsvordering niet moet worden 
vernietigd als de beslissing op de strafvor-, 
dering vernietigd wordt met verwijzing. Zo 
worden de twee rechtsvorderingen dan ook 
gescheiden en het is mogelijk dat de rechter 
bij zijn uitspraak op de strafvordering 
verklaart dat de feiten niet bewezen zijn, 
terwijl de beklaagde, wat de burgerlijke 
rechtsvordering betreft, niettegenstaande zijn 
vrijspraak tot schadevergoeding wordt ver
oordeeld. 

is tegen de beslissing op de strafvor
dering: 

Over het tweede middel, hieruit af
geleid dat eiser bij het vonnis veroordeeld 
wordt om, bij inbreuk op artikel 88, 12°, 
van het Veldwetboek, voorwerpen die 
kunnen bevuilen of beschadigen, ter zake 
afvalolie, in natuur- of kunstweiden, 
eigendom van verweerders, te hebben 
geworpen op verschillende tijdstippen 
tussen 1 mei 1976 en 9 november 1976, 

terwijl het vonnis gewezen is meer dan 

Dit dualisme komt des te meer tot uiting 
wanneer, zoals ten deze, geen enkele eind
beslissing is uitgesproken op de burgerlijke 
rechtsvordering en de rechter bij wie de 
vordering tot verdere behandeling van de 
zaak is gebracht, na het vervullen van door 
het eerste vonnis bevolen daden van onderzoek 
nog moet beslissen. In dit geval zullen beide 
vorderingen gelijktijdig bij twee verschillende, 
in strafzaken bevoegde rechters aanhangig 
gemaakt worden, de ene voor de beslissing 
op de strafvordering na verwijzing door het 
Hof, en de andere, bij wie de zaak oor
spronkelijk aanhangig was, voor de beslissing 
op de burgerlijke rechtsvordering, waarbij 
de ene geen rekening moet houden met de 
beslissing van de andere. 

Het is duidelijk dat een dergelijke toestand 
ongezond en zelfs in strijd is met de beginselen 
ter zake. Ingeval de rechtsvorderingen gelijk
tijdig gebracht worden, voor de strafrechter, 
enerzijds, en de burgerlijke rechter, ander
zijds, dan zou laatstgenoemde de zaak moeten 
uitstellen totdat de eerste heeft beslist en 
zou hij zich bovendien moeten houden aan 
de beslissing van de strafrechter. 

Men zou gewis kunnen zeggen dat aange
nomen is dat, wanneer de beklaagde is vrij
gesproken, de burgerlijke partij aileen in 
hoger beroep kan komen en dat de rechter in 
hoger beroep, in dit geval, niet gebonden is 
aan de strafrechtelijke beslissing in eerste 
aanleg. 

Dit is echter een tamelijk uitzonderlijke 
toestand. In dat geval moeten de beide 
rechtsvorderingen trouwens niet meer gelijk
tijdig beslecht worden. 

Er is geen enkele reden om de toepassing 
ervan uit te breiden buiten het uitdrukkelijk 
vastgestelde toepassingsgebied van de wet. 

V ernietiging van de beslissing op de burger
lijke rechtsvordering die het gevolg is van 
de beslissing op de strafvordering is dus 
noodzakelijk (men leze in die zin cass., 3 mei 
1954, redenen, Bttll. en Pas., 1954, I, 734, 
en 12 februari 1964, redenen, ibid., 1964, 
I, 627). 

E.K. 
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een jaar na het jongste feit, dat moet 
geacht worden te zijn gepleegd op 1 mei 
1976, en de verjaringstermijn zes maan
den is ; zodat de rechter de strafvordering 
vervallen had moeten verklaren door 
verjaring: 

Overwegende dat het vonnis de hande
lingen die het ten laste gelegde feit 
uitmaken, bewezen verklaart als gepleegd 
« tussen 1 mei 1976 en 9 november 1976, 
op verschillende tijdstippen"; 

Overwegende dat, nu het vonnis 
gewezen is op 20 september 1977, het feit, 
dat een overtreding uitmaakt, verjaard 
zou zijn, mits de verjaring niet geschorst 
werd en voor zover de verschillende 
tijdstippen waarop het werd gepleegd, 
alle vallen v66r 21 september 1976, en 
zelfs v66r een vroegere datum al naar de 
datum van de laatste daad van stuiting ; 

Overwegende dat noch uit het vonnis 
noch uit enig stuk waarop het Hofvermag 
acht te slaan, blijkt dat de jongste 
handeling plaatshad minder dan zes 
maanden v66r de dag van een daad van 
onderzoek of van vervolging, welke de 
verjaring stuitte en zelf verricht werd 
minder dan zes maanden v66r de uit
spraak van het vonnis, of dat er een 
oorzaak van schorsing van de verjaring 
zou hebben bestaan; 

Overwegende dat het Hof derhalve 
in de onmogelijkheid verkeert na te gaan 
of, op de dag van de uitspraak van het 
vonnis, de strafvordering al dan niet 
door verjaring was vervallen; 

Dat het middel gegrond is ; 

II. In zoverre de voorziening gericht is 
tegen de beslissing op de civielrechtelijke 
vordering: 

Overwegende dat het vonnis aan de 
verweerders een voorschot toewijst en 
een deskundigenonderzoek beveelt ; dat 
zodanige beslissing geen eindbeslissing is 
in de zin van artikel 416 van het Wetboek 
van Strafvordering en evenmin uitspraak 
doet over een geschil inzake bevoegd
heid; 

Dat de voorziening voorbarig en 
derhalve niet ontvankelijk is ; 

Overwegende dat nochtans de vernieti
ging van de beslissing op de strafvordering 
de vernietiging meebrengt ook van de 
niet definitieve beslissing op de civiel
rechtelijke vordering, welke laatste het 
gevolg is van de eerste ; 

Om die redenen, en ongeacht de overige 
middelen, die niet tot cassatie zonder 

verwijzing kunnen leiden, vernietigt het 
bestreden vonnis ; beveelt dat van dit 
arrest melding zal worden gemaakt op 
de kant van de vernietigde beslissing ; 
veroordeelt eiser in de kosten van de 
nodeloze betekening van het cassatie
beroep; laat de overige kosten ten laste 
van de Staat ; verwijst de zaak naar de 
Correctionele Rechtbank te Oudenaarde, 
zitting houdende in hager beroep. 

24 januari 1978.- 2e kamer.- Vom·
zitter, Ridder de Schaetzen, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - Verslaggever, 
de H. Soetaert. - Gelijkluidende con
clusie, de H. Krings, advocaat-generaal. 
- Pleiter, de H. De Troyer (van de balie 
te Oudenaarde). 

28 KAMER. - 24 januari 1978. 

HERZIENING. - Nmuw FEIT. 
HERZIENING AANGEVRAAGD DOOR DE 
MINISTER VAN JUSTITIE. - VERWIJ"
ZING VOOR ONDERZOEK NAAR EEN HOF 
VAN BEROEP. - VoORWAARDEN. 

Kennis nemende, door de vorde1·ing van 
de Procurettr- Generaal, van een aan
vmag tot hM·ziening van de Minister 
van Justitie, waarbij wm·dt aangevoe1·d 
dat de onschttld van de VM'OMdeelde 
schijnt te volgen uit niettwe jeiten die zich 
voorgedaan hebben sede1·t de verom·deling, 
neemt het Hof van Oassatie, dat vaststelt 
dat de onschuld van de vero01·deelde zou 
kunnen volgen uit de aangevoerde 
jeiten, de aanvraag aan en verwijst 
ze voor onderzoek naa1· een hof van be
roep (1). (Art. 443, lid 1, 3°, 444 en 445, 
lid 3, Sv.) 

(PROCUREUR-GENERAAL 
BIJ" RET HOF VAN CASSATIE, 

IN ZAKE GODART.) 

ARREST. 

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

(1) Cass., 14 april 1975 (A1·r. cass., 1975, 
blz. 885). 
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" Aan de tweede kamer van het Hof 
van Cassatie. 

n De ondergetekende procureur-gene
raal heeft de eer hierbij uiteen te zetten 
dat de Minister van Justitie hem bij 
schrijven van 3 oktober I977, Bestuur 
der Wetgeving, nr. 7/ll3.4I2/34JAP/ 
Strafv.-LVJAV, bevel heeft gegeven met 
toepassing van artikel 443, lid I, 3°, van 
het Wetboek van Strafvordering, een 
aanvraag tot herziening in te dienen 
betreffende de veroordeling op tegen
spraak gewezen bij het vonnis van 
9 november 1976 van de Correctionele 
Recht bank te leper tegen Godart Philippe 
Andre Joseph, loodgieter, geboren te 
Savy-Berlette (Frankrijk) en wonende te 
Roubaix (Frankrijk), rue Emile 
Maureaux, nr. 115. 

n Genoemde Godart Philippe Andre 
Joseph werd bij dat vonnis veroordeeld 
tot een maand gevangenisstraf wegens 
diefstal door middel van braak, inklim
ming of valse sleutels, welk misdrijf 
werd gepleegd te W ervik in de nacht van 
2 op 3 oktober 1976 ten nadele van de 
Kloostergemeenschap der Zusters van 
Lief de. 

n Godart heeft altijd beweerd dit 
misdrijf niet te hebben gepleegd. 

n Ret vonnis van 9 november 1976 is 
in kracht van gewijsde getreden. 

n Bij het vonnis van 14 juni 1977 van 
dezelfde rechtbank werd Govaere 
Christian Paul Marcel, maneuver, geboren 
te Armentieres (Frankrijk) op 2 mei 1954 
en wonende te Merville (Frankrijk), rue 
Burnonville, nr. 159, veroordeeld wegens 
verscheidene misdrijven, waaronder de 
bovengemelde diefstal gepleegd ten na
dele van de Kloostergemeenschap der 
Zusters van Liefde. 

n Dit laatste vonnis is ook in kracht van 
gewijsde getreden. 

n Uit het onderzoek schijnt te blijken 
dat alleen Govaere de dader van die 
diefstal is, feit dat niet gekend was ten 
tijde van de veroordeling van Godart. 

''De veroordeling van Govaere, als
mede zijn verklaringen, na het onderzoek 
te zijnen laste leveren een nieuw feit op, 
waaruit het bewijs schijnt te volgen van 
de onschuld van Godart Philippe Andre 
Joseph en op grond waarvan, luidens 
artikel 443, lid I, 3°, van het Wetboek 
van Strafvordering. een aanvraag tot 
herziening kan worden ingediend. 

'' Om die redenen, gelet op de arti
kelen 443, 444 en 445 van het Wetboek 
van Strafvordering, vordert de onder-

getekende procureur-generaal dat het 
Hof de aanvraag tot herziening moge 
aannemen en moge bevelen dat zij zal 
worden onderzocht door een hof van 
beroep, daarmee belast ten einde na te 
gaan of het tot staving van de aanvraag 
tot herziening aangevoerde feit beslissend 
genoeg schijnt om de zaak te herzien. 

'' Brussel, 5 oktober 1977, 
n Voor de Procureur-generaal, 

'' De Advocaat-generaal, 
'' (get.) Colard n; 

Gelet op de artikelen 443, 444 en 445, 
derde lid, van het Wetboek van Straf
vordering, met aanneming van de redenen 
van voornoemde vordering, ontvangt de 
aanvraag tot herziening ; beveelt dat deze 
aanvraag zal worden onderzocht door het 
Hof van Beroep te Gent ten einde na te 
gaan of het tot staving van de aanvraag 
aangevoerde feit beslissend genoeg schijnt 
om de zaak te herzien ; houdt de kosten 
aan. 

24 januari 1978.- 2e kamer.- Voo?'
zitter, Ridder de Schaetzen, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggever, 
de H. Lebbe. - Gelijkluidende conclusie, 
de H. Colard, advocaat-generaal. 

2" KAMER. - 24 januari 1978. 

VOORZIENING IN CASSATIE. 
VoRM. - STRAFZAKElN. - VooRZIE
NING INGESTELD TEGEN DE EIND
BESOHIKKINGEN VAN EEN ARREST. -
N IET-ONTVANKElLIJKHEID. 

Niet ontvankelijk is de voorziening die de 
eise1·, zonder meer, verklaard heeft in te 
stellen tegen de eindbeschikkingen van 
een a1·rest (1). (Art. 417 Sv.) 

(MARGIN:ElT, T. BAPTIST; 
MEERMAN, T. MARGIN:ElT :ElN AND:ElREN.) 

Met de notitie overeenstemmend 
arrest. 

(1) Oass., 12 oktober 1970 (A1·r. cass., 1971, 
biz. 137) en 16 november 1977, sup?·a, biz. 318. 



-624-

24 januari 1978.- 2e kamer.- Voor
zitter, Ridder de Schaetzen, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - Verslaggever, 
de H. Lebbe.- Gelijkluidende oonolusie, 
de H. Colard, advocaat-generaal. 

2e KAMER. - 25 januari 1978. 

VONNISSEN EN ARRESTEN. 
STRAFZAKEN. - BURGERLIJKE RECHTS· 
VORDERING. - VONNIS DAT, OP DE 
STRAFVORDERING, BESLIST DAT DE 
TELASTLEGGING T.A.V. DE BEKLAAGDE 
BEWEZEN IS EN DAT DIE T.A.V. DE 
MEDEBEKLAAGDE NIET BEWEZEN IS. -
VONNIS DAT VERVOLGENS BESLIST DAT 
DE BEKLAAGDE VOLLEDIG AANSPRAKE· 
LIJK WAS VOOR RET ONGEVAL, DAT TOT 
VERVOLGINGEN HEEFT GELEID, EN DAT 
DE RECHTBANK ONBEVOEGD IS OM 
UITSPRAAK TE DOEN OP DE BURGER· 
LIJKE RECHTSVORDERING VAN DE BE· 
KLAAGDE TEGEN DE MEDEBEKLAAGDE. 
- DRAAGWIJDTE VAN DIE LAATSTE 
BESLISSING. 

De stmfreohter gaat de perken van de 
aanhangig gemaakte zaak niet te bttiten 
wanneer hij, na te hebben verklaa1·d 
dat de telastlegging t.a.v. de belclaagde 
bewezen is en clat de telastlegging 
t.a.v. de medebeklaagde niet bewezen 
is, beslist dat de beklaagde volledig 
aansprakelijk is voo1· het ongeval, dat 
tot ve1·volgingen heeft geleid, en zioh 
onbevoegd ve1·klaa1·t om uitspTaak te 
doen op diens bttTgerlijke 1'eohtsvo1'de
ring tegen de medebeklaagde, dam· 
een dergelijke beslissing niet voo1·uitloopt 
op het oo1·deel over de gegrondheid van 
een ande1·e V01'de1•ing die voo1· de btwgM'· 
lijke 1'eohte1' lean gebmoht w01·den wegens 
dezelfde sohade, maa1' op grand van een 
ande1'e fout dan die welke aan de mede
beklaagde was ten laste gelegd ( 1). 

(PREUDHOMME, T, GERIMONT 
EN NAAMLOZE VENNOOTSCHAP 

« HYDROCAR ll,) 

ARREST (vertaling). 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 13 juni 1977 in hoger beroep 

gewezen door de Correctionele Rechtbank 
te Luik; 

In zoverre de voorziening gericht is 
tegen de beslissingen op de rechts
vorderingen van het openbaar ministerie 
ten laste van de verweerders, respectieve
lijk medebeklaagde en voor deze civiel
rechtelijk aansprakelijke partij : 

Overwegende dat eiser niet bevoegd is 
om zich tegen die beslissingen in cassatie 
te voorzien ; 

V oor het overige : 

Over de eerste twee middelen samen, 
afgeleid, 

het ee1·ste, uit de schending van arti
kel 97 van de Grondwet, 

dooTdat de correctionele rechtbank eiser 
veroordeelt wegens overtreding van arti
kel 8.3, tweede lid, van het Wegverkeers
reglement (koninklijk besluit van 1 de
cember 1975) op grond dat zijn wagen 
hem uit de hand is gelopen en hij zijn 
snelheid niet meester is gebleven bij 
normaal remmen van een voorligger, 

terwijl eiser in zijn conclusie betoogde 
dat zijn voertuig hem uit de hand gelopen 
was ter oorzake van de door verweerster 
op de weg gestorte kiezel, welke een niet 
te voorziene hindernis opleverde daar 
die enerzijds hoegenaamd niet aangeduid 
was en anderzijds niet zichtbaar was dan 
na het overschrijden van de top van een 
helling en het uitrijden van een bocht, 
bij zoverre dat de bestuurder van de voor 
hem liggende wagen plots heeft moeten 
remmen bij het zien ervan ; 

het tweede, uit de schending van arti
kel 78.2 van het koninklijk besluit van 
1 december 1975, 

do01·dat de correctionele rechtbank 
zonder meer verklaart dat het aan ver
weerder Gerimont ten laste gelegde niet 
bewezen is, 

te1·wijl eiser in zijn conclusie betoogde 
dat de hindernis die de verweerders 
hebben geschapen door het storten van 
kiezel op de weg, door geen enkel regel
matig verkeersteken was aangeduid en 
door eiser niet tijdig genoeg te zien was 
opdat hij alsnog zijn snelheid zou 
verminderen : 

Overwegende dat, blijkens het bestre-

(1) Raadpl. cass., 25 mei 1973 (Ar1·. cass., 
1973, blz. 936), en de noot get. E.K. ; 25 sep· 
tember 1973 (ibid., 1974, blz. 81) en 18 no
vember 1976 (ibid., 1977, blz. 312). 
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den vonnis, de oorzaak van het ongeval 
niet gelegen is in de op de weg gestorte 
kiezel, waarvan de aanwezigheid, volgens 
eiser, niet aangeduid noch voor hem te 
voorzien was, maar in het feit dat eiser 
niet is kunnen « meester blijven van zijn 
snelheid bij normaal remmen van een 
voorligger >> ; 

Dat zelfs in de veronderstelling dat, 
enerzijds, die voorligger plots heeft 
moeten remmen wegens de aanwezigheid 
van kiezel, en dat, anderzijds, die kiezel 
niet regelmatig was aangeduid, het vonnis 
met de voormelde overweging regelmatig 
de in de middelen weergegeven conclusie 
beantwoordt ; 

Dat die middelen feitelijke grondslag 
missen; 

Over het derde middel, afgeleid uit de 
schending van de regels van de aan
hangigmaking, 

doordat het vonnis beslist dat eiser 
volledig aansprakelijk is voor het on
geval, 

tenvijl de correctionele rechtbank, na 
eiser veroordeeld en de verweerder 
Gerimont vrijgesproken te hebben, 
binnen de perken van de aanhangig
making moest volstaan met zich onbe
voegd te verklaren om kennis te nemen 
van eisers civielrechtelijke vordering : 

Overwegende dat de correctionele 
rechtbank de telastleggingen ten aanzien 
van eiser bewezen en die ten aanzien 
van de verweerder Gerimont niet be
wezen verklaart, waarna zij de algehele 
aansprakelijkheid voor het ongeval ten 
laste legt van eiser en zich onbevoegd 
verklaart om uitspraak te doen over 
diens civielrechtelijke vordering tegen de 
verweerders ; 

Overwegende dat waar zij de algehele 
aansprakelijkheid voor het ongeval ten 
laste legt van eiser, de rechtbank enkel 
uitspraak doet in zoverre zij de telast
leggingen ten aanzien van eiser bewezen 
en die ten aanzien van verweerder niet 
bewezen verldaart ; dat een dergelijke 
beslissing niet vooruitloopt op het oordeel 
over de gegrondheid van een andere 
vordering voor de burgerlijke rechter uit 
hoofde van dezelfde schade maar op 
grond van een andere fout dan aan 
verweerder Gerimont op strafrechtelijk 
gebied was ten laste gelegd ; 

Dat de rechtbank bijgevolg de perken 
van de aanhangigmaking niet te buiten 
is gegaan; 

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. 

25 januari 1978.- ze kamer.- Voor
zitter, de H. Legros, raadsheer waar
nemend voorzitter. - Verslaggever, de 
H. Mahillon. - Gelijkluidende conclusie, 
de H. Velu, advocaat-generaal.- Pleiter, 
de H. J.-M. Delfosse (van de balie te 
Luik). 

ze KAMER. - 25 januari 1978, 

1° VERJARING. - STRAFZAKEN. 
STRAFVORDERING. 0VERTREDING 
VAN HET WEGVERKEERSREGLElMElNT. 
- TERMIJN. 

2° VERWIJZING NA CASSATIE. -
STRAFZAKElN. - 0ASSATIE VAN DE 
BESLISSING OP DE STRAFVORDERING 
WEGENS VERVAL.- KOSTEN VAN DEZE 
RECHTSVORDERING MOETEN TEN LASTE 
VAN DE STAAT BLIJVEN. - 0ASSATIE 
ZONDElR VERWIJZING. 

3° VERJARING. - STRAFZAKEN. -
BURGERLIJKE RECHTSVORDERING. -
BESLISSING OP DE STRAFVORDERING 
VERNIETIGD WEGENS VERJARING. -
VERNIElTIGING ZONDER GEVOLG OP DE 
BURGERLIJKE RECHTSVORDERING DIE 
VOOR DEl VERJARING VAN DE STRAF
VORDERING IS INGElSTELD. 

4° VERNIETIGING. - 0MVANG. -
STRAFZAKElN.- VERNIETIGING VAN DEl 
BESLISSING TOT VEROORDElLING VAN DEl 
BElKLAAGDEl. - BURGERRECHTELIJK 
AANSPRAKELIJKE PARTIJ DIE ZIOH NIET 
OF ZIOH ONREGELll'i:ATIG IN CASSATIE 
HElEFT VOORZIEN. - GEVOLGEN VAN 
DEl VERNIElTIGING T.A.V. DIE PARTIJ. 

1° De stmjv01·dering vooTtvloeiend 'ttit een 
ove1·t1·eding van het W egverkee1'S1'egle
ment vmjaa1·t noodzakelijk door ve1·loop 
van twee jam· sinds de jeiten (1). 
(Art. 68 Wet betreffende de politie op 

(1) Cass., 22 maart 1977 (A1·r. cass., 1977, 
blz. 788). 
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het wegverkeer ; artt. 22, 24 en 25 wet 
van 17 april 1878.) 

2° Wanneer de beslissing op de straf
vordering vernietigd wordt, omdat die 
?'echtsvordeTing ve1·vallen is, en de kosten 
e1·van ten laste van de Staat moeten 
blijven, geschiedt de cassatie zonder 
verwijzing (1). 

3° Het verval van de st?·afvm·dering door 
verjaring en de daaTuit voo1·tvloeiende 
vemietiging hebben geen gevolg t.o.v. 
de burgerlijke rechtsvordering die v66r 
de verja~·ing van de stmjvo1·de?·ing is 
ingesteld (2). (Artt. 26 en 27 wet van 
17 april 1878.) 

4° W anneer de beslissing tot ve1•oordeling 
van de beklaagde ve1·nietigd wm·dt op 
diens voorziening en de bu1·ge1·rechtelijk 
aanspmlcelijke partij zich niet of zich 
onregelmatig in cassatie heeft voorzien, 
heeft de beslissing waarbij die partij 
burgerrechtelijk aanspmkelijk wordt ver
klam·d voo1· de verom·deling van de 
beklaagde geen bestaansreden meer (3). 

(MAROTTA L. EN MAROTTA C., 
T. MALENGREZ L. ; MAROTTA C., 

T. MALENGREZ M. EN DEC.) 

ARREST (vertaling). 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 16 september 1977 in hoger 
beroep gewezen door de Correctione1e 
Rechtbank te Charleroi ; 

I. Op de voorziening van Liberia 
Marotta als bek1aagde : 

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

Over het middel ambtshalve afgeleid 
uit de schending van de artike1en 68 
van de Wet betreffende de politie over 
het wegverkeer, 22 tot 25 van de wet van 
17 april 1878 houdende de voorafgaande 
tite1 van het Wetboek van Strafvorde
ring: 

(1) Cass., 11 oktober 1977, sup1·a, biz. 193. 
(2) Arrest waarvan sprake is in voren

staande noot. 
Raadpl. cass., 24 januari 1978, supra, 

biz. 620, en noot getekend E.K. : vernietiging 
van de beslissing op de strafvordering met 

Overwegende dat eiser rechtstreeks 
gedagvaard werd door Malengrez, met 
name wegens de in artikelen 30-1, 27-1, 
15, 10, vierde lid, van het Wegverkeers
reg1ement (koninklijk besluit van 
14 maart 1968) bepaa1de overtredingen; 

Overwegende dat het vonnis eiser 
veroordeelt tot een ge1dboete van 
100 frank uit hoofde van de eerste dier 
overtredingen ; 

Overwegende dat, naar luid van arti
kel 68 van de Wet betreffende de politie 
over het wegverkeer, de strafvordering 
voortspruitende uit een misdrijf tegen 
de gecoordineerde wetten en de regle
menten betreffende de politie over het 
wegverkeer verjaart door verloop van 
een jaar te rekenen van de dag waarop 
het misdrijf is begaan ; 

Overwegende dat, bij ontbreken van 
enige grond tot schorsing, de strafvorde
ring ten tijde van de uitspraak van het 
vonnis op 16 september 1977 verjaard 
was doordat meer dan twee jaar verlopen 
waren sinds de feiten ; 

Overwegende dat de kosten van de 
strafvordering ten laste van de Staat 
dienden gelegd te worden ; 

B. In zoverre de voorziening gericht 
is tegen de beslissing op de civielrechte-
1ijke vordering tegen eiser : 

Overwegende dat uit de processtukken 
blijkt dat verweerder, ter berechting 
van zijn burgerlijke vordering, eiser 
rechtstreeks gedagvaard heeft op 23 de
cember 197 5, en dus voordat de straf
vordering verjaard was; 

Overwegende dat het verval van de 
strafvordering door verjaring en de 
daaruit voortv1oeiende cassatie derhalve 
geen inv1oed hebben op de civielrechte
lijke vordering ; 

Overwegende dat eiser geen enke1 
middel aanvoert ; 

II. Op de voorziening van Ciro Marotta 
a1s civie1rechtelijk aansprakelijke partij 
voor Liberia Marotta : 

Overwegende dat uit de stuklmn 
waarop het Hof vermag acht te slaan 
niet b1ijkt dat eiser zijn voorziening 

verWIJzmg, omdat het Hof niet kan nagaan 
of die vordering al dan niet was verjaard, 
brengt vernietiging mede van de beslissing 
op de burgerlijke rechtsvordering die het 
gevolg is van de eerste beslissing. 

(3) Cass., 3 januari 1978, sup1·a, blz. 517. 
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heeft doen betekenen aan de partijen 
tegen wie ze is gericht ; 

Dat de voorziening niet ontvankelijk 
IS; 

Overwegende echter dat, doordien de 
uitgesproken veroordeling vernietigd 
wordt op voorziening van de eiser Liberia 
Marotta, de beslissing waarbij Ciro 
Marotta civielrechtelijk aansprakelijk 
wordt gesteld voor de betaling van de 
geldboete en van de strafvorderings
kosten geen bestaansreden meer heeft ; 

III. Op de voorziening van Ciro 
Marotta als burgerlijke partij : 

Overwegende dat uit de stukken waar
op het Hof vermag acht te slaan niet 
blijkt dat eiser zijn voorziening heeft 
doen betekenen aan de partijen tegen 
wie ze is gericht ; 

Dat de voorziening niet ontvankelijk 
is; 

Om die redenen, vernietigt het bestre
den vonnis in zoverre het Liberia Marotta 
op de strafvordering veroordeelt ; ver
werpt de voorzieningen voor het overige, 
onder vaststelling evenwel dat de beslis
sing waarbij Ciro Marotta civielrechtelijk 
aansprakelijk wordt gesteld voor de 
betaling van de geldboete en van de 
strafvorderingskosten geen bestaansreden 
meer heeft ; beveelt dat van dit arrest 
zal worden melding gemaakt op de kant 
van de gedeeltelijk vernietigde beslissing ; 
veroordeelt de eiser Ciro Marotta in de 
kosten van zijn voorziening, de eiser 
Liberia Marotta in de helft van de kosten 
van zijn voorziening en laat het overige 
van de kosten ten laste van de Staat ; 
zegt dat er geen grond bestaat tot 
verwijzing. 

25 januari 1978.- 2• kamer.- Voor
zitter, de H. Legros, raadsheer waar
nemend voorzitter. - Verslaggever, de 
H. Screvens. - Gelijkluidende conclusie, 
de H. Declercq, advocaat-generaal. 

2• KAMER. - 25 januari 1978. 

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN.- STRAFZAKEN. -BuR-

EN HET BESCHIKKENDE GEDEELTE. 
SCHENDING VAN ARTIKEL 97 VAN DE 
GRONDWET. - BEGRIP. 

Tegenstrijdig is het arrest dat, na te hebben 
overwogen dat de eerste rechter het 
schadebedrag billijkerwijze op 300.000 
frank heeft vastgesteld, wegens diezelfde 
schade nag een bedmg toelcent van 
100.000 frank (1). (Art. 97 Grondwet.) 

(BELLANCA, T. BRIFFAUT EN « MUTUELLE 
GENlllRALE: FRANQAISE ACCIDENTS>>.) 

ARRE:ST (vertaling). 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 22 september 1977 door het 
Hof van Beroep te Brussel gewezen ; 

Overwegende dat het arrest enkel 
uitspraak doet over de burgerlijke be
langen; 

Over het middel afgeleid nit de schen
ding van de artikelen 97 van de Grand
wet, 1382, 1383 van het Burgerlijk 
Wetboek, 3 en 4 van de wet van 17 april 
1878 houdende de voorafgaande titel van 
het W etboek van Strafvordering, 

doordat het arrest beslist dat de 
materiele schade ten gevolge van de 
aantasting van eisers fysische onschend
baarheid tijdens de onderscheiden pe
riodes van tijdelijke arbeidsongeschikt
heid en de morele schade tijdens dezelfde 
periodes door de eerste rechter billijker
wijze vastgesteld werden ten bedrage 
van 250.000 frank en 300.000 frank, 

terwijl de eerste rechter, wiens vonnis 
op dat punt door het arrest van 18 no
vember 1976 bevestigd werd, eisers 
materiele schade in verband met de 
periodes van tijdelijke arbeidsongeschikt
heid geraamd heeft op 250.000 frank en 
de daaruit volgende morele schade op 
100.000 frank; het hof van beroep 
bijgevolg in het beschikkend gedeelte van 
zijn beslissing de aan eiser toekomende 
schadevergoeding diende te bepalen, 
aangezien hem 300.000 frank verschul
digd was ter vergoeding van de tijdens 
de periodes van tijdelijke arbeidsonge
schiktheid geleden morele schade ; door
dien het de verweerders niet veroordeeld 
heeft tot de betaling van dat bedrag, 

GERLIJKE RECHTSVORDERING. - TE- (1) Raadpl. cass., 16 november 1976 en 
GENSTRIJDIGHEID TUSSEN DE REDENEN 5 aprill977 (.Arr. cass., 1977, blz. 303 en 842). 
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althans niet ten belope van 200.000 frank, 
het arrest zichzelf tegenspreekt of zich 
in ieder geval dubbelzinnig uitdrukt : 

Overwegende dat het arrest enkel 
bestreden wordt in verband met de aan 
eiser verschuldigde vergoeding voor de 
tijdens de periodes van tijdelijke arbeids
ongeschiktheid geleden morele schade ; 

Overwegende dat het beroepen vonnis 
die vergoeding vastgesteld had op 
100.000 frank en het totaal van de aan 
eiser toekomende schadevergoeding be
rekend had met inachtneming van dat 
bedrag; 

Overwegende dat, bij arrest van 
18 november 1976, het hof van beroep 
een bijkomend deskundig onderzoek 
heeft bevolen en zijn uitspraak over de 
raming van de zowel uit de tijdelijke 
ongeschiktheden als uit de blijvende 
ongeschiktheid voortvloeiende schade uit
gesteld heeft totdat de graad van 
blijvende ongeschiktheid zou berekend 
zijn; 

Overwegende dat het bestreden arrest, 
bij zijn uitspraak na de neerlegging van 
het deskundig verslag, vermeldt dat de 
vergoeding voor de morele schade tijdens 
de onderscheiden periodes van tijdelijke 
ongeschiktheid door de eerste rechter 
billijkerwijze op 300.000 frank werd vast
gesteld ; dat, desondanks, het arrest in 
zijn beschikkend gedeelte de verweerders 
niet veroordeelt om aan eiser een bij
komende vergoeding te betalen voor die 
schade; 

Dat aldus aan de hand van het arrest 
niet uit te maken valt of het cijfer van 
300.000 frank aileen ten gevolge van een 
materiele vergissing als het door de 
eerste rechter bepaalde bedrag werd 
vermeld, dan wel of het hof van beroep, 
na te hebben geoordeeld dat de ramiTtg 
ten bedrage van 300.000 frank aan een 
billijke vergoeding van de schade beant
woordde, nagelaten heeft daarmee reke
ning te houden in het beschikkend 
gedeelte van zijn beslissing ; 

Dat het middel gegrond is ; 

Om die redenen, vernietigt het bestre
den arrest, in zoverre het uitspraak doet 
over de tijdens de periodes van tijdelijke 
ongeschiktheid geleden morele schade ; 
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 de verweerders in de ene en 
eiser in de andere helft van de kosten ; 

verwijst de aldus beperkte zaak naar het 
Hof van Beroep te Bergen. 

25 januari 1978.- 28 kamer.- Voor
zitter, de H. Legros, raadsheer waar
nemend voorzitter. - V erslaggever, Mevr. 
Raymond-Decharneux.- Gelijkluidende 
conclusie, de H. Declercq, advocaat
generaal. - Pleiters, de HH. Fally en 
Ansiaux. 

28 KAMER. - 25 januari 1978. 

WEGVERKEER. - VLUOHTMISDRIJF. 
-BEGRIP. 

Schuldig aan vluchtmisd?·ijj, als bedoeld 
in a1·tikel 33-2° van de Wet betreffende 
de politic ove1· het wegve1·kem·, is hij die, 
wetencl clat hij de om·zaak van clan wel 
de aanleiding tot een ongeval is geweest, 
de vlucht neemt om zich aan de dienstige 
vaststellingen te onttrekken, zeljs als hij 
late?' op de plaats van het ongeval te?·ug
kee?·t en zulks die vaststellingen mogelijk 
maakt (1). (Art. 33 Wet betreffende de 
politie over het wegverkeer.) 

(DEOOURTY R. EN H., T. BERTHOLET 
EN OOOPERATIEVE VENNOOTSOHAP 

« SOOIALE VOORZORG ».) 

ARREST (vertaling). 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 13 oktober 1977 in hoger 
beroep gewezen door de Correctionele 
Recht bank te V erviers ; 

I. In zoverre de voorziening gericht is 
tegen de beslissingen op de rechtsvorde
ringen van het openbaar ministerie 
jegens de eisers : 

Over het middel afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 97 van de Grond-

(1) Oass., 28 februari 1966 (Bull. en Pas., 
1966, I, 838). Raadpl. cass., 25 februari 1963 
(ibid., 1963, I, 707), 7 december 1964 (ibid., 
1965, I, 343), 2 februari 1970 (A1·1·. cass., 
1970, biz. 509), 19 maart 1973 (ibid., 1973, 
biz. 711) en 26 november 1974 en 27 mei 1975 
(ibid., 1975, biz. 362 en 1023). 
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wet en 33 van de wet betreffende de 
politie over het wegverkeer, 

doordat het vonnis de eiser Rene 
Decourty veroordeelt wegens vlucht
misdrijf, op grand « dat de eerste rechter 
terecht heeft doen opmerken dat be
klaagde Decourty, na aanleiding te zijn 
geweest tot een ongeval, de vlucht heeft 
genomen om zich aan de dienstige vast
stellingen te onttrekken ; dat het niets 
ter zake doet dat hij zich achteraf bij de 
politiewacht heeft aangemeld ; dat be
klaagde Decourty namelijk een onjuiste 
versie van het ongeval heeft gegeven, 
met de bedoeling het gerecht te mis
leiden "• 

te?·wijl, eerste onde?·deel, met die gronden 
niet geantwoord is op de conclusie waarin 
de eisers betoogden, enerzijds, dat eiser 
zich tien minuten na de botsing bij de 
politiewacht van Verviers heeft aan
gemeld, nog v66r hij enigerwijze gei:denti
ficeerd of ondervraagd werd ; dat hij dus 
binnen de kortste tijd gei:dentificeerd 
werd en de politie derhalve de veroor
zaker van het ongeval niet heeft hoeven 
op te sporen ; dat het van weinig belang 
is of zijn versie de juiste is of niet, 
vermits hij, door zich aan te geven, 
eventuele vervolgingen mogelijk maakte ; 
en, anderzijds, dat een beldaagde die zich 
binnen tien minuten na de feiten kenbaar 
maakt niet onder toepassing valt van 
voormeld artikel 33 dat vereist dat de 
dader van de feiten de vlucht neemt om 
zich aan de dienstige vaststellingen te 
onttrekken ; dat aan eiser alleen zou 
kunnen verweten worden dat hij niet 
ter plaatse is gebleven, voor welk misdrijf 
hij evenwel niet worslt vervolgd ; 

tweede onde1·deel, het vonnis van gezegd 
artikel 33 een uitlegging geeft die niet 
strookt met de geest van die bepaling, 
vermits een bestuurder die zich tien 
minuten na het ongeval uit eigen bewe
ging bij de politie aanmeldt om de feiten 
aan te geven, niet kan gelijkgesteld 
worden met een bestuurder die de vlucht 
neemt om zich aan de dienstige vast
stellingen te onttrekken : 

Overwegende dat het vluchtmisdrijf 
voltooid is wanneer de bestuurder, 
wetend dat hij de oorzaak van dan wel 
de aanleiding tot een ongeval is geweest, 
de vlucht neemt om zich aan de dienstige 
vaststellingen te onttrekken ; 

Dat de omstandigheid dat hij, zelfs na 
zeer korte tijd, naar de plaats van het 
ongeval terugkeert of zich bij de politie
overheid kenbaar maakt niet wegneemt 
dat het misdrijf bestaat ; 

Overwegfmde dat de feitenrechter op 
onaantastbare wijze beoordeelt of de 
veroorzaker van het ongeval de plaats 
verlaten heeft met de bedoeling zich aan 
de dienstige vaststellingen te onttrekken ; 

Overwegende dat het vonnis steunt 
op de in het middel aangehaalde gegevens 
en met name op de overweging « dat het 
niets ter zake doet dat hij (eiser) zich 
achteraf bij de politiewacht heeft aange
meld ; dat hij namelijk van het ongeval 
een louter verzonnen versie geeft met de 
bedoeling het gerecht te misleiden >>, 
waaruit het wettelijk en met beantwoor
ding van de conclusie afieidt dat de eiser 
Decourty bij het verlaten van de plaats 
van het ongeval de bedoeling heeft gehad 
zich aan de dienstige vaststellingen te 
onttrekken en dat de overtreding van 
artikel 33 van de Wet betreffende de 
politie over het wegverkeer bewezen is ; 

Dat het middel niet kan worden aan
genomen; 

En overwegende dat, voor het overige, 
de substantiele of op straffe van nietig
heid voorgeschreven rechtsvormen in 
acht zijn genomen en de beslissing 
overeenkomstig de wet is gewezen ; 

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

Overwegende dat eiser geen enkel 
bijzonder middel aanvoert ; 

III. In zoverre de voorziening gericht 
is tegen de beslissing op de civielrechte
lijke vordering jegens de verweerster 
Cooperatievennootschap Sociale V oor
zorg: 

Overwegende dat voor de feitenrechter 
tussen de eisers en verweerster geen 
geding aanhangig was en dat het vonnis 
in genen dele de eisers veroordeelt ten 
gunste van verweerster ; 

Dat de voorziening niet ontvankelijk 
is; 

Om die redenen, verwerpt de voorzie
ningen ; veroordeelt elke eiser in de 
kosten van zijn voorziening_ 

25 januari 1978_- 2e kamer.- Voor
zitte1', de H. Legros, raadsheer waar
nemend voorzitter_- Ve1•slaggever, Mevr_ 
Raymond-Decharneux.- Gelijkluidende 
conclusie, de H. Declercq, advocaat
generaal. - Pleite?·, de H. Christiane 
(van de balie te Verviers). 
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16 KAMER.- 26 januari 1978. 

1° CASSATIEMIDDELEN. - BuR
GERLIJKE ZAKEN. - MIDDEL VAN 
NIET-ONTVANKELIJKHEID DOOR DE 
VERWEERSTER TEGEN EEN MIDDEL 
OPGEWORPEN. - MIDDEL VAN NIET
ONTV ANKELIJKHEID HIEROP GEGROND 
DAT HET MID DEL GERIOHT IS TEGEN EEN 
TEN OVERVLOEDE GEGEVEN REDEN VAN 
DE BESTREDEN BESLISSING. - TEN 
OVERVLOEDE GEGEVEN REDEN.- BE
GRIP. 

2° VERZEKERINGEN. - ARTIKEL 4 
VAN DE WET VAN 11 JUNI 1874. -
VERZEKERING TEGEN MATERIELE SCHA
DE. - VoERTUIG BESTUURD DOOR DE 
AANGESTELDE VAN DE GARAGIST AAN 
WIE HET VOERTUIG WAS TOEVER
TROUWD.- BESTUURDER DIE BELANG 
HEEFT BIJ HET BEHOUD VAN HET 
VOERTUIG. - BESTUURDER DIE DE 
HOEDANIGHEID VAN VERZEKERDE KAN 
HEBBEN. 

3° VOORZIENING IN CASSATIE. -
VORM. - BURGERLIJKE ZAKEN. -
GEEN ENKEL MIDDEL VOORGEDRAGEN. 
- N IET-ONTVANKELIJKHEID. 

1° Het middel van niet-ontvankelijkheid 
dat tegen een middel is opgewo?'Pen en 
hierop gegrond is dat het middel ge1·icht 
is tegen een ten overvloede gegeven ?'eden 
van de bestreden beslissing, is niet 
ontvankelijk als die reden heeft bij
gedragen tot de ove1·tuiging van de 
rechte?' en dus niet kan w01·den los
gemaakt van andere redenen van de 
bestreden beslissing ( 1). 

2° De aangestelde van de garagist, aan wie 
een VOM'tttig is toevertrouwd en die op 
dat voM·tttig geen enkel ?'echt heeft, maar 
het gebntikt, kan als besttturde?' belang 
hebben bij het behoud van het voertuig, 
in de zin van a1·tikel 4 van de wet van 
11 jttni 1874, en kan dus inzake verze
km·ingen van materiele schade, de hoe
danigheid hebben van verzekerde (2). 

3° Niet ontvankelijk in burgerlijke zaken, 
is de voo?·ziening tot staving waarvan 
geen middel wm·dt voorgedragen (3). 
(Art. 1080 G.W.) 

(1) Raaclpl. cass., 31 oktober 1963 (Bull. 
en Pas., 1964, I, 233), 2 januari 1969 (Arr. 
cass., 1969, blz. 409), 24 januar·i 1973 (ibid., 
1973, blz. 533), 31 oktober 1974 (ibid., 1975, 

(NAAMLOZE VENNOOTSOHAP 
« GARAGE HERBOSOH », T. ALGEMENE 

MUTUALITEIT VAN MEDISOHE ASSURANTIE 
ENMEUREE.) 

ARREST (vertaling). 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 15 oktober 1976 door het 
Hof van Beroep te Bergen gewezen ; 

I. In zoverre de voorziening gericht is 
tegen verweerster : 

Over het middel afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 1134 van het 
Burgerlijk Wetboek, 1, 4, 22 van de wet 
van 11 juni 1874 houdende de titels X 
en XI van boek I van het W etboek van 
Koophandel en 97 van de Grondwet, 

doordat het arrest, bij de uitspraak over 
verweerster rechtsvordering, het middel 
verwerpt waarin eiseres in haar bij
komende conclusie van hoger beroep 
aanvoerde dat verweerster geen verhaal 
had op haar, aangezien haar aangestelde 
Lepain, waarvan zij de excepties of 
verweermiddelen kan aanvoeren, de ver
zekerde van verweerster was ingevolge 
de door verweerder afgesloten polis die 
het risico « materiele schade >> dekte 
onder dezelfde algemene en bijzondere 
voorwaarden als de verzekering van de 
civielrechtelijke aansprakelijkheid, welke 
in beginsel elke bestuurder dekt die de 
toeste=ing heeft om het voertuig te 
besturen, op grond dat « uit de com
binatie (van artikel 1 van titel 2 van de 
litigieuze polis en van artikel I van de 
afdeling D houdende de bijzondere 
voorwaarden inzake de verzekering tegen 
materiele schade) volgt dat de partijen, 
met betrekking tot de waarborg van de 
materiele schade, impliciet afgeweken 
zijn van artikel 3 van de algemene 
voorwaarden van de type-polis, door een 
verschillend voorwerp te preciseren dat 
onverenigbaar is met die bepaling ; dat 
het type-contract inzake verplichte ver
zekering inderdaad de civielrechtelijke 
aansprakelijkheid dekt van de verschil
lende personen welke het in artikel 3 
vaststelt, terwijl het contract « materiele 

blz. 286) en 30 september 1976 (ibid., 1977, 
blz. 126). 

(2) Raaclpl. cass., 17 mei 1957 (Bull. en 
Pas., 1957, I, 1119) en 12 maart 1976 (A1'1'. 
cass., 1976, blz. 807. 

(3) Cass., 21 oktober 1977, supm, blz. 227. 
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schade » de schade dekt die enkel aan het 
aangeduide voertuig is aangebracht ( ... ), 
dat de enige begunstigde van een derge
lijke polis dus de persoon is die, naar 
luid van artikel 4 van de wet van 11 juni 
1874, belang heeft bij het behoud van de 
zaak, dat wil zeggen de eigenaar ; dat de 
aangestelde van de garage Herbosch dus 
slechts een verzekerde was van de 
ge'intimeerde maatschappij in het kader 
van de verplichte aansprakelijkheids
verzekering inzake motorrijtuigen, doch 
niet betrekkelijk de schade aan het 
voertuig », 

terwijl, eerste onde1•deel, naar luid van 
artikel 4 van de wet van 11 juni 1874, 
niet enkel de eigenaar of de titularis van 
een zakelijk recht « belang heeft bij het 
behoud van de zaak » doch ook alle 
personen « wier aansprakelijkheid in het 
gedrang is gebracht met betrekking tot 
de verzekerde zaak » zoals, ten deze, 
eiseres, waarvan het arrest vaststelt dat 
de teruggave van « het verongelukte 
voertuig » voor haar een resultaat
verbintenis was << die uit een contract 
van bewaargeving volgde >> ; daaruit volgt 
dat 1° het arrest, door zijn beslissing te 
steunen op een definitie van het beg-rip 
verzekerbaar belang, in de zin van 
artikel 4 van de wet van 11 juni 1874, 
die enkel beperkt blijft tot het eigen
domsrecht, genoemd artikel 4 schendt 
(schending van al de in het middel 
bedoelde bepalingen en inzonderheid 
van artikel 4 van de wet van 11 juni 
1874) ; 2° die vaststelling van het arrest 
impliceerde dat eiseres, naar luid van 
artikel 1 van titel 2 van de Iitigieuze 
polis, een verzekerde was van verweer
ster, zodat het arrest, aangezien niemand 
ten aanzien van dezelfde verzekeraar en 
hetzelfde contract begunstigde kan zijn 
van een verzekering en er terzelfdertijd 
niets uitstaande mee hebben, niet kon 
beslissen dat verweersters subrogatoire 
vordering tegen eiseres ontvankelijk was, 
zonder artikel 22 van de wet van 11 juni 
1874 te schenden dat de subrogatoire 
vordering van de verzekeraar enkel 
toestaat ten aanzien van derden die geen 
begunstigden van het verzekeringscon
tract zijn (schending van genoemd 
artikel 22 en van de andere in het middel 
aangehaalde bepalingen) en zonder de 
bindende kracht te miskennen van 
artikel 1 van titel 2 van de litigieuze 
polis, dat verwijst naar de algemene 
voorwaarden van de polis inzake ver
zekering van de civielrechtelijke aan
sprakelijkheid waarvan de artikelen 24 
en 25 de enige gevallen preciseren waarin 

de verzekeraar over een regres tegen zijn 
verzekerde beschikt (schending van arti
kel 1134 van het Burgerlijk Wetboek en 
van de andere in het middel bedoelde 
bepalingen); 

tweede onderdeel, het arrest althans aan 
dubbelzinnigheid lijdt in zoverre er niet 
lean uit opgemaakt worden of het het 
voornoemd verweer van eiseres heeft 
willen verwerpen op grand van een 
uitlegging van artikel 4 van de wet van 
11 juni 1874 waarbij het verzekerbaar 
belang enkel beperkt bleef tot het 
eigendomsrecht (schending van artikel 4 
van de wet van 11 juni 1874) of op grand 
dat, ten deze, enkel verweerder, eigenaar 
van het verongelukte voertuig, een 
verzekerbaar belang had, waaruit volgt 
dat het arrest niet regelmatig met 
redenen omkleed is (schending van 
artikel 97 van de Grondwet); 

derde onderdeel, zelfs in de onderstelling, 
quod non, dat het arrest uitgelegd zou 
moeten worden in de zin dat het voormeld 
verweer van eiseres verworpen werd op 
grand dat ten deze enkel verweerder een 
verzekerbaar belang had in de zin van 
artikel 4 van de wet van 11 juni 1874, 
dat wil zeggen een belang bij het behoud 
van de zaak, het arrest aan tegenstrijdig
heid of althans aan dubbelzinnigheid zou 
lijden in zoverre het in andere motieven 
vaststelt dat eiseres « de werkelijkheid 
niet betwist van het contract van 
bewaargeving met de heer Meuree, en 
evenmin de daaruitvoortvloeiende ver
plichting tot teruggave », welke verplich
ting door het arrest als een « resultaats
verbintenis » wordt omschreven en die 
noodzakelijk impliceert dat eiseres, die 
tot deze verplichting is gehouden, « aan
sprakelijk was voor » het verongelukte 
voertuig en bijgevolg noodzakelijk een 
verzekerbaar belang had (artikel 4 van 
de wet van 11 juni 1874); daaruit volgt 
dat het arrest niet regelmatig met 
redenen is omkleed (schending van 
artikel 97 van de Grondwet) : 

W at betreft het middel van niet
ontvankelijkheid dat verweerster tegen 
het eerste onderdeel van het middel heeft 
opgeworpen en hieruit afgeleid dat dit 
onderdeel van het middel, door de 
vermeldingen van het arrest te bekriti
seren volgens welke de enige begunstigde 
van een verzekeringspolis materiele 
schade aan een voertuig de persoon is die, 
naar luid van artikel 4 van de wet van 
11 juni 1874 houdende de titels X en XI 
van boek I van het Wetboek van Koop
handel, belang heeft bij het behoud 



- 632 

van de zaak, dat wil zeggen de eigenaar, 
gericht is tegen een overbodig motief 
van het arrest en, bijgevolg, niet ont
vankelijk is bij gebrek aan belang ; dat 
het arrest inderdaad beslist dat de 
partijen in die overeenkomst, door bij de 
bedingen van de verzekeringspolis inzake 
de waarborg van de materiele schade een 
voorwerp te preciseren dat verschilt van 
en onverenigbaar is met de bepaling 
van artikel 2 van de algemene voor
waarden van de polis, impliciet zijn 
afgeweken van die bepaling, volgens 
welke de civielrechtelijke aansprakelijk
heid verzekerd is met name van de 
verzekeringnemer, van de eigenaar, van 
elke houder en van elke bestuurder van 
het aangewezen voertuig, behoudens een 
niet ter zake doende uitzondering ; dat 
het type-contract van de verplichte 
aansprakelijkheidsverzekering de civiel
rechtelijke aansprakelijkheid dekt van 
de verschillende in zijn artikel 3 vermelde 
personen, terwijl het contract « materiele 
schade " aileen de schade dekt die aan 
het aangewezen voertuig is aangebracht ; 
dat het middel de uitlegging niet bekriti
seert die het arrest aldus aan de bedingen 
van het verzekeringscontract geeft en 
dat die uitlegging volstaat ter verant
woording van de beslissing dat de aange
stelde van eiseres met betrekking tot de 
schade aan het voertuig niet de ver
zekerde van verweerster was ; 

Overwegende dat het arrest, om te 
beslissen dat de aangestelde van eiseres 
niet de verzekerde van verweerster is, 
zegt, enerzijds, dat artikel 3 van de 
algemene voorwaarden van de polis 
enkel toepasselijk is op de verzekering 
van de civielrechtelijke aansprakelijk
heid en niet op de verzekering materiele 
schade en, anderzijds, dat betrekkelijk 
laatstgenoemde verzekering, aangezien 
de polis vermeldt : « de maatschappij 
verzekert het aangeduide voertuig "• << de 
enige begunstigde van een dergelijke 
polis dus de persoon is die, naar luid van 
artikel 4 van de wet van 11 juni 1874, 
belang heeft bij het behoud van de zaak, 
dat wil zeggen de eigenaar " ; 

Overwegende dat laatstgenoemde over
weging bijgedragen heeft tot de overtui
ging van de rechter omtrent de be
gunstigde van de verzekering materiele 
schade en niet kan worden losgemaakt 
van het motief betreffende artikel 3 van 
de algemene voorwaarden van de polis ; 
dat het geen overbodige overweging 
betreft; 

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

Over het middel : 

W at betreft het eerste onderdeel 

Overwegende dat naar luid van arti
kel 4 van de wet van 11 juni 1874 een 
zaak kan worden verzekerd door ieder 
die belang heeft bij haar behoud, ter 
wille van het recht van eigendom of een 
ander zakelijk recht, of ter wille van de 
aansprakelijkheid waartoe hij gehouden 
is met betrekking tot de verzekerde 
zaak; 

Overwegende dat het arrest vaststelt 
dat eiseres bewaarnemer was van ver
weerders voertuig en tot teruggave ervan 
gehouden was; dat het arrest ook erop 
wijst dat dit voertuig beschadigd werd 
door de fout van de aangestelde van 
eiseres en haar veroordeelt om aan 
verweerder een vergoeding van deze 
schade te betalen ; 

Overwegende dat hieruit volgt dat 
eiseres, zelfs indien zij op dit voertuig 
geen recht van eigendom of een ander 
zakelijk recht bezat, toch een economisch 
belang had bij het behoud van het 
voertuig, vermits de vernietiging of de 
beschadiging ervan haar aansprakelijk
heid in het gedrang kon brengen ; hetgeen 
ten deze ook gebeurd is ; 

Dat dit economische belang volstaat 
om van eiseres een persoon te maken die 
belang heeft bij het behoud van de zaak 
in de zin van artikel 4 van de wet van 
11 juni 1874 en die bijgevolg verzekerd 
kan zijn door een polis materiele schade ; 

Overwegende dat, door zonder enige 
beperking te oordelen dat enkel de 
eigenaar van een tegen materiele schade 
verzekerd voertuig in de zin van artikel 4 
van de wet van 11 juni 1874 belang heeft 
bij het behoud van die zaak en dat hij 
bijgevolg de enige begunstigde van die 
verzekering is, en door op dit motief te 
steunen om te beslissen dat de aangestelde 
van eiseres niet verzekerd werd door 
verweerster voor de schade van het 
voertuig, het arrest genoemd artike1 
schendt en zijn beslissing niet wettelijk 
verantwoordt ; 

Dat dit onderdeel van het middel 
gegrond is ; 

II. In zoverre de voorziening tegen 
verweerder gericht is 

Over het midclel van niet-ontvanke
lijkheid clat verweerder heeft opgeworpen 
tegen de voorziening en tegen de oproe
ping tot tussenkomst en bindendverlda
ring van het arrest : 
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Overwegende dat de voorziening geen 
enkel middel aanvoert tegen de beslissing 
die ten voordele van verweerder werd 
genomen; 

Dat, bijgevolg, de voorziening niet 
ontvankelijk is in zoverre zij tegen 
verweerder gericht is ; 

Overwegende dat de ten voordele van 
verweerster gewezen beslissing die door 
eiseres wordt bekritiseerd geen invloed 
heeft op de veroordeling van eiseres ten 
voordele van verweerder ; 

Dat hieruit volgt dat de vordering van 
eiseres tot tussenkomst van verweerder 
en tot bindendverklaring van het arrest 
bij gebrek aan belang niet-ontvankelijk 
is; 

Om die redenen, en zonder acht te 
slaan op de overige onderdelen van het 
middel, die tot geen ruimere vernietiging 
zouden kunnen leiden, verwerpt de 
voorziening in zoverre zij tegen ver
weerder is gericht ; verwerpt de vorde
ring tot tussenkomst en tot bindendver
ldaring van het arrest ; vernietigt het 
bestreden arrest in zoverre het uitspraak 
doet over verweersters rechtsvordering 
tegen eiseres ; beveelt dat van dit arrest 
melding zal worden gemaakt op de kant 
van de gedeeltelijk vernietigde beslissing ; 
veroordeelt eiseres in de helft van de 
kosten, houdt de andere helft ervan aan 
en zegt dat de feitenrechter erover zal 
beslissen; verwijst de aldus beperkte 
zaak naar het Hof van Beroep te Brussel. 

26 januari I978.- 1e kamer.- Voo?'
zitter, de H. Trousse, raadsheer waar
nemend voorzitter. Verslaggever, 
Baron Vingotte. - Gelijlcluidende con
clusie, de H. Declercq, advocaat-generaal. 
- Pleite~·s, de HH. L. Simont en 
VanRyn. 

(1) Cass., 16 februari 1962 (Bull. en Pas., 
1962, I, 691) en de noot van LUCIEN SIMONT, 
« L'action directe de la victime d'un accident 
d'automobile contre l'assureur du proprie
taire de celle-ci », onder dat arrest in Rev. 
m·it. jU1'. belge, 1962, blz. 465 tot 488 (inz. 
blz. 471 tot 473), Raadpl. het verslag namens 
de commissie voor de justitie door de Heer 
Nossent opgemaakt tijdens de voorbereiding 
van de wet van 1 juli 1956 (Gedr. St., Kamer 
van Volksvertegenwoordigers, zitt. 1955-

1e KAMER.- 26 januari 1978. 

VERJARING.- BURGERLIJKE ZAKEN. 
- REOHTSTREEKSE VORDERING VAN DE 
BENADEELDE VAN EEN DOOR EEN 
MOTORRIJTUIG VEROORZAAKT ONGEVAL 
TEGEN DE VERZEKERAAR.- WET VAN 
I JULI I956. - DRIEJARIGE VERJA
RING.- TOEPASSINGSGEBIED. 

Kmchtens artilcel 10 van de wet van 1 juli 
1956 betreffende de verplichte aan
spmkelijkheidsve?·zelce?·ing inzalce moto?'
?'ijtuigen verjaart de rechtst?·eelcse vorde-
1·ing van de benadeelde, wellce uit die 
wet voo?·tvloeit en tegen de ve~·zelce?·aar 
wo?·dt ingesteld, doo?' ve1·loop van drie 
jaa?" te relcenen van het feit waa?·uit 
de schade is ontstaan, zelfs indien dit 
feit een strafrechtelijlc misdrijf is en de 
ve?jaringstermijn van de rechtsvm·dering 
waarover de benadeelde tegen de dader 
van het misd?·ijj beschikt Zanger dan 
drie jaar is (I). 

(NAAMLOZE VENNOOTSOHAP 
cc BRITISH CONTINENTAL OFFICE », 

T. MISTRETTA EN OARUZZO.) 

ARREST (vertaling). 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 19 november I976 door het 
Hof van Beroep te Bergen gewezen ; 

Overwegende dat het arrest niet 
bekritiseerd wordt in zoverre het, bij 
bevestiging van de beslissing van de 
eerste rechter, de exceptie verwerpt die 
afgeleid is uit het gezag van gewijsde en 
die eiseres opwerpt tegen de rechtsvorde
ring van de verweerders tegen haar ; 

Over het middel afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 6, IO van de wet van 
1 juli 1965 betreffende de verplichte 
aansprakelijkheidsverzekering inzake mo
torrijtuigen, 2I, 22, 23, 24, 25, 26, 27 van 

1956, nr. 351 [1954-1955], nr. 4, blz. 31) : de 
burgerlijke rechtsvordering van de bena
deelde tegen de verzekeraar van de ver
oorzaker van het ongeval is volledig onaf
hankelijk. 

Zie ook de noot get. PAUL FRJ.lm:EJRIC, in 
Rev. gen. assur. resp., 1960, nr. 65861, en 
EMILIE BEYENS, (( L'assurance des vehicules 
automoteurs », in Les Novelles, Droit com
mercial, d. V, Les assurances, nr. 142bis. 



-634-

de wet van 17 april 1878 houdende de 
voorafgaande titel van het W etboek van 
Strafvordering, als gewijzigd bij artikel 1 
van de wet van 30 mei 1961, en 97 van 
de Grondwet, 

doordat, nu het vaststaat 1° dat het 
~itigieuze ongeval op 28 september 1967 
IS gebeurd; 2° dat de verjaring van de 
rechtsv~rdering tot vergoeding van de 
schadehJke gevolgen van dit ongeval 
meer dan twaalf maanden heeft gelopen 
tot 1 oktober 1968, toen de verweerders 
zich burgerlijke partij hebben gesteld 
t~g~m de bel~aagde en tegen de partij die 
CIVIelrechtehJk aansprakelijk is voor 
hem; dat die verjaring gestuit werd tot 
27 september 1971, datum van het arrest 
w:~arbij h~t. Hof van Beroep te Brussel, 
biJ bevest1gmg van de beslissing van de 
eerste rechter, het bedrag van de schade
vergoeding van de verweerders definitief 
vastgesteld heeft ; 3° dat de recht
streekse vordering van de verweerders 
tegen eiseres, op grond van artikel 6 van 
de voornoemde wet van 1 juli 1956 pas 
bij dagvaarding van 9 november '1973 
werd ingeste~d,. dus m~er dan twee jaar 
nadat de verJarmg opmeuw was beginnen 
te lopen, het arrest zegt dat artike1 10 
van de voornoemde wet van 1 juli 1956 
beoogt de getroffene in staat te stellen 
zijn eigen recht tegen de verzekeraar uit 
te oefenen zolang zijn rechtsvordering 
tegen de verzekerde niet verjaard is 
vaststelt dat, enerzijds, de rechtsvorde: 
ring tot vergoeding van de door de 
verweerders aangevoerde bijkomende 
s~hade een rechtsvordering ex delicto is 
dw dezelfde oorzaak heeft als de civiel
rechtelijke vordering die tijdig voor het 
strafgerecht werd ingesteld, en dat 
anderzijds, zij onderworpen is aan d~ 
regels van de verjaring van de arti
kelen 21 tot 28 van de wet van 17 april 
1878, zodat de verweerders ten aanzien 
van de verzekerde de stuiting kunnen 
aanvoeren van de verjaring geregeld bij 
artikel 27 van de voornoemde wet en 
b~j~evolg, ~eslist dat, aangezien' d~ 
mvielrechtehJke vordering van de ver
weerders tegen de verzekerde van eiseres 
niet verjaard was op het ogenblik dat zij 
hun rechtsvordering tegen eiseres inge
steld hebben (aangezien de periodes 
van 28 september 1967 tot 1 oktober 1968 
en van 27 september 1971 tot 9 november 
1973 geen vijfjaren bedroegen als bepaald 
bij artikel 26 van de voornoemde wet 
van 17 april 1878), hun rechtsvordering 
tegen eiseres evenmin verjaard is, 

terwijl het eigen recht van het slacht
offer van een verkeersongeval om zich 

rechtstreeks tegen de verzekeraar van de 
derde aansprakelijke te richten om de 
vergoeding van zijn schade te bekomen 
steunt op de wet van 1 juli 1956 en met 
name op de artikelen 6 en 10 van die wet 
die, aangezien zij afwijkt van het gemeed 
recht, op beperkende wijze moet uitge
legd worden; de stuiting van de verjaring 
van getroffenes re~J;tsvordering tegen 
de .derde aansprakehJke overeenkomstig 
art1kel 10, tweede lid, van de voor
noemde wet, hoewel ze de verjaring van 
de rechtstreekse vordering tegen de 
verzekeraar stuit,. ev:enwel ni~~ tot gevolg 
~eeft d!lt ~e ve~JarmgstermiJn van drie 
Jaar, d1e e1gen 1s aan de rechtstreekse 
vordering, vervangen wordt door de 
vijfjarige verjaring bepaald bij artikel 26 
van de civielrechtelijke vorderingen vol
gend uit een misdrijf; daaruit volgt dat, 
door het uit de verjaring van de recht
streekse vordering van de verweerders 
tegen eiseres afgeleid verweer te ver
~erpel_l op grond dat de verj aring die 
e1gen IS aan de rechtsvordering van de 
v:~rwe~rders tegen de derde aansprake
hJke met verworven was bij het instellen 
op 9 november 1973 van de rechtstreekse 
vordering tegen eiseres, het arrest de in 
het middel vermelde bepalingen schendt 
en inzonderheid artikel 10 van de voor
n?emde we~ van 1 juli 1956, en bijgevolg 
met wettehJk verantwoord is : 

Overwegende dat het arrest, ter ver
werping van de exceptie die eiseres opge
worpen heeft tegen de tegen haar door 
de verweerders ingestelde rechtsvordering 
op grond van artikel 6 van de wet van 
1 juli 1956 betreffende de verplichte 
aansprakelijkheidsverzekering inzake mo
torrijtui~en, zegt ~at de wetgever, door 
de bepalmg van art1kel 10, tweede lid, van 
de genoemde wet, aan het slachtoffer 
va?- een verk;eersongeval de mogelijk
held heeft Willen verlenen zijn eigen 
recht tegen de verzekeraar uit te oefenen 
zolang zijn rechtsvordering tegen d~ 
verzekerde niet verjaard is ; dat het 
arrest, dat op grond van de in het middel 
aangegeven feitelijke gegevens aanneemt 
dat de civielrechtelijke vordering van de 
verweerders tegen de verzekerde van 
eiseres, die aansprakelijk is voor de 
1etsels die hij aan hun kind heeft toe
gebracht, nog niet verjaard was toen die 
v.erweerders hu~ rechtsvordering tegen 
e1seres hebben mgesteld, daaruit afleidt 
dat laatstgenoemde rechtsvordering even
min verjaard was ; 

Overwegende dat naar luid van arti
kel 10.' eerste. lid, van de wet van 1 juli 
1956 1eder mt deze wet voortvloeiende 
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rechtsvordering van de benadeelde tegen 
de verzekeraar verjaart door verloop 
van drie jaar te rekenen van het feit 
waaruit de schade is ontstaan ; 

Overwegende dat de bepaling van het 
tweede lid van hetzelfde artikel, volgens 
welke de handelingen die de verjaring 
van de rechtsvordering van de benadeelde 
tegen een verzekerde stuiten, de verjaring 
van zijn rechtsvordering tegen de ver
zekeraar stuiten, niet tot gevolg heeft 
dat, wanneer laatstgenoemde rechts
vordering strekt tot vergoeding van een 
inbreuk op de strafwet, de verjarings
termijn van de civielrechtelijke vordering 
uit dit misdrijf de bij de wet van 1 juli 
1956 bepaalde verjaringstermijn ver
vangt; 

Dat, op grand van de feitelijke 
gegevens die het vaststelt, het arrest 
niet kon beslissen, zonder artikel 10 van 
die wet te schenden, dat de rechtsvorde
ring van de verweerders niet door ver
jaring vervallen was ; 

Dat het middel gegrond is ; 

Om die redenen, vernietigt het bestre
den arrest, behalve in zoverre het 
hager beroep wordt aangenomen en de 
exceptie wordt verworpen die eiseres 
uit het gezag van gewijsde afleidt ; 
beveelt dat van dit arrest melding wordt 
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. 

26 januari 1978- 1e kamer.- Voor
zittm·, de H. Trousse, raadsheer waar
nemend voorzitter. Verslaggeve1·, 
Baron Vingotte. - Gelijkluidende con
clusie, de H. Declercq, advocaat-generaal. 
- Pleiter, de H. Ansiaux. 

1 e KAMER. - 26 januari 1978, 

1o ARCHITECT (TUCHT EN BE
SCHERMING VAN DE TITEL). -
UITOEFENING VAN RET BEROlllP VAN 
ARORITlllOT ONVERlllNIGBAAR MET DAT 
VAN AANNEMlllR VAN WERKlllN. 

2o ARCHITECT (TUCHT EN BE
SCHERMING VAN DE TITEL). -
U ITOlllFENING VAN RET BEROEP VAN 

ARORITEOT ONVlllRlllNIGBAAR MET DAT 
VAN AANNEMER VAN WERKEN. - DOEL 
VAN DE WETGlllVER. 

3° HUUR VAN DIENSTEN. - AAN
NEMINGsooNTRAOT. - 0LAUSULE VAN 
RET BESTlllK WAARBI.T Dlll ARORITEOT 
VOOR EEN DlllEL VAN RET WERK VAN 
ZI.TN AANSPRAKELI.TKREID WORDT VRI.T
GESTELD EN DIE AANSPRAKELI.TKREID 
TEN LASTE VAN DE AANNEMER WORDT 
GELlllGD. - DEZE OLAUSULE IS STRI.T
DIG MET DE OPENBARE ORDE EN MET 
NAME MlllT DE WET VAN 20 FEBRUARI 
1939 EN IS VlllRBOD:ElN BI.T ARTIKEL 6 
VAN RlllT BURGERLI.TK WETBOEK. -
BEGRIP. 

4° HUUR VAN DIENSTEN.- AANNE
MINGSOONTRAOT. - 0LAUSUL:El WAAR
BI.T DE AANSPRAKELI.TKHEID VAN DE 
AANNEMER WORDT VERZWAARD ZONDER 
DAT DIE VAN DE ARORITEOT WORDT 
VERMINDERD. - WlllTTIGHEID. 

1° De uitoefening van het be1·oep van 
m·chitect is onverenigbaar met dat van 
aannemer van openbm·e of private wer
ken (1). (Art. 6 wet van 20 februari 
1939.) 

2° Door invoering van onve1·enigbaa1·heid 
van het beroep van architect met dat van 
aannemer van openbare of prive werken 
heeft de wetgever, in het belang zowel 
van het bm·oep van a1·chitect als van de 
opdrachtgeve1·s, de conceptie van en het 
toezicht op de we1·ken enm·zijds en de 
uitvoering ervan andm·zijds van elkaar 
willen scheiden (2). (Art. 6 wet van 
20 februari 1939.) 

3° Strijdig met de openba1•e 01·de en met 
name met de wet van 20 februm·i 1939 
en dus verboden bij artikel 6 van het 
Bu1·ge1·lijk Wetboek is de clausule van 
een bestek, waarbij de architect vl·ij
gesteld wordt van zijn aansprakelijkheid 
voo1· een deel van het werk en met name 
voo1· de bodemstudie, de funde1·ingen en 
de bm·ekening van het beton, en die 
aansprakelijkheid ten laste van de 
aanneme1· wordt gelegd. 

(1) Cass., 3 mei 1974 (An·. cass., 1974, 
biz. 991. 

(2) Cass., 10 september 1976 (Arr. cass., 
1977, biz. 37). 

(3) Raadpi. M. A. FLAMME-J. LEPAFFE, 
Le contmt d'entreprise, 1966, biz. 409; 
A. DELVAux, Tmite juridique des biitisseurs, 
I, 19682, biz. 708-709. 
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4o W ettig is de clausule van een aanne
mingscontmct waarbij de aansprakelijk
heid van de aannemm· wo1·dt verzwaa1·d 
zonder dat die van de architect wordt 
verminderd (I). 

(PERSONENVENNOOTSCHAP MET BEPERKTE 
AANSPRAKELIJKHEID « ENTREPRISES 
G1llNlllRALES RENE HERBIGNAT », T. 00-
0PERATIEVE VENNOOTSCHAP « LE FOYER 

SAINT-GILLOIS ».) 

ARREST (vertaling). 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 28 oktober 1975 door het Hof 
van Beroep te Brussel gewezen ; 

Over het middel afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 4, 6 van de wet 
van 20 februari 1939 op de bescherming 
van de titel en van het beroep van 
architect, 6, 1131 van het Burgerlijk 
W etboek en 97 van de Grondwet, 

doordat, nu eiseres in haar eerste 
conclusie betoogd had dat verweerster 
betrekkelijk de funderingen zich enkel 
op het forfaitair karakter van de aan
besteding kon beroepen, in zoverre de 
grondboringen uitgevoerd werden en aan 
de inschrijvers anders dan ten titel van 
inlichting werden medegedeeld ; dat het 
volstrekt misplaatst en onwettelijk is, 
want strijdig met de openbare orde, 
eiseres aansprakelijk te stellen voor de 
onjuiste raming van de lengte van te 
gebruiken palen, nu de wet van 20 fe
bruari 1939 alleen de architect, in het 
kader van zijn specifieke opdracht, 
belast met de conceptie van het werk, 
het opstellen van de plannen, het onder
zoek van de bodem en bijgevolg met de 
juiste en zekere lengte van de palen ; dat 
het beding van hoofdstuk 21 van de 
beschrijving van de werken voornamelijk 
beoogde de architect te ontlasten van 
zijn aansprakelijkheid dienaangaande 
door ze op de aannemer te leggen ; dat dit 
beding nietig is aangezien het strijdig is 
met de open bare orde en met de eigenlijke 
verplichting die het architectencontract 
wil doen ontstaan ; dat aldus blijkt dat 
eiseres terecht geoordeeld heeft dat de 
in de opmetingsstaat van de architect 

(1) Raadpl. l\'L-A. FLAMME, noot onder 
cass , 27 september 1973, Rev. crit. jtt1'. belge, 
1974, nr. 32, biz. 542-543. 

vermelde hoeveelheid bij benadering was 
opgegeven en bijgevolg een eenheidsprijs 
had opgegeven ; dat het bodemonderzoek, 
de grondboringen en de penetraties 
voornamelijk tot de taak van de architect 
behoorden en dat het strijdig was met de 
openbare orde de aannemer met die taak 
te belasten ; dat in onderhavig geval geen 
sprake kan zijn van een volstrekt vaste 
prijs en dat het bestuur daarop geenszins 
kon steunen om de inschrijving van 
eiseres te verwerpen, het arrest zegt " dat 
de vaststelling van een vaste prijs niets 
uitstaande heeft met de vaststelling van 
de aansprakelijkheden voor vergissingen 
of nalatigheden ; dat ze beoogt, zoals 
ten deze, de aannemer de gevolgen te 
doen dragen van een onderschatting van 
de aan te wenden hoeveelheden of 
middelen, welk risico door de inschrijver 
wordt ingecalculeerd bij het opstellen 
van zijn prijsaanbieding of waartegen hij 
zich kan beschermen door persoonlijk 
de gegevens na te gaan die de opdracht
gever hem meedeelt ; dat het voorbehoud 
waardoor eiseres in haar inschrijving de 
vaste prijs wilde belasten met een 
herzieningsbeding van de rekeningen na 
de uitvoering van de betonwerken en de 
boring van de palen, niet in overeen
stemming was met de voorwaarden van 
het bestek », 

· terwijl het arrest aldus niet antwoordt 
op voornoemd middel dat door eiseres 
hieruit werd afgeleid dat het beding van 
een volstrekt vaste prijs dat voorkomt 
in de beschrijving van de funderings
werken strijdig was met de openbare 
orde en met de wet van 20 februari 1939 
(schending van artikel 97 van de Grand
wet), 

en terwijl de bepalingen van hoofd
stuk 21 << Funderingen » van de beschrij
ving van de werken, volgens welke die 
post een volstrekt vaste prijs zal zijn, 
de proefboringen ten titel van inlichting 
worden verstrekt en de aannemer per
soonlijk proeven moet uitvoeren, niet 
stroken met de onverenigbaarheid van 
open bare orde van de uitoefening van het 
beroep van architect met dat van 
aannemer van openbare werken, als 
bedoeld in artikel 6 van de wet van 
20 februari 1939, welk artikel, door van 
de scheiding tussen de conceptie en de 
uitvoering van de werken een essentieel 
gegeven van de organisatie van het 
beroep van architect te maken, belet, 
enerzijds, dat een contractueel stelsel in 
het leven zou kunnen geroepen worden 
waarbij een prestatie die tot de specifieke 
opdracht van de architect behoort in 
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feite aan de aannemer zou worden 
toevertrouwd, zoals ten deze de prestatie 
zelf proefnemingen en proefboringen te 
verrichten en, anderzijds, dat die pres
tatie de voorwaarde voor een volstrekt 
vaste prijs zou kunnen vormen (schending 
van de artikelen 4 en 6 van de wet van 
20 februari 1939, 6 en 1131 van het 
Burgerlijk Wetboek) : 

Overwegende dat ingevolge artikel 6 
van de wet van 10 februari 1939 op de 
bescherming van de titel en van het 
beroep van architect de uitoefening van 
het beroep van architect onverenigbaar 
is met dat van aannemer van openbare 
of private werken ; 

Dat de wetgever, door deze onverenig
baarheid in het leven te roepen, in het 
belang zowel van het beroep van architect 
als van de opdrachtgevers, het ontwerpen 
van en het toezicht op het werk enerzijds 
en de uitvoering ervan anderzijds van 
elkaar heeft willen losmaken ; 

Overwegende dat, in beginsel, een 
bestek waarin de aannemer belast wordt 
met werken die beogen dat de architect 
zou vrijgesteld worden van zijn aan
sprakelijkheid voor dat deel van het 
werk, in strijd moet geacht worden met 
artikel 6 van het Burgerlijk W etboek, 
met de openbare orde en met de bepa
lingen van de wet van 20 februari 1939; 

Dat een bestek daarentegen de aan
sprakelijkheid van de aannemer die 
meestal beperkt is tot de loutere uit
voering van het werk kan verzwaren en 
hem ook bepaalde taken kan opleggen 
die tot de normale opdracht van de 
architect behoren, zoals de bodemstudie, 
de funderingen en de berekening van het 
beton ; dat dergelijke bedingen geldig 
zijn ingevolge de contractuele vrijheid en 
geenszins de desbetreffende aansprake
lijkheid van de architect wegnemen 
aangezien de aannemer enkel mede
aansprakelijk wordt ten voordele van de 
enkele opdrachtgever ; 

Overwegende dat het arrest op grond 
van het bestek van de aanneming vast
stelt dat de aannemers te maken hadden 
met een systeem van een fundering op 
palen van het type « in de grond geheide 
palen "• dat de proefboringen ten titel van 
inlichting gebeurden, dat voor de uit
voering van de werken in gewapend 
beton op palen een door de opdracht
gever gekozen proefbelasting zou ge
beuren die volgens de Hollandse formule 
zou geschieden ; 

Overwegende dat het arrest, ter beant
woording van de in het middel bedoelde 

conclusie van eiseres, zegt dat de vast
stelling van een vaste prijs niets uit
staande heeft met het bepalen van de 
aansprakelijkheden die uit vergissingen 
of nalatigheden kunnen volgen ; dat het 
de aannemer wil belasten met de gevolgen 
van een onderschatting van de hoeveel
heden of van de aan te wenden middelen, 
welk risico door de inschrijver wordt 
ingecalculeerd bij het opstellen van zijn 
prijsaanbieding of waartegen hij zich 
kan beschermen door persoonlijk de 
gegevens na te gaan die de opdracht
gever hem meedeelt ; 

Dat het arrest, door aldus de conclusie 
van eiseres te beantwoorden, eiseres 
geenszins met een conceptie-opdracht 
belast doch zegt dat zij, bij de uitvoering 
van de werken, proefnemingen zal moeten 
verrichten die door de opdrachtgever 
zullen gecontroleerd worden v66r de 
uitvoering van de eigenlijke werken en 
dat, bijgevolg, die proefnemingen en hun 
gevolgen zullen moeten begrepen zijn 
in de vaste prijs die door eiseres moet 
worden opgesteld ; 

Dat het arrest door aldus uitspraak te 
doen geen enkele in het middel vermelde 
wettelijke bepaling miskent ; 

Dat het middel niet kan aangenomen 
worden; 

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

26 januari 1978.- 1e kamer.- Voor
zitter, de H. Trousse, raadsheer waar
nemend voorzitter. - Verslaggever, de 
H. Closon.- Gelijkluidende conclusie, de 
H. Declercq, advocaat-generaal. 
Pleiters, de HH. Fally en Ansiaux. 

1 e KAMER. - 27 januari 1978. 

(VOLTALLIGE TEREOHTZITTING.) 

1 o VOORZIENING IN CASSATIE. 
MIDDEL VAN NIET-ONTVANKELIJKHEID. 
- BURGERLIJKE ZAKEN. - MIDDEL 
VAN NIET-ONTVANKELIJKHEID DOOR 
HET OPENBAAR MINIST:ElRIE OPGEWOR
PEN.- KENNISGEVING. 

2° VOORZIENING IN CASSATIE. -
PERSONEN TEGEN WIE OASSATIEBEROEP 
KAN WORDEN INGESTELD.- BURGER-
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LIJKEl Z.A:K:ElN. - V OORZIENING GERICHT 
TEGEN ALLE PARTIJEN DIE IN DE ZAAK 
VOOR DE RECHTER IN HOGER BEROEP 
WAREN BETROKKEN. - MIDDEL DAT 
NIET STREKT TOT VERNIETIGING VAN 
DE BESLISSING BETREFFENDE DE TEGEN 
EEN DER PARTIJElN INGESTELDE 
REOHTSVORDERING. - VoORZIENING 
NIET ONTVANKELIJK T.A.V. DIE PARTIJ. 

- VooRWAARDE. 

3D RECHTERLIJK GEWIJSDE. -
GEZAG VAN GEWIJSDE.- STRAFZAKEN. 
- WEGVERKEERSONGEVAL. - RECH· 
TER DIE AFZONDERLIJKE STRAFFEN 
HEEFT OPGELEGD, ENERZIJDS, WEGENS 
OVERTREDING VAN HET WEGVERKEERS· 
REGLEMENT, ANDERZIJDS, OM IN STAAT 
VAN ALCOHOLINTOXICATIE EN DRON · 
KENSCHAP EEN VOERTUIG OP EEN 
OPENBARE PLAATS TEl HEBBEN BE· 
STUURD. - REOHTER DIE ZICH NIET 
BEHOEFDE UIT TE SPREKEN EN DIE ZICH 
NIET HEEFT UITGESPROKEN OVER DE 
DOOR EEN DERDE GELEDEN SCHADE 
EN OVER DE OORZAAK VAN DIE SCHADE. 
- DEZE BESLISSING SLUIT NIET IN DAT 
DE STAAT VAN ALOOHOLINTOXIOATIE EN 
DRONKENSCHAP NOCH DE OORZAAK 
NOCH EEN VAN DE OORZAKEN VAN HET 
ONGEVAL IS GEWEEST.- GEVOLG. 

1 D H et openbaar ministerie bij het H of van 
Oassatie dat een middel van niet-ont
vankelijkheid opwerpt tegen een cassatie
beroep in bt~rgerlijke zaken moet daa1·van 
vom·af bij gerechtsbrief kennis geven 
aan de advocaten van de pa1·tijen ( 1). 
(Art. 1097 G.W.) 

2D Niet ontvankelijk, bij geb1·ek aan 
belang, is de voorziening tegen een 
partij, wanneer geen middel wo1·dt 
aangevom·d tegen de beslissing die haar 
betreft, en die niet wordt be~nvloed 
door de ve1·nietiging van de beslissing 
ove1· de 1·echtsbetrekkingen tussen de 
andere partijen (2). 

3D De rechter, die naar aanleiding van een 
wegvm·keersongeval afzondm·lijke straffen 

. oplegt, enerzijds, wegens overt1•eding 
van het Wegverkeers1·eglement, ander
zijds, om in staat van alcoholintoxicatie 
en d1·onkenschap op een openbare plaats 
een voertuig te hebben bestuurd, zonder 

(1) Cass., 27 mei 1977 (.Arr. cass., 1977, 
biz. 996}. 

(2) Cass., 22 april 1977 (.Arr. cass., 1977, 
biz. 868). 

dat hij zich behoefde uit te sp1·eken of 
dat hij zich uitgesproken heeft ovm· de 
schade die een derde heeft geleden en over 
de oorzaak van die schade, beslist niet 
dat de staat van alcoholintoxicatie en 
d1·onlcenschap noch de oo1·zaak noch een 
van de oorzaken van het ongeval is 
geweest. De bu1·gerlijke rechter die moet 
beslissen ovm· de tegenvordering van de 
verzeke1·aar, door wie de getroffene van 
het ongeval is schadeloos gesteld, tegen 
de ve1•oorzalcer van het ongeval, kan dan 
ook, zonde1· de bewijslm·acht van de 
beslissing van de straf1'echter en het 
gezag daarvan te miskennen, niet be
schm~wen dat die 1·echter noodzalcelijk 
beslist heeft dat de staat van alcohol
intoxicatie en d;ronkenschap noch de 
oorzaak noch een van de oorzalcen van 
het ongeval is geweest (3). (Artt. 59 
en 60 S.W.; algemeen beginsel van het 
gezag van gewijsde in strafzaken, 
gehuldigd in artikel 4 van de wet van 
17 april 1878.) 

(NAAMLOZE VENNOOTSCHAP 
<< DE SCHELDE », 

1'. VAN ZUNDERT EN VAN MALDEREN.) 

ARREST. 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 20 februari 1976 door het Hof 
van Beroep te Gent gewezen ; 

Gelet op de beschikking van 13 oktober 
1977, waarbij de Eerste Voorzitter beslist 
dat de zaak in voltallige terechtzitting 
zal worden behandeld ; 

Over de grond van niet-ontvankelijk
heid van de voorziening in zoverre ze 
tegen tweede verweerder is gericht, 
ambtshalve door het openbaar ministerie 
opgeworpen en overeenkomstig arti
kel 1097 van het Gerechtelijk Wetboek 
ter kennis gebracht : 

Overwegende dat geen middel wordt 
aangevoerd tegen de beslissing waarbij 
eiseres ertoe wordt veroordeeld bepaalde 
sommen aan tweede verweerder te 
betalen; 

Overwegende dat, al zou de voorzie
ning tegen eerste verweerder worden 
ingewilligd, daaruit geen gevolg zou 
voortvloeien ten aanzien van de beslissing 

(3) Raadpi. cass., 15 februari 1976 (Arr. 
cass., 1976, biz. 572) en de noot. 
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van het arrest waarbij uitspraak wordt 
gedaan over de betwisting tussen eiseres 
en tweede verweerder ; 

Dat ten opzichte van deze verweerder 
de voorziening niet ontvankelijk is ; 

Over het middel afgeleid uit de 
schending van de artikelen 1319, 1320, 
1322 van het Burgerlijk Wetboek, 65 van 
het Strafwetboek, 3, 4 van de wet van 
17 april 18 7 8 houdende de V oorafgaande 
Titel van het W etboek van Strafvorde
ring en van het algemeen rechtsbeginsel 
van het gezag van het gewijsde in 
strafzaken, 

doordat het arrest oordeelt dat « thans 
beslissen dat het besturen van het 
voertuig in staat van alcoholemie en 
dronkenschap zowel als het besturen van 
het voertuig met een snelheid welke het 
stoppen voor een voorzienbare hindernis 
onmogelijk maakte, oorzaak waren van 
het ongeval, er, :in strijd met wat de 
strafrechter besliste, zou op neerkomen 
beide misdrijven te beschouwen als zijnde 
opgeleverd door eenzelfde feit », 

te1·w~jl, integendeel, wanneer, zoals ten 
deze, de strafrechter verschillende mis
drijven afzonderlijk beteugelde, zonder 
zich uit te spreken over het oorzakelijk 
verband tussen deze misdrijven en de 
schade, de feitenrechter beslissen mag 
dat de schade het gevolg is van twee 
fouten die door de strafrechter als 
afzonderlijke fouten bestempeld werden, 
maar die de ene zowel als de andere de 
schade noodzakelijk en rechtstreeks ver
oorzaakt hebben, 

terwijl, bijgevolg, het arrest de regres
vordering van eiseres kon toestaan zonder 
het beginsel van het gezag van gewijsde 
in strafzaken te schenden, zodat het arrest 
de inhoud van het door de Politierecht
bank te Nieuwpoort gewezen vonnis van 
6 november 1973 miskent (schending 
van de artikelen 1319, 1320 en 1322 van 
het Burgerlijk Wetboek) en artikel 65 
van het Strafwetboek alsook de arti
kelen 3 en 4 van de wet van 17 april 1878 
houdende de V oorafgaande Titel van het 
W etboek van Strafvordering en het gezag 
van het gewijsde :in strafzaken schendt : 

Overwegende dat uit de stukken 
waarop het Hof vermag acht te slaan 
blijkt dat eerste verweerder voor de 
Politierechtbank te Nieuwpoort werd 
vervolgd wegens, te Oostduinkerke, op 
28 augustus 1973 te 22.50 uur : A) open
bare dronkenschap, B) alcoholintoxicatie 
aan het stuur, 0) dronkenschap aan het 
stuur, D) verzuim zijn snelheid te regelen 

om in alle omstandigheden te kunnen 
stoppen voor een hindernis die kon 
worden voorzien ; 

Overwegende dat voormelde politie
rechtbank, bij in kracht van gewijsde 
gegaan vonnis van 6 november 1973, 
eerste verweerder veroordeelde tot een 
enkele geldboete wegens de telastleg
gingen A, B en 0 - met vervallen
verhlaring van het recht te sturen 
gedurende een termijn van twee maan
den wegens de telastleggingen B en 0 -
en tot een andere geldboete wegens de 
telastlegging D ; 

Overwegende dat voormeld vonnis 
er zich toe beperkt vast te stellen dat de 
telastleggingen A, B en 0 « spruiten uit 
een materieel feit )) en - ten einde de 
vervallenverklaring van het recht tot 
sturen te wettigen - « dat het ongeval 
te wijten is aan het persoonlijk toedoen 
van eerste verweerder », zonder dat het 
vonnis de oorzaak van het ongeval en 
van de schade toeschrijft aan een van de 
misdrijven die het bewezen verklaart of 
zelfs van die schade gewag maakt ; 

Dat de overtreding van artikel 27-1 
van het algemeen reglement op de politie 
van het wegverkeer, evenals het sturen 
in staat van alcoholintoxicatie of dron
kenschap, strafbaar is ongeacht de 
schadeverwekkende gevolgen van de 
beteugelde feiten ; 

Overwegende dat het arrest, om te 
oordelen dat de politierechtbank nood
zakelijk heeft beslist dat de toestand 
van alcoholintoxicatie en dronkenschap 
niet de oorzaak of een van de oorzaken 
van het ongeval is geweest, hierop steunt 
dat de politierechtbank afzonderlijke 
straffen heeft uitgesproken, enerzijds 
wegens alcoholintoxicatie en dronken
schap, en anderzijds wegens de over
treding van het verkeersreglement « welke 
oorzaak was van het ongeval en de 
schade »; 

Overwegende dat het vonnis van de 
politierechtbank deze laatste vaststel-
ling niet inhoudt ; · 

Overwegende dat het gezag van het 
gewijsde op de strafvordering voor de 
burgerlijke rechter beperkt is tot hetgeen 
zeker en noodzakelijk door de straf
rechter werd beslist ; 

Overwegende dat, in geval van vervol
gingen uit hoofde van onvrijwillige slagen 
of doding, de strafrechter noodzakelijk 
beslist of een fout het door artikel 418 
van het Strafwetboek beoogde gebrek 
aan voorzichtigheid of voorzorg oplevert 
en de oorzaak is van de letsels of de dood ; 

Overwegende dat de strafrechter, die 
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wegens sturen in staat van dronkenschap 
en wegens inbreuk op het verkeers
reglement afzonderlijke straffen uit
spreekt, weliswaar beslist dat men te 
doen heeft met afzonderlijke feiten ; dat 
zulks echter niet belet dat elk van deze 
feiten, die afgezien van hun schade
verwekkende gevolgen bewezen werden 
verklaard, door de burgerlijke rechter als 
oozaak van het ongeval en van de schade 
kunnen worden aangehouden ; 

Overwegende dat, nu de strafrechter 
zich over de schade en de oorzaak ervan 
niet heeft uitgesproken, en dit ook niet 
moest doen noch impliciet deed, het hof 
van beroep ten onrechte oordeelde dat 
deze rechter, door afzonderlijke straffen 
uit te spreken, noodzakelijk had beslist 
dat de staat van alcoholintoxicatie en 
dronkenschap noch de oorzaak noch een 
van de oorzaken van het ongeval is 
geweest; 

Dat het middel gegrond is ; 

Om die redenen, verwerpt de voorzie
ning in zoverre zij tegen tweede ver
weerder is gericht ; vernietigt het bestre
den arrest in zoverre het hager beroep 
van eiseres tegen eerste verweerder niet 
gegrond wordt verklaard en eiseres in de 
kosten jegens eerste verweerder wordt 
veroordeeld ; beveelt dat van onderhavig 
arrest melding zal worden gemaakt op 
de kant van de gedeeltelijk vernietigde 
beslissing ; veroordeelt eiseres in de 
kosten jegens verweerder Van Malderen; 
houdt het overige van de kosten aan 
opdat hierover door de feitenrechter zou 
worden beslist ; verwijst de aldus be
perkte zaak naar het Hof van Beroep 
te Antwerpen. 

27 januari I978. - I e lmmer (voltallige 
terechtz.).- Voorzitter, de H. Wauters, 
eerste voorzitter. - Verslaggever, de 
H. Sury. - Gelijkluidende conclusie, de 
H. Colard, advocaat-generaal. - Pleite1·, 
de H. Van Ryn. 

1 e KAMER. - 27 januari 1978. 

I o RECHTERLIJK GEWIJSDE. 
STRAFZAKEN. - BURGERLIJKE REOHTS-

(1) Oass., 28 maart 1977 (Arr. cass., 1977, 
biz. 814). 

(2) Cass., 21 oktober 1977, sup?'a, biz. 242. 
(3) Raadpl. cass., 12 maart 1974 (AJ'J', oass., 

VORDERING. - GEZAG VAN HET GE
WIJSDE. - RAAKT DE OPENBARE ORDE 
NIET. 

2° CASSATIEMIDDELEN. - BURGER
LIJKE ZAKEN.- MIDDEL GEGROND OP 
WETTELIJKE BEPALINGEN DIE NOCH 
VAN OPENBARE ORDE NOCH DWINGEND 
ZIJN. - MIDDEL NIET VOORGELEGD 
AAN DE FEITENREOHTER EN WAAROVER 
HIJ OP EIGEN INITIATIEF NIET HEEFT 
BESLIST. - NIEUW MIDDEL. - NIET
ONTVANKELIJKHEID. 

3° REOHTERLIJK GEWIJSDE. 
KRACHT VAN GEWIJSDE. - STRAF
ZAKEN. - BE GRIP. 

40 CASSATIEMIDDELEN.- BURGER
LIJKE ZAKEN,- MIDDEL WAARBIJ DE 
KRACHT VAN GEWIJSDE WORDT AAN
GEVOERD. - MIDDEL DAT VOOR HET 
EERST VOOR HET HOF KAN WORDEN 
VOORGEDRAGEN. 

1° Het gezag van gewijsde van een beslis
sing op de burgerlijke 1'echtsv01·dering, 
oak al is die beslissing gewezen door 
een stmjrechtelijk college, raakt de 
openba1·e orde niet, zelfs indien de 
beslissing in kmcht van gewijsde is 
gegaan (I). 

2° Nieuw en de1·halve niet ontvankelijk tot 
staving van een voo1·ziening in burger
lijke zaken is het middel, dat gegrond is 
wettelij ke bepalingen die noch van 
openbare o1·de, noch dwingend zijn, dat 
niet aan de jeitemechte1· is voo1·gelegd 
en waa1·over hij niet op eigen initiatiej 
heejt beslist ( 2) . 

3o Een rechtedijke beslissing op de stmf
vordering verkrijgt kracht van gewijsde 
als daartegen geen rechtsmiddel meer 
openstaat en z~j dus ten uitvoe1· kan 
gelegd worden (3). 

4° Het middel dat geg1·ond is op de schen
ding van de kracht van het gewijsde is 
ontvankelijk zeljs indien het niet aan de 
jeitenrechte?' is voo1·gelegd (4). (Artt. 28, 
860, 862 en 865 G.W.) (Impliciete 
oplossing.) 

1974, biz. 767); vgi., in burgerlijke zaken, 
art. 28 G.W. 

(4) Oass., 1 december 1972 (A?'?'. cass., 
1973, biz. 321) en 1 maart 1974 (ibid., 1974, 
biz. 724). 
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(DEGRYSE, T. NAAMLOZE VENNOOTSCHAP 
« LES PROVINCES REUNIES " 

EN ROOTSAERT.) 

ARREST. 

HET HOF;- Gelet op het bestreden 
arrest, door het Hof van Beroep te Gent 
gewezen op 28 oktober 1974 en niet op 
18 oktober, zoals bij verschrijving in de 
voorziening tot cassatie en in het exploot 
van betekening is vermeld ; 

Over het middel afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 1352 en 1382 van 
het Burgerlijk Wetboek, 23, 24, 25, 26, 28 
van het Gerechtelijk Wetboek en 97 van 
de Grondwet, en van het algemeen 
rechtsbeginsel van de kracht en het gezag 
van gewijsde van vonnissen, 

doordat het arrest beslist dat eiser voor 
de helft van zijn eigen schade uit het 
bovenbeschreven ongeval aansprakelijk 
dient te worden gesteld, 

terwijl de integrale aansprakelijkheid 
van verweerder Rootsaert reeds vroeger, 
ten minste impliciet, vastgesteld was 
bij vonnis van de Correctionele Recht
bank te Brugge van 18 februari 1972 dat 
tussen partijen in kracht van gewijsde 
was getreden : 

Overwegende dat het vonnis dat op 
18 februari 1972 door de Correctionele 
Rechtbank te Brugge werd gewezen, 
verweerder Rootsaert, betrokken in het 
verkeersongeval, strafrechtelijk heeft ver
oordeeld en, beslissende over de civiel
rechtelijke vordering die voor de recht
bank aanhangig was en waarbij eiser 
een provisie van een frank vorderde, deze 
eis heeft ingewilligd ; 

Dat hieruit niet kan worden afgeleid 
dat dit vonnis uitspraak heeft gedaan 
over de onderscheiden aansprakelijkheid 
van deze partijen ; 

Overwegende dat zelfs in geval men 
moest aannemen dat dit vonnis impliciet 
de integrale aansprakelijkheid van ver
weerder Rootsaert heeft vastgesteld, 
quod non, dan . nog dient te worden 
opgemerkt dat het gezag van gewijsde 
van een beslissing op de burgerrechtelijke 
vordering, ook al is ze door een straf
rechter gewezen, de openbare orde niet 
raakt; 

Dat in zoverre het middel het gezag 
van gewijsde van het vonnis van 18 fe
bruari 1972 van de Correctionele Recht
bank te Brugge inroept, het derhalve niet 
voor de eerste maal voor het Hof mag 
worden opgeworpen ; 

CASSATIE, 1978. - 21 

Dat het middel op dit punt niet 
ontvankelijk is ; 

Overwegende dat de kracht van het 
rechterlijk gewijsde hierin bestaat dat 
een beslissing niet meer vatbaar is voor 
een gewoon rechtsmiddel en bijgevolg 
de voile uitvoeringsmogelijkheid heeft 
verkregen; 

Dat, door vast te stellen dat ver
weerder bij strafrechtelijk vonnis, dat 
kracht van gewijsde heeft verkregen, 
werd veroordeeld uit hoofde van onop
zettelijke slagen en verwondingen aan 
eiser en dronkenschap aan het stuur, het 
arrest te kennen geeft dat tegen die 
beslissing geen gewoon rechtsmiddel 
meer kan worden aangewend ; 

Dat het aldus, verre van de kracht van 
gewijsde van voormeld vonnis te mis
kennen, integendeel die kracht uitdruk
kelijk erkent ; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen ; 

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

27 januari 1978.- }e kamer.- Voor
zitter, de H. Wauters, eerste voorzitter. 
- Verslaggever, de H. Gerniers. -
Gelijkluidende conolusie, de H. Colard, 
advocaat-generaal. - Pleiters, de HH. 
Claeys Bouuaert en Dassesse. 

1e KAMER.- 27 januari 1978. 

1°BEWIJS. -BEWIJS DOOR GESCHRIFT. 
- BEWIJSKRACHT VAN DE AKTEN.
BURGERLIJKE ZAKEN. - CONCLUSIE. 
- UITLEGGING DOOR DE FEITEN
RECHTER.- UITLEGGING ONVERENIG
BAAR MET DE BEWOORDINGEN VAN DE 
CONCLUSIE. - MISKENNING VAN DE 
BEWIJSKRACHT VAN DE AKTEN. 

2° HUUR VAN GOEDEREN.- PACHT. 
- 0PZEGGING DOOR DE VERPACHTERS 
OM HET GOED ZELF TE EXPLOITEREN. -
IN DE OPZEGGING MOETEN DE PERSONEN 
DIE RET GOED GAAN EXPLOITEREN NIET 
NADER GEPRECISEERD WORDEN. 

3° HUUR VAN GOEDEREN.- PAOHT. 
- 0PZEGGING DOOR DE VERPACHTER 
OM HET GOED ZELF TE EXPLOITEREN. -
ERNST EN OPRECHTHEID VAN DIT VOOR-
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NEMEN. - BEOORDELING DOOR DE 
FEITENRECHTER. 

1 D De bewijskracht van de akten wordt 
miskend door de beslissing die aan de 
conclusie van een partij een uitlegging 
geeft welke niet verenigbaar is met de 
bewoordingen e1·van (1). (Artt. 1319, 
1320 en 1322 B.W.) 

2D De Ve?'Pachters, die de huurde?' van een 
pachtgoed opzeggen om het zelf te 
exploiteren, behoeven de personen die 
het goed gaan exploiteren niet nader te 
p1·eciseren (2). (Artt. 7, 9, 12-1, 12-5 
en 13-1 Afd. B.W. houdende de regels 
betreffende de pacht in het bijzonder, 
vervat in de wet van 4 november 
1969, art. I.) 

3D Krachtens de wet mag de verpachter 
van een pachtgoed de pachter opzeggen 
als hij voornemens is het goed zelf te 
exploiteren, op vom·waarde dat dit 
vom·nemen ernstig en oprecht is ; de 
feitenrechtm· beom·deelt op onaantastbare 
wijze of zulks het geval is (3). (Artt. 7 
en 8 Afd. B.W. houdende de regels 
betreffende de pacht in het bijzonder, 
vervat in de wet van 4 november 1969, 
art. I.) 

(ECHTGENOTEN MILlS SEN EN BOVY, 
T. ECHTGENOTEN MERTENS EN BRUGMANS.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 21 juni 1976 in hager beroep 
gewezen door de Rechtbank van Eerste 
Aanleg te Tongeren ; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 1134, 1135, 
1165, 1184, 1238, 1243, 1245, 1319, 1320, 
1322, 1709, 1711 van het Burgerlijk 
Wetboek, 1, 2, 2D, 3D, 4D, 3, 19, 56 vervat 
in artikel I van de wet van 4 november 
1969 op de landpacht, die afdeling 3 van 
hoofdstuk II van titel VIII van boek III 
van hetzelfde wetboek vormt, en 97 van 
de Grondwet, 

doordat het bestreden vonnis voor recht 
zegt dat de tussen partijen bestaande 
« werkovereenkomst >> verbroken is en 

(1) Cass., 22 september 1977, sup1·a, blz. 104, 
(2) Raadpl. cass., 20 juni 1975 en de noot 

(Arr. cass., 1975, blz. 1125), 
(3) Cass., 27 mei 1977 (Arr. cass., 1977, 

blz. 992); raadpl. cass., 19 januari 1978, 
sup1•a, blz. 606. 

de eisers veroordeelt om vijf roeden land 
gelegen te Thys en vier roeden ernaast 
en tien roeden in het Tombeveld ter 
beschikking van de verweerders te stellen 
om de redenen dat de eerste rechter 
terecht aanneemt dat tussen partijen met 
betrekking tot de bewerking van de 
percelen te Thys en in het Tombeveld 
een « werkovereenkomst , werd ge
sloten ; dat de eisers inderdaad deze 
percelen bewerken voor rekening van de 
verweerders en hiervoor als vergoeding 
een gedeelte van de opbrengst van deze 
percelen ontvangen ; dat deze toedracht 
van de feiten niet betwist wordt door de 
eisers ; dat de verweerders trouwens deze 
percelen niet mochten onderverhuren en 
daartoe dit specifieke contract met de 
eisers sloten, 

terwijl, eerste ondm·deel, de eisers in 
conclusie staande hielden dat zij sedert 
meer dan 20 jaar op grand van een 
pachtovereenkomst aan de verweerders 
een pachtprijs in natura betaalden, met 
name, door een gedeelte van de opbrengst 
aan de verweerders te leveren ; dat de 
eisers dus geenszins erkenden de goederen 
voor rekening van de verweerders te 
bewerken en van hen een gedeelte van 
de opbrengst van het goed als vergoeding 
te ontvangen, zodat het bestreden vonnis 
de bewijskracht van deze conclusie 
miskent (schending van de artikelen 1319, 
1320 en 1322 van het Burgerlijk Wet
hoek); 

W at het eerste onderdeel betreft : 

Overwegende dat de eisers in con
clusie het bestaan van enige « werkover
eenkomst , betwistten en aanvoerden 
dat het hier ging om een pachtovereen
komst, luidens welke de huurprijs be
stand in het leveren van een gedeelte 
van de opbrengst van het gehuurde 
goed; 

Overwegende dat het vonnis oordeelt 
dat de eerste rechter terecht aanneemt 
dat tussen partijen, met betrekking tot 
de bewerking van de percelen te Thys 
en in het « Tombeveld ,, een cc werk
overeenkomst , werd gesloten, dat de 
eisers immers deze percelen bewerken 
voor rekening van de verweerders en 
hiervoor als vergoeding een gedeelte van 
de opbrengst van deze percelen ontvan
gen, en dat deze toedracht van de feiten 
door de eisers niet wordt betwist ; 

Overwegende dat, nu de eisers zich op 
het bestaan van een pachtovereenkomst 
beriepen en nu dusdanige overeenkomst 
inhoudt dat de eisers de kwestieuze 
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percelen niet voor rekening van de 
verweerders, doch voor eigen rekening 
bewerken, het vonnis, door te beschouwen 
dat door de eisers niet wordt betwist dat 
zij deze percelen voor rekening van de 
verweerders bewerken, van voormelde 
conclusie een interpretatie geeft die met 
de termen ervan onverenigbaar is ; 

Dat het onderdeel gegrond is ; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 7, 10, 12, 
5°, van de wet van 4 november 1969 op de 
landpacht, die afdeling 3 van hoofdstuk II 
van titel VIII van hoek III van het 
Burgerlijk W etboek vormt, en 97 van 
de Grondwet, 

doordat het bestreden vonnis de door 
de verweerders aan de eisers gegeven 
opzegging van de pachtovereenkomst 
betreffende de 10 roeden land gelegen 
te Lauw, Zouwveld en de 5 roeden 
achter de Tombe en op de Krayberg, 
geldig en van waarde verklaart en de 
eisers veroordeelt om deze tegen 30 no
vember 1977 ter beschikking van de 
verweerders te stellen om de redenen dat 
de bewoordingen van de opzegging 
« willen wij hoger vermelde percelen zelf 
gebruiken » duidelijk zijn wat betreft de 
persoon in wiens voordeel de opzegging 
gebeurt; dat de leeftijd van de verpach
ters een eigen exploitatie niet uitsluit ; 
dat het inderdaad over een werkelijke 
exploitatie moet gaan, met name dat 
de dagelijkse en onmiddellijke leiding 
van het landbouwbedrijf moet berusten 
bij de verpachter, die daarenboven het 
uitsluitend risico van de exploitatie moet 
dragen ; dat zulks de bijstand van familie 
of bezoldigde arbeidskrachten voor het 
materiele werk niet uitsluit, 

terwijl, eerste onderdeel, de door de 
verweerders gegeven opzegging, op straffe 
van nietigheid, de naam en de identiteit 
moet vermelden van degenen in wier 
voordeel de opzegging voor eigen gebruik 
geschiedt (schending van artikel 7, 1°, 
van de wet van 4 november 1969); 

tweede onderdeel, de eisers in conclusie 
staande hielden dat de verweerders, 
gezien hun hoge ouderdom, niet tot 
eigen exploitatie van een landbouw
bedrijf in staat waren en zulks niet 
specifiek aantoonden ; het bestreden 
vonnis, door op familiale of bezoldigde 
hulp te wijzen, onvoldoende de eigen 
exploitatie van de verweerders preciseert 
(schending van de artikelen 7, 1°, 12, 5°, 
van de wet van 4 november 1969 en 97 
van de Grondwet) : 

W at het eerste onderdeel betreft : 

Overwegende dat artikel 7, 1°, vervat 
in artike1 I van de wet van 4 november 
1969 tot wijziging van de pachtwetgeving 
de verpachter de verplichting niet oplegt 
de identiteit van degene of degenen die, 
na het vertrek van de pachter, het 
verpachte goed zullen exploiteren met 
hun naam in de opzegging te vermelden ; 

Dat het vonnis beslist dat de bewoor
dingen van de opzegging, « willen wij 
hoger vermelde percelen terug zelf exploi
teren >> aan duidelijkheid niet te wensen 
overlaten, wat betreft de persoon in 
wiens voordeel de opzegging gebeurt ; 

Dat, door a1dus te kennen te geven 
dat de verweerders zelf het verpachte 
goed zullen exploiteren, het vonnis aan 
de bepaling van voormeld artikel 7, 1°, 
voldoet; 

Dat het onderdeel naar recht faalt ; 

W at het tweede onderdeel betreft ; 

Overwegende dat krachtens artikel12-5 
van voormelde wet de rechter, bij het 
onderzoek naar de geldigheid van de 
opzegging, moet nagaan of de opzeggings
redenen ernstig en gegrond zijn en de 
verpachter, in geval van betwisting over 
het ernstig karakter van het voorgenomen 
eigen gebruik, moet bewijzen dat de door 
hem ingeroepen reden gegrond is ; 

Overwegende dat de eisers, met betrek
king tot het ernstig karakter van de door 
de verweerders aangegeven opzeggings
reden, in conclusie aanvoerden dat de 
verweerders, gelet op hun ouderdom, 
70 a 80 jaar, niet in staat waren zelf de 
kwestieuze percelen te exploiteren ; 

Dat het vonnis daaromtrent vaststelt 
dat de leeftijd van de verpachters een 
eigen exploitatie niet uitsluit, dat het 
inderdaad over een werkelijke exploitatie 
moet gaan, met name dat de dagelijkse 
en onmiddellijke leiding van het land
bouwbedrijf moet berusten bij de ver
pachter die daarenboven het uitsluitend 
risico van de exploitatie moet dragen 
en dat zulks de bijstand van familie of 
bezoldigde arbeidskrachten voor het 
materieel werk niet uitsluit; 

Dat het aldus expliciet vaststelt dat de 
verweerders zich voor het materieel werk 
kunnen laten bijstaan en impliciet dat 
de leeftijd van de verweerders het 
waarnemen van de leiding en van het 
risico van het landbouwbedrijf niet 
verhindert ; 

Dat het zodoende, door een soevereine 
beoordeling van de feitelijke elementen 
van de zaak, beslist dat de door de 
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verweerders ingeroepen reden ernstig is 
en meteen voormelde conclusie van de 
eisers regelmatig beantwoordt ; 

Dat het onderdeel niet kan worden 
aangenomen ; 

Om die redenen, en zonder acht te 
slaan op het tweede, het derde en het 
vierde onderdeel van het eerste middel, 
die niet tot ruimere cassatie kunnen 
leiden, vernietigt het bestreden vonnis, 
doch enkel in zoverre het beslist dat de 
« werkovereenkomst )) bestaande tussen 
partijen voor de hiernavolgende goederen 
verbroken is vanaf 30 november 1975, 
de eisers veroordeelt om . : l 0 vijf roeden 
gelegen te Thys (V anormelingen) en 
vier roeden ernaast en 2° 10 roeden in 
het « Tombeveld ))' ter vrije beschikking 
te stellen van de verweerders uiterlijk op 
30 november 1975 en bij gebreke daarvan 
de verweerders machtigt er de eisers te 
doen uitdrijven met al wat er zich op 
mocht bevinden, desnoods met de hulp 
van de openbare macht, en in zoverre 
het uitspraak doet over de kosten ; 
verwerpt de voorziening voor het overige ; 
beveelt dat van dit arrest melding zal 
worden gemaakt op de kant van de 
gedeeltelijk vernietigde beslissing ; houdt 
de kosten aan opdat erover door de 
feitenrechter zou worden beslist; verwijst 
de aldus beperkte zaak naar de Recht
bank van Eerste Aanleg te Hasselt, 
zitting houdende in hoger beroep. 

27 januari 1978.- 18 kamer.- Voo1'· 
zittm·, de H. Wauters, eerste voorzitter. 
- Vm·slaggever, de H. Gerniers.- Gelijk
luidende conclusie, de H. Colard, advo
caat-generaal. - Pleiters, de HH. Houte
kier en Biitzler. 

2e KAMER. - 31 januari 1978. 

10 CASSATIE. - OMVANG. - STRAF
VORDERING. - BURGERLIJKE REOHTS
VORDERING. - NIET BEPERKTE VOOR
ZIENING VAN DE BEKLAAGDE.- VER
NIETIGING VAN DE BESLISSING OP DE 
STRAFVORDERING. - BRENGT VERNIE
TIGING MEE VAN DE EINDBESLISSING 
OP DE BURGERLIJKE REOHTSVORDERING 
TEGEN DE BEKLAAGDE. 

20 CASSATIE. - OMVANG. - STRAF
ZAKEN. - BURGERLIJKE REOHTSVOR
DERING. - VONNIS WAARBIJ ALLE 

AANSPRAKELIJKHEID VOOR EEN AAN 
EEN DERDE VEROORZAAKT ONGEVAL 
TEN LASTE VAN EEN BEKLAAGDE WORDT 
GELEGD, MET UITSLUITING VAN DE 
ANDERE BEKLAAGDE. - VERNIETI
GING VAN DE BESLISSING TEN LASTE 
VAN DE EERSTE BEKLAAGDE.- BESLIS
SING WAARBIJ WORDT GEZEGD DAT DE 
TEN LASTE VAN DE TWEEDE BEKLAAGDE 
BEWEZEN VERKLAARDE FElTEN NIET 
IN VERBAND STAAN MET DE DOOR DE 
DERDE GELEDEN SCHADE EN WAARBIJ 
DE BURGERLIJKE REOHTSVORDERING 
DIE DOOR DE DERDE IS INGESTELD 
TEGEN DE TWEEDE BEKLAAGDE EN DE 
VOOR DEZE BURGERREOHTELIJK AAN
SPRAKELIJKE PARTIJ WORDT AFGE
WEZEN, DOOR DEZELFDE ONWETTELIJK
HEID AANGETAST. 0NBEPERKTE 
VOORZIENING VAN DE EERSTE BE
KLAAGDE. - VERNIETIGING VAN DE 
BESLISSING TOT VEROORDELING VAN 
DE EERSTE BEKLAAGDE STREKT ZIOH 
UIT TOT DE BESLISSING OP DE BURGER
LIJKE REOHTSVORDERING VAN DE 
DERDE TEGEN DE TWEEDE BEKLAAGDE 
EN DE VOOR DEZE OIVIELRECHTELIJK 
AANSPRAKELIJKE PARTIJ.- GRENZEN. 

30 CASSATIE. - OMVANG. - STRAF
ZAKEN. - VOORZIENING VAN DE BE
KLAAGDE TEGEN DE BESLISSING OP DE 
STRAFVORDERING EN TEGEN DE EIND
BESLISSING OP DE TEGEN EN DOOR HEM 
INGESTELDE BURGERLIJKE REOHTSVOR
DERINGEN. - VERNIETIGING VAN DE 
BESLISSING OP DE STRAFVORDERING 
EN VAN DE BESLISSING OP DE TEGEN 
DE BEKLAAGDE INGESTELDE BURGER
LIJKE REOHTSVORDERING. - BRENGT 
VERNIETIGING MEE VAN DE DOOR DE 
BEKLAAGDE INGESTELDE REOHTSVOR
DERING DIE OP DEZELFDE ONWETTE· 
LIJKHEID IS GEGROND EN W AARTEGEN 
HIJ ZIOH REGELMATIG IN OASSATIE 
HEEFT VOORZIEN. 

1 o De vm·nietiging, op de niet beperkte 
voo1·ziening van de beklaagde, van de 
beslissing op de stmjvordm·ing brengt 
de vernietiging mee van de eindbeslissing 
op de tegen hem ingestelde bu1·gerlijke 
rechtsvordering, welke het gevolg is van 
de eerste ( 1 ). 

2o W annem· een beslissing de aansprake
lijkheid voor een aan een derde veroor
zaakt ongeval uitsluitend ten laste legt 
van een beklaagde en de tegen de tweede 

(1) Oass., 21 september 1977, supra, blz. 102. 
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beklaagde aangehouden feiten niet in 
oorzakelijk verband verklaart met de 
door de derde geleden schade, en de 
beslissingen op de bu1·gerlijke rechts
vordering van de derde zowel tegen de 
eerste beklaagde als tegen de tweede 
beklaagde en de voor deze civielrechtelijk 
aansprakelijke pa1·tij door dezelfde on
wettigheid zijn aangetast, strekt de 
vernietiging, op de onbepe~·kte voorzie
ning van de eerste beklaagde, van de 
beslissing op de tegen hem ingestelde 
burge~·lijke 1'echtsvordering van de derde 
zich uit tot de beslissing op de burgerlijke 
rechtsvo1·dering van die de1·de tegen de 
tweede beklaagde en de voor deze civiel
rechtelijk aansprakelijke partij in zo
verre deze laatste beslissing gewezen is 
t.a.v. de eerste beklaagde; die ve1·nieti
ging brengt mee dat die beklaagde aan 
de bevoegde 1'eohtm· lean m·agen om in een 
reg1·esvordering tegen de tweede beklaagde 
en de vom· hem burgerrechtelijk aan
sprakelijke partij te beslissen dat die 
tweede beklaagde oak aanspmkelijk 
verklaard wordt voo1· het ongeval (1). 

3o Vemietiging, op de voorziening van de 
beklaagde, van de beslissing op de 
strafvordering en van de eindbeslissing 
op de tegen hem ingestelde bwrge~·lijke 
rechtsvordering b1·engt vernietiging mee 
van de eindbeslissing op de door hem 
ingestelde burgerlijke 1'echtsvordering 
die op dezelfde onwettigheid is gegrond 
en waartegen hij zich 1'egelmatig in 
cassatie heeft voorzien (2). 

(DHOORE, T. MARTENS, 
HUYS EN GOEMINNE.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 10 oktober 1977 in hoger 
beroep gewezen door de Correctionele 
Rechtbank te Gent; 

I. In zoverre de voorziening gericht 
is tegen de beslissing op de tegen eiser 
ingestelde strafvordering en op de tegen 
hem ingestelde civielrechtelijke vordering 
van verweerder Goeminne : 

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

doordat het vonnis eiser veroordeelt 

(1) Raadpl. cass., 21 juni 1976 (A1-r. cass., 
1976, biz. 1184) en de noot 4. 

(2) Cass., 27 september 1977, supra, biz. 127. 

op de strafvordering wegens inbreuk op 
artikel 10.1, 1°, van het Wegverkeers
reglement van I december 197 5 en tot 
schadevergoeding ten voordele van ver
weerder Goeminne op grond dat de 
telastlegging bewezen is gebleven, nu de 
aanrijding met de pikdorser het gevolg 
is geweest van het gebrek aan meester
schap van eiser over zijn voertuig, en dat 
de schadelijke gevolgen van de aanrijding, 
aile omstandigheden in acht genomen, 
het uitsluitende gevolg zijn van de 
foutieve rijwijze van eiser die wegens 
zijn te hoge snelheid de voor hem 
duidelijk zichtbare hindernissen niet 
heeft kunnen ontwijken, 

te1·wijl eiser bij conclusie had voor
gehouden dat hij vrijuit diende te gaan, 
dat zijn snelheid niet te hoog was, dat 
hij voorrangsgerechtigde was, dat hij 
mocht verwachten dat de bestuurder 
van de hem te gemoet rijdende pikdorser 
meer naar rechts zou uitwijken en dat 
eerste verweerster, die het tegenliggende 
voertuig van eiser kon bemerken, de 
pikdorser niet zou inhalen en niet plots 
van achter de pikdorser zou opdagen om 
deze in te halen, en het vonnis op deze 
conclusie niet antwoordt ; 

Overwegende dat het vonnis de ver
weerster Martens veroordeelt wegens 
inbreuk op de artikelen 16.4, 1°, a, en 
17.1 van het genoemd Wegverkeers
reglement, en derhalve aanneemt dat zij 
ingehaald heeft terwijl eiser in aantocht 
was; 

Overwegende dat het vonnis aileen 
steunt op de in het middel aangegeven 
redengeving en niet gewaagt van het 
eveneens daarin vermelde verweer ; dat 
het aldus de conclusie van eiser niet 
beantwoordt ; 

Dat het middel gegrond is ; 
Overwegende dat de vernietiging van 

de beslissing op de strafvordering de 
vernietiging medebrengt van de beslissing 
op de tegen eiser ingestelde civielrechte
lijke vordering van verweerder Goeminne, 
die het gevolg ervan is ; 

II. In zoverre de voorziening gericht 
is tegen de beslissing op de civielrechte
lijke vordering ingesteld door de ver
weerder Goeminne tegen Martens, mede
beklaagde, en tegen Huys, voor Martens 
civielrechtelijk aansprakelijke partij : 

Overwegende dat de beslissing volgens 
welke de schadelijke gevolgen van de 
aanrijding het uitsluitende gevolg zijn 
van de foutieve rijwijze van eiser en 
derhalve de ten laste van Martens aange
houden feiten niet in oorzakelijk verband 
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staan met de door de verweerder Goe
minne geleden schade, gemeen is aan de 
beslissing op de civielrechtelijke vordering 
van deze verweerder tegen eiser alsmede 
tegen Martens en Huys ; dat die beslis
singen aan dezelfde onwettelijkheid 
lijden; 

Dat derhalve ook de beslissing op de 
voornoemde civielrechtelijke vordering 
van Goeminne tegen Martens en Huys 
moet worden vernietigd in zoverre die 
beslissing kan worden tegengeworpen 
aan het regres dat eiser tegen Martens 
en Huys zou kunnen uitoefenen, mocht 
de rechter Martens samen met hem 
aansprakelijk verklaren ; 

III. In zoverre de voorziening gericht 
is tegen de beslissing op de door eiser 
tegen de verweerders Martens en Huys 
ingestelde civielrechtelijke vordering : 

Overwegende dat, om te beslissen dat 
er tussen het ten laste van de ver
weerster Martens bewezen verklaard 
misdrijf en de door eiser geleden schade 
geen oorzakelijk verband bestaat, het 
vonnis noodzakelijk steunt op de door 
het gegrond verklaarde middel bekriti
seerde reden ; 

Overwegende dat de vernietiging, op 
de voorziening van eiser, beklaagde, van 
de beslissing op de tegen hem ingestelde 
strafvordering de vernietiging mede
brengt van de beslissing op de door hem 
tegen de verweerders Martens en Huys 
ingestelde civielrechtelijke vordering; 
welke op dezelfde onwettige reden is 
gegrond en waartegen hij zich regelmatig 
heeft voorzien ; 

Om die redenen, vernietigt het bestre
den vonnis in zoverre het uitspraak 
doet op de tegen eiser ingestelde straf
vordering, op de tegen hem door de 
verweerder Goeminne ingestelde civiel
rechtelijke vordering, op de door hem 
tegen de verweerders Martens en Huys 
ingestelde civielrechtelijke vordering, en 
tenslotte op de door de verweerder 
Goeminne tegen de verweerders Martens 
en Huys ingestelde civielrechtelijke vor
dering in zoverre het ten aanzien van 
eiser beslist dat de verweerster Martens 
geen fout heeft begaan waardoor de 
schade van de partij Goeminne werd 
veroorzaakt, en in zoverre het eiser in 
kosten veroordeelt ; beveelt dat van dit 
arrest melding zal worden gemaakt op 
de kant van de gedeeltelijk vernietigde 
beslissing ; veroordeelt de verweerders 
in de kosten, behalve de kosten van 
betekening van de voorziening aan het 

openbaar ministerie en aan de burger
lijke partij Goeminne, die ten laste van 
eiser zullen blijven ; verwijst de aldus 
beperkte zaak naar de Correctionele 
Rechtbank te Oudenaarde, zitting hou
dende in hoger beroep. 

31 januari 1978.- 2e kamer.- Voor
zitter, Ridder de Schaetzen, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - Verslaggeve1·, 
de H. Lebbe.- Gelijkluidende conclusie, 
de H. Tillekaerts, advocaat-generaal. -
Pleiter, de H. De Vos-De Groote (van de 
balie te Gent). 

2e KAMER. - 31 januari 1978. 

1° AANSPRAKELIJKHEID (BUITEN 
OVEREENKOMST).- SCHADE VER
OORZAAKT DOOR DE RESPECTIEVE FOU
TEN VAN TWEE PERSONEN.- SCHADE 
DIE ZICH NIET ZOU HEBBEN VOOR
GEDAAN ZONDER DE FOUT VAN DE ENE. 
- HEEFT NIET HET ONTBREKEN VAN 
OORZAKELIJK VERBAND TUSSEN DE 
SCHADE EN DE FOUT VAN DE ANDERE 
TOT GEVOLG. 

2° AANSPRAKELIJKHEID (BUITEN 
OVEREENKOMST). - ScHADE VER
OORZAAKT DOOR DE RESPECTIEVE FOU
TEN VAN VERSCHEIDENE PERSONEN. -
EENIEDER VAN HEN IS T.A.V. HET 
SLACHTOFFER GEHOUDEN TOT VOLLE
DIGE SCHADEVERGOEDING. 

3° BURGERLIJKE RECHTSVORDE
RING.- SCHADE TEN GEVOLGE VAN 
EEN MISDRIJF.- MISDRIJVEN « ONOP
ZETTELIJK DODEN » EN « ONOPZETTE
LIJK TOEBRENGEN VAN SLAGEN OF 
VERWONDINGEN >>. - MISDRIJVEN DIE 
TEVENS SCHADE AAN GOEDEREN HEB
BEN VEROORZAAKT. - RECHTSVORDE
RING TOT VERGOEDING VAN DE SCHADE 
AAN GOEDEREN TEGEN DEZELFDE 
BEKLAAGDE WETTELIJK AANHANGIG GE
MAAKT BIJ DE STRAFRECHTER. 
RECHTSVORDERING GEGROND OP DE 
MISDRIJVEN. 

1° W anneer schade is vm·oorzaakt door 
de respectieve fouten van twee personen, 
heeft het feit alleen dat de schade zich 
niet zou hebben voorgedaan zonder de 
fout van de ene niet het ontbreken van 
oorzakelijk verband tussen de schade 
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en de fout van de andere tot gevolg (1). 
(Artt. 1382 en 1383 B.W.) 

2o W annee1· door de respectieve fouten van 
verscheidene personen schade is veroor
zaakt, is ieder van hen t.a.v. het slacht
offm· gehouden tot volledige schade
vergoeding (2). (Artt. 1382 en 1383 
B.W.) 

3o De misdrijven « onopzettelijk doden »en 
« onopzettelijk toebrengen van slagen of 
verwondingen » kunnen tevens oorzaak 
zijn van schade aan goedm·en ; in 
zodanig geval is de burgerlijke rechts
vO?·dering, die strekt tot vergoeding van 
de schade aan goedm·en en tegen dezelfde 
beklaagde wettig aanhangig is gemaakt 
bij de strajrechte1·, een rechtsvordering 
die op de genoemde misdrijven is 
geg1·ond (3). 

(BAERT, T. VOLON, PlllRSONENVENNOOT
SCHAP MlllT BlllPlllRKTE AANSPRAKlllLIJK
HEID << GEBROEDlllRS VOLON >>, MINNE, 
« Dlll FlllDERALE VERZEKlllRINGEN >>, Glll
MllllllNSCHAPPlllLIJKlll KAS VOOR VERZE
KlllRINGlllN TEGlllN ARBllliDSONGEVALLEN, 
lllN « DE FEDERALlll VlllRZEKlllRINGlllN >>, 
SAMlllNw:ElRKElNDlll VENNOOTSCHAP VOOR 
VERZlllKERING TlllGlllN ONGEVALLEN, 
BRAND, BURGERLIJKlll AANSPRAKELIJK
HEID lllN DIVERSlll RISICO's.) 

ARREST. 

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

Overwegende dat het arrest eiser 
veroordeelt tot een straf wegens het 
onopzettelijk doden van Verhaeghe 
Michel en het onopzettelijk toebrengen 
van slagen of verwondingen aan Vande
kerckhove Daniel en Depauw J ozef; 
dat het de medebeklaagde Volon veroor
deelt tot een straf wegens dezelfde telast
leggingen en een overtrading van de 
artikelen 1 en 6 van de wet van 10 juni 
1952 betreffende de gezondheid en de 
veiligheid van de werlmemers alsmede 
de salubriteit van het werk en van de 
werkplaatsen, en van het algemeen 

(1) Raadpl. cass., 27 januari 1976 (Arr. 
cass., 1976, blz. 620). 

(2) Cass., 8 december 1977, supra, blz. 422. 
(3) Cass., 15 maart 1965 (Bull. en Pas., 

reglement voor de arbeidsbescherming, 
alsmede tot een andere straf wegens een 
andere overtrading van laatstbedoelde 
wet en reglement; dat het verweerster, 
de personenvennootschap met beperkte 
aansprakelijkheid Volon Gebroeders, 
civielrechtelijk aansprakelijk verklaart 
voor Volon en, ten slotte, uitspraak doet 
over de burgerlijke rechtsvorderingen 
van de laatste drie verweerders welke 
enkel tegen eiser en niet tegen zijn 
medebeklaagde werden ingesteld ; 

I. In zoverre de voorziening gericht is 
tegen de beslissing op de rechtsvordering 
van het openbaar ministerie tegen de 
eerste twee verweerders, respectievelijk 
medebeklaagde en voor de medebe
klaagde civielrechtelijk aansprakelijke : 

Overwegende dat eiser, beklaagde, 
geen hoedanigheid heeft om tegen zo
danige beslissing cassatieberoep in te 
stellen; 

II. In zoverre de voorziening gericht 
is tegen de beslissing op de tegen eiser 
ingestelde strafvordering en op de tegen 
hem door de drie laatste verweerders 
ingestelde civielrechtelijke vorderingen : 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 4 van de wet 
van 20 februari 1939 betreffende de 
bescherming van de titel en het beroep 
van architect, 418 van het Strafwetboek, 
1382 van het Burgerlijk Wetboek en 97 
van de Grondwet, 

doordat het arrest eiser veroordeelt 
wegens het onopzettelijk doden van 
Verhaeghe Michel en het onopzettelijk 
toebrengen van slagen en verwondingen 
aan Vandekerckhove Daniel en Depauw 
Jozef op grond dat eiser, met de controle 
van de uitvoering van de werken in het 
ingestorte pand belast, als effectieve 
leider van de werken voor de nochtans 
moeilijke opgave de meestergast Ver
haeghe volledig zonder controle heeft 
laten begaan en in hem een verkeerd 
vertrouwen heeft gesteld, 

terwijl geen schuld van eiser aange
toond wordt, vermits de controle over de 
uitvoering van de werken, die de architect 
krachtens artikel 4 van de wet van 

1965, I, 733) en 12 januari 1976 (A1·1·. cass., 
1976, blz. 532); raadpl. cass., 10 september 
en 14 oktober 1974 (ibid., 1975, blz. 31 en 
209), 30 maart 1976 (ibid., 1976, blz. 881) en 
15 februari 1977 (ibid., 1977, blz. 663). 
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20 februari 1939 moet uitoefenen, hem 
weliswaar verplicht de hoge leiding over 
de bouw uit te oefenen en geregeld - en 
speciaal in de kritische fasen - de 
uitvoering van de werken te controleren, 
doch de architect niet maakt tot een 
bouwplaatsopzichter, die bestendig ter 
plaats moet zijn, 

en terwijl eiser geen schuld kan hebben 
aan de omstandigheid dat werklieden van 
de aannemer zijn richtlijnen niet volgden, 
enkele uren na zijn werfbezoek, vermits 
de architect geen bestendig gezag, leiding 
en toezicht heeft over het personeel van 
de aannemer, doch enkel de goede en 
veilige uitvoering van het werk kan 
behartigen door middel van richtlijnen 
welke hij aan de aannemer of aan diens 
personeel geeft ter gelegenheid van een 
werfbezoek : 

Overwegende dat het arrest de veroor
deling van eiser niet alleen steunt op de 
in het middel aangehaalde considerans, 
maar ook op de vaststelling dat de 
delfwerken voor de bouw van de kelder
muur en voor het uitdiepen van de 
kelderkuip, die moesten verricht worden 
naast de onderschoeide deelmuur, volgens 
eiser zelf, een moeilijke opgave waren, dat 
die opgave des te moeilijker was daar er 
geen definitieve uitvoeringsplans be
stonden en op de bestaande plans geen 
afmetingen voorkwamen noch voor de 
onderschoeiingswerken noch voor de 
delfwerken, dat, hoewel de onderschoeiing 
van de deelmuur drie dagen heeft 
geduurd en Baert op het werk kwam 
wanneer de onderschoeiing beeindigd 
was en de delfwerken van de keldering 
gingen beginnen, Baert nagelaten heeft 
de diepte van de onderschoeiingsmuur 
op te meten; 

Overwegende dat die vaststellingen 
van het arrest geenszins doen blijken dat 
de rechter, met betrekking tot de beroeps
plichten van de architect, de opvattingen 
aankleeft die hem in het middel worden 
toegeschreven ; 

Overwegende dat hetgeen het arrest, 
na vastgesteld te hebben dat het ten 
deze wel om een << moeilijke opgave » 
ging, ten laste van eiser aanhoudt, hierop 
neerkomt dat hij eensdeels onvolledige en 
onduidelijke onderrichtingen voor de 
uitvoering gaf en anderdeels, tijdens het 
drie dagen lange onderschoeiingswerk 
en wanneer hij op de werf kwam toen 
de onderschoeiing was beeindigd en de 
delfwerken voor de kelderkuip zouden 
beginnen, naliet de degelijkheid van het 
werk, dat buiten zijn aanwezigheid was 
uitgevoerd, te controleren ; 

Dat het hieruit, zonder miskmming 
van het wettelijk begrip van fout of 
nalatigheid in de zin van de artikelen 418 
van het Strafwetboek en 1382 van het 
Burgerlijk W etboek, heeft kunnen 
afleiden dat eiser zich aan de feiten van 
de telastlegging schuldig had gemaakt ; 

Dat het middel, dat op een onjuiste 
lezing van het arrest rust, feitelijke 
grondslag mist ; 

Over het vierde en het vijfde middel 
samen, 

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

doordat het arrest de helft van de 
aansprakelijkheid lastens eiser aanhoudt, 
zonder gewag te maken van de verldaring 
van V olon dat hij op de dag van het 
ongeval om 11 uur (het ongeval deed 
zich voor omstreeks 11,45 uur) de aan
dacht van Verhaeghe erop gevestigd 
had niet lager dan de onderschoeiings
muur te graven en Verhaeghe bevestigde 
dit niet te doen, 

terwijl eiser zich bij conclusie had 
beroepen op die verklaring welke van 
het grootste belang is, vermits zij 
duidelijk doet uitschijnen dat Verhaeghe 
goed wist wat hij die dag moest uitvoeren 
en dat hij persoonlijk en aileen een 
beslissing in strijd met de gegeven 
bevelen heeft genomen, zodat zijn fout 
de oorzaak van de ramp is, en het arrest 
die conclusie niet beantwoordt ; 

het vijjde, afgeleid uit de schending 
van de artikelen 1382 van het Burgerlijk 
W etboek en 97 van de Grondwet, 

doordat het arrest de aansprakelijkheid 
van eiser aanhoudt op grond dat de 
vergissing begaan bij het uitvoeren van 
de onderschoeiing in de hand werd 
gewerkt door de afwezigheid van duide
lijke en precieze planmatige gegevens 
alsmede door gemis aan dieptecontrole, 
en dat dit verzuim een van de oorzaken 
van de instorting is geweest, en het 
arrest aldus een causaal verband stelt 
tussen het ongeval en de beweerde fout 
van de architect, 

terwijl eiser bij conclusie had voorge
houden dat de grondwerken dicht bij de 
deelmuren beeindigd waren en het slechts 
ging om het bouwen van een tegenmuur, 
en dat de diepere uitgraving het gevolg 
is van een beslissing van de meestergast 
die in strijd met de door de architect 
gegeven onderrichtingen de tegenmuur 
dieper heeft willen bouwen, dat de 
gebeurlijke fout van de architect op 
zichzelf de ramp niet kon veroorzaken 
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omdat V erhaeghe iets anders heeft 
uitgedacht en laten uitvoeren dan het 
bepaald werk dat uitgevoerd moest 
worden, en het antwoord van het arrest 
op deze argumentatie dubbelzinnig is, 
hetgeen op een gebrek aan antwoord 
neerkomt: 

Overwegende dat het arrest aanneemt 
dat ook Verhaeghe een fout in oorzakelijk 
verband met de ramp heeft begaan, en in 
zoverre ingaat op eisers conclusie, die de 
verklaring van V olon tot bevestiging van 
die fout aanvoerde ; 

Overwegende dat het feit alleen dat de 
schade zich niet zou hebben voorgedaan 
zonder de fout van de ene, het ontbreken 
van oorzakelijk verband tussen de schade 
en de fout van de andere niet tot gevolg 
heeft; 

Overwegende dat het arrest oordeelt 
dat indien Verhaeghe over ondubbel
zinnige dieptecijfers had beschikt, hij 
zeker als werkleider de onderschoeiing 
niet zou beperkt hebben tot een diepte 
van 2, 70 meter in plaats van 3,40 meter, 
en dat, indien Baert, thans eiser, de 
gepaste opmetingen had gedaan tijdens 
het drie dagen lange onderschoeiingswerk 
en na de voltooiing van de onderschoeiing 
van de deelmuur, hij de vergissing zou 
ontdekt hebben en er ofwel tot diepere 
onderschoeiing zou zijn besloten, ofwel 
alvorens de kelderkuip dieper werd 
uitgegraven, tot het voorafgaande stutten 
van de onderschoeide deelmuur zou zijn 
overgegaan, zodat de instorting zich niet 
zou hebben voorgedaan; 

Overwegende dat het arrest aldus 
vaststelt dat, zonder de fouten die het ten 
laste van eiser aanhoudt, de meestergast 
Verhaeghe niet zou hebben gehandeld 
zoals hij deed en het ongeval zich niet 
zou hebben voorgedaan zoals het is 
geschied ; dat het zodoende de beslissing 
over de causaliteitsvraag wettelijk recht
vaardigt en eisers conclusie ondubbel
zinnig beantwoordt ; 

Dat de middelen niet kunnen aange
nomen worden ; 

Over het tweede middel, afgeleid uit de 
t~chending van de artikelen 50 van het 
Strafwetboek en 97 van de Grondwet, 

doordat het arrest eiser en V olon als 
daders of mededaders in de zin van 
artikel 50 van het Strafwetboek solidair 
veroordeelt voor het geheel van de 
schadevergoeding, die de benadeelden 
niet wegens eigen fout voor eigen 
rekening dienen te nemen, 

terwijl evengemeld artikel slechts toe-

laat de wegens eenzelfde misdrijf veroor
deelde personen als solidair tot schade
vergoeding gehouden te beschouwen en 
het arrest alleen Volon veroordeelt 
wegens overtredingen van de artikelen 1 
en 6 van de wet van 10 juni 1952 betref
fende de gezondheid en de veiligheid van 
de werknemers, en op de artikelen 28, 
433bis, 435 en 849 van het Algemeen 
Reglement voor de arbeidsbescherming 
en tevens vaststelt dat die overtredingen 
rechtstreekse medeoorzaken van de 
schade waren : 

Overwegende dat het arrest niet eiser 
en V olon, doch alleen eiser, tegen wie de 
rechtsvorderingen van de burgerlijke 
partijen uitsluitend waren gericht, tot 
schadevergoeding veroordeelt ; dat het 
echter wel eiser veroordeelt tot vergoe
ding van de gehele schade, behoudens 
het aandeel dat wegens een eigen fout 
van Verhaeghe Michel en/of van Volon 
ten laste van de laatste drie verweerders 
dient te blijven ; 

Overwegende eensdeels dat het arrest 
vaststelt dat het ten laste van Volon 
aangehouden feit 0, te weten overtreding 
van artikel 435 van het Algemeen 
Reglement voor de arbeidsbescherming, 
een bestanddeel uitmaakt van de tegen 
Volon aangehouden misdrijven uit on
voorzichtigheid en dat het ten laste 
van Volon aangehouden feit D, te weten 
overtreding van artikel 437 van het 
algemeen reglement, zonder oorzakelijk 
verband is met de dood of de verwon
dingen van de slachtoffers, zodat het 
arrest hierdoor aanneemt dat die over
tredingen 0 en D geen afzonderlijke 
schade hebben doen ontstaan; 

Overwegende anderdeels dat uit de 
vaststellingen van het arrest blijkt dat de 
schade van de burgerlijke partijen het 
gevolg is van de instorting van de deel
muur, welke door de samenlopende 
fouten van beide beklaagden werd 
teweeggebracht ; dat daaruit volgt dat 
de fout van eiser de gehele schade heeft 
doen ontstaan, zodat hij, krachtens 
artikell382 van het Burgerlijk Wetboek, 
jegens de benadeelden tot vergoeding 
van de gehele schade is gehouden, ook 
al is deze medeveroorzaakt door de fout 
van een ander ; 

Overwegende dat het arrest aldus de 
beslissing regelmatig motiveert en wette
lijk rechtvaardigt ; 

Overwegende dat het middel derhalve, 
in zoverre het schending van artikel 50 
van het Strafwetboek aanvoert, bij 
gebrek aan belang, niet ontvankelijk is; 
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Dat het middel niet kan aangenomen 
worden; 

Over het derde middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 1382 van het 
Burgerlijk Wetboek en 97 van de Grond
wet, 

do01·dat het arrest een terugvorderings
recht toekent aan de verzekeringsmaat
schappij, gesubrogeerd in de rechten van 
naamloze vennootschap De Volksmacht, 
voor de schade veroorzaakt aan het 
naburig pand tegen de door solidariteit 
gehouden daders van de misdrijven die 
het ongeval veroorzaakten, 

terwijl er tussen de door eiser en V olon 
gepleegde misdrijven, onopzettelijk doden 
en onopzettelijke slagen ofverwondingen, 
en de schade aan het naburig pand geen 
oorzakelijkheidsverband bestaat: 

Overwegende dat, zoals reeds blijkt 
uit het antwoord op het tweede middel, 
het arrest enkel eiser tot schadevergoe
ding veroordeelt ; 

Overwegende dat de misdrijven om
schreven bij de artikelen 419 en 420 van 
het Strafwetboek bestaan in een gebrek 
aan vooruitzicht of voorzorg dat de dood 
of slagen of verwondingen aan de 
slachtoffers veroorzaakte, maar dat 
tevens zakenschade ten nadele van 
anderen kan hebben doen ontstaan ; dat 
wanneer die zakenschade niet zou 
ontstaan zijn zonder het gebrek aan 
vooruitzicht of voorzorg dat ten laste 
van de dader van het misdrijf aange
houden wordt, er tussen die schade en 
het misdrijf een band van oorzakelijk
heid in de zin van artikel 1382 van het 
Burgerlijk W etboek bestaat ; 

Overwegende dat ten deze het arrest 
vaststelt dat de instorting van de deel
muur, die de schade aan het naburig 
pand en tevens de dood van een van de 
slachtoffers en de verwondingen van de 
andere slachtoffers heeft veroorzaakt, 
aan het gebrek aan vooruitzicht of 
voorzorg van eiser te wijten is ; 

Overwegende dat het arrest aldus de 
beslissing nopens het oorzakelijkheids
verband tussen de ten laste van eiser 
gelegde misdrijven en de schade aan het 
naburig pand regelmatig motiveert en 
wettelijk rechtvaardigt ; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen ; 

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

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

31 januari 1978.- 2e kamer.- Voor
zitter, Ridder de Schaetzen, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - Verslaggever, 
de H. Lebbe. - Gelijkluidende conclusie, 
de H. Tillekaerts, advocaat-generaal. -
Pleiters, de HH. De Caluwe (van de balie 
te Brussel) en De Gryse. 

3e KAMER.- 31 januari 1978. 

1 o TAALGEBRUIK. - SoOIAL:EJ BE
TREKKING:EJN TUSSEN W:ElRKG:ElV:ElRS :EJN 
WERKNEMERS :EJN BIJ DE W:EJT :ElN DE 
V:ElRORD:ElNING:ElN VOORG:EJSCHREVEN AK

TEN :EJN B:EJSCHEIDEN VAN D:El ONDER
NEMING:EJN. - STUKK:ElN OF HANDE
LINGEN DIE IN STRIJD ZIJN MET DE 
BEPALINGEN VAN HET D:ElCR:El:ElT VAN 
19 JULI 1973 VAN DE CULTUURRAAD 
VOOR D:El N:EJD:ElRLANDSE CULTUUR
GEMEENSCHAP. - AMBTSHALVE DOOR 
DE RECHT:ElR VASTGESTELDE NIETIG
HEID. 

2o en 3o TAALGEBRUIK. - SoOIALE 
B:ElTREKKINGEN TUSSEN W:ElRKGEVERS 
EN WERKN:ElM:ElRS EN BIJ D:El W:EJT :EJN DE 
V:ElRORDENING:ElN VOORG:EJSCHREV:ElN AK
TEN EN B:ElSCH:EliDEN VAN DE ONDER
NEMING:EJN.- STUKKEN OF HAND:EJLIN
GEN DIE IN STRIJD ZIJN MET DE B:ElPA
LING:ElN VAN HET DECREET VAN 19 JULI 
1973 VAN DE 0ULTUURRAAD VOOR DE 
NED:EJRLANDS:El CULTUURG:EJM:EJENSCHAP. 
- NIETIGHEID.- GEVOLGEN. 

4o en 5o TAALGEBRUIK. - SoOIALE 
BETREKKING:EJN TUSSEN WERKGEV:EJRS 
EN WERKNEMERS EN BIJ D:El WET EN D:El 
V:ElRORD:ElNING:EJN VOORGESCHREVEN AK
TEN EN B:ElSCHEID:ElN VAN D:El OND:ElR
NEMING:ElN. - STUKKEN OF HANDE
LING:ElN DIE IN STRIJD ZIJN MET DE 
BEPALING:EJN VAN HET D:ElCR:El:ElT VAN 
19 JULI 1973 VAN DE CULTUURRAAD 
VOOR DE N:EJD:ElRLANDSE CULTUUR
G:ElM:ElENSCHAP. - V ASTST:ElLLING VAN 
D:El NIETIGH:EliD. - KAN G:El:EJN NAD:El:EJL 
BEROKK:ElNEN AAN DE W:ElRKNEMER. 

5° CASSATIEMIDDELEN.- BURGER
LIJK:El ZAK:ElN. - MIDD:EJL DAT SCH:EJN
DING AANVOERT VAN ARTIKEL 10, 
EERSTE EN VIJFDE LID, VAN H:ElT 
DECREET VAN 19 JULI 1973 VAN DE 
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0ULTUURRAAD VOOR DE NEDERLANDSITI: 
0ULTUURGEMEENSOHAP ZONDER TE 
PREOISEREN W AARIN HET SPEOIFIEKE 
NADEEL ZOU BESTAAN DAT VOOR DE 
WERKNEMER UIT DE VASTSTELLING VAN 
DE NIETIGHEID ZOU VOORTVLOEIEN.
NIET-ONTV ANKELIJKHEID. 

6° BEWIJS. - BEWIJS DOOR GESOHRIFT. 
- BEWIJSKRAOHT VAN DE AKTEN. -
BURGERLIJKE ZAKEN. - BRIEF TOT 
KENNISGEVING VAN DE OPZEGGING.
UITLEGGING VERENIGBAAR MET DE ZIN 
EN DE DRAAGWIJDTE VAN DIE BRIEF.
GEEN SOHENDING VAN DE BEWIJS· 
KRACHT VAN DE AKTEN. 

1° De stukken of handelingen die, in strijd 
zijn met het dem·eet van 19 JUli 1973 
van de Oultuurraad voor de N ederlandse 
Oultuurgemeenschap tot regeling van 
het gebruik der talen voor de sociale 
betrekkingen tussen de werkgevers en de 
we1·knemers alsmede van de bij de wet 
en de verordeningen voorgeschreven akten 
en bescheiden van de ondernemingen 
zijn nietig; hun nietigheid w01·dt door 
de rechter ambtshalve vastgesteld (1). 
(Decreet van 19 juli 1973 van de 
Oultuurraad voor de Nederlandse Oul
tuurgemeenschap, art. 10, eerste lid.) 

2° Uit het feit dat de stukken of bescheiden 
die in strijd zijn met het dem·eet van 
19 juli 1973 van de Oultuurraad voo1· 
de Nederlandse OultuU?·gemeenschap tot 
regeling van het gebruik der talen voor 
de sociale betrekkingen tussen de werk
gevers en de werknemers alsmede van de 
bij de wet en de ve1·ordeningen voorge
schreven akten en bescheiden van de 
ondernemingen nietig zijn en dat hun 
nietigheid door de 1'echte1· ambtshalve 
moet wo1·den vastgesteld, volgt dat de 
rechte1· geen 1·ekening mag houden met 
de inhoud ervan, inzonderheid met de 
wilsuitdrukking (2). (Decreet van 19 juli 
1973 van de Oultuurraad van 
de N ederlandse Oultuurgemeenschap, 
art. 10, eerste lid.) 

(1) en (2) Zie de memorie van toelichting op 
het ontwerp van decreet, Gedr. St., Oultuur
raad van de Nederlandse Oultuurgemeenschap, 
1972-1973, 60, nr. 1, inz. biz. 4 en 6. 

Raadpl. R. BLANPAIN « Het taalgebruik van 
de arbeidsverhoudingen ,, R.W., 1973-1974, 
kol. 1457 en vlg., inz. kol. 1486 tot 1488; 
M. DE KooK, « Het taaldecreet van 19 juli 
1973 en de sociale betrekkingen ,, R.W., 
1973-1974, kol. 1569 en vlg.; J. DE WEERDT, 
« De bevoegdheid van de kultuurraden i.v.m. 

3° W anneer stukken of bescheiden nietig 
zijn omdat ze in st1·ijd zijn met de 
bepalingen van het decreet van 19 juli 
1973 van de Oultuu1·raad voor de 
Nederlandse Oultuurgemeenschap tot re
geling van het gebruik de1· talen voor de 
sociale betrekkingen tussen de werk
gevers en de werkneme1·s, alsmede van 
de bij de wet en de verordeningen 
voorgeschreven akten en bescheiden van 
de ondernemingen, belet die nietigheid 
niet dat de rechter rekening kan houden 
met de in die stukken of bescheiden 
uitged1·ukte wil, indien deze uit ande1·e 
gegevens blijkt (3). (Impliciete oplos
sing). (Decreet van 19 juli 1973 van de 
Oultuurraad voor de Nederlandse Oul
tuurgemeenschap, art. 10, eerste lid.) 

4° W anneer stukken of bescheiden in strijd 
zijn met de bepalingen van het decreet 
van 19 juli 1973 van de Oultuu1·raad 
voor de N ederlandse Oultuurgemeenschap 
tot regeling van het gebruik der talen 
voor de sociale bet1·ekkingen tussen de 
wm·kgevers en de we1·knemers, alsmede 
van de bij de wet en de verordeningen 
voorgesch1·even akten en bescheiden van 
de ondernemingen, kan de vaststelling 
van de nietigheid aan de werkneme1· 
geen nadeel be1·okkenen (4). (Decreet 
van 19 juli 1973 van de Cultuurraad 
voor de Nederlandse Cultuurgemeen
schap, art. 10, eerste en vijfde lid.) 

5° Niet ontvankelijk, wegens vaagheid, is 
het middel dat de schending aanvoert 
van artikel 10, eerste en vijfde lid, van 
het decreet van 19 juli 1973 van de 
Oultuu1·raad voor de Nede1'landse Oul
tuU1'gemeenschap tot 1·egeling van het 
geb1·uik de1' talen voor de sociale betrek
kingen tussen de werkgeve1·s en de 
we1·kneme1·s, alsmede van de bij de wet 
en de ve1·ordeningen voorgescMeven akten 
en bescheiden van de onde1·nemingen, 
kmchtens welke de vaststelling van de 
nietigheid van een met de bepalingen 
van genoemd decreet st1·ijdig stuk of 
handeling de werkneme1· geen nadeel kan 

de taalregeling in het bedrijfsleven ,, R.W., 
1972, kol. 1873 en vlg ; « Het decreet van 
19 juli 1973 en het taalgebruik in het bedrijfs
Ieven », R.W., 1973-1974, kol. 462 en vlg.; 
J. EECKHOUT, « La langue des entreprises ,, 
Joumal des t1·ib., 1973, biz. 483 en vlg.; M. 
TAQUET en 0. W ANTIEZ, « Le decret du 
19 juillet 1973 ,, Journ. des t?·ib. du tmvail, 
1973, biz. 273 en vlg., inz. biz. 280 tot 282. 

(3) Zie vorenstaande noot en raadpl. cass., 
26 september 1973 (Ar1·. cass., 1974, biz. 96). 

(4) Zie noot 1 en 2 hierboven. 
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be1·okkenen, zonder te preciseren waarin 
het specijiek nadeel zou bestaan dat uit 
de vaststelling van de nietigheid voor de 
werknemer zou voortvloeien. 

6° De bewijskracht van een b1·iej tot 
kennisgeving van de opzegging wordt 
niet geschonden door de beslissing die 
aan deze b1·iej een uitlegging geeft die 
ve1·enigbaar is met de zin en de draag
wijdte e1·van (1). (Artt. 1319, 1320 
en 1322 B.W.) 

(MOUTON, T. NAAMLOZEl VENNOOTSCHAP 
« SANDVIK ».) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 14 december 1976 door het 
Arbeidshof 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 1315, 1319, 1320, 
1322 van hot Burgerlijk Wetboek, 14, 
15, § 2, e, 20 van de wetten betreffende 
de arbeidsovereenkomst voor bedienden, 
gecoordineerd bij koninklijk besluit van 
20 juli 1955, zoals gewijzigd door de wet 
van 21 november 1969, 10 van het 
decreet van 19 juli 1973 tot regeling van 
het gebruik van de talen voor de sociale 
betrekkingen tussen de werkgevers en 
de werknemers, alsmede van de door de 

(1) Raadpl. cass., 2 december 1977, sup1·a, 
biz. 398. 

(2) Verweerster wier maatschappelijke zetel 
te Sint-Stevens-W oluwe is gevestigd, had 
op 23 september 1974 in het Frans een brief 
gestuurd aan de eiser, die bij haar in dienst 
was ; daarin meldde zij hem dat zij met 
ingang van 31 december 1974 een einde wenste 
te maken aan het bediendencontract doch dat 
ze bereid was dit te doen op 31 maart 1975. 

Drie dagen later, op 26 september 1974, 
had zij in een dienstnota aan het personeel 
bekendgemaakt dat de eiser half november 
het bedrijf zou verlaten. 

De eiser verliet de vennootschap inderdaad 
op 15 november 1974; de verweerster betaalde 
hem een vergoeding van vier en een halve 
maand loon. 

Eisers oorspronkelijke rechtsvordering 
strekte tot het bekomen van een bij-

wet en de verordeningen voorgeschreven 
akten en bescheiden van de onder
nemingen, en 97 van de Grondwet, 

doordat, na beslist te hebben dat de 
eerste rechter terecht heeft geoordeeld 
dat de opzeggingsbrief en de dienstnota 
van 26 september 1974 nietig zijn, dat 
deze nietigheid aan eiser geen nadeel kan 
berokkenen en dat verweerster het 
bewijs niet levert dat de overeenkomst 
bij onderling akkoord of met instemming 
van eiser werd beeindigd op 15 november 
1974, het arbeidshof eisers vordering 
ongegrond verklaart (2), zulks op grond 
van de beschouwingen dat eiser het 
bewijs niet levert van zijn bewering dat 
verweerster de arbeidsovereenkomst heeft 
verbroken op 15 november 1974, en dat 
de dienstnota van 26 september 1974 
evengoed, en met evenveel waarschijn
lijkheid, het gevolg kan zijn van een 
verzoek van eiser als van een eenzijdige 
beslissing van verweerster, 

terwijl, ee1·ste onde1·deel, het tegen
strijdig is, minstens dubbelzinnig, ener
zijds aan te nemen dat verweerster het 
bewijs niet leverde dat de overeenkomst 
bij onder ling akkoord of met instemming 
van eiser was beeindigd op 15 november 
en anderzijds te oordelen dat het niet 
voldoende bewezen is dat verweerster 
eenzijdig aan de overeenkomst een einde 
heeft gesteld op 15 november en de 
dienstnota van 26 september 1974 even
goed, en met evenveel waarschijnlijkheid, 
het gevolg kan zijn van een verzoek van 
eiser als van een eenzijdige beslissing van 
verweerster, zodat het arbeidshof, door 
zijn beslissing te stoelen op tegenstrijdige, 
minstens dubbelzinnige redenen, het Hof 

komende vergoeding ten belope van ongevee~ 
2.100.000 frank. 

Tot staving van die vordering voerde de 
eiser aan dat de brief tot kennisgeving van 
de opzegging nietig was, omdat hij strijdig 
was met het decreet van 19 juli 1973 van de 
Cultuurraad voor de N ederlandse Cultuur· 
gemeenschap, dat de verweerster het be· 
diendencontract op 15 november 1974 een· 
zijdig had beeindigd, dat zij het bewijs niet 
leverde van haar bewering als zou aan het 
contract een einde gemaakt zijn na akkoord 
van de partijen en dat hij, de eiser, pas 
vier maanden later een gelijkaardig werk had 
gevonden. 

De verweerster antwoordde op die vordering 
dat zij enkel eisers voorstel had aanvaard om 
op 15 november het contract te beeindigen, 
aangezien de eiser v66r 1 december een 
nieuwe betrekking had gevonden. 
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in de onmogelijkheid stelt zijn wettelijk 
toezicht uit te oefenen, en aldus het 
artikel 97 van de Grondwet schendt ; 

tweede onderdeel, de nietigheid van 
de opzeggingsbrief van 23 september 
1974 en van de dienstnota van 26 septem
ber 1974 zich niet uitbreidt tot de in deze 
stukken uitgedrukte wil; die aan geen 
vormvereisten is gebonden ; daarenboven, 
de nietigheid van deze stukken aan eiser 
geen nadeel kan berokkenen; uit de klare 
en duidelijke bewoordingen van de voor
melde stukken, hoewel als dusdanig 
nietig, verweersters uitdrukkelijke wil 
blijkt de overeenkomst eenzijdig te 
beeindigen ; zodat het arbeidshof, door 
te beslissen dat eiser het bewijs niet 
!evert van de eenzijdige beeindiging door 
verweerster van de arbeidsovereenkomst, 
de in het middel aangeduide wetsbepa
lingen schendt en meer bepaald de 
bewijskracht miskent die aan de litigieuze 
opzeggingsbrief en dienstnota dient ge
hecht te worden (schending van alle in 
het middel aangeduide wetsbepalingen, 
artikel 97 van de Grondwet uitge
zonderd); 

de1·de onde1·deel, de opzeggingsbrief 
en de dienstnota, door het arbeidshof 
nietig verklaard, als niet bestaande 
dienen beschouwd te worden en, derhalve, 
aan eiser geen opzegging werd gegeven 
in de door de wet vereiste vormen ; 
daarentegen, het arrest verweersters 
uitdrukkelijke wil de arbeidsovereen
komst eenzijdig te beeindigen, alsook 
de effectieve beeindiging ervan op 15 no
vember, vaststelt, en, bijgevolg, bij 
ontstentenis van een bewezen beeindi
ging van de overeenkomst bij onderlinge 
toestemming, verweerster de overeen
komst op onrechtmatige wijze heeft 
verbroken, zodat het arbeidshof, door 
te beslissen dat eiser het bewijs niet 
!evert van de eenzijdige beeindiging van 
de arbeidsovereenkomst en door zijn 
vordering, om die reden, af te wijzen, 
de in het middel aangeduide wetsbepa
lingen schendt, artikel 97 van de Grand
wet uitgezonderd : 

W at het eerste onderdeel betreft : 

Overwegende dat het arrest, zonder 
op dit punt te worden aangevochten, 
vaststelt dat eiser de last draagt van het 
bewijs dat verweerster de tussen partijen 
gesloten arbeidsovereenkomst eenzijdig 
op 15 november 1974 heeft verbroken, 
dat het verder ook vaststelt dat eiser dit 
bewijs niet !evert en uit die vaststellingen 
afleidt dat de vorder:ing niet is gegrond ; 

Dat het anderzijds vaststelt dat ver-

weerster niet bewij st dat de overeenkomst 
bij onderling akkoord of met instemming 
van eiser op 15 november 1974 werd 
beeindigd, maar daaraan toevoegt dat, 
nu eiser niet het bewijs !evert van de 
eenzijdige verbreking van de arbeids
overeenkomst, het aanbod van bewijs 
van verweerster overbodig is ; 

Dat het zodoende, zonder in tegen
strijdigheid of in dubbelzinnigheid te 
vervallen, zijn beslissing desaangaande 
regelmatig motiveert ; 

Dat het onderdeel feitelijke grondslag 
mist; 

W at het tweede onderdeel betreft : 

Overwegende dat artikel 10, lid 1, van 
het decreet van 19 juli 1973 tot regeling 
van het gebruik van de talen voor de 
sociale betrekkingen tussen de werk
gevers en de werknemers, alsmede van 
de voor de wet en de verordeningen 
voorgeschreven akten en bescheiden van 
de ondernemingen, bepaalt dat de stuk
ken of handelingen die in strijd zijn met 
de bepalingen van dit decreet nietig zijn 
en dat de nietigheid ambtshalve door de 
rechter wordt vastgesteld ; 

Dat de stukken die in strijd met 
voormeld artikel werden opgesteld abso
luut nietig zijn ex tunc en geacht worden 
niet te hebben bestaan ; 

Dat daaruit volgt dat de rechter niet 
vermag acht te slaan op de in de 
verkeerde taal opgestelde documenten 
en dat hij geen rekening mag houden met 
de inhoud ervan, inzonderheid met de 
wilsuitdrukking; 

Overwegende dat ten deze eiser niet 
beweert dat de wil van verweerster om 
aan de arbeidsovereenkomst eenzijdig 
een einde te maken uit andere elementen 
zou blijken dan uit de termen van de 
nietige stukken, dit wil zeggen de 
opzeggingsbrief van 23 september 1973 
en de dienstnota van 26 september 1974; 

Overwegende dat weliswaar artikel 10, 
lid 5, van voormeld decreet bepaalt dat 
de nietigverklaring geen enkel nadeel 
aan de werknemer kan berokkenen ; 

Overwegende echter dat eiser niet 
preciseert waarin het specifiek nadeel 
zou bestaan dat uit de nietigverklaring 
van voormelde stukken voor hem zou 
voortvloeien ; 

Overwegende dat, nu verweerster in de 
opzeggingsbrief van 23 september 1974 
aan eiser laat weten dat zij de arbeids
overeenkomst op 31 december 1974 wil 
beeindigen, maar bereid is om aan die 
overeenkomst op 31 maart 1975 een 
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einde te maken, het met de termen van 
deze brief niet onverenigbaar is te oor
delen dat het niet bewezen is dat ver
weerster op 15 november 1974 eenzijdig 
de overeenkomst heeft verbroken ; 

Dat, nude dienstnota van 26 september 
197 4 niet noodzakelijk wijst op het feit 
dat de werkgever de overeenkomst op 
15 november 1974 eenzijdig beeindigde, 
het arrest, zonder van deze nota een 
interpretatie te geven die met de termen 
ervan onverenigbaar is, heeft kmmen 
oordelen dat deze nota evengoed en met 
evenveel waarschijnlijkheid het gevolg 
kan zijn van een verzoek van eiser als 
van een eenzijdige beslissing van ver
weerster; 

Dat het onderdeel niet kan worden 
aangenomen ; 

W at het derde onderdeel betreft : 

Overwegende dat uit het antwoord 
op het tweede onderdeel blijkt dat de 
nietigheid, bij toepassing van artikel 10 
van voormeld decreet, niet aileen de 
opzegging treft doch ook de vaststelling 
in de opzeggingsbrief van verweersters 
wil om aan de arbeidsovereenkomst 
eenzijdig op 31 december 1974 en even
tueel op 31 maart 1975 een einde te 
maken; 

Overwegende dat eiser, die beweert 
dat verweerster op 15 november 1974 
eenzijdig de overeenkomst heeft verbro
ken, daarvan het bewijs moet leveren, 
hetgeen hij, volgens het arrest, niet doet ; 

Dat het onderdeel niet kan worden 
aangenomen ; 

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

31 januari 1978.- 26 kamer.- Voor
zitter, Baron Richard, voorzitter. -
Verslaggever, de H. Gerniers. - Gelijk
luidende conclusie, de H. Velu, advocaat
generaal. - Pleiters, de HH. Biitzler 
en De Gryse. 

26 KAMER. - 1 februari 1978. 

1° STRAF.- VERVANGENDE GEVANGE· 
NISSTRAF. - lNBREUK OP EEN BI.TZON · 
DERE WET. - GEEN MET ARTIKEL 40 
VAN RET STRAFWETBOEK STRI.TDIGE 
BEPALINGEN. - VERPLICHTING EEN 

VERVANGENDE GEVANGENISSTRAF UIT 
TE SPREKEN. 

2° VERWIJZING NA CASSATIE. -
STRAFZAKEN. - CASSATIE GEGROND 
HIEROP DAT DE REOHTER GEEN VER· 
VANGENDE STRAF HEEFT UITGESPRO· 
KEN. - VERWIJZING HIERTOE BE· 
PERKT. 

3° CASSATIE. - 0MVANG. - STRAF
ZAKEN.- CASSATIE HIEROP GEGROND 
DAT DE RECHTER GEEN VERVANGENDE 
GEVANGENISSTRAF HEEFT UITGESPRO· 
KEN. - CASSATIE EN VERWIJZING 
HIERTOE BEPERKT. 

1° De rechter die de beklaagde tot een geld
boete verom·deelt wegens een misdrijj dat 
wordt gestrajt door een bijzondere wet, 
die geen met artikel 40 van het Straj
wetboek strijdige bepalingen bevat, moet 
de bij dat artikel gestelde vervangende 
gevangenisstraj uitspreken ( 1). (Artt. 40 
en 100 S.W.) 

2o en 3° Wannee1· het Hoj, op de voorzie
ning van het openbaar ministerie, een 
beslissing vernietigt omdat de 1'echter 
onwettelijk verzuimd heejt een voor de 
opgelegde boete vervangende gevangenis
straj uit te spreken, zijn de vernietiging 
en de verwijzing hiertoe beperkt (2). 

(PROOUREUR DES KONINGS TE VERVIERS, 
T. FLAMENT.) 

ARREST (vertaling). 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 30 juni 1977 in hoger beroep 
gewezen door de Correctionele Rechtbank 
te V erviers ; 

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

doordat het bestreden vonnis, met 
bevestiging van het beroepen vonnis, 
verweerder wegens overtreding van arti
kel 27-3 van het Wegverkeersreglement 
(koninklijk besluit van 14 maart 1968) 
tot een geldboete van 30 frank veroor
deelt zonder daarbij een vervangende 
gevangenisstraf uit te spreken : 

Overwegende dat het vonnis ver-

(1) en (2) Cass., 20 februari 1967 (.Arr. cass., 
1967, biz. 779) en 9 mei 1977 (ibid., 1977, 
biz. 919); vgl. cass., 27 februari 1973 (ibid, 
1973, biz. 637). 
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weerder veroordeelt tot de in het middel 
vermelde geldboete wegens overtreding 
van het Wegverkeersreglement zonder 
daarbij een vervangende gevangenisstraf 
uit te spreken ; 

Overwegende dat naar luid van arti
kel 100 van het Strafwetboek, bij gebreke 
van andersluidende bepalingen, naast de 
geldboete ook de bij artikel 40 van 
gezegd wetboek gestelde gevangenisstraf 
moet worden uitgesproken waardoor de 
geldboete kan worden vervangen ; 

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

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, vernietigt het bestre
den vonnis in zoverre het nagelaten heeft 
ten laste van verweerder naast de geld
boete een vervangende gevangenisstraf 
uit te spreken ; verwerpt de voorziening 
voor het overige ; beveelt dat van dit 
arrest melding zal worden gemaakt op 
de kant van de gedeeltelijk vernietigde 
beslissing ; veroordeelt verweerder in 
drie vierde van de kosten en laat het 
resterende vierde ten laste van de Staat ; 
verwijst de aldus beperkte zaak naar de 
Oorrectionele Rechtbank te Luik, zitting 
houdend in hoger beroep. 

1 februari 1978.- 2e kamer.- Voor
zitter, Baron Richard, voorzitter. -
Verslaggever, de H. Screvens. - Gelijk
luidende conclusie, de H. Dumon, advo
caat-generaal. 

2e KAMER. - 1 februari 1978. 

1° BEVOEGDHEID EN AANLEG. 
BEVOEGDHEID. - STRAFZAKEN. 
DOOR DE RAADKAMER GECONTRAVEN
TIONALISEERD WANBEDRIJF. - VER-

(1) Cass., 23 februari 1922 (Bull. en Pas., 
1922, I, 176), 11 oktober 1943 (ibid., 1943, I, 
386), 17 december 1945 en de noot get. R.J.B. 
(ibid., 1945, I, 290). 

(2) Cass., 2 september 1942 (Bull. en Pas., 
1942, I, 186). 

(3) Cass., 17 februari 1975 (A1•r. cass., 
1975, blz. 673) en 30 november 1977, supm, 
blz. 372. 

( 4) Over de vraag of de politierechtbank 

ZWARENDE OMSTANDIGHEliD WAAROP 
NIET GEWEZEN IS IN DE BESCHIKKING 
TOT VERWIJZING NAAR DE POLITIE
RECHTBANK,- BEVOEGDHEliD VAN DE 
POLITIERECHTBANK.- BEGRIP. 

2° ONDERZOEK (IN STRAFZAKEN). 
- DOOR DE RAADKAMElR GECONTRA
VENTIONALISEERD WANBEDRIJF. 
VERZWARENDE OMSTANDIGHEliD WAAR
OP NIET GEWEZEN IS IN DE BESCHIKKING 
TOT VERWIJZING NAAR DE POLITIE
RECHTBANK.- BElVOEGDHEID VAN DE 
POLITIERECHTBANK, - BE GRIP, 

1° en 2° W anneer de raadkamer, met 
aanneming van ve1·zachtende omstandig
heden, de dader van een wanbed1·ijf naar 
de politie1·echtbank heeft VM'wezen, is de 
politierechtbank niet onbevoegd als een 
omstandigheid, waardoo1· toepassing van 
een zwaardere stmf op het wanbedriif 
gewettigd is en waarop niet gewezen is 
in de beschikking tot contraventionalise-
1'ing, en die niets afdoet aan contra
ventionalisering van het wanbedrijf, 
gebleken is uit het vooronderzoek of het 
voorbereidend onderzoek (1), eventueel 
in het licht van de behandeling ter 
zitting van het gerecht waa1·bij de zaak 
aanhangig is; ingeval zo'n omstandig
heid slechts na een dergelijke beschikking 
aan het licht gekomen (2) of gebleken 
is (3), is de politierechtbank niet be
voegd (4). 

(PROCUREUR DES KONINGS 
TE NEUFCHATEAU, T. WARGE S., CH. EN F.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 17 november 1977 in hoger 
beroep gewezen door de Correctionele 
Rechtbank te Neufchateau; 

Over het middel afgeleid uit de 
schending van de artikelen 4 en 5 van de 
wet van 4 oktober 1867 betreffende de 
verzachtende omstandigheden, 

bevoegd is wanneer een dergelijke omstan
digheid door de verwijzingsbeschikking is 
afgewezen, raadpl. enerzijds cass., 23 februari 
1922, waarvan sprake is in noot 1, en, ander
zijds, de noot 2 onder cass., 2 september 1942 
(Bull. en Pas., 1942, biz. 186) en de noot, 
get. R.J.B., onder cass., 17 december 1945 
(ibid., 1945, I, 290, inz. blz. 291, 2de kol.). 
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doordat het bestreden vonnis de beslis
sing bevestigt waarbij de eerste rechter 
zich onbevoegd heeft verklaard op grond 
dat de verweerders gehandeld hebben 
met voorbedachten rade, welke om
standigheid niet vermeld was in de 
beschikking waarbij de raadkamer van 
de Rechtbank van Eerste Aanleg te 
Neufchateau op 27 mei I977 de ver
weerders naar de politierechtbank heeft 
verwezen wegens het toebrengen van 
opzettelijke slagen en verwondingen die 
een ziekte of ongeschiktheid tot het 
verrichten van persoonlijke arbeid ten 
gevolge hebben gehad, 

terwijl na de bewuste beschikking geen 
enkele omstandigheid aan de dag is 
gekomen die kon leiden tot een wijziging 
van de feitelijke beoordeling : 

Overwegende dat de raadkamer van de 
Recht bank van Eerste Aanleg te N euf
chateau, bij beschikking van 27 mei I977 
en met aanneming van verzachtende 
omstandigheden, I 0 Servais W arge 
chauffeur, geboren te Etterbeek op 
I5 april I933, 2° Christian Warge, pas
werker, geboren te Bastenaken op 25 april 
I955, 3° Francis Warge, arbeider, ge
boren te Bastenaken op 2I februari I957, 
allen wonende te Bastenaken, rue des 
Tilleuls 23, naar de bevoegde politie
rechtbank heeft verwezen uit hoofde van, 
teBastenaken, op I januari I977, opzette
lijk verwondingen of slagen te hebben 
toegebracht die een ziekte of ongeschikt
heid tot het verrichten van persoonlijke 
arbeid ten gevolge hebben gehad; 

Overwegende dat Richard Spoiden en 
Madeleine Ninin zich voor de politie
rechtbank burgerlijke partij hebben ge
steld tegen de tweede beklaagde ; 

Overwegende dat het bestreden vmmis 
de beslissing waarbij de eerste rechter 
zich onbevoegd verklaart, op de in het 
middel vermelde gronden bevestigt ; 

Overwegende dat bij zijn beslissing dat 
de rechtbank niet bevoegd was, het 
vonnis steunt op de overweging dat de 
voorbedachtheid blijkt « uit het dossier 
en uit alle gegevens van de zaak » ; 

Overwegende dat uit die grond niet 
op te maken valt of de voorbedachtheid 
pas na de beschikking van verwijzing 
aan het licht is gekomen, dan wel of zij -
eventueel in het licht van de behandeling 
ter zitting - gebleken is uit de gegevens 
van het dossier van het vooronderzoek ; 

Dat het middel in zoverre 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 ; legt de 
kosten ten laste van de Staat ; verwijst 
de zaak naar de Correctionele Rechtbank 
te Aarlen, zitting houdend in boger 
beroep. 

I februari 1978.- 2e kamer.- Voor
zitter, Baron Richard, voorzitter. -
Verslaggever, de H. Legros. - Gelijk
luidende conclusie, de H. Dumon, eerste 
advocaat-generaal. 

26 KAMER. - 1 februari 1978. 

AMBTENAAR. - BELANG GENOMEN OF 
AANVAARD DOOR EEN AMBTENAAR, EEN 
OPENBAAR OFFICIER OF IEDER MET EEN 
OPENBARE DIENST BELAST PERSOON, 
IN VERRIOHTINGEN OF BEDRIJVEN, O.M., 
W AAROVER HIJ GEHEEL OF TEN DELE 
RET BEHEER OF TO:E1ZIOHT HAD. -
STRAFW:E1TBOEK, ARTIKEL 245. -BE
GRIP. 

H et arrest dat vaststelt dat een lid van de 
bestendige deputatie van een pmvincie
raad, dat persoonlijke belangen had in 
een bedrijj aan de oprichting waarvan 
een gemeente van die pmvincie had 
deelgenomen en waa1·in die gemeente 
enige aansprakelijkheid en jinanciele 
lasten droeg, leidt daa1·uit wettig aj 
dat, aangezien die bestendig afgevaa1'
digde, ove1·eenkomstig artikel 141 van 
de Gemeentewet, diende deel te nemen 
aan de beslissingen inzake goedkeuring 
van de begroting en rekeningen van die 
gemeente, hij, in de betekenis van 
artikel 245 van het Strafwetboek, « het 
beheer of toezicht » had over de gemeente 
bij wier jinanciiile verbintenissen hij een 
belang had genomen (1). 

(GILLARD.) 

ARREST (vertaling). 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op I4 december I977 door het Hof 
van Beroep te Luik gewezen ; 

(1) Raadpl. cass., 28 februari 1955 (Bull. 
en Pas., 1955, I, 714), 8 december 1965 
(ibid., 1966, I, 486) en 24 oktober 1974 (A1·r. 
cass., 1975, biz. 255). 
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Over het midde1 afge1eid uit de 
schending van de artike1en 97 van de 
Grondwet en 245 van het Strafwetboek, 

doordat het arrest eiser veroordeelt 
wegens overtrading van artike1 245 van 
het Strafwetboek en het verweermiddel 
verwerpt waarbij die in zijn conclusie 
voor het hof van beroep deed gelden 
dat hij als openbaar ambtsbeldeder, met 
name als lid van de bestendige deputatie 
van de provincieraad van Luxemburg, 
niet het beheer of het toezicht had over 
de bedrijven waarin hij een belang had 
genomen, vermits hij zich, overeen
komstig het hem door de gouverneur 
verstrekte advies, bij de stemming in de 
bestendige deputatie over aange1egen
heden in verband met de bewuste 
bedrijven telkens onthield, welk middel 
het arrest verwerpt op grond van de 
overweging dat eiser dat alvast op 
18 mei 1972 niet heeft gedaan en dat het 
midde1 hoe dan ook niet ter zake dienend 
is aangezien artikel 245 van het Straf
wetboek bedoelt de ambtenaar te ont
trekken aan de verleiding om de hem bij 
de wet ver1eende macht ten dienste te 
stellen van zijn persoonlijk be1ang, en 
hem a1dus te behoeden voor elke verden
king die zijn moree1 gezag zou kunnen 
aantasten, dat eiser niet buiten alle 
verdenking kon staan en dat, blijkens 
de gegevens van de zaak, eisers parti
culiere belangen << raakpunten » hadden 
met het openbaar belang en hij daardoor 
althans de mogelijkheid heeft gehad 
om eventueel zijn persoonlijke belangen 
te bevorderen, wat op zichze1f reeds 
voldoende is opdat het bij artikel 245 van 
het Strafwetboek bepaalde misdrijf zou 
bestaan, 

te1·wijl, eerste onderdeel, eiser vervolgd 
werd wegens een tussen 24 september 
1972 en maart 1974 gepleegde overtrading 
van het Strafwetboek, zodat het middel 
dat eiser afl.eidt uit het feit dat hij zich 
gedurende die bepaa1de tijd bij de 
stemming heeft onthouden niet kan 
worden afgewezen op grond van de 
volstrekt niet ter zake dienende over
waging dat eiser zulks voordien - met 
name op 18 mei 1972 - niet heeft 
gedaan, welke omstandigheid ter zake 
gelijkstaat met het ontbreken van de bij 
artikel 97 van de Grondwet vereiste 
redengeving ; 

tweede onderdeel, de bij het arrest in 
aanmerking genomen en hierboven be
doelde feitelijke omstandigheden geen 
voldoende voorwaarde op1everen voor 
het bestaan van het bij artikel 245 van 
het Strafwetboek bepaa1de misdrijf, waar-

CASSATIE, 1978. 

voor immers vereist is dat de verdachte 
als openbaar machtsbekleder het beheer 
of het toezicht heeft over het bedrijf 
waarbij hij een belang neemt of aan
vaardt: 

Wat het eerste onderdee1 betreft : 

Overwegende dat, ter verwerping van 
het door eiser in zijn conc1usie voor
gedragen en in het middel weergegeven 
verweer, het arrest niet volstaat met het 
vermelden van de overweging waarop 
het eerste onderdeel van het middel 
berust, maar eraan toevoegt dat, om 
andere aangegeven redenen, « het argu
ment in ieder geva1 niet terzake dienend 
is >>; 

Dat het onderhavig onderdeel van het 
middel niet ontvanke1ijk is bij gebrek 
aan belang; 

W at het tweede onderdeel betreft : 

Overwegende dat in artike1 245 van 
het Strafwetboek, de termen « beheer » 
en « toezicht )) betrekking hebben op 
activiteiten die uitgeoefend worden door 
een ambtenaar, een openbaar officier 
of ieder met een openbare dienst belast 
persoon, niet als particulier, maar uit 
plicht van zijn bediening ; 

Overwegende dat, blijkens het arrest, 
eiser, die lid was van de bestendige 
deputatie van de provincieraad van 
Luxemburg, een belang heeft genomen in 
een door een gemeente van die provincia 
georganiseerd bedrijf en dat hij de 
mogelijkheid heeft gehad zijn belangen 
te bevorderen uit hoofde van zijn officiele 
bediening; 

Overwegende dat door te oordelen dat 
de verbintenissen die de gemeente voor 
dit bedrijf heeft aangegaan « onvermijde
lijk een weerslag hadden op de begroting 
van haar uitgaven, op de middelen om 
daarin te voorzien en op de jaarlijkse 
ontvangsten- en uitgavenrekening die 
ter goedkeuring dient voorgelegd te 
worden aan de bestendige deputatie van 
de provincieraad waarvan Gillard lid 
was », het arrest de beslissing wettelijk 
verantwoordt volgens welke eiser geheel 
of ten dele het beheer of het toezicht had 
over de bewuste aanneming ; 

Dat het tweede onderdeel van het 
middel niet kan worden aangenomen ; 

Overwegende dat de door eiser per
soonlijk ingediende aanvullende memorie 
zich ertoe beperkt de hierboven beant
woorde middelen te ontwikkelen ; 

Overwegende dat de substantiele of op 
straffe van nietigheid voorgeschreven 
rechtsvormen in acht zijn genomen en 

21-2 
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de beslissing overeenkomstig de wet is 
gewezen; 

Om die redenen, verwerpt de voorzie
ning ; veroordee1t eiser in de kosten. 

1 februari 1978.- 28 kamer.- Voor
zitter, Baron Richard, voorzitter. 
Verslaggever, de H. Legros. - Gelijk
luidende conclusie, de H. Dumon, eerste
advocaat-generaal. - Pleiter, de H. 
Bayart. 

2e KAMER. - 1 februari 1978. 

STRAF. - VERBEURDVERKLARING. 
GEEN VASTSTELLING VAN DE WETTELIJK 
VEREISTE VOORWAARDEN. N lET 
GEMOTIVEERDE BESLISSING. 

Niet gemotiveerd is de beslissing die, in 
stmjzaken, verbeurdverklaring uitspreekt 
zonder het bestaan van de wettelijk 
vereiste voorwaarden vast te stellen ( 1). 
(Art. 97 Grondwet; art. 42 S.W.) 

(BEOAREVIC E. EN H. EN ZIVANIO.) 

Met de notitie overeenstemmend 
arrest. 

1 februari 1978.- 28 kamer.- Voor
zitter, Baron Richard, voorzitter. 
Verslaggever, de H. Screvens. - Gelijk
luidende conclusie, de H. Declercq, advo
caat-generaal. 

18 KAMER. - 2 februari 1978, 

VOORZIENING IN CASSATIE. 
AFSTAND. - BURGERLIJKE ZAKEN. -
AFSTAND NIET BETEKEND, DOOH AAN
GENOMEN DOOR DE VERWEERDER. -
AKTEVERLENING. 

In burgerlijke zaken verleent het Hoj akte 

(1) Cass., 29 maart 1977 (Ar1•. cass., 1977, 
biz. 817). 

van de ajstand van de voorziening in 
cassatie, die niet is betekend aan de 
verweerder, doch door hem is aan
genomen (2). (Artt. 824 tot 827, 
1042 en 1112 G.W.) 

(STOOLET, T. RAICK.) 

Met de notitie overeenstemmend 
arrest. 

2 februari 1978.- 18 kamer.- Voor
zitter, de H. Trousse, raadsheer waar
nemend voorzitter. Verslaggever, 
Baron Vin9otte. - Gelijkluidende con
clusie, de H. Delange, procureur-generaal. 
- Pleiters, de HH. Fally en Dassesse. 

1 e KAMER. - 2 februari 1978. 

1° GENEESKUNST. 0RDE DER 
DIERENARTSEN. - TUOHTRADEN. 
VEROORDELING IN DE KOSTEN. -
MAOHTSOVERSOHRIJDING. 

2° GERECHTSKOSTEN. - TUCHTZA
KEN. - TUOHTGERECHTEN DIE GEEN 
REOHTBANKEN VAN DE REOHTERLIJKE 
MACHT ZIJN.- VEROORDELING IN DE 
KOSTEN. - MAOHTSOVERSOHRIJDING. 

3° GERECHTSKOSTEN. - TuCHTZA
KEN.- 0RDE DER DIERENARTSEN.
VERNIETIGING VAN DE BESLISSING VAN 
EEN GEMENGDE RAAD VAN BEROEP, OP 
VOORZIENING VAN EEN DIERENARTS.
KOSTEN VAN HET OASSATIEGEDING. 

4° VERWIJZING NA CASSATIE. -
TUOHTZAKEN. - VERNIETIGING VAN 
EEN BESLISSING VAN EEN GEMENGDE 
RAAD VAN BEROEP VAN DE 0RDE DER 
DIERENARTSEN. - VERNIETIGING BE· 
PERKT TOT DE VEROORDELING VAN DE 
DIERENARTS IN DE KOSTEN VAN HET 
TUOHTGEDING. - VERNIETIGING ZON · 
DER VERWIJZING. 

1° Geen enkele wettelijke bepaling kent 
aan de tuchtraden van de Orde der 
Dierenartsen de bevoegdheid toe om een 
dierenarts, tegen wie een sanctie wordt 

(2) Oass., 3 november 1977, sup1•a, biz. 283. 
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uitgesproken, in de kosten van het 
tuchtgeding te veroordelen. (Artt. 5, 6 
en 14 wet van 19 december 1950.) 

2° De tuchtgerechten, die geen rechtbanken 
van de Rechte?'lijke Macht zijn, kunnen 
degene aan wie zij een sanctie opleggen 
niet in de kosten van het tuchtgeding 
veroordelen. 

3° Wanneer het Hoj, op voorziening van 
een dierenarts, de beslissing van een 
gemengde ?'aad van beroep van de Orde 
der Dierenartsen vernietigt, beslist het 
zelf over de kosten van het cassatiegeding 
en veroordeelt het de Orde, de verweerder 
die in het ongelijk wordt gesteld, in die 
kosten (1). 

4° Wanneer het Hoj de beslissing van een 
gemengde raad van beroep van de Orde 
der Dierenartsen ve1·nietigt in zoverre het 
een dierenarts in de kosten van het 
tuchtgeding heejt veroordeeld, geschiedt 
de vernietiging zonder verwijzing (2). 

(x ... , T. ORDE DER DIERENARTSEN.) 

ARREST (vertaling). 

RET HOF ; - Gelet op de bestreden 
beslissing, op 25 mei 1977 gewezen door 
de Franstalige gemengde raad van beroep 
van de Orde der Dierenartsen ; 

Over het middel afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 6, 6bis, 7, 25, 30, 
92, 93, 97, 110 en 113 van de Grondwet, 1, 
5, lid 2, 11, lid 6, 14, 23, lid 3, van de wet 
van 19 december 1950 tot instelling van 
de Orde der Dierenartsen, 2, 1017, 1018, 
1021, 1042 van het Gerechtelijk Wetboek, 
dat gewijzigd is bij de wetten van 
24 juni 1970 en van 4 juli 1972, en van het 
algemeen rechtsbeginsel inzake rechts
misbruik, 

doordat de beslissing, na eiser te hebben 
gestraft met een schorsing van het recht 
om de veeartsenijkunde uit te oefenen 
gedurende een termijn van vijftien dagen, 
de kosten van eerste aanleg, namelijk 
20.072 frank, te zijnen laste laat en hem 
bovendien veroordeelt om de kosten van 
hoger beroep ten bedrage van 21.300 frank 
te betalen, 

(1) Vgl. cass., 1 december 1977, supra, 
biz. 380. 

(2) Zie de verwijzingen in de conclusie van 
het openbaar ministerie, verschenen in Bull. 
en Pas., 1978, I, 638). 

terwijl, eerste onderdeel, de veroordeling 
van eiser in gedingkosten ten bedrage 
van 41.372 frank moet worden gelijk
gesteld met een straf die inbreuk maakt 
op de burgerlijke rechten van eiser, deze 
straf enkel kan worden uitgesproken 
krachtens een wet en de tuchtraden van 
de Orde der Dierenartsen geen inbreuk 
mogen maken op de burgerlijke rechten 
van eiser ; deze veroordeling ook een 
schending inhoudt van de regel dat de 
Belgen gelijk zijn voor de wet en een 
geval van discriminatie en van rechts
misbruik vormt (schending van de 
artikelen 6, 6bis, 7, 25, 30, 92, 93 van de 
Grondwet, 1, 5, lid 2, 11, lid 6, 14, 23, 
lid 3, van de wet van 19 december 1950, 
en van het algemeen rechtsbeginsel 
inzake rechtsmisbruik) ; 

tweede onderdeel, geen enkele wets- of 
reglementsbepaling aan de tuchtraden 
van de Orde der Dierenartsen de bevoegd
heid geeft om eiser in de kosten van het 
tuchtgeding te veroordelen ; geen retri
butie van de burgers kan worden ge
vorderd behalve in de gevallen uitdruk
kelijk bij de wet bepaald (schending van 
de artikelen 1, 5, lid 2, 11, lid 6, 14, 23, 
lid 3, van de wet van 19 december 1950, 
110 en 113 van de Grondwet); 

derde onderdeel, de beslissing het beroep 
van eiser gedeeltelijk heeft ingewilligd ; 
deze derhalve niet kon worden veroor
deeld in alle gedingkosten van hoger 
beroep ; de wettigheid van die veroor
deling in alle kosten niet kan worden 
getoetst (schending van de artikelen 2, 
1017, 1018, 1021, 1042 van het Gerechte
lijk Wetboek en 97 van de Grondwet) : 

Overwegende dat de artikelen 5, 6 en 
14 van de wet van 19 december 1950 de 
bevoegdheden van de raden van de Orde 
der Dierenartsen in tuchtzaken vast
stellen alsmede de strafmaatregelen waar
over die raden beschikken ; 

Overwegende dat geen wettelijke bepa
ling aan de tuchtraden van de Orde der 
Dierenartsen de bevoegdheid toekent 
om een arts, die wordt gestraft met een 
van de sancties waarvan sprake in de wet 
van 19 december 1950 tot instelling van 
de Orde der Dierenartsen, in de kosten 
van het tuchtgeding te veroordelen ; 

Overwegende dat de bestreden beslis
sing, door eiser te veroordelen, enerzijds, 
met bevestiging van de beroepen beslis
sing, in de kosten van eerste aanleg, en, 
anderzijds, in de kosten van hoger 
beroep, voormelde bepalingen van de 
wet van 19 december 1950 schendt ; 

Dat het middel gegrond is ; 
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Om die redenen, vernietigt de bestreden 
beslissing, doch alleen voor zover ze 
eiser in de kosten van de beide instanties 
veroordeelt ; beveelt dat van dit arrest 
melding zal worden gemaakt op de kant 
van de gedeeltelijk vernietigde beslissing ; 
veroordeelt verweerster in de kosten van 
het geding in cassatie ; en overwegende 
dat de anders samengestelde gemengde 
raad van beroep waarnaar de zaak zou 
moeten worden verwezen, zich zou 
moeten voegen naar onderhavig arrest 
wat de rechtsvraag betreft waarover het 
Hof uitspraak heeft gedaan en dat de 
uitgesproken cassatie niets meer te 
vonnissen overlaat, zegt dat er geen 
grond is tot verwijzing. 

2 februari 1978.- 1e kamer.- Voor
zitter, de H. Trousse, raadsheer waar
nemend voorzitter. - Vm·slaggever, de 
H. Closon. - Gelijkluidende conclusie, 
de H. Delange, procureur-generaal. 
Pleiter, de H. Houtekier. 

I e KAMER. - 2 februari 1978. 

VERWI.JZING VAN EEN RECHT
BANK NAAR EEN ANDERE. -
BuRGERLIJKE ZAKEN.- Gmw:ETTIGDE 
VERDENKING. - VERZOEK TOT ONT
TR:ElKKING VAN DE ZAAK AAN EEN 
RECHTBANK VAN KOOPHANDEL.- VER
ZOEK HIEROP G:ElGROND DAT ZEKERE 
RECHTERS VAN DIE REOHTBANK REEDS 
IN DE ZAAK ZITTING HEBBEN G:ElHAD. -
REOHTBANK DIE KAN SA:MENGESTELD 
ZIJN UIT ANDERE REOHTERS. - AAN
GEVOERDE OMSTANDIGHED:ElN DI:El GEEN 
VERANTWOORDING ZIJN VOOR GEWET
TIGDE VERDENKING. - VERWERPING 
VAN HET VERZOEK. 

Het Hof vm·we1·pt een verzoek tot ontt?·ekking 
van de zaak aan een 1·echtbank van 
koophandel, wegens gewettigde ve1·den-

(1) Raadpl. cass., 20 juni 1977 (Ar1•. cass., 
1977, biz. 1088) en 6 september 1977, sup1•a, 
biz. 24. 

(2) Raadpl. cass., 7 januari 1975 (A1-r. cass., 
1975, blz. 510); 27 april 1976 (ibid., 1976, 
blz. 973); 22 maart 1977 (ibid., 1977, blz. 793); 

king, die hie1'0p is gegrond dat zekere 
rechtm·s van die 1·echtbank 1·eeds in de 
zaak zitting hebben gehad en de eiser 
in het ongelijk hebben gest6ld, als de 
rechtbank t•it ande1·e rechters kan worden 
samengesteld (I) en uit de door de eiser 
aangevom·de omstandigheden niet blijkt 
dat die rechters niet met de nodige 
onajhankelij kheid en oo1'deelsv1'ijheid 
uitspraak kunnen doen (2). (Artt. 648, 
2°, 650, 653 en 655 G.W.) 

(BRIENN:El, T. NAAMLOZ:El VENNOOTSOHAP 
(( BROUWERIJ VANDENHEUVEL

IXELBERG ».) 

ARREST (vertaling). 

RET HOF ; - Gelet op het gemoti
veerd en ondertekend verzoekschrift dat 
door Mr. Bayart, advocaat bij het Hof, 
ter griffie van het Hof is ingediend 
namens Bernard Brienne en waarin 
verzoeker vraagt dat, wegens wettige 
verdenking, aan de Rechtbank van 
Koophandel te Doornik de zaak wordt 
onttrokken die bij deze rechtbank aan
hangig is ten gevolge van het hoger 
beroep van verzoeker tegen een vonnis 
van de vrederechter inzake de rechts
vordering die de naamloze vennoot
schap Vandenheuvel-Ixelberg tegen ver
zoeker had ingesteld ; 

Overwegende dat het verzoekschrift 
hierop gegrond is : dat de rechtsvordering 
oorspronkelijk was ingesteld bij de 
Rechtbank van Koophandel te Doornik 
die verzoeker bij verstek had veroordeeld ; 
dat de rechtbank, na verzet van ver
zoeker, dit ongegrond heeft verklaard; 
dat het hof van beroep, op hoger beroep 
van verzoeker, de rechtbank van koop
handel onbevoegd heeft verklaarcl en de 
zaak naar de vrederechter heeft ver
wezen ; dat appellant tegen de beslissing 
van de vrederechter hoger beroep had 
ingesteld en ze voor de Rechtbank van 
Eerste Aanleg te Doornik had gebracht, 
doch dat deze zich onbevoegd heeft ver
klaard om kennis te nemen van dit hoger 
beroep en de zaak naar de rechtbank van 
koophandel van dat arrondissement heeft 

« De !'intervention de la Cour de cassation 
dans Ie dessaisissement du juge et dans 
le renvoi d'un tribunal a un autre "• rede door 
de Procureur-Generaal Delange uitgesproken 
op de plechtige zitting van het Hof van 
2 september 1974, nrs. 5 en 7. 
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verwezen ; dat de beide vonnissen die de 
rechtbank van koophandel reeds in de 
zaak had gewezen met veroordeling van 
verzoeker respectievelijk warden uitge
sproken onder het voorzitterschap van 
een rechter in de rechtbank van koop
handel en van de voorzitter van die 
rechtbank; dat die rechtbank, buiten 
de rechters in handelszaken, enkel bestaat 
uit een voorzitter en een rechter in de 
rechtbank van koophandel, die reeds 
uitspraak hebben gedaan over het geschil, 
alsmede uit twee plaatsvervangende 
rechters in de rechtbank van koophandel ; 
dat het niet zeker is dat de rechter die het 
voorzitterschap waarneemt van de kamer 
waarvoor de zaak wordt gebracht, om 
andermaal hetzelfde geding tussen de
zelfde partijen te beslechten, over de voile 
geestesvrijheid zal beschikken die een 
justitiabele van zijn rechter mag ver
wachten ; dat zulks des te meer het geval 
is daar de oorspronkelijke eiseres voor 
het hof van beroep had betoogd, zoals 
het arrest vaststelt, dat de rechtbank van 
koophandel bevoegd is om uitspraak te 
doen over het hoger beroep tegen de 
beslissing van de vrederechter en dat 
redelijkerwijze niet kon worden veronder
steld dat die rechtbank in hoger beroep 
een andere beslissing zou nemen dan ze in 
eerste aanleg had gedaan ; 

Overwegende dat, enerzijds, blijkens 
de lijst van de leden van de Rechtbank 
van Koophandel te Doornik de over het 
geschil te beslissen kamer kan worden 
samengesteld uit leden die in de zaak 
nog geen zitting hebben gehad; 

Overwegende dat, anderzijds, uit de 
door verzoeker aangevoerde omstandig
heden niet blijkt dat de rechters die 
zitting moeten houden niet met de nodige 
onafhankelijkheid en oordeelsvrijheid uit
spraak kunnen doen ; 

Dat de vordering niet gegrond is ; 

Om die redenen, wijst de vordering af; 
veroordeelt eiser in de kosten. 

2 februari I978.- Ie kamer.- Voor
zittm·, de H. Trousse, raadsheer waar
nemend voorzitter. - Vm·slaggever, de 

(1) Raadpi. cass., 30 september 1976 (A1•r. 
cass., 1977, biz. 128) en de noot get. R.D.; 
FETTWEIS, Precis de droit judiciai1·e, d. II, 
La competence, nr. 594, biz. 337 en 338, en 
« La competence territoriaie en matiere de 
faillite », Jou1•nal des t1•ibunaux, 1977, biz. 265; 
GuTT en STRANARD, « Examen de juris
prudence, Droit judiciaire prive », Rev. m·it. 

H. Meeus. - Gelijkluidende conclusie, 
de H. Delange, procureur-generaal. 
Pleiter, de H. Bayart. 

I e KAMER. - 2 februari 1978. 

I 0 BEVOEGDHEID EN AANLEG. 
BEVOEGDHEID VAN DE RECRTBANK VAN 
KOOPRANDEL. - TERRITORIALE BE· 
VOEGDREID. - FAILLIETVERKLARING. 
- RECRTBANK VAN KOOPRANDEL VAN 
DE PLAATS WAAR DE GEFAILLEERDE OP 
DE BEVOLKINGSREGISTERS IS INGE
SCHREVEN ALS REBBENDE ALDAAR ZIJN 
ROOFDVERBLIJF OP RET TIJDSTIP VAN 
DE STAKING VAN BETALING. 

2° BEVOEGDHEID EN AANLEG. -
BURGERLIJKE ZAKEN. - GERECRTE· 
LIJK WETBOEK, ARTIKEL 660, EERSTE 
LID. - BEPALING VAN TOEPASSING OP 
RET HoF VAN 0ASSATIE WANNEER RET 
EEN VONNIS VAN DE ARRONDISSEMENTS· 
RECRTBANK VERNIETIGT WEGENS 
SCRENDING VAN EEN REGEL INZAKE 
BEVOEGDREID. 

3° VERWIJZING NA CASSATIE. -
BURGERLIJKE ZAKEN. - VERNIETI
GING VAN EEN VONNIS VAN DE 
ARRONDISSEMENTSRECRTBANK WEGENS 
SCHENDING VAN EEN REGEL INZAKE 
BEVOEGDREID. - VERWIJZING NAAR 
RET DOOR RET HOF BEVOEGD VER· 
KLAARDE GERECRT. 

I 0 De voor jaillietverkla1·ing bevoegde 
rechtbank van koophandel is de ?'echt
bank van koophandel van de plaats waar 
de gejailleerde op de bevolkingsregisters 
is ingeschreven als hebbende aldaar zijn 
hoofdverblijj op het tijdstip van de 
staking van betaling (I). 

2° De bepaling van het eerste lid van 
m·tikel 660 van het Ge1•echtelijk Wetback 
is van toepassing op het Hof van 
Gassatie wanneer het een vonnis van de 

de jurispr. belge, 1973, nr. 59, biz. 221. Conh·a: 
Les Novelles, Droit commercial, d. IV, Les 
concordats et la faillite, door R. CLOQUET, 

nrs. 1037 tot 1046; ;r, LIEJVEJNS, Kroniek van 
het faillissementsrecht, R.W., 1977-1978, 
kol. 1350 tot 1352, en noot ibid., kol. 2653 tot 
2655. 
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arrondissementsrechtbank vernietigt we
gens schending van een regel inzake 
bevoegdheid (1). 

30 Wanneer het Hof van Oassatie een 
vonnis van een arrondissementsrecht
bank vernietigt wegens schending van 
een regel inzake bevoegdheid, verwijst 
het de zaak naar de bevoegde rechter 
die het aanwijst (2). (Art. 660 G.W.) 

(PROCUREUR-GENERAAL 
BIJ HET HOF VAN BEROEP TE BRUSSEL, 

IN ZAKE RIJKSDIENST VOOR SOCIALE 
ZEKERHEID TEGEN PANTELIO.) 

ARREST (vertaling). 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 1 december 1977 door de 
Arrondissementsrechtbank te Brussel ge
wezen; 

Over het middel afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 36 en 631 van het 
Gerechtelijk Wetboek, 

doordat het vonnis beslist dat de door 
de Rijksdienst voor Maatschappelijke 
Zekerheid tegen Radmila Pantelic Rojnic 
voor de Rechtbank van Koophandel te 
Brussel ingestelde rechtsvordering tot 
faillietverklaring tot de territoriale be
voegdheid van de Rechtbank van Koop
handel te Bergen behoort en de zaak naar 
deze rechtbank verwijst op grand dat 
verweerster, handelaarster, hoewel zij 
op de bevolkingsregisters te V orst is 
ingeschreven, haar handelsonderneming 
te Frameries, in het arrondissement 
Bergen, heeft gevestigd, 

terwijl, krachtens artikel 631 van het 
Gerechtelijk W etboek, de faillietverkla
ring door de rechtbank van de woonplaats 
van de gefailleerde op het tijdstip van de 
staking van betaling geschiedt en arti
kel 36 van hetzelfde wetboek bepaalt dat 
in dit witboek onder woonplaats wordt 
verstaan : de plaats waar de persoon op de 
bevolkingsregisters is ingeschreven als 
hebbende aldaar zijn hoofdverblijf, 

waaruit volgt dat de Rechtbank van 
Koophandel te Brussel territoriaal be
voegd is om uitspraak te doen over de 
rechtsvordering tot faillietverklaring 

Overwegende dat de arrondissements
rechtbank vaststelt dat bij de Rechtbank 

(1) en (2) Cass., 9 januari 1975 (A1'1'. cass., 
1975, blz. 526), 

van Koophandel te Brussel door de 
Rijksdienst voor Maatschappelijke Zeker
heid een rechtsvordering tot failliet
verklaring van Mevrouw Pantelic Rojnic 
werd aanhangig gemaakt en dat laatst
genoemde, op het tijdstip van de staking 
van betaling, op de bevolkingsregisters te 
V orst ingeschreven was ; 

Overwegende dat, luidens artilml 631 
van het Gerechtelijk W etboek, de failliet
verklaring geschiedt door de rechtbank 
van de woonplaats van de gefailleerde op 
het tijdstip van de staking van betaling ; 
dat artikel 36 van hetzelfde wetboek 
bepaalt : « In dit wetboek wordt verstaan 
onder woonplaats : de plaats waar de 
persoon op de bevolkingsregisters is 
ingeschreven als hebbende aldaar zijn 
hoofdverblijf >> ; 

Dat uit het samen lezen van deze 
bepalingen blijkt dat de rechtbank van 
koophandel die bevoegdheid heeft om de 
faillietverklaring uit te spreken, de recht
bank is van de plaats waar de gefailleerde 
op de bevolkingsregisters is ingeschreven 
als hebbende aldaar zijn hoofdverblijf 
op het tijdstip van de staking van 
betaling; 

Dat dit voorschrift, dat uit de teksten 
zelf afgeleid wordt, bovendien door de 
parlementaire voorbereiding wordt be
vestigd ; dat het verslag van de verenigde 
Senaatscommissies over het wetsontwerp 
houdende het Gerechtelijk W etboek 
inderdaad zegt : « Artikel 631 handelt 
over de plaats van het openvallen van 
het faillissement. De woonplaats van de 
handelaar kan verschillen van de plaats 
waar hij zijn handelszaak drijft ; dient 
men aan de rechter van die plaats niet 
de voorkeur te geven ? Er wordt geant
woord dat een handelaar dezelfde handel 
kan drijven in verscheidene plaatsen 
gelegen in het rechtsgebied van ver
schillende rechtbanken ; het voorgestelde 
stelsel voorkomt aanhangigheid en duali
teit in de beslissingen >> ; 

Overwegende dat, volgens de thans 
geldende wetgeving, de door de arron
dissementsrechtbank ten gunste van een 
andere oplossing uiteengezette over
wegingen niet kunnen prevaleren op de 
uitdrukkelijke teksten van het Gerech
telijk Wetboek; 

Dat het middel gegrond is ; 
Overwegende dat de zaak, met toepas

sing van artikel 660 van het Gerechtelijk 
W etboek, naar de bevoegde rechter moet 
worden verwezen ; 

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

2 februari 1978.- 1e kamer.- Voor
zitter en Verslaggever, de H. Trousse, 
raadsheer waarnemend voorzitter. -
Gelijkluidende conclusie, de H. Delange, 
procureur-generaal. 

1 e KAMER. - 3 februari 1978, 

KOOP. - ALGEMENE VERKOOPSVOOR· 
WAARD:EN VOLGENS W:ELK:E, IN GEVAL 
VAN V:ERTRAGING IN D:E L:EV:ERING, 
SOHADEV:ERGOEDING UITGESLOTEN IS, 
BEHOUDENS BIJZONDERE OVEREEN· 
KOMST DI:ENAANGAANDE. - R:EOHTER 
DI:E BESLIST DAT D:E IN D:E B:ESTELBON 
OPG:ENOM:EN OLAUSULE TOT VASTST:EL· 
LING VAN EEN LEV:ERINGST:ERMIJN E:EN 
D:ERG:ELIJK:E OLAUSUL:E IS. - W:ETT:E
LIJKH:EID. 

Wanneer, enerzijds, volgens de algemene 
verkoopsvoorwaarden vertraging in de 
levering geen recht geejt op schade
vergoeding, behoudens bijzonden over
eenkomst dienaangaande, en, anderzijds, 
de partijen bij de bestelling een bepaalde 
datum voor de levering hebben bedongen, 
kan de 1•echter, zonde1· dat hij aan de 
vermelding van die leveringstermijn 
verkem·de rechtsgevolgen toekent, beslis
sen dat de partijen door die bijkomende 
clausule van de algemene verkoops
vom·waarden zijn afgeweken en dat dan 
ook sohadevergoeding wegens vertraging 
in de levering kan worden gevorderd (1). 
(Art. 1134 B.W.) 

(1) Bij niet-vaststelling van een leverings
termijn houden de partijen zich stilzwijgend 
aan de normale leveringstermijnen, d.w.z. 
dat de levering dadelijk geschiedt (FREDERICQ, 

Traite, d. III, blz. 107, nr. 54; LIMPENS, 

La vente, nr. 1899), ofwel overeenkomstig 
de handelsgebruiken (LIMPENS, op. cit., 
nr. 1900). Ten deze legden de algemene voor
waarden geen leveringstermijn op en krach
tens die litigieuze clausule kon dus ook geen 
vergoeding worden gevorderd wegens vertra
ging in de levering. Maar, de partijen hadden 
bij bijzondere overeenkomst een leverings-

(NAAMLOZ:E VENNOOTSOHAP 
« STIJLMEUBELEN GILIS·TEUGHELS », 

T. PERSONENV:ENNOOTSOHAP MET 
B:EP:ERKT:E AANSPRAK:ELIJKH:EID << BOKA ».) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 7 april 1976 in hoger beroep 
gewezen door de Rechtbank van Koop
handel te Mechelen ; 

Over het middel afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 97 van de Grand
wet, 1134, 1135, 1136, 1137, 1142, 1143, 
114~ 1149, 1152, 1184, 131~ 1319, 1320, 
1322, 1604, 1610 en 1611 van het Burger
lijk Wetboek, 

doordat het vonnis, bij toepassing van 
artikel1184 van het Burgerlijk Wetboek, 
de tussen partijen gesloten verkoop van 
4 juli 1973 ontbonden verklaart ten laste 
van eiseres en deze veroordeelt tot 
betaling van een schadevergoeding van 
12.315 frank aan verweerster om de 
redenen dat eiseres de door verweerster 
bestelde slaapkamer niet tijdig heeft 
geleverd ; dat eiseres tevergeefs verwijst 
naar de verkoopsvoorwaarden vermeld 
op haar orderbevestiging van 4 juli 1973, 
vermits zij duidelijk van deze verkoops
voorwaarden is afgeweken door de 
vermelding «levering : eind september, 
begin oktober » ; dat zij door deze 
duidelijke vermelding de verbintenis 
heeft op zich genomen tegen de gestelde 
datum te leveren, wat zij dan ook had 
behoren te doen ; dat eiseres door deze 
fout is gehouden tot de vergoeding van 
de door verweerster geleden schade die 
ex aequo et bono op een derde van de 
aankoopprijs, namelijk 12.315 frank, 
dient geraamd te worden, 

terwijl, eerste onderdeel, de bestelbon 
onder de algemene verkoopsvoorwaarden 
vermeldt dat vertraging in de levering 
slechts recht geeft op schadevergoeding 
mits een bijzondere overeenkomst dien
aangaande werd gesloten en de· schade 
is bewezen; partijen geen bijzondere 
overeenkomst desaangaande hebben ge
sloten en het vonnis, door te beslissen dat 

termijn vastgesteld en waren aldus van de 
algemene voorwaarden afgeweken, zodat de 
verkoper verplicht was die overeenkomst 
na te leven. De rechter kon derhalve aan die 
bijzondere clausule het afwijkend karakter 
toekennen dat in de algemene voorwaarden 
was bedoeld. 
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de bepaling van de 1everingstijd zu1ke 
overeenkomst was, de bewijskracht van 
de algemene verkoopsvoorwaarden en 
van de bepaling van de 1everingstermijn 
miskent (schending van de artikelen 1319, 
1320 en 1322 van het Burgerlijk 
Wetboek); 

tweede onderdeel, het bepalen van een 
leveringsdatum geenszins inhoudt dat 
partijen een bijzondere overeenkomst 
aangaande de schadevergoeding uit ver
traging hebben gesloten en het vonnis 
daaraan verkeerde juridische gevolgen 
hecht (schending van de artikelen 1134, 
1135, 1184, 1604, 1610 en 1611 van het 
Burgerlijk Wetboek); 

derde onde1·deel, eiseres in conclusie 
staande hield dat verweerster niet had 
bewezen enige schade te hebben geleden ; 
immers uit geen enkel stuk bleek dat de 
ldant van verweerster zijn bestelling zou 
hebben geannuleerd en dat de door 
verweerster voorgebrachte stukken niet 
waren getekend; het vonnis enerzijds op 
deze conclusie niet antwoordt en ander
zijds, ondanks deze uitdrukkelijke over-. 
eenkomst, eiseres tot betaling van schade
vergoeding veroordeelt (schending van de 
artikelen 97 van de Grondwet, 1134, 
1135, 1137, 1142, 1143, 1147, 1149, 1152, 
1184, 1315, 1610 en 1611 van het Burger
lijk Wetboek); 

vierde onderdeel, de eventuele afwijking 
van de verkoopsvoorwaarden door het 
vaststellen van een leveringsdatum geens
zins inhield dat ook werd afgeweken van 
het vereiste dat verweerster haar schade 
dient te bewijzen ; de algemene verkoops
voorwaarden immers uitdrukkelijk dit 
bewijs vorderen voor het geval een 
leveringsdatum wordt overeengekomen 
(schending van de artikelen 1319, 1320, 
1322 en voor zoveel als nodig 1134 en 1135 
van het Burgerlijk Wetboek) : 

Wat het eerste en het tweede onderdeel 
samen betreft : 

Overwegende dat de door eiseres 
regelmatig neergelegde bestelbon onder 
de algemene voorwaarden bepaalt : 
" V ertraging in de levering geeft slechts 
recht op schadevergoeding mits een 
bijzondere overeenkomst dienaangaande 
werd voorzien en voor zover de schade 
wordt bewezen » ; dat de door haar 
regelmatig neergelegde orderbevestiging 
van 4 juli 1973 vermeldt : «Levering : 
eind september, begin oktober >>; 

Overwegende dat het vonnis oordeelt 
dat eiseres niet kan worden bijgetreden 
wanneer zij naar de op haar order-

bevestiging van 4 juli 1973 vermelde 
verkoopsvoorwaarden verwijst, vermits 
zij duidelijk van deze verkoopsvoor
waarden is afgeweken door de vermel
ding : " levering : eind september, begin 
oktober »; 

Dat, nu voormelde clausule van de 
algemene voorwaarden kan beduiden dat 
verweerster slechts aanspraak kan maken 
op schadevergoeding wegens vertraging 
in de levering, wanneer een leverings
termijn door een bijzondere overeenkomst 
wordt bepaald, het vonnis, zonder van 
voormelde bescheiden een interpretatie 
te geven die met de bewoordingen ervan 
onverenigbaar is en zonder aan de 
vermelding van de leveringsdatum ver
keerde juridische gevolgen toe te kennen, 
heeft kunnen oordelen dat eiseres niet 
kan worden bijgetreden, wanneer zij naar 
de op haar orderbevestiging van 4 juli 
1973 vermelde verkoopsvoorwaarden ver
wijst, vermits zij, door de vermelding : 
"levering eind september, begin oktober », 
van deze voorwaarden is afgeweken ; 

Dat beide onderdelen niet kunnen 
worden aangenomen ; 

W at het derde en het vierde onderdeel 
samen betreft : 

Overwegende dat, door eiseres tot 
schadevergoeding te veroordelen op grond 
dat zij wegens haar fout (verzuimen te 
1everen tegen de gestelde datum) is 
gehouden tot vergoeding van de door 
verweerster geleden schade die ex aequo 
et bono op een derde van de aankoopprijs, 
met name 12.315 frank, dient te worden 
geraamd, het vonnis impliciet maar zeker 
aanneemt dat het bestaan van de schade 
is bewezen; 

Dat het zodoende de bindende kracht 
noch de bewijskracht van de algemene 
verkoopsvoorwaarden miskent en de 
conclusie luidens welke verweerster con
tractueel ertoe was gehouden het bestaan 
van de schade te bewijzen, beantwoordt ; 

Dat beide onderdelen niet kunnen 
worden aangenomen ; 

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

3 februari 1978.- 18 kamer.- Voo1'· 
zitter, de H. Wauters, eerste voorzitter. 

Verslaggever, de H. Gerniers. -
Gelijkluidende conclusie, de H. Krings, 
advocaat-generaal. Pleite1·, de H. 
Houtekier. 



665-

1 e KAMER. ~ 3 februari 1978. 

1° ERFDIENSTBAARHEID. - ERF· 
DIENSTBAARHEID VAN OVERGANG. -
ERFDIENSTBAARHEID UIT OVEREEN
KOMST.- BINDENDE KRACHT VAN DE 
TITEL VAN VESTIGING VAN DIE ERF· 
DIENSTBAARHEID. - SCHENDING. -
BEGRIP. 

20 OVEREENKOMST. - BINDENDE 
KRACHT TUSSEN P ARTIJEN VAN EEN 
OV:ElREENKOMST TOT VESTIGING VAN 
EEN ERFDIENSTBAARHEID VAN OVER· 
GANG.- ScHENDING. -BEGRIP. 

3° ERFDIENSTBAARHEID. - NIET 
VOORTDURENDE AL DAN NIET ZIOHT· 
BARE ERFDIENSTBAARHEID. - VESTI· 
GING.- TITEL VEREIST. 

1 o en 2° De vm·bindende kraoht van de titel 
van vestiging van een erjdienstbam·heid 
van overgang uit ovm·eenkomst wordt 
miskend en artikel1134 van het Bu?·gm·
lijk Wetboek wordt derhalve gesohonden 
door de reohter die deze erjdienstbaa1·heid 
~titbreidt ten voordele van een ander e1j 
van de eigenaar van het heersend erf 
en dit reoht vm·zwaart dam· er een andere 
bestemming aan te geven, zelfs indien 
die uitbreiding en verzwa1·ing sedert 
meer dan dertig jaar gedoogd werden (1). 
(Artt. 681, 702 en 1134 B.W.) 

3° Een niet voortdurende, al dan niet 
ziohtbare erjdienstbaarheid kan niet 
voortvloeien uit verjm·ing en evenmin 
uit bestemming door de huisvade1·; zij 
kan enkel worden verk1·egen door een 
titel (2). 

(MONTAINE EN VANACKER, 
T. GHYSBRECHT EN LITISCONSORTEN.) 

ARREST, 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 18 november 1976 in hoger 
beroep gewezen door de Rechtbank van 
Eerste Aanleg te V eurne ; 

Over het middel afgeleid uit de schen-

(1) Raadpi. cass., 8 oktober 1976 (A1•r. 
cass., 1977, biz. 157) en 18 november 1977, 
supm, biz. 320. 

(2) Raadpi. cass., 17 januari 1969 (An·. cass., 
1969, biz. 476) en 18 november 1977, sup1·a, 
biz. 320. 

ding van de artikelen 1134, 1135, 637, 
638, 691, 702, 703, 704, 706, 707 van het 
Burgerlijk W etboek en 97 van de 
Grondwet, 

doordat het vonnis, betreffende het 
bestaan van een erfdienstbaarheid van 
doorgang ten voordele van het erf 
toebehorende aan de verweerders, na 
vastgesteld te hebben dat « het vonnis 
van 23 juni 1923 (van de Rechtbank van 
Eerste Aanleg te Veurne, zitting houdend 
in graad van hoger beroep, gewezen in 
een betwisting tussen de rechtsvoor
gangers van partijen) vaststelt dat ten 
voordele van Les Ancrettes een erfdienst
baarheid van doorgang naar de Duin
kerkelaan werd gevestigd, op grond van 
medegedeelde geschreven overeenkom
sten gesloten tussen Van Bellinghen en 
Dumont " (rechtsvoorgangers van de 
destijds litigerende partijen), dat dar
halve « dient aanvaard te worden dat de 
erfdienstbaarheid sinds meer dan 
30 jaar door een titel werd gevestigd " 
en dat « dit recht van doorgang derhalve 
alleen gevestigd werd voor de villa 
Les Ancrettes als heersend erf ,, en 
verder dat << op 24 februari 1921 V. Ghys
brecht reeds i:n het bezit was van het 
perceel dat de hoek uitmaakt van de 
Ankerlaan en de Zeedijk en dat, na 
aankoop op die datum van het perceel 
Les Ancrettes, beide eigendommen van 
V. Ghysbrecht sinds 24 februari 1921 
een geheel uitmaken ,, en dat niet wordt 
betwist, zoals trouwens in de conclusies 
van de partijen en in het verslag van 
gerechtelijke deskundige Declercq vast
gesteld werd, dat het oorspronkelijk 
heersende erf, villa Les Ancrettes, volledig 
afgebroken werd en dat dit gebouw 
vervangen werd door een nieuw, rui:mer 
gebouw, zich uitstrekkende over beide 
oorspronkelijke aanpalende percelen die 
als zodanig een « complex " gingen 
uitmaken, oorspronkelijk uitgebaat als 
tea-room met dancing, hotel en restaurant 
en later als appartementsgebouw met 
dancing, gebeurtenissen waaromtrent het 
vonnis impliciet maar zeker voorhoudt 
dat ze tussenkwamen meer dan dertig jaar 
geleden, beslist dat « de uitweg naar de 
Duinkerkelaan door dit complex als 
uitgang werd gebruikt en het volledig 
complex er sinds meer dan dertig jaar 
heersende erf werd en recht van doorgang 
had " en dienvolgens, bij bevestiging van 
de beslissing van de eerste rechter, de 
eisers veroordeelt tot het wegruimen van 
de hindernissen die de uitoefening van 
het recht beletten en een schadevergoe
ding per dag vertraging hierin, 
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terwijl, eerste onderdeel, het vonnis 
nalaat te antwoorden op de conclusies van 
de eisers, neergelegd ter gri:ffie van de 
Rechtbank op 24 juni 1974, 10 oktober 
1975 en 22 september 1976, waarin zij 
niet aileen de vergelijking maakten tussen 
de toestand v66r en na 1948, om te 
besluiten dat een eventuele dertigjarige 
verjaringstermijn niet bereikt was, doch 
ook en hoofdzakelijk de vergelijking 
maakten tussen de toestand op het 
ogenblik van de vestiging van de erf
dienstbaarheid «ten laatste in 1902 », 
ten behoeve van een bepaald perceel, 
de villa Les Ancrettes, en de nadien 
ontstane toestand ten gevolge van de 
samensmelting van bewust perceel met 
een naburig perceel, gepaard gaande met 
ingrijpende verbouwings- en verande
ringswerken, waarbij het oorspronkelijk 
gebouw, villa Les Ancrettes, volledig 
verdween in de omvorming van het 
geheel tot een veel ruimer complex van 
appartementsgebouwen en dancing, om 
te besluiten dat een dergelijke uitbreiding 
of verzwaring van het recht, die in wezen 
een nieuw recht uitmaken, niet door 
verjaring, zelfs niet door een dertigjarige, 
konden verkregen worden en een door 
middel van afbraak van het oorspronke
lijke gebouw, villa Les Ancrettes en de 
indeplaatsstelling van een nieuw gebouw 
verkregen verzwaring verboden wordt 
door de artikelen 665 en 702 van het 
Burgerlijk Wetboek (schending van arti
kel 97 van de Grondwet); 

tweede onderdeel, nu het vonnis beves
tigde dat door de, voor de erfdienstbaar
heid constitutieve titel, met name de in 
de loop van het in 1923 gevoerde geding 
medegedeelde geschreven overeen
komsten tussen van Bellinghen en 
Dumont (van verkoop « avec stipulation 
qu'un droit de passage etait concede au 
profit de la villa Les Ancrettes » 
vertaling : met beding dat een recht van 
doorgang toegestaan werd ten voordele 
van de villa Les Ancrettes), het recht 
van doorgang « aileen gevestigd werd 
voor de villa Les Ancrettes als heersende 
erf », en nu het vonnis vaststelde dat 
sedert de vestiging van het recht het 
oorspronkelijk heersende erf samenge
smolten werd met een naburig perceel 
om als complex een geheel te vormen en 
nu niet betwist werd dat deze samen
smelting gebeurde door middel van in
grijpende veranderings- en verbouwings
werken, de villa Les Ancrettes zelfs 
volledig afgebroken werd, een nieuw 
gebouw in de plaats kwam, en het geheel 
van beide oorspronkelijk afzonderlijke 

percelen omgevormd werd tot een belang
rijk complex van meerdere appartements
gebouwen en commerciele exploitaties, 
het vonnis niet kon beslissen dat de 
titularis van het in 1902 tot stand 
gekomen recht van doorgang, volgens 
titel gevestigd ten voordele van de 
villa Les Ancrettes, door een meer dan 
dertigjarig gebruik een meer uitgebreid 
recht van doorgang of een verzwaring 
ervan verwierf, vermits een dergelijke 
uitbreiding of verzwaring hetzij een 
nieuwe, hetzij een aanvullende erfdienst
baarheid uitmaakt, welke niet door 
dertigjarig gebruik tegen de bestaande 
titel kan verkregen worden (schending 
van de artikelen ll34, 1135, 637, 638, 
691 en 702 van het Burgerlijk Wetboek); 

derde onderdeel, uit de vaststellingen 
welke het vonnis doet en de hoger 
aangehaalde vaststaande feiten blijkt dat 
het heersend erf sedert meer dan dertig 
jaar ophield te bestaan, zodat de erf
dienstbaarheid sedert meer dan dertig 
jaar niet meer is kunnen gebruikt worden 
en niet meer gebruikt werd ten voordele 
van het heersend erf en bijgevolg uitge
doofd is (schending van de artikelen 703, 
704, 706 en 707 van het Burgerlijk 
Wetboek); het motief dat naar een 
schrijven van 30 december 1949 verwijst 
om tot het niet uitdoven van het recht 
van doorgang te besluiten, bij gebreke 
van precisering en in het samen lezen 
met de ter zake vaststaande feiten, geen 
passend antwoord vormt op de conclusie 
van de eisers (schending van artikel 97 
van de Grondwet) : 

Overwegende dat de Rechtbank van 
Eerste Aanleg te V eurne bij vonnis van 
23 juni 1923, waarvan de eisers een 
uitgifte overleggen, besliste dat, inge
volge een tussen de rechtsvoorgangers 
van de partijen op 20 april 1902 gesloten 
overeenkomst, het erf van de eisers 
bezwaard werd met een erfdienstbaarheid 
van doorgang ten behoeve van « de villa 
Les Ancrettes » ; 

Dat, blijkens het bestreden vonnis, 
Ghysbrecht Victor, rechtsvoorganger van 
de verweerders, aanvankelijk het goed 
« Les Ancres », gelegen op de hoek van 
de Zeedijk en van de Ankerweg, verwierf 
en naderhand voormelde « villa Les 
Ancrettes » die, zoals gezegd, het heersend 
erf was van genoemde erfdienstbaarheid ; 

Overwegende dat de eisers bij conclusie 
lieten gelden : dat, blijkens het deskun
digenverslag, de villa « Les Ancrettes » 
werd afgebroken en « bij heropbouw 
ge!ntegreerd in het naburig perceel dat 
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een veel grotere oppervlakte beslaat » ; 
dat « de enige toegang tot de uitweg zich 
op dit moment situeert op het naburig 
perceel waar zich de eigenlijke dancing 
bevindt » ; dat de verweerders « pogen 
gebruik te maken van de uitweg ten 
voordele van het naburig erf, waarin de 
dancing gevestigd is en waarin zich ook 
vuilniskokers bevinden die enkel langs 
de uitweg geledigd kunnen worden » ; 
dat de eisers ook voorhielden dat de 
verweerders « geen titel bezitten >> ten 
aanzien van een erfdienstbaarheid van 
doorgang ten voordele van het naast 
het oorspronkelijk perceel « Les An
crettes >> gelegen erf; dat de modaliteiten 
van een erfdienstbaarheid van doorgang 
niet door verjaring kunnen verkregen 
worden ; dat, nu het ter zake gaat om de 
vestiging van een nieuw recht van 
doorgang ten voordele van het erf gelegen 
naast het perceel « Les Ancrettes », dit 
recht evenmin door verjaring kan worden 
verkregen; 

Overwegende dat uit wat voorafgaat 
blijkt dat de eisers ten onrechte van een 
uitweg gewagen waar ze in feite een 
doorgang bedoelen ; 

Overwegende dat het bestreden vonnis 
enkel releveert dat de versmelting in een 
complex van de twee voornoemde eigen
dommen, in strijd met de aanvoering van 
de verweerders, v66r 1948 tot stand kwam 
zodat dit complex « sinds meer dan dertig 
jaar heersend erf werd », doch geenszins 
de conclusie van de eisers beantwoordt 
waarin zij lieten gelden dat de erfdienst
baarheid uitsluitend ten behoeve van het 
perceel « Les Ancrettes >> was gevestigd 
en dat de uitbreiding of de verzwaring 
ervan niet door verjaring kon worden 
verkregen; 

Overwegende dat, na te hebben ge
constateerd dat het litigieuze recht van 
doorgang « aileen gevestigd werd voor 
de villa « Les Ancrettes >> als heersend 
erf », wat impliceert dat het recht van 
doorgang, luidens zijn titel, werd ge
vestigd enkel ten behoeve van het 
welbepaald perceel grond waar de villa 
cc Les Ancrettes >> werd opgericht en enkel 
tot een welbepaalde bestemming, met 
name de doorgang naar een villa, dit is 
een privewoning, het vonnis dit door 
's mensen toedoen gevestigde recht van 
doorgang noch kon uitbreiden ten bate 
van een ander, nevensliggend erf van 
dezelfde eigenaar, noch kon verzwaren 
tot het aanwenden ervan tot een andere 
bestemming zoals het gebruik ten behoeve 
van een commerciele exploitatie of van 
een uitgebreid complex van apparte
mentswoningen, al werden deze uitbrei-

ding en verzwaring, in strijd met de 
vestigingstitel, reeds meer dan dertig jaar 
gedoogd; 

Dat, door te beslissen dat de verweer
ders aanspraak mogen maken op deze 
uitbreiding en verzwaring van de erf
dienstbaarheid, het vonnis de verbin
dende kracht van de vestigingstitel ervan 
miskent en de artikelen 691 en 702 van 
het Burgerlijk Wetboek schendt; 

Dat de eerste twee onderdelen van het 
middel gegrond zijn ; 

Om die redenen, vernietigt het bestre
den vonnis ; beveelt dat van het thans 
gewezen arrest melding zal worden 
gemaakt op de kant van de vernietigde 
beslissing ; houdt de kosten aan opdat 
erover door de feitenrechter zou worden 
beslist; verwijst de zaak naar de Recht
bank van Eerste Aanleg te leper, zitting 
houdend in hoger beroep. 

3 februari 1978.- 1e kamer.- Voor
zitter, de H. Wauters, eerste voorzitter. 
- VerBlaggeve?', de H. Van Leckwijck.
Gelijkluidende concluBie, de H. Krings, 
advocaat-generaal. - PleiterB, de HH. 
Dassesse en Ansiaux. 

1 e KAMER. - 3 februari 1978. 

l 0 OVEREENKOMST. - BINDENDE 
KRACHT TUSSEN P ARTIJEN. - RECHTER 
DIE AAN DE OVEREENKOMST HET 
GEVOLG TOEKENT DAT ZIJ, VOLGENS DE 
UITLEGGING DIE HIJ ERAAN GEEFT, 
WETTELIJK TUSSEN P ARTIJEN HEEFT. 
- GEEN SCHENDING VAN ARTIKEL 1134 
VAN HET BURGERLIJK WETBOEK. 

20 VER.JARING. - BURGERLIJKE ZA-
KEN. VERKRIJGING VAN EEN ZAKE-
LIJK RECHT DOOR VERJARING. 
LOUTERE DETENTIE EN GEEN BEZIT 
VAN HET GOED.- GEEN VERKRIJGING 
VAN EEN ZAKELIJK RECHT DOOR VER
JARING. 

3° VONNISSEN EN ARRESTEN. -
BURGERLIJKE ZAKEN. - GERECHTE
LIJK WETBOEK, ARTIKEL 774, TWEEDE 
LID.- VERPLICHTING VOOR DE RECH
TER HEROPENING VAN DE DEBATTEN 
TE BEVELEN. - GEEN VERPLICHTING 
WANNEER DE RECHTER EEN VORDERING 
TOEWIJST, 
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1° De verbindende k1·acht van een ove?·een
komst wordt niet miskend doo?' de rechter 
die aan de overeenkomst het gevolg 
toekent dat zij, volgens de uitlegging die 
hij eman geeft, wettelijk tussen partijen 
heeft (1). (Art. 1134 B.W.) 

2° Een onroerend eigendomsreoht of een 
erfdienstbaarheid kan a.m. niet door 
dertigjarige verjaring worden verkregen 
op g1·ond van detentie (2). 

3° De regel dat kmchtens artikel 774, 
tweede lid, van het Ge1·eohtelijk Wetboek 
de reohter ambtshalve heropening van de 
debatten moet bevelen beoogt enkel het 
geval waarin de ?'eohter geheel of ten 
dele de vordering afwijst op een exceptie 
die de pa?·tijen voor hem niet hadden 
ingeroepen; die ?'egel geldt niet als de 
rechter een vorde1·ing toewijst (3). 

(FELIX EN VAN LillJRDE, 
T. BERSIPONT EN OOLLYNS.) 

ARREST. 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 5 november 1976 in hoger 
beroep gewezen door de Rechtbank van 
Eerste Aanleg te Oudenaarde ; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 544, 553, 557 
(lees 577)bis, 637, 639, 686, 687, 689, 690, 
691, 696, 708, 711, 938, 1102, ll08, 1134, 
1135, 1138, 1319, 1320, 1322, 2228, 2229, 
2232, 2235, 2240, 2265 van het Burger
lijk Wetboek, 1, 4, 5 van de wet van 
16 december 1851 op de voorrechten en 
hypotheken, die titel XVIII van hoek III 
van hetzelfde W etboek vormt, 97 van de 
Grondwet, en van het algemeen rechts
beginsel van het misbruik van recht, 

doordat het vonnis de eisers veroordeelt 
om de onderaardse kamer, gelegen onder 
de tuin van het eigendom van de ver
weerders, te ontruimen, op te vullen en 
toe te metselen om de redenen dat uit 
de eenzijdige verklaring van de echt
genoten Bourguignon, ook al zijn deze 
de rechtsvoorgangers van de verweerders, 

(1) Cass., 4 januari 1978, supra, biz. 520. 
(2) DERINE, Zakenrecht, d. II, A, nr. 227, 

biz. 114. DE PAGE, d. V, nrs. 844 tot 850, 
867 en 868 ; d. VI, nr. 627 ; PLANIOL, d. II, 
nrs. 2320-2322; MARTY en RAYNAUD, D1•oit 
civil, d. II-2, Les biens, nrs. 28 en 29; H., L., en 

geen eigendomsoverdracht kan afgeleid 
worden die aan de verweerders tegen
stelbaar is ; dat deze verklaring geen 
verkoop bewijst daar zij niet doet blijken 
van een wederkerige bezwarende rechts
handeling ; dat zij niet in een authentieke 
alde werd opgesteld en er bijgevolg geen 
overschrijving is, zodat zij niet aan de 
verweerders tegenstelbaar is ; dat om 
dezelfde redenen geen vestiging van erf
dienstbaarheid uit die eenzijdige verkla
ring kan worden afgeleid, met name het 
ontbreken van overschrijving en het 
ontbreken van duidelijke bepaling van 
het recht dat zou worden toegekend en 
het ontbreken van enigerlei aanvaarding 
door de toenmalige gebuur Schaillee, 
die dus enkel beroep kon doen op een 
toegestaan gedogen vanwege de echt
genoten Bourguignon ; dat, ingevolge dat 
persoonlijk recht, de rechtsvoorgangers 
van de eisers onder het naburige eigendom 
een kamer mochten ingraven met de 
bestemming om er pomp- en afwasbak te 
plaatsen ; dat dit wel beperkte gedogen 
de enige titel van de detentie door de 
eisers en hun rechtsvoorgangers van een 
stuk ondergrond van de verweerders 
was ; dat geen zakelijk recht door 
verkrijgende verjaring kan worden ver
worven wanneer de oorspronkelijke titel 
geen bezit, maar alleen een recht van 
detentie inhoudt ; dat er misbruik van 
dat recht van detentie werd gepleegd 
door in die ondergrondse kamer een 
oliebrander te plaatsen, 

terwijl, ee1·ste onderdeel, de door de 
echtgenoten Bourguignon ondertekende 
akte, waarin dezen aan Schaillee toelating 
verleenden voor een indelving onder de 
hof van hun eigendom om er zijn water
pompen en afwasplaats in te richten, 
ten onrechte wegens gebrek aan conven
tionele omschrijving als louter gedogen 
werd gekwalificeerd ; deze overeenkomst 
integendeel het eigendomsrecht van deze 
indelving overdraagt, minstens een erf
dienstbaarheid schept ; het vonnis deze 
overeenkomst onvolledig en onregelmatig 
kwalificeert (schending van de arti
kelen 544, 553, 577bis, 637, 639, 686, 
687, 690, 691, 711, 938, 1134, 1135, 1138, 
2232 en voor zoveel als nodig 1319, 1320, 

J. MAZEAUD, Lerons de d1•oit civil, d. II-2, 
Les biens, nrs. 1410 en 1422 tot 1432. 

(3) Cass., 4 april 1974 (A1·r. cass., 1974, 
biz. 863); raadpl. cass., 9 december 1975 
(ibid., 1976, biz. 492), 8 oktober 1976 (ibid., 
1977 biz. 160) en 9 juni 1977 (ibid., 1977, 
biz. 1041). 
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1322 van het Burger1ijk Wetboek en 97 
van de Grondwet); 

tweede onde1·deel, de eisers bij conclusie 
staande hielden, zonder op dit punt door 
de verweerders te worden tegengesproken, 
dat de bouwwerken inzake de indelving 
door Schaillee waren uitgevoerd ge
worden, hetgeen zijn aanvaarding in
hield · het vonnis ten onrechte oordeelt 
dat ~r geen aanvaardi;ng was ~n het 
contract niet wederker1g was ; ill alle 
geval het vonnis onvoldoende is gemoti
veerd (schending van de artikelen 1102, 
ll08, 1134, 1135 van het Burgerlijk 
Wetboek en 97 van de Grondwet); 

derde onde1·deel, overdracht van eigen
dom en vestiging van erfdienstbaarheid 
ook door de eenzijdige verklaring van 
de echtgenoten Bourguignon kon ge
beuren die door Schaillee werd aanvaard 
(schending van de artikelen 544, 553, 
637 639, 686, 690, 691, 711, 938, 1134, 
1135 en 1138 van het Burgerlijk Wet
hoek); 

vierde onderdeel, het vonnis ten onrechte 
de akte van vestiging van de erfdienst
baarheid van wasplaats, die z~~h~baar .is, 
wegens gebrek aan overschriJvmg met 
tegenstelbaar aan de verweerders en hun 
rechtsvoorgangers verldaart ; integen~~el 
de tegenstelbaarheid wordt verwezenhJkt 
door de zichtbaarheid van de geschapen 
toestand; daarbij de vestiging va;n de 
erfdienstbaarheid werd opgenomen ill de 
authentieke akte van 6 november 1939 
van notaris Rens ; de motieven van het 
vonnis onvoldoende zijn om de niet
tegenstelbaarheid aan de verweerders t.e 
rechtvaardigen (schending van de arti
kelen 1 4 5 van de wet van 16 december 
1851, 689, 690, 691 van het Burgerlijk 
Wetboek en 97 van de Grondwet); 

vijjde onde1·deel, de eisers en hun rechts
voorgangers de kwestieuze indelving door 
een wettige titel hadden verkrege1~, met 
name de verklaring van de Bourgmgnons 
en de notariele akte van 6 november 1939, 
zodat de eisers, door het bezit te goeder 
trouw van hun rechtsvoorganger en van 
henzelf, de eigendom van de in~e~v~ng 
verkregen en in alle geval de. WIJZigmg 
van de uitoefening van de erfdienstbaar
heid · het vonnis dan ook ten onrechte 
aan 'de eisers misbruik van detentie 
verwijt en deze motieve~ in geen geyal 
de beslissing rechtvaard1gen (schendmg 
van de artikelen 686, 690, 691, 696, 708, 
2228, 2229, 2232, 2235, 2240, 2265 van 
het Burgerlijk Wetboek en 97 van de 
Grondwet en van het algemeen rechts
beginsel) : 

W at het eerste onderdeel betreft : 

Overwegende dat uit het vonnis bli.jkt 
dat de eisers zich beroepen op een met
gedagtekende verklaring van de rechts
voorgangers van de verweerders welke 
als volgt luidt : « Wij heiden onderge
tekenden Constant Bourguignon en wette
lijke echtgenote verhlaren bij dez:e 
toelating te hebben verleend aan Alexis 
Schaillee (rechtsvoorganger van de eisers) 
voor een indelving om er zijn water
pompen en afwasplaats in te richten n, 
alsook op een beding van een akte van 
6 november 1939 houdende verkoop van 
het eigendom van Schaillee aan Vander
hagen (rechtsvoorgangers van de eisers), 
hetwelk onder rubriek Erfdienstbaar
heden bepaalt : « Een deel . (van de 
indelving), thans pompsteen, hgt onder 
het eigendom van Richard Duchau
Denauw (rechtsvoorgangers van de ver
weerders) >>; dat zij uit voormelde be
dingen afleiden dat hun rechtsvoorganger 
aldus de eigendom heeft verworven van 
voormelde indelving, ten minste dat 
daardoor een erfdienstbaa.rheid was tot 
stand gekomen ; 

Overwegende dat, wanneer, zoals ten 
deze, de aard van het toegekend recht 
in de akte niet wordt bepaald, het 
binnen de perken van de soevereine 
beoordeling van de rechter valt de aard 
van het toegekend recht door inter
pretatie van het beding te bepalen, voor 
zover hij de bewijskracht van de akte 
niet miskent ; 

Dat het vonnis oordeelt dat voormelde 
eenzijdige onderhandse verklaring, ook 
al werd zij door de rechtsvoorganger van 
de verweerders geschreven en ook al is ze 
thans in het bezit van de eisers, (( in geen 
geval als bewijs kan doorgaan van een 
verkoop van de grond of van de onder
grand of van andere eigendomsoverdracht 
te welken titel ook n ; 

Dat het dit oordeel verantwoordt op 
grond van de volgende redenen : (( Een 
verkoop bewijst zij niet wa:nt zij doet niet 
blijken van een wederker1g bezwarende 
rechtshandeling ; daarenboven is, om 
aan derden tegenstelbaar te worden, 
de verkoop onderworpen aan de authen
tieke vorm en aan overschrijving : ten 
deze blijkt er geen authentieke akte 
nopens de in het geschrift vermelde 
rechtshandeling te bestaan en van over
schrijving is er bijgevolg ook geen sprake. 
Dat later daarvan melding werd gemaakt 
in een authentieke akte van verkoop van 
het eigendom van de gedaagden (de 
eisers) is ten deze, met het oog op de 
hypothese van verkoop, van geen enkele 
waarde, eerstens omdat in die akte van 
geen eigendom van die ondergrond, maar 
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van een erfdienstbaarheid sprake is, ten 
tweede omdat de verkopers van het huis 
van de gedaagden hen niet meer rechten 
konden overdragen dan die welke zijzelf 
bezaten, en het nu uitgemaakt is dat, 
ten voordele van Alexis Schaillee, geen 
tegenstelbare eigendomsoverdracht van 
de ondergrond van het toenmalige eigen
dom Bourguignon werd bedongen noch 
uitgevoerd » ; 

Dat het vonnis zodoende, zonder aan 
de verklaring van voormelde echtgenoten 
een interpretatie te geven die met de 
termen ervan onverenigbaar is, heeft 
kunnen beslissen dat uit die verklaring 
geen eigendomsoverdracht kan worden 
afgeleid, dat om dezelfde redenen ook niet 
de vestiging van een zakelijk recht 
daaruit kon worden afgeleid en dat 
Schaillee dus enkel beroep kon doen op 
een toegestaan gedogen vanwege voor
melde echtgenoten Bourguignon, in 
andere woorden, op een persoonlijke 
vordering; 

Dat, door aan kwestieuze verklaring 
een uitwerking toe te kennen die zij in 
de interpretatie welke het ervan geeft, 
tussen partijen heeft, het vonnis arti
kel 1134 van het Burgerlijk Wetboek niet 
schendt en meteen zijn beslissing des
aangaande regelmatig motiveert ; 

Dat het onderdeel niet kan worden 
aangenomen ; 

W at het tweede onderdeel betreft : 

Overwegende dat het vonnis enerzijds 
beslist dat, zoals eigendomsoverdracht 
uit de eenzijdige verklaring van de 
echtgenoten Bourguignon niet kan 
worden afgeleid, evenmin de vestiging 
van een zakelijk recht, wat de grond 
betreft, daaruit kan worden afgeleid, nu 
een duidelijke bepaling van het recht 
dat zou worden toegekend en enigerlei 
aanvaarding door de toenmalige gebuur 
Schaillee ontbreken ; 

Overwegende dat het vonnis ander
zijds beslist dat ingevolge het persoonlijk 
recht dat hem door de echtgenoten 
Bourguignon bij gedogen was toegestaan, 
de rechtsvoorganger van de eisers onder 
het naburig eigendom een kamer mocht 
ingraven met het doel er een pomp en 
afwasbak te plaatsen; dat dit wel 
beperkt gedogen de enige titel was van 
de detentie door de eisers en hun rechts
voorgangers van een stuk grond van de 
verweerders en hun rechtsvoorgangers ; 

Overwegende dat het vonnis aldus niet 
ontkent dat de indelving door Schaillee 
werd uitgevoerd, doch enkel beslist dat 
niet is bewezen dat hij zijn toestemming 

zou hebben gegeven tot een eigendoms
overdracht of tot een vestiging van een 
zakelijk recht ; 

Dat het vonnis aldus regelmatig is 
gemotiveerd en wettelijk gerecht
vaardigd; 

Dat het onderdeel niet kan worden 
aangenomen ; 

Wat het derde onderdeel betreft : 

Overwegende dat, zoals uit het ant
woord op het tweede onderdeel blijkt, 
het vonnis in feite beslist dat Schaillee 
noch eigendomsoverdracht noch vesti
ging van enig zakelijk recht heeft 
aanvaard; 

Dat het onderdeel, dat uitgaat van de 
onderstelling dat Schaillee wel zou 
hebben aanvaard, recht met feiten 
vermengt en derhalve niet ontvankelijk 
is; 

W at het vierde onderdeel betreft : 

Overwegende dat, voor zover het 
steunt op de omstandigheid dat de 
erfdienstbaarheid zichtbaar zou zijn, 
het onderdeel feiten met recht vermengt 
nu uit geen enkel stuk waarop het Hof 
acht vermag te slaan blijkt dat de 
erfdienstbaarheid zichtbaar was ; 

Overwegende dat, voor zover het 
onderdeel de vermelding van de erfdienst
baarheid in een notariele akte v,qn 6 no
vember 1939 inroept om aan te ;onen dat 
ze de verweerders wel tegenstelbaar was, 
het vonnis de stelling van de eisers 
verwerpt door te beslissen dat het niet 
is bewezen dat er een zakelijk recht werd 
gevestigd enerzijds wegens het ontbreken 
van duidelijke bepaling van het recht dat 
zou toegekend worden en anderzijds 
wegens het ontbreken van enigerlei 
aanvaarding door de toenmalige gebuur ; 
dat het vonnis hieruit afleidt dat er geen 
sprake is van tegenstelbaarheid van een 
erfdienstbaarheid aan de verweerders ; 

Dat het vonnis aldus regelmatig 
gemotiveerd en wettelijk gerechtvaardigd 
is· 

Dat het onderdeel niet kan worden 
aangenomen ; 

W at het vijfde onderdeel betreft. 

Overwegende dat, nu uit het antwoord 
op het eerste onderdeel blijkt dat bij 
kwestieuze verklaring van de echtgenoten 
Bourguignon een gedogen werd toege
staan, het vonnis, door te oordelen dat 
geen zakelijk recht, zij het eigendoms
recht of erfdienstbaarheid, door de 
verkrijgende verjaring kan worden ver-



-----------------

-671-

worven, wanneer de oorspronkelijke en 
enige titel maar aileen een recht van 
detentie inhield, zijn beslissing des
aangaande wettelijk verantwoord en 
regelmatig motiveert ; 

Dat het onderdeel niet kan worden 
aangenomen ; 

Over het tweede middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 774, lid 2, 
1042 van het Gerechtelijk Wetboek en 6 
van het Burgerlijk Wetboek, en van het 
algemeen rechtsbeginsel van de eerbiedi
ging van de rechten van de verdediging, 

doordat het vonnis de eisers veroordeelt 
de schouw voor de uitlaatgassen van de 
oliebrander van de centrale verwarming 
af te breken en de scheidingsmuren tussen 
de erven van partijen te herstellen na 
deze afbraak om de redenen dat een niet 
duldbare burenhinder werd veroorzaakt 
door, bij middel van een lage schouw, 
op onvoldoende hoogte de verbrandings
gassen van stookolie te laten verspreiden, 

tm·wijl, eerste onderdeel, de verweerders 
dit middel geenszins hadden ingeroepen 
en derhalve het vonnis, alvorens op dit 
middel de eisers te veroordelen, de 
debatten had moeten heropenen (schen
ding van de artikelen 774, lid 2, en 1042 
van het Gerechtelijk Wetboek); 

tweede onderdeel, het vonnis, door de 
eisersdte veroordelen op een niet door de 
verweeyders ingeroepen middel, dat niet 
tot de openbare orde behoort, de rechten 
van de verdediging van de eisers miskent 
(schending van artikel 6 van het Burger
lijk Wetboek en van voormeld algemeen 
rechtsbeginsel) : 

Overwegende dat de regel luidens 
welke de rechter krachtens artikel 774, 
lid 2, van het Gerechtelijk W etboek de 
heropening van de debatten ambtshalve 
moet bevelen slechts doelt op het geval 
dat de rechter de vordering geheel of 
gedeeltelijk afwijst op grond van een 
exceptie die de partijen voor hem niet 
hadden opgeworpen ; dat die regel voor 
de rechter niet geldt wanneer hij, zoals 
in het onderhavige geval, de vordering 
toewijst; 

Dat het middel naar recht faalt ; 

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

3 februari 1978.-- 18 kamer.-- Voor
zitter, de H. Wauters, eerste voorzitter. 

Verslaggever, de H. Gerniers. -
Gelijkluidende conclusie, de H. Krings, 

advocaat-generaal. - Pleiters, de HH. 
Houtekier en van Heeke. 

38 KAMER. -- 6 februari 1978. 

VOORZIENING IN CASSATIE. 
T:ElRMIJN. - DIENSTPLIOHTZAKEN. 
B:EJSLISSING VAN DE HOGE MILITIE
RAAD.-- VOORZIENING VAN DE DIENST
PLIOHTIGE. -- MEER DAN VIJFTIEN 
DAGEN NADAT DE DI:EJNSTPLIOHTIGE 
VAN DE BESLISSING KENNIS HEEFT 
GEKREGEN. -- T:El LATE VOORZIENING. 
- Nr:EJT-ONTVANKELIJKHEID. 

Te laat ingediend en derhalve niet ont
vankelijk is de voorziening in cassatie 
van een dienstplichtige tegen een beslis
sing van de Hoge Militieraad, die aan 
de gTiffie van het Hoj van Oassatie is 
gezonden meer dan vijftien dagen nadat 
hij van die beslissing kennis heejt 
gekregen (1). (Gecoordineerde dienst
plichtwetten van 30 april 1962, arti
kel 51, §§ 2 en 4.) 

(SOTTIAUX.) 

Met de notitie overeenstemmend 
arrest. 

6 februari 1978.- 38 kamer.-- Voor
zitte1' en Verslaggeve1', de H. Naulaerts, 
raadsheer waarnemend voorzitter. -
Gelijkluidende conclusie, de H. Duchatelet, 
advocaat-generaal. 

38 KAMER. -- 6 februari 1978. 

1° OVEREENKOMST. - BINDENDE 
KRACHT TUSSEN PARTIJEN. - GE
:1\l:EENTE- EN PROVINOI:ElB:ElLASTINGEN. 
-- BESLUIT VAN DE G:ElM:El:ElNTERAAD 
DAT E:EJN B:ElLASTING H:ElEFT INGEST:ElLD 

(1) Cass., 2 juni 1976 (Arr. cass., 1976, 
biz. 1097); raadpi. cass., 29 septembel' 1976 
(ibid., 1977, biz. 122). 
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TOT RET RECUPEREREN VAN DE DOOR 
DE GEMEENTE WEGENS AANLEG VAN 
RIOLERING GEDANE KOSTEN OP DE 
EIGENAARS VAN ONROERENDE GOE
DERElN LANGS OPENBARE WEGEN WAAR 
WERKEN WERDEN UITGEVOERD. 
MIDDEL DAT EEN VROEGERE VERKOOP
OVEREENKOMST TUSSEN ElSER EN DE 
GEMEENTE, MET BETREKKING TOT DE 
AANSLUITING OP EEN ELDERS GELEGEN 
REI!JDS BESTAANDE RIOLERING, IN
ROEPT. - RECHTI!JR DIE Bl!JSLIST DAT 
DE IN DE VI!lRKOOPOVEREENKOlVIST 
Gl!JSTIPULI!JERDE VOORWAARDI!JN VAN 
BURGI!JRLIJKE AARD ZIJN EN NIET 
KUNNEN Tl!JGENGESTELD WORDEN AAN 
DE BEPALINGEN VAN DE FISCALE REGLE
Ml!JNTEN. - GEEN SCHElNDING VAN DE 
BINDENDI!l KRACHT, TUSSI!JN DE PAR
TIJEN, VAN DEl VERKOOPOVEREEN
KOMST. 

2° GEMEENTE- EN PROVINCIEBE
LASTINGEN. BESLUIT VAN DEl 
GEMEI!JNTERAAD DAT EEN BELASTING 
HEEFT INGESTELD TOT HET RECUPE
RERI!JN VAN DEl DOOR DEl GEMEENTE 
WEGENS AANLEG VAN RIOLI!JRING GE
DANE KOSTElN OP DE EIGENAARS VAN 
ONROI!JRI!JNDE GOI!JDEREN LANGS OPEN
BARE WEGEN WAAR WERKElN WERDEN 
UITGEVOElRD. - MIDDEL DAT l!JEN 

go 

VROEGERE VERKOOPOVEREI!JNKOMST 
TUSSEN ElSER EN DE Gl!JMI!JENTI!l, MET 
BETREKKING TOT DE AANSLUITING OP 
EEN ELDI!JRS GELEGEN RElEDS BE
STAANDE RIOLERING, INROEPT. - BIN
DENDE KRACHT VAN DE OVEREElNKOMST 
TUSSI!JN PARTIJEN. - RECHTER DIE 
BESLIST DAT DEl IN DE VERKOOP
OVEREENKOMST GESTIPULEERDE VOOR
WAARDEN VAN BURGERLIJKI!l AARD 
ZIJN EN NIET KUNNEN TEGENGI!JSTELD 
WORDEN AAN DE BEPALINGElN VAN DE 
FISCALE REGLEMENTEN. GEElN 
SCHENDING VAN DE BINDENDE KRACHT 
VAN DE VERKOOPOVEREENKOMST. 

CASSATIEMIDDELEN. GE-
MEElNTEl- EN PROVINCIEBELASTINGEN. 
- MIDDEL AFGELEliD UIT DE MISKEN
NING VAN DEl BEWIJSKRACHT VAN EEN 
BESLUIT VAN DE GElMElENTERAAD WAAR
BIJ EEN GEMElENTElBELASTING WORDT 
INGESTI!JLD. - NIET-ONTVANKELIJK
HEID. 

CASSATIEMIDDELEN. GE-
MEENTE- EN PROVINCIEBELASTINGEN. 
-MID DEL Tl!JN BETOGE DAT ARTIKI!JL 97 
VAN DEl GRONDWET IS Gl!JSCHONDEN.
V AAGHI!JID. - NIElT ONTVANKELIJK 
MID DEL. 

1° en 2° W anneer de gemeente?·aad een 
belasting heejt ingesteld om de kosten, 
doo?' de gemeente gedaan voor het aan
leggen van riolering, te verhalen op de 
eigenaa1·s van om·oerende goederen ge
legen langs de openba1·e wegen waar 
het we1·k is uitgevoe1·d, en het middel 
een m·oege?·e tussen eiser en de gemeente 
gesloten verkoopove1·eenkomst met betrek
king tot de aansluiting op een elde1·s 
gelegen 1'eeds bestaande 1·iolering in
roept, schendt de rechter, die beslist dat 
de in de verkoopovereenkomst bedongen 
voo1·waarden van burge1·rechtelijke aard 
zijn en niet kunnen tegengeworpen 
worden aan de bepalingen van de 
belastingvm·ordeningen, niet de ve?'
bindende kmcht van genoemde verkoop
overeenkomst. 

go Niet ontvankelijk is het middel afgeleid 
uit de miskenning van de bewijskmcht 
van de bepalingen van een besluit van 
de gemeente?·aad waa1·bij een gemeen
telijke belasting wm·dt ingesteld; zodanig 
besluit is een wet in de zin van m·tikel 608 
van het Gerechtelijk Wetboek, wam·van 
de schending voo1· het H of kon worden 
aangevoerd (1). 

4° Niet ontvankelijk is het middel waarin 
de schending van artikel 97 van de 
Grondwet wm·dt aangevoe1·d zonde?' dat 
wo1·dt bepaald waarin deze schending 
bestaat (2). 

(DERYCKI!JRE M., T. STAD OOSTENDE.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op de bestreden 
beslissing, op 1g januari I977 gewezen 
door de Bestendige Deputatie van de 
Provincieraad van West-Vlaanderen ; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 1g7, Ig8 van 
de Gemeentewet, I76, I80, 2g9 van het 
koninklijk besluit van 4 maart I965 tot 
uitvoering van het W etboek van de 
Inkomstenbelastingen, IO en II van het 
fiscaal reglement van de stad Oostende · 
op het leggen van riolen, 

(1) Raadpl. cass., 8 oktober 1976 (A?'?'. cass., 
1977, biz. 160). 

(2) Raadpl. cass., 8 januari 1976 (A1•r. cass., 
1976, biz. 527), 13 december 1976 (ibid., 
1977, blz. 410) en 1 december 1977, supm, 
biz. 380. 
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doordat de aangevochten aanslag als 
belastingplichtigen vermeldt : Deryckere
Bernaert Maurice en kinderen, hetgeen 
wijst op onverdeelde eigenaars, zonder 
aanduiding van het aandeel van iedere 
van deze mede-eigenaars in de geheven 
belasting: 

Overwegende dat het verweer door 
eiser in zijn bezwaarschrift niet werd 
opgeworpen en erover door de bestendige 
deputatie niet werd beslist ; dat het 
onderzoek van het middel het Hof zou 
verplichten tot navorsingen van feitelijke 
aard over te gaan ; dat het middel feiten 
met recht vermengt en derhalve niet 
ontvankelijk is; 

Over het tweede middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet en 1134, alinea's I en 3, van 
het Burgerlijk Wetboek, 

doordat de bestendige deputatie voor
opzet dat « de voorwaarden, gestipuleerd 
in een verkoopovereenkomst, van burger
lijke aard zijn en niet kunnen tegen
. gesteld worden aan de beschikkende 
bepalingen van de fiscale reglementen », 

te1·wijl de verkoopovereenkomst ge
sloten tussen verweerster en eiser be
paalde : « 6. De koper verklaart wel te 
weten dat de gebouwen, die hij zal 
oprichten op de bij dees verkochte grond, 
vooralsnog niet kunnen aangesloten wor
den op het rioolnet. 7. De koper verplicht 
zich bij deze, op zijn kosten, de afloop 
van zijn private, huishoudelijke, beer- en 
hemelwaters op de bestaande riolen in 
de Verenigde N atieslaan aan te sluiten 
van zodra deze riolen in dienst zullen 
genomen worden » ; en deze bedingen, 
die beide partijen verplichten, een recht
matige afwijking uitmaken op de fiscale 
reglementen van verweerster : 

Overwegende dat het recupereren van 
de door de gemeente gedane kosten op de 
eigenaars van onroerende goederen, welke 
gelegen zijn langs openbare wegen waar 
werken worden uitgevoerd, een louter 
verhaal is van overheidswege van de 
kosten van door de gemeente uitgevoerde 
werken en van zuiver fiscale aard is ; 

Overwegende dat de bestendige depu
tatie derhalve wettelijk beslist dat de 
verplichtingen met betrekking tot de 
aansluiting op een oude riolering, voort
vloeiende uit een vroegere tussen par
tijen gesloten verkoopovereenkomst, geen 
gevolgen kunnen hebben ten aanzien 
van de onderhavige belasting, die betrek
king heeft op het aanleggen van een 
riolering, en dat de aansluiting op een 

CASSATIE, 1978. - 22 

elders gelegen reeds bestaande riool geeri 
beletsel vormt tot het recupereren, met 
toepassing van de dwingende bepalingen 
van de fiscale reglementen, van de 
verhaalbare uitgaven welke voortspruiten 
uit de kosten voor het aanleggen van die 
riolering; 

Dat het middel naar recht faalt ; 

Over het derde middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 1319, 1320 van het Burgerlijk 
Wetboek en 3, § 2, alinea 2, van het 
besluit van 26 november 1971 van de 
Stad Oostende betreffende de belasting 
op de wegenuitrusting, 

doordat de bestendige deputatie over
weegt dat " uit de samenlezing van de 
bepalingen van het fiscaal reglement dient 
afgeleid dat de belastinggrondslag aan
wezig is, wanneer de oude wegbedekking 
wordt vervangen door een nieuwe en 
voor de oude wegverharding nooit een 
verhaalbelasting werd geheven », 

terwijl artikel 3, § 2, alinea 2, van het 
besluit van 26 november 1971 van de 
gemeenteraad van Oostende luidt "In
dien voor een vervangen rijwegbedekking 
nimmer een belasting van de stad werd 
betaald, worden de kosten van aanleg 
van de definitieve rijwegbedekking steeds 
volledig aangerekend >>, en de vervangen 
rijwegbedekking reeds een definitief 
karakter had : 

Overwegende dat het in het middel 
bedoelde besluit een wet is in de zin van 
artikel 608 van het Gerechtelijk W etboek, 
en dat de schending van een wetsbepaling 
geen schending kan opleveren van de 
artikelen 1319 en 1320 van het Burgerlijk 
Wetboek; 

Overwegende dat het middel, voor 
zover het de schending van artikel 97 van 
de Grondwet inroept, niet preciseert 
waarin de schending van die wetsbepaling 
zou bestaan ; 

Dat, in zoverre, het middel niet ont
vankelijk is ; 

Overwegende dat artikel 3, § 1, van het 
voormelde besluit bepaalt dat de verhaal
bare uitgaven, onder meer, de kosten 
omvatten van de eerste definitieve weg
bedekking; dat artikel 3, § 2, van het 
reglement bepaalt dat, zo een voorlopige 
rijwegbedekking, waarvoor destijds wer
kelijk aan de stad een belasting werd 
betaald, vervangen wordt door een 
definitieve wegbedekking, het bedrag 
van de verhaalbare uitgaven verminderd 
wordt met de gerevaloriseerde waarde 
van de destijds gevorderde belasting, 
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en dat, indien voor een vervangen 
rijwegbedekking nimmer een belasting 
aan de stad werd betaald, de kosten van 
aanleg van de definitieve rijwegbedekking 
steeds volledig worden aangerekend ; 

Overwegende dat de beslissing in feite 
op onaantastbare wijze vaststelt dat de 
vorige rijwegbedekking slechts een voor
lopige rijwegbedekking was en dat daar
voor nimmer aan de stad een belasting 
werd betaald, en beslist dat, voor zover 
eiser beweert dat de thans aangebrachte 
rijwegbedekking slechts de modernisering 
inhoudt van een bestaande rijwegbedek
king, daaruit niet kan worden afgeleid 
dat de vorige wegbedekking als definitief, 
zoals bedoeld in het fiscaal reglement, 
dient beschouwd te worden ; 

Dat het middel niet kan aangenomen 
worden; 

En overwegende dat uit de regelmatig 
aan het Hof overgelegde stukken niet 
blijkt dat een middel, hetwelk de open
bare orde raakt, ambtshalve moet worden 
opgeworpen ; 

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

6 februari 1978.- 3e kamer.- Voor
zitter en Verslaggever, de H. Naulaerts, 
raadsheer waarnemend voorzitter. 
Gelijkluidende conclusie, de H. Tillekaerts, 
advocaat-generaal. - Pleiter, de H. 
Heymans (van de balie te Brugge). 

Op dezelfde dag werd, met betrekking 
tot het tweede en het derde middel, een 
gelijkaardig arrest gewezen in zake 
Deryckere Andre tegen de stad Oostende, 
op voorziening tegen een door dezelfde 
bestendige deputatie op dezelfde datum 
gewezen beslissing. 

3e KAMER. - 6 februari 1978. 

VOORZIENING IN CASSATIE. 
AFSTAND. - GEM:ElENTEBELASTING:ElN. 
- AKT:ElV:ElRL:ElNING DOOR RET HoF. 

W anneer, inzake gemeentebelastingen, de 
belastingplichtige, eiser, ajstand doet 
van zijn vom·ziening, verleent het Hof 
akte van de ajstand (1). 

(BOUOKAERT EN VANSLAMBROUOK, 
T. STAD RO:ElS:ElLAR:El.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op de bestreden 
beslissing, op 11 augustus 1977 gewezen 
door de Bestendige Deputatie van de 
Provincieraad van West-Vlaanderen; 

Overwegende dat, bij alde neergelegd 
ter griffie van het Hof op 30 december 
1977, de eisers verklaren afstand te doen 
van hun voorziening ; 

Om die redenen, decreteert de afstand ; 
veroordeelt de eisers in de kosten. 

6 februari 1978.- 3e kamer.- Voo1'
zitter en Verslaggever, de H. Naulaerts, 
raadsheer waarnemend voorzitter. -
Gelijkluidende conclusie, de H. Tillekaerts, 
advocaat-generaal. 

2e KAMER. - 7 februari 1978. 

1 o VEROORDELING MET UITSTEL 
EN OPSCHORTING VAN DE 
VEROORDELING. - PROBATIEOP
SOHORTING. - HERRO:ElPING VAN DEl 
PROBATIEOPSOHORTING WEGENS NIET
NALEVING VAN DEl OPG:ElLEGD:El VOOR
WAARDEN. - VERJARING VAN DE 
VORDERING TOT HERROEPING EN TOT 
UITSPRAAK VAN DE V:ElROORDELING 
WEG:ElNS DE FElTEN DIE AANLEIDING 
H:ElBBEN G:ElG:ElV:ElN TOT DE PROBATIE
OPSOHORTING. - VERJARING DI:El KAN 
WORDEN GESTUIT EN G:ElSOHORST. 

2° VERJARING.- PROBATIEOPSOHOR
TING.- H:ElRROEPING VAN DEl PROBA
TI:ElOPSOHORTING WEGENS NIET-NALE
VING VAN DEl OPGELEGDE VOOR
WAARDEN. - VERJARING VAN DE 
VORDERING TOT H:ElRRO:ElPING EN TOT 
UITSPRAAK VAN DE VEROORDELING 
WEGENS DE FElTEN DIE AANLEIDING 
HEBBEN GEGEVEN TOT DE PROBATIE
OPSOHORTING.- VERJARING DI:El KAN 
WORDEN G:ElSTUIT EN G:ElSOHORST. 

3° VERWIJZING NA CASSATIE. -
STRAFZAKEN. - 0ASSATIE VAN DEl 
BESLISSING OP DE STRAFVORDERING 

(1) Oass., 25 februari 1976 (A1•r. cass., 1976, 
blz. 744) en de noot; raadpl. cass., 11 februari 
1976 (ibid., 1976, blz. 683). 
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WEGENS VERVAL.- KOSTEN VAN DEZE 
RECHTSVORDERING MOETEN TEN LASTE 
VAN DE STAAT BLIJVEN. - 0ASSATIE 
ZONDER VERWIJZING. 

1 o en 2° De verjaring van de vordering tot 
herroeping van de probatieopschorting, 

(1) In geval van opschorting van de uit
spraak van de veroordeling, met of zonder 
probatie, wordt zij van rechtswege herroepen 
indien gedurende de proeftijd door de betrok
kene een nieuw misdrijf is gepleegd dat een 
criminele straf of een correctionele hoofd
gevangenisstraf van meer dan zes maanden 
zonder uitstel ten gevolge heeft gehad (arti
kel 13, § 1, van de wet van 29 juni 1964). 
De opschorting van de uitspraak van de 
veroordeling, met of zonder probatie, kan 
worden herroepen indien het nieuwe gedurende 
de proeftijd gepleegde misdrijf een veroor
deling tot een correctionele hoofdgevangenis
straf, zonder uitstel, van ten minste een 
maand en ten hoogste zes maanden ten 
gevolge heeft gehad (artikel 13, § 2, van de 
wet van 29 juni 1964). De probatieopschorting 
kan ook worden herroepen indien de be
trokkene de hem opgelegde voorwaarden 
niet naleeft en de probatiecommissie, aan 
welke de toeziende probatieassistenten verslag 
uitbrengen, de niet-naleving voldoende erg 
heeft geacht om ze ter kennis te brengen van 
het openbaar ministerie (artikel 13, § 3, van 
de wet van 29 juni 1964). 

In het geval van herroeping van rechts
wege en in de andere twee gevallen dagvaardt 
het openbaar ministerie de betrokkene voor 
de correctionele rechtbank van zijn verblijf
plaats, en indien de rechtbank de herroeping 
van rechtswege vaststelt of, in de andere twee 
gevallen, de opschorting herroept, spreekt 
zij wegens de feiten die tot de opschorting 
aanleiding hebben gegeven, een straf uit, met 
dien verstande dat, indien een hoofdgevan
genisstraf wordt opgelegd, deze geen twee 
jaar mag te boven gaan (artikel 13, § 4, van 
de wet van 29 juni 1964). 

In geval van niet-naleving van de opgelegde 
voorwaarden, moet de vordering tot her
roeping van de probatieopschorting van de 
uitspraak van de veroordeling en tot uit
spraak van de veroordeling wegens de feiten 
die aanleiding hebben gegeven tot de probatie
opschorting, uiterlijk worden ingesteld binnen 
een jaar na het verstrijken van de proeftermijn 
en, wanneer zij is ingesteld, verjaart die 
vordering een vol jaar na de dag waarop zij 
bij het bevoegde gerecht is aangebracht (arti
kel13, § 6, tweede lid, van de wet van 29 juni 
1964). 

Ten deze rees de vraag of de verjaring van 

wegens niet-naleving van de opgelegde 
voorwaarden, en tot uitspraak van de 
veroordeling wegens de feiten die aanlei
ding hebben gegeven tot de probatie
opscho?·ting, kan worden gestuit en 
geschorst (1). (Wet van 29 juni 1964 

de vordering tot herroeping van de probatie· 
opschorting, wegens niet-naleving van de 
opgelegde voorwaarden, en tot uitspraak van 
de veroordeling wegens de feiten die aan
leiding hadden gegeven tot de probatieop
schorting, kon worden gestuit en geschorst. 

Hoewel noch de tekst noch de parlementaire 
voorbereiding van de wet van 29 juni 1964 
desaangaande iets vermelden, komt het voor 
dat de bij de artikelen 22 tot 25 en 28 van 
de wet van 17 april 1878 bepaalde regels 
toepasselijk zijn op die verjaring. Inderdaad, : 

1° zodanige vordering is een strafvordering, 
vermits zij strekt tot het uitspreken o.m. 
van een straf. 

2° artikel 13, § 6, tweede lid, van de wet 
van 29 juni 1964 bepaalt dat de vordering 
verjaart een vol jaar nadat zij bij het bevoegde 
gerecht is aangebracht, zonder de stuiting 
en de schorsing van die verjaring uit te sluiten. 
Het woord " vol " kan immers niet worden 
ge1nterpreteerd als zou het de stuiting en de 
schorsing van de verjaring uitsluiten (zie, 
onder meer, de Franstalige tekst van artikel68 
van de wet betreffende de politie over het 
wegverkeer en van artikel 87 van de wet van 
5 juni 1928, houdende herziening van het 
Tucht- en Strafwetboek voor de koopvaardij 
en zeevisserij, en vergelijk met de Neder
landstalige tekst). De bij de artikelen 21 tot 
28 van de wet van 17 april 1878 bepaalde 
regeis Ieveren het gemeen recht op en zijn 
toepasselijk op aile verjaringen, tenzij de 
wet die het misdrijf omschrijft, van die regeis 
afwijkt (FAUSTIN HELIE, T1·aite de l'instr~tction 
m•iminelle, deel I, druk 1863, nrs. 1347 en 1362; 
THONISSEN, T1·avaux p?•eparatoi?·es du Code 
de procedure penale, deel I, druk 1885, biz. 59 ; 
BELTJENS, Code d'instruction criminelle, druk 
1903, art. 28 du titre preliminaire, nr. 1 ; 
BRAAs, P1·ecis de p1·ocedure penale, deei I, 
druk 1950, nr. 7; SIMON, Strafvordering, 
deei I, druk 1949, nr. 4; VANHOUDT, Straf· 
vm·de1·ing, deei I, druk 1976, biz. 11-12). 

Het besproken arrest heeft derhaive terecht 
impliciet beslist dat de verjaring van de 
vordering tot herroeping van de probatie
opschorting, wegens niet-naieving van de 
opgeiegde voorwaarden, en tot uitspraak van 
de veroordeling wegens de feiten die aanieiding 
hebben gegeven tot de probatieopschorting, 
kan worden gestuit en geschorst. 

A.T. 
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betreffende de opschorting, het uitstel 
en de probatie, artt. 3, 9 en 13, § 6, 
tweede lid; Wet 17 april1878 houdende 
de voorafgaande titel van het W etboek 
van Strafvordering, artt. 22 tot 25 
en 28.) (Impliciete oplossing.) 

3° Wanneer de beslissing op de straj
vordering vernietigd wordt, omdat deze 
rechtsvo1·dering vervallen is, en de kosten 
van deze rechtsvordering ten laste van 
de Staat moeten blijven, geschiedt de 
cassatie zonde1· verwijzing (1). 

(SOMERS.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 15 december 1977 door het Hof 
van Beroep te Antwerpen gewezen ; 

Over het middel, ambtshalve afgeleid 
uit de schending van de artikelen 13, 
§ 6, tweede lid, van de wet van 29 juni 
1964, 22, 23 en 25 van de wet van 17 april 
1878, houdende de voorafgaande titel 
van het W etboek van Strafvordering : 

Overwegende dat bij arrest van het 
Hof van Beroep te Antwerpen van 
23 april197 5 de ten laste van eiser gelegde 
feiten bewezen werden verklaard en de 
opschorting van de uitspraak van de 
veroordeling werd gelast voor een termijn 
van vijf jaar onder de verplichting voor 
eiser zich aan bepaalde voorwaarden te 
onderwerpen ; 

Overwegende dat eiser bij deurwaar
dersexploot, betekend op 18 mei 1976, 
gedagvaard werd om op 9 juni 1976 voor 
de correctionele rechtbank te verschijnen 
ten einde wegens niet-naleving van de 
opgelegde voorwaarden de probatie
opschorting te horen herroepen en wegens 
de feiten die daartoe aanleiding hadden 
gegeven een straf te horen uitspreken ; 

Overwegende dat bij vonnis van de 
Correctionele Rechtbank te Antwerpen 
van 6 oktober 1976 de probatieopschor
ting werd herroepen en de veroordeling 
werd uitgesproken, vonnis waartegen 
hager beroep werd ingesteld door eiser 
en het openbaar ministerie ; dat het 
bestreden arrest de beslissing bevestigt ; 

Overwegende dat krachtens artikel 13, 
§ 6, tweede lid, van de wet van 29 juni 
1964 de vordering tot herroeping van de 
probatieopschorting van de uitspraak 

(1) Oass., 11 oktober 1977, supra, biz. 193. 

van de veroordeling wegens niet-naleving 
van de opgelegde voorwaarden verjaart 
een vol jaar na de dag waarop zij bij het 
bevoegde gerecht is aangebracht ; 

Overwegende dat ten deze de laatste 
daad van onderzoek of van vervolging 
gesteld binnen vorenbedoelde termijn 
van een jaar en die derhalve de verjaring 
van de voormelde vordering tot her
roeping en tot uitspraak van de veroor
deling stuit, is opgeleverd door het hager 
beroep van het openbaar ministerie op 
11 oktober 1976; 

Overwegende dat hieruit volgt dat de 
tegen eiser ingestelde vordering tot 
herroeping van de probatieopschorting 
en tot uitspraak van de veroordeling op 
grand van niet-naleving van de opgelegde 
voorwaarden, nu de verjaring van de 
vordering niet werd geschorst, op 15 de
cember 1977, datum van de uitspraak 
van het bestreden arrest, door verjaring 
vervallen was ; 

Om die redenen, en ongeacht het door 
eiser aangevoerde middel dat niet tot 
ruimere cassatie aanleiding kan geven, 
vernietigt het bestreden arrest, doch 
enkel in zoverre het uitspraak doet over 
de vordering tot herroeping van de 
probatieopschorting en tot uitspraak 
van de veroordeling voor de feiten die 
aanleiding hebben gegeven tot de op
schorting, eiser in kosten veroordeelt en 
de invordering ervan door middel van 
lijfsdwang gelast ; beveelt dat van dit 
arrest melding zal worden gemaakt op de 
kant van de gedeeltelijk vernietigde 
beslissing ; zegt dat er geen grand is tot 
verwijzing; laat de kosten ten laste van 
de Staat. 

7 februari 1978.- 28 kamer.- Voor
zitte?', Ridder de Schaetzen, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - Verslaggever, 
de H. Lebbe.- Gelijkluidende conclusie, 
de H. Tillekaerts, advocaat-generaal. -
Pleiter, de H. Mennes (van de balie te 
Antwerpen). 

2e KAMER. - 7 februari 1978. 

1o CASSATIEMIDDELEN. - STRAF
ZAKEN. - VOORZIENING IN CASSATIE 
TEGEN DE BESLISSING VAN DE RECHTER 
IN HOGER BEROEP.- MIDDEL GERICHT 
TEGEN DE BESLISSING VAN DE EERSTE 
RECHTER.- NIET-ONTVANKELIJKHEID. 
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2° OASSATIEMIDDELEN. - STRAF
ZAKEN. MIDDEL DAT KRITIEK 
OEFENT OP EEN FEITELIJKE BEOORDE
LING VAN DE RECHTER. - NIET
ONTVANKELIJKHEID, 

3° BEWIJS. - STRAFZAKEN. - GEVAL 
WAARIN DE WET GEEN BIJZONDER 
BEWIJSMIDDEL VOORSCHRIJFT. - 0N
AANTASTBARE BEOORDELING DOOR DE 
FEITENREOHTER. - GRENZEN. 

4° BELASTING OP SLIJTERIJEN 
VAN GEGISTE DRANKEN. - BE
KLAAGDE DIE BEWEERT DAT HIJ GEEN 
BELASTING VERSCHULDIGD IS OMDAT 
HIJ SLECHTS EEN HELPER VAN DE 
EIGENAAR IS. - ARREST WAARBIJ 
WORDT VASTGESTELD DAT DE BE
KLAAGDE DE DRANKSLIJTERIJ EXPLOI· 
TEERDE, ZONDER DAARVOOR TE 
WORDEN BEZOLDIGD, EN HIERUIT 
WORDT AFGELEID DAT HIJ DE BELAS
TING IS vERSCHULDIGD. - WETTIG
HEID. 

I 0 N iet ontvankelij k is het middel dat enkel 
k?·itiek oefent op de beslissing van de 
eerste rechter, wanneer de voo?·ziening 
uitsluitend gericht is tegen de beslissing 
van de rechter in hager beroep (I). 

2° Niet ontvankelijk is het middel dat 
k?·itiek oefent op eenfeitelijke beoO?'deling 
van de rechter (2). (Art. 95 Grondwet.) 

3° W anneer de wet, in strafzaken, geen 
bijzonder bewijsmiddel voorsch?'ijft, be
oordeelt de rechte?· op onaantastba?'e wijze 
in feite de bewijswaarde van de gegevens 
op g?·ond waarvan hij tot zijn overtuiging 
is gekomen en waartegen de pa?·tijen 
tegenspmak hebben kunnen voeren (3). 

4° Behoudens de bepalingen van m·tikel 22 
van de wetten betreffende de slijte?·ijen 
van gegiste dmnken, gecoii?·dineerd bij 
koninklijk besluit van 3 april1953 (4), 
wordt als lastgeve?' alleen aangemerkt, in 
de zin van pamgmaf 1 van artikel 21 
van die wetten, hij die bewijst of ten 
laste van wie bewezen wordt dat een 
slijterij voor zijn ?'ekening wordt geex
ploiteerd door een zaakvoerder of aange
stelde wiens diensten hij op enigerlei 

(1) Cass., 18 maart 1974 (-Arr. cass., 1974, 
blz. 791); raadpl. cass., 14 december 1976 
(ibid., 1977, blz. 426). 

(2) Cass., 21 september 1977, supm, blz. 97. 
(3) Cass., 3 januari 1977 (Arr. cass., 1977, 

blz. 472). 
(4) Raadpl. cass., 2 oktober 1956 (Arr. cass., 

wijze bezoldigt. Is die voorwaa?·de niet 
vervuld, dan is hij die de slijterij 
exploiteert de belasting verschuldigd (5). 

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

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 4 november I977 door het Hof 
van Beroep te Antwerpen gewezen ; 

Over het eerste middel, hieruit afgeleid. 
dat de eerste rechter, om eiser te veroor
delen wegens het exploiteren van een 
slijterij van gegiste dranken zonder 
aangifte en zonder betaling van de 
openingstaks, in zijn overwegingen vast
stelt " dat de hoofdhuurster uitdrukkelijk 
verklaarde dat zij de door haar betaalde 
openingstaks niet liet dienen tot delging 
van deze door beklaagde verschuldigd », 

terwijl de hoofdhuurster, Willemijntje 
Coenraad, verklaard had de door haar 
betaalde openingstaks niet te laten dienen 
tot delging van de taks " die zou ver
schuldigd zijn »door eiser, aldus duidelijk 
en expliciet uitdrukkende dat zij zeker 
niet te oordelen had over het verschuldigd 
zijn van openingstaks door eiser : 

Overwegende dat het middel, dat enkel 
kritiek oefent op een redengeving van 
de eerste rechter, die door het arrest 
niet is overgenomen, niet ontvankelijk 
is; 

Over het tweede middel, afgeleid uit de 
schending van artikeli9, I 0 en 2o, van de 
bij koninklijk besluit van 3 april I953 
gecoi:irdineerde wetten betreffende de 
belasting op slijterijen van gegiste 
drank en, 

doordat het arrest eiser veroordeelt 
wegens het exploiteren van een slijterij 
van gegiste dranken zonder aangifte en 
zonder betaling van de openingsbelasting, 

terwijl, ee?·ste onderdeel, het bewijs niet 
is geleverd dat eiser zodanige exploitatie 
is begonnen of heeft overgenomen, nu 
er desaangaande nooit een overeenkomst 
is gesloten om eigenaar of overnemer te 

1957, blz. 49), en de conclusie van het open
baar ministerie verschenen in Bull. en Pas., 
1957, I, 79), en cass., 28 oktober 1968 (A1·r. 
cass., 1969, blz. 231). 

(5) Raadpl. cass., 18 november 1957 (Bull. 
en Pas., 1958, I, 274). 
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worden van de slijterij, die eigendom is 
gebleven van Ooenraad, de vermeldingen 
in de stukken van het handelsregister 
betreffende eiser en betreffende Ooenraad 
dit eveneens aantonen, aldus ook de 
verklaring van Ooenraad bij de betaling 
door haar van de openingstaks : « ik 
meen hiermee in regel te zijn om de 
slijterij voort te verhuren » ; de bestelling 
van dranken werd gedaan door Ooenraad 
op haar naam en door haar betaald ; 

tweede onderdeel, het hof van beroep 
ten onreohte beslist dat met de over
gelegde stukken betreffende de aotivi
teiten van eiser in de jaren I967 en I968, 
waaruit noohtans a contrario blijkt dat de 
handelszaak niet was overgedragen aan 
eiser, en met de overgelegde stukken 
betreffende de insohrijving in het handels
register van Ooenraad zelf geen rekening 
dient te worden gehouden ; 

derde ondm·deel, verweerder zelf twijfelt 
aan het versohuldigd zijn door eiser van 
een nieuwe openingsbelasting, hetgeen 
blijkt uit het feit dat enerzijds de be
trokken handelingen van eiser op I sep
tember I972 zijn beeindigd, terwijl 
verweerder pas na het prooes-verbaal 
van I3 september I974 is overgegaan 
tot sohatting van de huurwaarde en 
vervolgens tot de invordering ; ver
weerder voorts verzuimt het formulier 
nr. 240 inhoudende de aangifte voor de 
openingsbelasting betaald door Ooenraad 
en het formulier nr. 241 S, waarop eiser 
als zaakvoerder of aangestelde van 
Ooenraad is vermeld, over te leggen ; 
het bewijs van het versohuldigd zijn van 
de belasting noohtans door verweerder, 
het vervolgende bestuur, moet worden 
geleverd: 

W at het eerste onderdeel betreft : 

Overwegende dat het onderdeel op
komt tegen een feitelijke beoordeling 
van de reohter ; 

Wat het tweede onderdeel betreft : 

Overwegende dat het arrest vaststelt 
dat de exploitatie door eiser plaatshad 
van I4 april I972 tot I september I972 
en beslist geen rekening te houden met 
de overgelegde stukken betreffende de 
optie en uitbatingsvergoeding Ooenraad
Demanet-Van Bael, omdat zij ter zake 
niet dienend zijn daar zij dagtekenen 
van 2I oktober 1974, en evenminrekening 
te houden met de neergelegde stukken 
betreffende de aotiviteit van eiser in de 
jaren 1967 .en 1968; · 
' Dat de reohter, in strafz!l'ken, wanneer 

de wet geen bijzonder bewijsmiddel 
oplegt, op onaantastbare wijze in feite 
oordeelt over de bewijswaarde van de 
gegevens welke hem zijn voorgelegd ; 

Overwegende dat het arrest niet beslist 
dat er met de insohrijving van Ooenraad 
in het handelsregister geen rekening 
wordt gehouden ; 

Wat het derde onderdeel betreft : 

Overwegende dat het arrest de veroor
deling van eiser grondt op de prooessen
verbaal van de verbalisanten, de verkla
ringen van eiser en de gegevens van het 
vooronderzoek en van het onderzoek 
ter zitting; dat het zodoende de bewijslast 
niet op eiser laat rusten ; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen ; 

Over het derde middel, afgeleid uit de 
sohending van artikel 19, 1° en 2°, van 
de geooordineerde wetten betreffende de 
openingsbelasting op slijterijen van ge
giste dranken, 

doordat het arrest eiser veroordeelt als 
exploitant op grond dat : hij aan de 
verbalisanten verklaarde dat hij niet 
bezoldigd werd zodat er van lasthebbing 
geen sprake kan zijn ; hij zioh zelf 
voorstelt als « zelfstandige helper », maar 
dit begrip niet duidelijk wordt om
sohreven ; het niet aanvaardbaar is 
dat een cc helper », zelfstandig of niet, 
gehouden is de huishuur te betalen, 
terwijl hij niet eens bezoldigd wordt voor 
zijn hulp, en er ook in deze optiek geen 
sprake kan zijn van lastgeversohap, 

terwijl eiser had voorgehouden dat hij 
geen exploitatie had begonnen of over
genomen maar zelfstandige helper was 
van de eigenares, die de openings
belasting van de exploitatie, die door 
haar werd gedaan, betaalde ; het begrip 
« zelfstandige helper » in de sooiale 
wetgeving bestaat, meer bepaald voor 
de sooiale bijdragen; een zelfstandige 
helper niet in ondergesohikt verband 
is geplaatst, maar naast de eigenlijke 
exploitant, die niet aohter de toonbank 
staat, werkzaam is ; eiser als zaakvoerder 
of aangestelde was vermeld door Ooen
raad, in haar aangifte, toen zij de 
openingsbelasting betaalde, 

en terwijl het arrest aldus als voor
waarde voor lasthebbersohap zonder meer 
stelt dat er dienstverband moet zijn of 
bezoldiging, ofsohoon zulks geen essen
tiele wettelijke voorwaarde is en men 
lasthebber kan zijn voor het verriohten 
van bepaalde handelingen, zonder in 
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dienst te zijn van de lastgever en zonder 
door deze daarvoor bezoldigd te worden ; 
immers de voordelen uit lasthebberschap 
op een andere wijze kunnen toekomen 
aan de lasthebber, bij voorbeeld een 
commissie uit de opbrengst : 

Overwegende dat, volgens artikel 21, 
§§ 1 en 2, van de gecoordineerde wetten 
betreffende de belasting op slijterijen 
van gegiste dranken, als een slijterij 
door een zaakvoerder of aangestelde voor 
rekening van een derde wordt gehouden, 
voor de toepassing van de belasting 
alleen de lastgever als slijter wordt 
aangemerkt, met dien verstande dat, 
behoudens de ter zake niet ingeroepen 
bepalingen van artikel 22, als lastgever 
alleen diegene wordt aangemerkt die 
bewijst of ten laste van wie bewezen 
wordt dat een slijterij voor zijn rekening 
wordt geexploiteerd door een zaakvoerder 
of aangestelde wiens diensten hij op 
enigerlei wijze bezoldigt ; 

Overwegende dat het arrest, na in 
feite te hebben vastgesteld dat eiser 
de exploitatie deed en niet bezoldigd 
werd, uit die vaststellingen wettelijk 
afleidt dat hij niet kon worden aange
merkt als lasthebber, zijnde zaakvoerder 
of aangestelde in de zin van de voormelde 
wetsbepaling, maar wei moest worden 
beschouwd als exploitant ; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen ; 

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

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

7 februari 1978.- 2e kamer.- Voor
zitter, Ridder de Schaetzen, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggever, 
de H. Soetaert. - Gelijkluidende con
clusie, de H. Charles, advocaat-generaal. 
- Pleiter, de H. Carsau (van de balie 
te Antwerpen). 

2e KAMER. - 7 februari 1978. 

1 o VOORZIENING IN CASSATIE. 
PERSONEN BEVOEGD OM ZIOH IN CAS
BATIE TE VOORZIEN, - STRAFZAKEN, -

BURGERLIJKE RECHTSVORDERING. -
GEMEENTE, EISERES.- VOORZIENING 
VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER 
EN SCHEPENEN.- GUN RECHTVAAR
DIGING VOOR EEN MACHTIGING VAN DE 
GEMEENTERAAD, - NIET-ONTVANKE
LIJKHEID. 

2° VOORZEINING IN CASSATIE. -
VoRM. - STRAFZAKEN. - OvER
LEGGING VAN STUKKEN DOOR DE ElSER. 
- VOORWAARDEN. 

1° Hoewel het college van burgemeeste1· en 
schepenen namens de gemeente een 
vordering tot bewaring van rechten mag 
instellen, tach moet de aldus ingestelde 
voorziening niet ontvankelijk worden 
verklaard, wanneer voo1· het Hof niet 
regelmatig een machtiging van de 
gemeenteraad wordt overgelegd (I). 
(Artt. 90, 9° en 10°, en 148 Gemeente
wet.) 

2° In geval van voorziening in cassatie 
tegen een beslissing in strafzaken, kan 
de eiser na het verstrijken van de te1·mijn 
van artikel 420bis, tweede lid, van het 
W etboek van Strafvordering geen stukken 
meer ove1'leggen, behalve akten van 
afstand of van he1·vatting van het geding 
of akten waaruit blijkt dat de voo?·zie
ning doelloos is gewo1·den (2). 

(GEMEENTE BRECHT, T, MATTHEUSSEN.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 26 oktober 1977 in hager 
beroep gewezen door de Correctionele 
Rechtbank te Antwerpen ; 

Overwegende dat uit de stukken 
waarop het Hof vermag acht te slaan, 
niet blijkt dat het college van burge
meester en schepenen van de gemeente 
Brecht, dat verklaart eiseres te vertegen
woordigen, door de gemeenteraad ge
machtigd werd om hetzij in naam van de 
gemeente cassatieberoep in te stellen, 
hetzij het geding in cassatie voort te 
zetten op een cassatieberoep dat ingesteld 
werd tot bewaring van rechten ; 

Dat de neerlegging ter griffie van het 

(1) Oass., 22 augustus 1973 (A1•r. cass., 
1973, blz. 1082}. 

(2) Raadpl. cass., 9 juni 1976 (Arr. cass., 
1976, blz. 1128) en 30 november 1977, sup1·a, 
blz. 368. 
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Hof op 13 januari 1978 van stukken, 
andere dan akten van afstand of her
vatting van het geding of akten waaruit 
blijkt dat de voorziening doelloos is 
geworden, laattijdig is, daar zij is geschied 
na het verstrijken van de termijn 
bepaald in artikel 420bis, tweede lid, van 
het Wetboek van Strafvordering, welke 
aanving op 10 november 1977, datum 
waarop de zaak door de griffier op de rol 
werd gebracht ; 

Dat de voorziening derhalve niet ont
vankelijk is ; 

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

7 februari 1978.- 28 kamer.- Voo1'
zitter, Ridder de Schaetzen, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggeve1·, 
.de H. Lebbe. - Gelijkluidende conclusie, 
de H. Charles, advocaat-generaal. 
Pleiter, de H. Houtekier. 

(1) Eiser had in zijn conclusie voor de Hoge 
Commissie tot bescherming van de maat
schappij uiteengezet dat hij nooit de genees
heer-directeur te zien had gekregen die de 
akte had opgesteid waarin het verzet van de 
procureur des Konings werd betekend ; hij 
had daaruit afgeleid dat " in die akte dus een 
valsheid schuilt » en " dat er in onderhavig 
gevai derhaive geen rechtsmiddel bestaat », 

Die conciusie werd door hem voor het Hof 
als een betichting van vaisheid voorgesteld 
waarop de Hoge Commissie geen acht zou 
geslagen hebben nu zij oak had nageiaten de 
wettelijk voorgeschreven procedure te voigen. 

In strafzaken wordt de procedure inzake 
betichting van valsheid geregeid bij de arti
kelen 458 en volgende van het W etboek van 
Strafvordering, terwiji thans de artikeien 895 
en volgende van het Gerechtelijk W etboek 
betrekking hebben op de valsheidsprocedure 
voor de burgerlijke rechtbanken. 

Aangezien het W etboek van Strafvordering 
geen enkele precieze aanwijzing bevatte no
pens de wijze waarop de betichting van vals
heid moet worden ingesteld, maakte men 
dienaangaande toepassing van de regels van 
de burgerlijke rechtspleging. De procedure van 
het " burgerlijk tussengeschil over vaisheid » 
werd op omstandige wijze geregeld in de 
artikelen 214 en volgende van het Wetboek 
van Burgerlijke Rechtsvordering. Wanneer 
de tegenpartij, aan wie gevraagd werd of zij 
het voornemen had zich te bedienen van het 
stuk dat beweerd werd vals te zijn, daarop 
bevestigend antwoordde, moest hij die een 

2° KAMER. - 8 februari 1978. 

1° BETICHTING VAN VALSHEID.
STRAFZAKEN. - BE GRIP. 

2° REDENEN VAN DE VONNISSEN 
EN ARRESTEN.- STRAFZAKEN.
CONOLUSIE WAARIN DE VALSHEID VAN 
1Jl:ElN AKTE VAN REOHTSPLEGING WORDT 
AANGEVOERD. - BESLISSING WAARIN 
WORDT VASTGESTELD DAT RET AAN
VOEREN VAN VALSHEID GEEN BETIOH
TING VAN VALSHEID OPLEVERT. -
REGELMATIG GEMOTIVEERDE BESLIS
SING.- BEGRIP. 

1° Geen betichting van valsheid wordt 
ingesteld door het nee1'leggen van een 
conclttsie tijdens de debatten voor de 
Hoge Oommissie tot besche1·ming van 
de maatschappij, waaruit niet blijkt dat 
het de bedoeling van de partij is geweest 
tegen een alcte de bijzondere rechts
pleging in te stellen om die akte te doen 
verbete1'en en met de waaTheid te doen 
st1'oken (1). (Artt. 458 tot 464 Sv.) 

betichting van valsheid wilde instellen, zulks 
ter griffie verklaren. Dat was het begin van 
een moeilijke procedure die verschillende 
tussenkomsten van de rechtbank vereiste. 

Het neerleggen van de akte op de griffie was 
voorgeschreven in burgerlijke zaken (art. 218 
van het Wetboek van Burgerlijke Rechts
vordering; Rep. pmt. dr. belge, v° Faux 
incident, nr. 94) en vormde ook in strafzaken 
de werkelijke aanvang van de procedure. 
Die bepalingen van het W etboek van Burger
lijke Rechtsvordering zijn vervangen door 
de artikelen 895 en volgende van het Gerech
telijk W etboek. Deze zijn in beginsel ook 
toepasselijk in strafzaken behaive wanneer, 
overeenkomstig artikei 2 van dat W etboek, 
de strafrechtspleging geregeld is door eigen 
wettelijke bepalingen of rechtsbeginselen 
(A. KoHL, " Le Code judiciaire, droit commun 
de la prom\dure », in Annales de la Faculte 
de droit de Liege, 1975, biz. 401 tot 538, 
inzonderheid biz. 479). In het Gerechtelijk 
Wetboek is de "valsheidsprocedure » aan
zienlijk vereenvoudigd. Ret voorschrift de be
tichting van valsheid door een akte ter griffie 
in te stellen is als dusdanig verdwenen ; het 
werd niet vervangen door een specifieke for
maliteit die het vertrekpunt van de procedure 
zou vormen. Artikei 895 van het Gerechtelijk 
Wetboek zegt enkei dat "tegen vaisheid kan 
worden opgekomen bij een hoofdvordering 
of bij een tussenvordering >>. Voor de burger
lijke rechtsgedingen bepaait artikei 809 van 
hetzelfde wetboek dat " tussen de partijen 
in het geding de tussenvorderingen worden 
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2° Wanneer een partij, in een conclusie 
die is neergelegd tijdens de debatten 
voor de Hoge Oommissie tot bescherming 
van de maatschappij, enkel beweert dat 
een procedureakte vals is, zonder te 
betogen dat zij die akte van valsheid 
beticht, is regelmatig gemotiveerd de 
beslissing die enkel vaststelt dat die 
bewering geen betichting van valsheid 
oplevert. (Art. 97 Grondwet.) 

(WUILOOT.) 

.ARREST (vertaling). 

HET HOF ; - Gelet op de bestreden 
beslissing, op 16 december 1977 gewezen 
door de Hoge Oommissie tot bescherming 
van de maatschappij ; 

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

ingesteld bij conclusies die ter griffie worden 
neergelegd en aan de overige partijen over
gelegd zoals bepaald is in de artikelen 7 42 
tot 746 ». Er zij opgemerkt dat de akte ter 
griffie, die vroeger door een specifieke bepaling 
(art. 218 van het Wetboek van Burgerlijke 
Rechtsvordering) was opgelegd, thans nog 
enkel toepasselijk is door verwijzing naar de 
gewone procedure. 

Hieruit volgt dat de valsheidsprocedure in 
strafzaken verloopt volgens de strafproces
regels. In strafgedingen vereist een tussen
vordering in de regel geen akte ter griffie. 
Zij gebeurt ofwel bij een aan de tegenpartij 
betekende dagvaarding ofwel bij een ter 
terechtzitting genomen conclusie, b.v. inzake 
burgerlijke partijstelling. 

Het geannoteerde arrest kon dus niet 
beslissen dat de vordering geen betichting 
van valsheid was op grond aileen dat zij niet 
ter griffie was ingediend, maar ter terecht
zitting bij conclusie was ingesteld. 

Er bleef een tweede vraag : beantwoordde 
die conclusie wel aan de fundamentele voor
waarden van betichting van valsheid ? 

Sacramentele woorden zijn ongetwijfeld niet 
vereist (vgl. evenwel Rep. pmt. d1•. belge, 
v° Faux incident, nr. 97 : eiser moet in zijn 
verklaring duidelijk zeggen dat hij een akte 
of stuk van valsheid beticht). 

W at de bedoeling van de eiser betreft, 
moet een onderscheid worden gemaakt : 

Als o.m. hij die wordt vervolgd enkel 
beweert dat een akte vals is en deze bewering 
poogt te gebruiken als een verdedigingsmiddel 
in de procedure die tegen hem is ingesteld, 

Burgerlijk Wetboek, 895, 896, 897 van 
het Gerechtelijk Wetboek, 460 van het 
Wetboek van Strafvordering, 19 van de 
wet van 1 juli 1964 tot bescherming van 
de maatschappij tegen de abnormalen 
en de gewoontemisdadigers, en van de 
rechten van de verdediging, 

doordat de bestreden beslissing het 
middel afgewezen heeft waarbij eiser in 
zijn eerste conclusie voor de Hoge 
Oommissie tot bescherming van de 
maatschappij deed gelden dat de akte 
van verzet van de Procureur des Konings 
tegen de tenuitvoerlegging van de beslis
sing van 21 november 1977 waarbij de 
Oommissie tot bescherming van de 
maatschappij te Bergen eiser op proef in 
vrijheid had gesteld, hem niet werd 
betekend, dat in het dossier weliswaar 
een stuk voorkomt met als opschrift 
« betekening van de akte van verzet "• 
dat bedoeld stuk de dagtekening draagt 
van 22 november 1977, dat dit stuk 
vermeldt dat de geneesheer-directeur 

wil hij daardoor enkel bekomen dat het voor 
hem nadelige stuk uit de debatten wordt 
geweerd ; dit is geen tussenvordering, en ook 
geen betichting van valsheid. 

Stelt hij, daarentegen, een werkelijke 
vordering in, zelfs bij wege van tussen
vordering, indien hij volgens de voorge
schreven procedure het bewijs van de vals
heid van de akte wil leveren, zodat men die 
akte niet enkel tegen hem niet aanwendt 
in het tegen hem ingestelde proces, maar ook 
dat men ze voor de toekomst op absolute en 
definitieve wijze, als dusdanig, vals verklaart, 
dan gaat het om betichting van valsheid. 
Het doel en het gevolg van betichting van 
valsheid bestaat er immers in de akten te 
herstellen, door te halen of te verbeteren 
(art. 463 van het Wetboek van Strafvor
dering). 

Het geannoteerd arrest dat zich uitdrukt 
zoals het arrest van 20 november 1972 (A1'1'. 
cass., 1973, blz. 275) wijst erop dat de vals
heidsprocedure ertoe strekt « die akte te doen 
verbeteren » en « met de waarheid te doen 
stroken ». 

Zoiets ondernemen houdt trouwens voor 
de roekeloze eiser een risico in. Hij stelt zich 
bloot aan een veroordeling tot schadevergoe
ding (art. 905 van het Gerechtelijk Wetboek). 

Het Hof was van oordeel dat de conclusie, 
aan de inhoud waarvan bij het begin van deze 
noot is herinnerd, voor de eiser slechts een 
exceptie of een verweermiddel was en dus 
niet kon beschouwd worden als een betichting 
van valsheid. 

R.-A.D. 
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van de Inrichting tot Bescherming van 
de Maatschappij te Doornik het verzet 
van de procureur des Konings zou 
betekend hebben aan eiser in persoon, 
waarbij aan deze laatste een afschrift 
zou zijn gelaten zowel van de akte van 
betekening als van de akte van verzet 
en hem zou zijn medegedeeld dat het 
verzet schorsende kracht had, dat eiser 
de geneesheer-directeur, steller van de 
beweerde akte van betekening, evenwel 
nooit heeft te zien gekregen, dat hij 
sedert 21 november 1977 ook niet het 
minste afschrift heeft gekregen van 
welke gerechtelijke akte dan ook, dat 
in de bewuste akte van betekening dus 
een valsheid schuilt, dat naar luid van 
artikel 19 van de wet van 1 juli 1964, de 
procureur des Konings zich precies door 
die betekening kan verzetten tegen de 
tenuitvoerlegging van een beslissing tot 
invrijheidstelling en dat in onderhavig 
geval derhalve geen rechtsmiddel be
stond, waarna de bestreden beslissing 
afwijzend heeft beschikt over het in 
voormelde conclusie door eiser ingediende 
verzoek waarbij deze bedoelde te doen 
vaststellen dat bij de Hoge Commissie 
tot Bescherming van de Maatschappij 
geen verzet aanhangig was tegen de 
beslissing van de Commissie tot Bescher
ming van de Maatschappij te Bergen van 
21 november 1977; 

en doordat de bestreden beslissing, na 
voormeld verweermiddel te hebben afge
wezen op grond dat de betekening van 
22 november 1977 niet van valsheid 
beticht werd en dus bewijskracht had 
en dat blijkens dat stuk de betekening 
was gedaan aan eiser in persoon onder 
afgifte van een afschrift, het verzet van 
de procureur des Konings ontvankelijk 
en gegrond heeft verklaard en bevolen 
heeft dat eiser ge!nterneerd zou blijven, 

terwijl uit de bewoordingen van eisers 
conclusie blijkt dat die conclusie een 
betichting van valsheid inhield in de zin 
van artikel 1319 van het Burgerlijk 
Wetboek of, wat op hetzelfde neerkomt, 
een valsheidsincident opwierp in de zin 
van de artikelen 895 en 896 van het 
Gerechtelijk Wetboek, waaruit volgt 
dat de bestreden beslissing de bij de 
artikelen 1319, 1320 en 1322 aan die 
conclusie toegekende formele bewijs
kracht schendt, 

terwijl de Hoge Commissie tot bescher
ming van de maatschappij het verzet 
van de procureur des Konings niet 
ontvankelijk en gegrond mocht verklaren 
noch mocht bevelen dat eiser zou 

ge!nterneerd blijven, zonder daarbij reke
ning te houden met de beweerde akte 
van betekening van 22 november 1977 
die van valsheid was beticht, waaruit 
volgt dat de Commissie, doordien zij 
die beslissing heeft genomen zonder haar 
uitspraak daarover uit te stellen en zelfs 
zonder vooraf te hebben uitgemaakt, 
na verhoor van de als openbaar ministerie 
fungerende officier, of er al dan niet 
grond bestond tot uitstel van de uit
spraak, de rechten van eisers verdediging 
heeft geschonden die gewaarborgd zijn 
bij de artikelen 897 van het Gerechtelijk 
Wetboek en 460 van het Wetboek van 
Strafvordering ; 

en doordat althans uit de motivering 
van de bestreden beslissing niet is op te 
maken om welke redenen niet kon worden 
aangenomen dat eisers conclusie een 
vaJsheidsincident inhield, waaruit volgt 
dat de bestreden beslissing niet naar de 
eis van artikel 97 van de Grondwet met 
redenen is omkleed : 

Overwegende dat uit de bewoordingen 
van zijn conclusie voor de Hoge Com
missie tot bescherming van de maat
schappij niet blijkt dat het eisers bedoe
ling is geweest tegen de akte van beteke
ning van het verzet van de procureur des 
Konings van 22 november 1977 een 
valsheidsvordering in te stellen om die 
akte te doen verbeteren en met de 
waarheid te doen stroken ; 

Dat waar die conclusie zich dus op 
valsheid beroept, zij niet meer doet dan 
gewoon ontkennen ; 

Overwegende dat de Hoge Commissie 
tot bescherming van de maatschappij 
bijgevolg, door te beslissen dat de 
betekening van 22 november 1977 niet 
van valsheid werd beticht en derhalve 
bewijskracht had, en door zonder uitstel 
van uitspraak te verklaren dat het 
verzet van de procureur des Konings 
ontvankelijk was, de formele bewijs
kracht van eisers conclusie noch de in het 
middel aangevoerde rechten van de 
verdediging heeft geschonden ; 

Overwegende dat eiser voor het overige 
in zijn conclusie niet betoogde dat, 
doordien die conclusie zich op valsheid 
beriep, zij een betichting van valsheid 
opleverde; 

Overwegende dat, bij gebreke van 
conclusie dienaangaande, de Hoge Com
missie tot bescherming van de maat
schappij er niet toe gehouden was nog 
nader de gegevens te bepalen die zij aan 
haar beslissing ten grondslag legde ; dat 
met de enkele vaststelling dat ten deze 
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geen betichting van valsheid bestond, 
die beslissing regelmatig met redenen is 
omkleed; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen ; 

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

Om die redenen, verwerpt de voor
ziening. 

8 februari 1978.- 2e kamer.- Voor
zitter, de H. Legros, raadsheer waar
nemend voorzitter.- Verslaggever, Mevr. 
Raymond-Decharneux.- Gelijkluidende 
conclusie, de H. Declercq, advocaat
generaal.- Pleiter, de H. Bayart. 

2e KAMER. - 8 februari 1978. 

1 o JEUGDBESCHERMING. - WElT 
VAN 8 APRIL 1965, ARTIKElL 52 EN 53. 
- VooRLOPIGE BElWARINGSMAATRE
GElLEN. - MATERIELE ONMOGELIJK
HEID OM ElElN P ARTICULIER OF ElElN 
INSTELLING TE VINDEN DIE DEl MINDER
JARIGEl DADELIJK KAN OPNEMElN TEN 
EliNDEl VOORLOPIG VOOR ZIJN BElW ARING 
IN TE STAAN. - VASTSTElLLING. 
BElOORDELING DOOR DE RECHTElR. -
GRENZEN. 

20 JEUGDBESCHERMING. - WET 
VAN 8 APRIL 1965, ARTIKElL 52 EN 53. 
- VOORLOPIGE BEWARINGSMAATREl
GELElN. - BE GRIP. 

1° De beoordeling van de materiele onmoge
lijkheid om een particulier of een instel
ling te vinden die een minderjarige 
dadelijk kan opnemen teneinde vo01·lopig 
voo1· zijn bewa1·ing in te staan, als 
bepaald bij de artikelen 52 en 53 van 
de wet van 8 april 1965 betreffende de 
jeugdbescherming, staat in gemoede 
aan de 1·echter die, met inachtneming van 
alle jeitelijke omstandigheden van de 
zaak en behoudens conclusie dienaan
gaande, zijn beslissing daarover regel
matig met redenen omkleedt en wettelijk 
verantwoordt door die onmogelijkheid 
vast te stellen; deze moet niet noodzakelijk 
blijken uit stukken die de jeugdrechtbank 
bij het dossier zou dienen te voegen. 

2° De voorlopige maatregel, bepaald bij 
artikel 53 van de wet van 8 april 1965 
betreffende de jeugdbescherming, is even
goed een wijze van bewaring als de in 
artikel 52 bedoelde maatregel en vult deze 
niet aan. 

(FARJANI.) 

ARREST (vertaling). 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 21 november 1977 gewezen 
door het Hof van Beroep te Brussel, 
jeugdkamer ; 

Over de drie middelen samen, 
het ee1·ste, afgeleid uit de schending van 

de artikelen 97 van de Grondwet, 52 en 53 
van de wet van 8 april 1965 betreffende 
de jeugdbescherming, 

do01'dat, eerste onderdeel, het arrest 
vermeldt dat cc artikel 53 niet veronder
stelt dat vooraf een bij artikel 52 bepaalde 
maatregel getroffen werd, maar de 
vaststelling vereist dat een bij dat 
artikel bedoelde maatregel niet kan 
worden ten uitvoer gelegd, ten deze 
onmogelijk is >> en zodoende in het onge
wisse laat of het onaantastbaar en in 
feite beslist dat een bij artikel 52 van de 
wet van 8 april 1965 bedoelde maatregel 
niet kon worden ten uitvoer gelegd dan 
wel naar rechte oordeelt dat de beroepen 
beschikking zonder meer mocht volstaan 
met de vermelding dat de jeugdrechter 
zich in de onmogelijkheid bevond een bij 
artikel 52 bedoelde maatregel te nemen ; 

tweede onderdeel, het arrest niet ant
woordt op de conclusie waarin eiser 
betoogde dat de wet van 8 april 1965 
van openbare orde is en derhalve uit het 
dossier moet blijken of de voorwaarden 
die artikel 53 van die wet gesteld heeft 
voor de mogelijkheid om een minder
jarige voorlopig maar voor niet langer 
dan vijftien dagen in een huis van arrest 
te bewaren, inderdaad vervuld zijn ; 
zulks bij vergelijking van de beschikking 
van 7 november 1977 met het proces
verbaal van het verhoor dat de jeugd
rechter die zelfde dag van de minderjarige 
had afgenomen, niet het geval bleek te 
zijn, doordien de motivering van de 
beroepen beschikking louter een gebruike
lijke formule was die niet met de waarheid 
strookte noch met een echte en eerlijke 
nazoeking van een particulier of een 
instelling die de minderjarige dadelijk 
kon opnemen ; 
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het tweede, afgeleid uit de sohending 
van artikel 97 van de Grondwet, 

do01·dat het arrest eerst vermeldt dat 
de eerste reohter behoorde na te gaan 
welke van de brede waaier mogelijke 
uitbestedingen ten deze de meest ge
sohikte was met het oog op de persoon
lijkheid van de minderjarige en op de aan 
deze ten laste gelegde nieuwe feiten, en 
vervolgens vrede neemt met de enkele 
vaststelling van de eerste reohter dat het 
feitelijk onmogelijk is dadelijk een 
instelling te vinden die de minderjarige 
kan opnemen, 

terwijl eiser betoogde dat geen enkel 
stuk van het aan de hogere reohter over
gelegd dossier uitwees dat de eerste 
reohter inderdaad de nodige natrekkingen 
had gedaan, aileen bij mislukking waar
van artikel 53 van de wet van 8 april 1965 
betreffende de jeugdbesoherming wette
lijk toepassing kon vinden, 

waaruit volgt dat de beslissing op 
tegenstrijdige gronden berust en derhalve 
niet regelmatig met redenen is omkleed ; 

het de1·de, afgeleid uit de sohending van 
artikel 97 van de Grondwet, 

doo1·dat, bij zijn antwoord op het middel 
waarbij eiser in zijn oonolusie deed 
gelden dat de enige vermelding van de 
instelling zoals die in de beroepen besohik
king voorkomt, niet strookte met een 
eohte en eerlijke nazoeking van een 
partioulier die de minderjarige dadelijk 
kon opnemen, de reohter in hager beroep, 
bij een met de ondubbelzinnige tekst van 
de besohikking strijdige uitlegging, oor
deelt dat die enkele vermelding te kennen 
geeft dat de jeugdreohter de uitbesteding 
bij een partioulier hoe dan ook uitsloot, 

waaruit volgt dat de beslissing niet 
regelmatig met redenen is omkleed : 

Overwegende dat artikel 53 van de wet 
van 8 april 1965 toelaat dat de jeugd
reohtbank een minderjarige voorlopig 
in een huis van arrest doet bewaren 
« indien het feitelijk onmogelijk is een 
partioulier of een instelling te vinden 
die de minderjarige dadelijk kan op
nemen, en alzo de in artikel 52 bedoelde 
maatregelen niet kunnen worden ten 
uitvoer gelegd '' ; 

Overwegende dat die onmogelijkheid 
in gemoede ter beoordeling staat van de 
reohter die, met inaohtneming van alle 
feitelijke omstandigheden van de zaak 
en behoudens oonolusie dienaangaande, 
zijn beslissing daarover regelmatig met 
redenen omkleedt en wettelijk verant-

woordt door die onmogelijkheid vast te 
stellen, welke niet noodzakelijk dient te 
blijken uit stukken die de jeugdreohtbank 
bij het dossier zou dienen te voegen ; 

Overwegende dat de bij artikel 53 
omsohreven voorlopige maatregel even
geed een wijze van bewaring is als de in 
artikel 52 bedoelde maatregelen, en deze 
laatste niet aanvult; 

Overwegende dat het arrest oordeelt 
« dat een bewaringsmaatregel .. . dient 
gehandhaafd te worden " ten aanzien van 
eiser, en vermeldt dat aangezien de 
feitelijke mogelijkheid ontbreekt om 
« een partioulier of een instelling " te 
vinden die hem dadelijk kan opnemen 
en die de aan zijn geval aangepaste 
veiligheidsvoorwaarden vervult, de bij 
artikel 53 van de wet van 8 april 1965 
bepaalde maatregel dient gehandhaafd te 
worden; 

Overwegende dat uit de voorgaande 
redengeving blijkt dat het bestreden 
arrest eisers oonolusie beantwoordt ; 

Overwegende dat het arrest regelmatig 
met redenen omkleed en wettelijk verant
woord is; 

Dat de middelen niet kunnen worden 
aangenomen ; 

En overwegende dat de substantiele of 
op straffe van nietigheid voorgesohreven 
reohtsvormen in aoht zijn genomen en 
de beslissing overeenkomstig de wet is 
gewezen; 

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

8 februari 1978.- 2e kamer.- Voor
zitter, de H. Legros, raadsheer waar
nemend voorzitter. - V erslaggever, de 
H. Stranard. - Gelijkluidende conclusie, 
de H. Krings, advooaat-generaal. -
Pleiter, de H. Vrielynok (van de balie te 
Brussel). 

Op dezelfde dag is een arrest in dezelfde 
zin gewezen in zake Mesbah, op voor
ziening tegen een arrest van 21 november 
1977 van het Hof van Beroep te Brussel, 
jeugdkamer. 
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2e KAMER. - 8 februari 1978. 

AANSPRAKELIJKHEID (BUITEN 
OVEREENKOMST). - RAMING VAN 
DE SCHADE « EX JEQUO ET BONO ll, 

WETTIGHEID.- VooRWAARDEN. 

De door een ongeom·loofde daad ve?·om·
zaakte sohade wordt wettelijk ex aequo 
et bono geraamd door de reohter, die de 
reden aangeeft waa?·om de door een pa;rtij 
voorgestelde berekeningswijze niet kan 
wm·den aangenomen en die de onmoge
lijkheid vaststelt om het juiste bedrag 
van de sohade te bepalen bij gebrek aan 
vaststaande toetsingsg?·onden (1). (Art. 97 
Grondwet; art. 1382 B.W.) 

<< LA BELGIQUE INDUSTRIELLE ll, GEMElEN
SOHAPPELIJKE KAS VAN VERZEKERING 
TEGEN ARBEIDSONGEVALLEN, T, NESCA.) 

ARREST (vertaling). 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 14 oktober 1977 in hager 
beroep gewezen door de Correctionele 
Rechtbank te Luik ; 

Overwegende dat het vonnis enkel 
uitspraak doet over de burgerlijke be
langen; 

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

doordat het bestreden vonnis de vergoe
ding die aan eiseres verschuldigd is uit 
hoofde van een bij Navarro bestaande 
arbeidsongeschiktheid van 4% en die 
de eerste rechter had vastgesteld bij 
kapitalisatie, van 148.174 frank tot 
75.000 frank verlaagt, op grand namelijk 
van de verklaring « dat de deskundige tot 
het be~luit gekomen is dat de blijvende 
invaliditeit niet leidt tot professionele 
ongeschiktheid in het thans door Navarro 
uitgeoefende beroep maar wel diens 
beroepsactiviteit zou kunnen beperken 
bijaldien hij een werk zou moeten 
uitvoeren dat vaak zware inspanning 
vergt; dat Navarro ten tijde van de 
consolidatie 47 jaar oud was en waar
schijnlijk niet van beroep zal veranderen 
ook niet bij verandering van werkgever ; 
dat zijn materiels schade dus lager ligt 

(1) Cass., 11 maart 1977 (.Arr. cass., 1977, 
biz. 759). 

dan zijn invaliditeitspercentage en der
halve niet dient vergoed te worden per 
kapitalisatie maar ex aequo et bono dient 
geraamd te worden "• 

terwijl eiseres in haar eerste conclusie 
voor de correctionele rechtbank heeft 
doen gelden « dat volgens dokter Bon
homme, gerechtelijk deskundige, de let
sels geconsolideerd waren op 4 augustus 
1974; dat hij van oordeel is dat er een 
blijvende gedeeltelijke ongeschiktheid 
bestaat van 4 percent ; dat het invalidi
teitspercentage niet wordt betwist ; dat 
het slachtoffer handarbeider is en ten 
tijde van het ongeval werkzaam was als 
electromonteur ; dat hij op de arbeids
markt niets dan zijn fysische kracht en 
vaardigheid aan te bieden heeft ; dat de 
vermindering van dat fysisch potentieel 
derhalve een materiels schade oplevert 
waarvoor de aansprakelijke derde vergoe
ding verschuldigd is ; .. . dat op de ex 
a6quo et bono raming niet mag worden 
teruggevallen dan wanneer de rechter 
geen andere toetsingsgrond ten dienste 
staat ; dat ten deze dient rekening 
gehouden te worden met de ten gevolge 
van het ongeval verminderde waarde 
van de geschiktheid ; dat die waarde 
bekend is vermits zij haar uitdrukking 
vindt in de bezoldiging die het slacht
offer, zonder het ongeval, ten tijde van 
de consolidatie zou genoten hebben, zegge 
de som van 325.507 frank; ... dat moet 
rekening gehouden worden met de munt
ontwaarding van 4 percent ; .. . dat oak 
moet gerekend worden met de invloeds
tijd van de schade, dit is de professionele 
overleving van het slachtoffer "• op welke 
conclusie het vonnis niet regelmatig 
noch passend van antwoord dient (schen
ding van artikel 97 van de Grondwet); 

te?·wijl de rechter de door het slachtoffer 
van een ongeoorloofde daad geleden 
schade niet ex aequo et bono mag ramen 
dan indien hij, quod non, de redenen 
aangeeft waarom enerzijds de door 
partijen voorgestelde ramingsgronden 
dienen afgewezen te worden en anderzijds 
de raming niet ex aequo et bono kan 
gebeuren bij gebrek aan vaststaande 
toetsingsgronden (schending van de arti
kelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk 
Wetboek): 

Overwegende dat het beroepen vonnis 
aan de hand van het basisloon, het 
invaliditeitspercentage en de leeftijd van 
het slachtoffer de vergoeding gekapitali
seerd had die aan de in Lorente Navarro's 
rechten getreden eiseres was toegewezen ; 

Dat eiseres de rechter in hager beroep 
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ve.rzocht die beslissing om de in het 
m1ddel vermelde redenen te bevestigen ; 

Overwegende dat de rechter in hager 
beroep op d~ in het middel aangehaalde 
gronden beshst heeft dat een mathema
tisch berekende vergoeding niet kon 
worden toegewezen en de schade ex 
aequo et bono diende geraamd te worden · 

Dat het vonnis aldus de redenen aan~ 
geeft waarom enerzijds de door eiseres 
voorgestelde ramingswijze niet kan 
worden aangenomen en anderzijds de 
schade niet dan in aile billijkheid te 
ramen is; 

Overwegende dat het vonnis zijn 
beslissing regelmatig met redenen om
kleedt en wettelijk verantwoordt · 

Dat het middel niet kan word~n aan
genomen; 

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

8 februari 1978.- 2e kamer.- Voor
zitter, Baron Richard, voorzitter. -
Ve1·slaggever, de H. Stranard. - Gelijk
luidende conclusie, de H. Ballet, advocaat
generaal. - Pleiter, de H. Fally. 

2e KAMER. - 8 februari 1978. 

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN. STRAFZAKEN. 
STRAFVORDERING. - CONCLUSIE. -
BESLISSING DIE, DOOR TE STEUNEN 
OP BEPAALDE FEITELIJKE GEGEVENS, 
ANDERE OF TEGENSTRIJDIGE FEITE· 
LIJKE GEGEVENS IN DE CONCLUSIE 
VERMELD, VERWERPT.- REGELMATIG 
MET REDENEN OMKLEDE BESLISSING. 

Regelmatig met 1·edenen omkleed is de 
beslissing die, door te steunen op 
bepaalde jeitelijke gegevens, in de 
conclusie uiteengezette andere of tegen
strijdige jeitelijke gegevens verwerpt ( 1). 
(Art. 97 Grondwet.) 

(KECH R. EN A., T. BOULANGER 
EN NATIONAAL VERBOND 

VAN SOCIALISTISCHE MUTUALITEITEN.) 

ARREST (vertaling). 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 

vonnis, op 9 september 1977 in hager 
beroep gewezen door de Correctionele 
Rechtbank te Luik; 

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

dom·dat het vom1is, net als de eerste 
rechtt;r, de telastleggingen ten aanzien 
van mser bewezen verklaart, hem tot een 
geldboete van 2.000 frank veroordeelt 
de medebeklaagde Boulanger vrijspreekt' 
eiser aansprakelijk stelt voor de schade~ 
lijke gevolgen van het ongeval, aan 
de tegen hem burgerlijke partij gestelde 
schadevergoeding toewijst en de recht
bank onbevoegd verklaart om van de 
civielrechtelijke vordering van eiseres 
tegen Boulanger kennis te nemen, op 
grand : dat eiser, nadat hij het kruispunt 
reeds opgereden was, gestopt is om een 
wagen door te laten die van rechts uit de 
rue Bois-de-Breux kwam gereden; dat 
eiser toegeeft zijn wagen opnieuw in 
bewe~ng te hebben gebracht zonder de 
van hnks komende motorrijder Boulanger 
te hebben opgemerkt ; dat deze laatste 
nochtans vijfentwintig tot dertig meter 
van het kruispunt vandaan was en dus 
binnen .. eisers gezichtsveld lag ; dat die 
motorriJder op die afstand, bij het zien 
van de stilstaande eiser, niet in staat 
was een ontwijkingsmaneuver uit te 
voeren of zelfs te remmen ; dat eisers 
wagen ongeveer een meter achteruit
gegaan is doordat de rue Bois-de-Breux 
waarin hij reeds stilstond, naar Fieron
Chenee toe afhelt ; dat Boulanger niet 
mag verweten worden dat hij met een 
overdreven snelheid zou gereden hebben ; 
dat zulks bewezen wordt zowel door het 
getuigenis van de heer Raskin als door 
het feit dat eisers wagen niet zijdelings 
verplaatst werd ondanks het gewicht 
van het motorrijwiel dat, vermeerderd 
met het gewicht van de bestuurder onge-
veer 280 kilogram bedroeg, ' 

terwijl de rechtbank met die reden
geving niet regehnatig noch passend 
antwoordt op de voor haar genomen 
conclu~ie waarin de eisers deden gelden 
dat mt het strafdossier blijkt 1 o dat 
Boulanger verklaart : cc Ik reed· met een 
snelheid van 60 kilometer per uur » • 
2° dat bij het begin van de door Boulange~ 
bereden rue Bois-de-Breux een verkeers
teken staat waarbij de snelheid beperkt 
wordt tot 40 kilometer per uur ; go dat bij 

(1) Raadpl. cass., 12 oktober 1977 (Arr. 
cass., 1977, biz. 198). 
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het uitkomen van de bocht het zicht voor 
Boulanger ongeveer 50 meter bedroeg 
terwijl eiser een zicht had van om en bij 
de 35 meter ; 4° dat Boulanger verklaart 
dat hij 25 meter verwijderd was van 
de Volvo die zich opnieuw in beweging 
zou hebben gezet ; dat hij bij een snelheid 
van 40 kilometer per uur ten hoogste 
16 meter nodig had om te stoppen ; 
5o dat waar eiser verklaart : « de motor 
reed met een hoge snelheid anders zou 
ik hem gezien hebben )), hij in zijn ver
klaring bevestigd wordt door de gegevens 
van het dossier, aangezien hij, met een 
zicht van om en bij de 35 meter, over twee 
seconden dertig beschikte om de 50 kilo
meter per uur rijdende motor te berner
ken ; 60 dat de hevigheid van de botsing 
wijst op overdreven snelheid van Boulan
ger, gelet op de schade aan de Volvo en 
op het feit dat Boulanger over het dak 
van de Volvo heen werd geslingerd en 
zes meter verder neergekomen is ; 7° dat 
de oorzaak van het ongeval aileen gelegen 
is in de overdreven snelheid van Boulan
ger die de door verkeerstekens opgelegde 
en wegens een zichtbelemmerende bocht 
verantwoorde snelheidsbeperking tot 
40 kilometer per uur niet in acht heeft 
genomen ; waaruit volgt dat het vonnis 
in strijd is met de voormelde wets
bepaling: 

Overwegende dat, om de telastleg
gingen ten aanzien van eiser bewezen te 
verldaren en verweerder Boulanger vrij 
te spreken, het vonnis er enerzijds op 
wijst dat, wanneer eiser zich opnieuw in 
beweging heeft gezet, de alsdan 25 of 
30 meter van het kruispunt verwijderde 
verweerder binnen zijn gezichtsveld lag 
en dat verweerder op die afstand bij het 
zien van de stilstaande eiser niet in staat 
was een ontwijkingsmaneuver uit te 
voeren of zelfs te remmen ; dat het vonnis 
anderzijds vermeldt dat zowel blijkens 
het getuigenis van de heer Raskin als 
blijkens het feit dat eisers wagen niet 
zijdelings werd verplaatst ondanks het 
gewicht van het motorrijwiel dat, ver
meerderd met het gewicht van de 
bestuurder, zowat 280 kilogram bedroeg, 
aan verweerder niet mag verweten 

(1) Raadpl. cass., 2 mei 1930 (Bull. en Pas., 
1930, I, 197); DABIN, « Le contri'ile de la 
puissance paternelle », Jow•n. t1·ib., 1947, 
blz. 19; DELNOY-MARGREVE, « Ministere pu
blic et autorite parentale apres la loi du 
8 avril 1965 », Rev. orit. ju1•ispr. belge, 1969, 
blz. 350 en 351; DE PAGE, Traite, I, nr. 821; 

worden dat hij met een overdreven 
snelheid zou gereden hebben; 

Overwegende dat het vonnis aldus de 
gegevens vermeldt waarop het zijn 
beslissing steunt en zodoende antwoordt 
op de in het middel weergegeven con
clusie die zich op andersluidende of 
strijdige gegevens beroept; 

Dat het middel feitelijke grondslag 
mist; 

En overwegende dat, ten aanzien van 
de beslissing op de strafvordering ten 
laste van eiser, de substantiele of op 
straffe van nietigheid voorgeschreven 
rechtsvormen in acht zijn genomen en de 
beslissing overeenkomstig de wet is 
gewezen; 

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

8 februari 1978.- 2• kamer.- Voor
zitter, Baron Richard, voorzitter. -
Vm·slaggever, Mevr. Raymond-Dechar
neux. - Gelijkluidende conclusie, de 
H. Ballet, advocaat-generaal. - Pleite1·s, 
de HH. Fally en Houtekier. 

1 e KAMER. - 9 februari 1978. 

JEUGDBESCHERMING. - WET VAN 
8 APRIL 1965. - 0NTZETTING VAN DE 
OUDERLIJKE MACHT. - WET DIE GEEN 
BEPERKING INHOUDT VAN DE VROEGER 
AAN DE RECHTBANKEN TOEGEKENDE 
BEVOEGDHEDEN VOOR DE CONTROLE 
OP DE UITOEFENING VAN DE OUDER
LIJKE MACHT. 

De bepalingen van de wet van 8 ap1·il 1965 
bet?·effende de jeugdbescherming, waarbij 
de ontzetting van de ouderlijke macht 
wordt geregeld, houden geen beperking 
in van de bevoegdheid, die de ?'echter 
aan de wet ontleent, om de uitoefening 
van de ouderlijke macht te controleren ( 1). 
(Artt. 32 tot 34 Wet van 8 april1965.) 

Rep. p1•at. d1·. belge, v 0 Puissance paternelle, 
nr. 375, en vo Tribunaux pour enfants, nr. 8; 
zie cass., 7 april 1943 (Bull. en Pas., 1943, I, 
132), 18 december 1950 (ibid., 1951, I, 257) 
en 1 juni 1959 (ibid., 1959, I, 996): het bezoek
recht is een verbrokkeling van het recht van 
bewaring. 
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(MARCHOUL, T. HEIJSE EN DE WITTE.) 

ARREST (vertaling). 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 4 januari 1977 door het Hof 
van beroep te Brussel gewezen ; 

Over het middel afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 302, 372, 373 van 
het Burgerlijk Wetboek, 32, 33 van de 
wet van 8 april1965 betreffende de jeugd
bescherming en, voor zoveel nodig, 1279, 
1280 van het Gerechtelijk Wetboek en 
97 van de Grondwet, 

doo1·dat het arrest beslist dat er geen 
aanleiding is om het bezoekrecht van de 
verweerders te onderwerpen aan de 
voorwaarde dat het kind niet in contact 
mag worden gebracht met zijn vader, 
op grond aileen « dat een dergelijke 
beperking, die door appeilante (thans 
eiseres) wordt gevraagd, tot gevolg zou 
hebben dat de vader van het kind, 
althans gedeeltelijk, uitgesloten zou wor
den van de rechten van de ouderlijke 
macht, zonder daarvan, overeenkomstig 
artikel 33 van de wet van 8 april 1965, 
door de bevoegde rechter te zijn ontzet "• 

terwijl de rechterlijke macht een recht 
van controle op de ouderlijke macht 
heeft ; de uitoefening van dat recht 
leidt tot het recht om maatregelen tegen 
de misbruiken te nemen en met name om 
de aan de ouderlijke macht verbonden 
bevoegdheden te beperken, te wijzigen 
en te verleggen ; de inwerkingtreding 
van de wet van 8 april1965, evemnin als 
de inwerkingtreding van de wet van 
15 mei 1912, tot doel en tot gevolg heeft 
gehad in de weg te staan aan de bevoegd
heid, die de rechter aan de wet ontleent, 
om in het belang van het kind de uit
oefening van de ouderlijke macht te 
controleren teneinde de minderjarige 
tegen elk misbruik te beschermen of hem 
te beveiligen tegen een situatie die zijn 
belangen kan schaden ; het verbod om 
tijdens de uitoefening van het bezoek
recht van de grootouders een kind met 
zijn vader samen te brengen niet een, 
zelfs gedeeltelijke, ontzetting van de 
rechten van de ouderlijke macht vormt, 
zoals ze in artikel 33 van de wet van 
8 april 1965 is omschreven, zodat het 
arrest niet mocht weigeren het bezoek
recht te onderwerpen aan de voorwaarde 
dat het kind niet in contact mocht worden 
gebracht met zijn vader, op grond alleen 
dat een dergelijke voorwaarde inbreuk 
zou maken op artikel 33 van de wet van 
8 april 1965, welke grond in rechte 

onjuist is omdat hij de in het middel 
vermelde wetsbepalingen schendt : 

Overwegende dat de bepalingen van 
de wet van 8 april 1965 betreffende de 
jeugsbescherming, waarbij de ontzetting 
van de ouderlijke macht wordt geregeld, 
geen beperking inhouden van de bevoegd
heid, die de rechter aan de wet ontleent, 
om de uitoefening van de ouderlijke 
macht te controleren ; 

Overwegende dat het arrest een bezoek
recht toekent aan de grootouders van 
vaderszijde van het kind van eiseres doch 
weigert dat recht te onderwerpen aan de 
voorwaarde, welke eiseres vroeg, het 
kind niet in contact te brengen met zijn 
vader, op grond aileen dat een dergelijke 
beperking «tot gevolg zou hebben dat de 
vader van het kind, althans gedeeltelijk, 
uitgesloten zou worden van de rechten 
van de ouderlijke macht, zonder daarvan, 
overeenkomstig artikel 33 van de wet van 
8 april 1965, door de bevoegde rechter 
te zijn ontzet >> ; 

Dat het arrest aldus zijn beslissing 
niet wettelijk verantwoordt ; 

Dat het middel gegrond is ; 

Om die redenen, vernietigt het bestre
den arrest ; beveelt dat van dit arrest 
melding zal worden gemaakt op de kant 
van de vernietigde beslissing ; houdt de 
kosten aan en zegt dat de feitenrechter 
erover zal beslissen ; verwijst de zaak 
naar het Hof van Beroep te Bergen. 

9 februari 1978.- 1e kamer.- Voor
zitter, de H. Trousse, raadsheer waar
nemend voorzitter. - Verslaggever, de 
H. Meeus. - Gelijkluidende conclttsie, 
de H. Charles, advocaat-generaal. 
Pleite1·, de H. Bi.itzler. 

1 e KAMER. - 9 februari 1978. 

lO ADVOCAAT.- VERSCHIJNING VOOR 
DE GERECHTEN. - GEVOLMACHTIGDE 
DIE NIET VAN ENIGE VOLMACHT MOET 
DOEN BLIJKEN, BEHALVE INDIEN DE 
WET EEN BIJZONDERE LASTGEVING 
VEREIST. 

2D VENNOOTSCHAPPEN.- HANDELS
VENNOOTSCHAP.- AKTE VAN RECHTS
PLEGING VAN EEN ADVOCAAT.- HOGER 
BEROEP INGESTELD BIJ EEN DOOR EEN 
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ADVOOAAT ONDERTEKEND VERZOEK
SOHRIFT. - ADVOOAAT DIE IN DIE 
AKTE VAN HOGER BEROEP VERKLAART 
OP TE TREDEN NAMENS EEN REOHTS
PERSOON DIE BEHOORLIJK IS GEIDENTI
FIOEERD DOOR VERMELDING VAN ZIJN 
BENAMING, ZIJN REOHTSKARAKTER EN 
ZIJN MAATSOHAPPELIJKE ZETEL. -
ADVOOAAT DIE WETTELIJK VERMOED 
WORDT EEN REGELMATIGE LASTGEVING 
TE HEBBEN GEKREGEN OM DIT HOGER 
BEROEP IN TE STELLEN. 

go ADVOOAAT. - AKTE VAN REOHTS
PLEGING VAN EEN ADVOOAAT. 
HOGER BEROEP INGESTELD BIJ EEN 
DOOR EEN ADVOOAAT ONDERTElKElND 
VERZOElKSOHRIFT. - ADVOOAAT DIEl 
IN DE AKTE VAN HOGER BEROEP 
VERKLAART OP TE TREDEN NAMElNS 
EEN REOHTSPERSOON DIE BEHOORLIJK 
IS GEIDENTIFIOElElRD DOOR VElRMElL
DING VAN ZIJN BElNAMING, ZIJN RElOHTS
KARAKTER EN ZIJN MAATSOHAPPEl
LIJKE ZElTEL. ADVOCAAT DIE 
WETTELIJK VERMOED WORDT EEN 
REGELMATIGE LASTGEVING TE HEBBEN 
GEKREGEN OM DIT HOGER BEROEP IN 
TE STELLEN. 

40 VENNOOTSOHAPPEN.- HANDELS
VENNOOTSOHAP.- AKTE VAN REOHTS
PLEGING NAMENS EEN REOHTSPERSOON. 
-RECHT VAN DE PARTIJ TEGEN WIE 
ZIJ WORDT AANGEVOERD. - GEREOH
TELIJK WETBOEK, ARTIKEL 70g. -
DRAAGWIJDTE EN GEVOLGEN. 

1° De advocaat tTeedt vooT alle ge1•echten 
op als gevolmachtigde zondeT daa?·toe 
van enige volmacht te moeten doen 
blijken, behalve indien de wet een bij
zonde?'e lastgeving ve?'eist (1). (Art. 440 
G.W.) 

2° en go De advocaat die in een akte van 
?'echtspleging, met name in een akte 
van hogeT be?·oep, ve?·klaa?·t op te t?'eden 
namens een ?'echtspe?'soon, te?·wijl hij 
deze ?'echtspe1•soon identificee?'t doo?' 
ve?·melding van zijn benaming, zijn 
?'echtskamkteT en zijn maatschappelijke 
zetel, is wettelijk ve1·moed daa?·toe een 
?'egelmatige lastgeving te hebben ge
k?·egen van een bevoegd o?·gaan van die 
?'echtspe?·soon ( 2). 

(1) (2) en (3) Raadpl. de arresten van de 
Raad van State van 3 mei 1973 en de noot 
(Jou?'n. t1•ib., 1973-1974, blz. 397 en vlg.). 
Raadpl. ook het verslag Van Reepinghen, in 
Oode judiciai?'e et son anneroe, Bruylant, 1967, 
blz. 419. 

CASSATIE, 1978. 

4° De bepaling van a?'tikel 703, de?'de en 
vie?'de lid, van het Ge?'echtelijk Wetboek, 
volgens welke de pa?'tij tegen wie een 
akte van ?'echtspleging namens een 
?'echtspe?'soon wo?'dt inge?'oepen, het ?'echt 
heejt om in elke stand van het geding 
te eisen dat deze Techtspe?'soon haa?' de 
identiteit meedeelt van de natuu?'lijke 
pe?'sonen die zijn o?'ganen zijn, wannee?' 
die identiteit niet wo?'dt ve?'meld in de 
akte, en het vonnis ave?' de zaak kan 
wo?'den uitgesteld zolang aan deze 
vo?'de?'ing niet is voldaan, hebben tot 
doel aan die paTtij de mogelijkheid te 
bieden de inlichtingen te ve?'lc?·ijgen 
waa?'op zij ?'echt heeft (g). 

(NAAMLOZE VENNOOTSOHAP 
«CONDOR UNITAS ))' T. OASTELLOTTI 

EN NAAMLOZE VENNOOTSOHAP 
« EUROBEL )),) 

ARREST (ve?'taling), 

HET HOF ; - Gelet op de bestreden 
arresten, op 8 april 1976 en 2 novembe1• 
1976 door het Hof van Beroep te Brussel 
gewezen; 

Over het tweede en het derde middel 
samen, afgeleid, 

het tweede, uit de schending van de 
artikelen 1g15, 1g52 van het Burgerlijk 
Wetboek, 440, lid 2, 728, lid 1, 848, 849 
van het Gerechtelijk Wetboek en 97 van 
de Grondwet, 

doo?'dat het arrest van 8 april 197 6 
zegt dat het beginsel volgens hetwelk de 
advocaat verschijnt als gevolmachtigde 
van de partij zonder dat hij van enige 
volmacht moet doen blijken " echter 
slechts van toepassing is op de door de 
procesgemachtigde verrichte handelingen 
als bewezen is dat hij regelmatig met de 
zaak werd belast)) en hieruit afieidt dat 
de verweerders het bewijs mochten eisen 
dat de beslissing om hoger beroep in 
te stellen van het wettelijk of statutair 
bevoegd orgaan uitging, 

en doo?'dat het arrest van 2 november 
1976 de in het arrest van 8 april 1976 
vermelde beginselen toepast en beslist dat 
het hoger beroep van de procesgemach
tigde van eiseres niet ontvankelijk is, 
omdat dienaangaande geen beslissing 
werd genomen door het « daartoe be
voegde )) orgaan, 

te?'wijl, ee?'ste onde?·deel, het tegenstrijdig 
is te verklaren, enerzijds, zoals het arrest 
van 8 april 1976 doet, dat de advocaat 
verschijnt als gevolmachtigde van de 

22-2 
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partij zonder dat hij van enige volmacht 
moet doen blijken, hetgeen impliceert 
dat een advocaat geacht wordt om 
namens zijn client in rechte te ver
schijnen een volmacht te hebben ge
kregen die, als de client een vennoot
schap is, hem geldig door de vennootschap 
werd gegeven via haar bevoegde organen 
en, anderzijds, dat de verweerders het 
bewijs mogen eisen dat de advocaat van 
eiseres inderdaad door haar gemachtigd 
was om hoger beroep in te stellen ; de 
tegenstrijdigheid in het arrest van 8 april 
1976 een schending van artikel 97 van de 
Grondwet vormt ; 

tweede onde1·deel, de wet vermoedt dat 
een advocaat die een proceshandeling 
verricht de client vertegenwoordigt 
namens wie hij optreedt, behalve indien 
wordt aangetoond dat de client deze 
handeling niet, zelfs stilzwijgend, heeft 
gelast, toegelaten of bekrachtigd ; de 
bestreden arresten, door eiseres te ver
plichten het bewijs te leveren dat de 
advocaat die namens haar voor het hof 
van beroep verscheen gemachtigd werd 
om zulks te doen, de artikelen 1315, 1352 
van het Burgerlijk Wetboek, 440, lid 1, 
728, lid 1, 845 en, voor zoveel nodig, 848 
en 849 van het Gerechtelijk Wetboek 
schenden; 

het de1·de, uit de schending van de 
artikelen 1134, 1984, 1985, 1987, 1989 
van het Burgerlijk Wetboek, 440, lid 2, 
728, lid 1, 848, 849 van het Gerechtelijk 
W etboek en 97 van de Grondwet, 

doordat het arrest van 8 april 1976, 
zonder te betwisten dat het verzoek
schrift van hoger beroep werd onder
tekend door de advocaat die eiseres voor 
de eerste rechters had vertegenwoordigd, 
beslist dat de verweerders het bewijs 
mochten eisen dat de beslissing om hoger 
beroep in te stellen van het wettelijk of 
statutair bevoegd orgaan uitging, 

en doordat het arrest van 2 november 
1976 beslist dat het hoger beroep van de 
procesgemachtigde van eiseres niet ont
vankelijk is omdat dienaangaande geen 
beslissing werd genomen door " het 
daartoe bevoegd orgaan )), 

te1·wijl een namens een persoon ver
richte proceshandeling slechts van on
waarde kan worden verklaard indien deze 
die handeling niet, zelfs stilzwijgend, 
heeft gelast, toegelaten of bekrachtigd ; 
de bestreden arresten, door te eisen dat 
eiseres aantoont dat zij werkelijk haar 
mandataris heeft gelast om hoger beroep 
in te stellen, zonder na te gaan of eiseres 
haar mandataris had toegelaten om 

namens haar hoger beroep in te stellen, 
zowel de regels inzake de vertegen
woordiging in rechte van de partijen 
door een advocaat schenden (schending 
van de artikelen 440, lid 2, 728, lid 1, 
848 en 849 van het Gerechtelijk Wetboek) 
als de regels volgens welke iedere persoon 
een mandataris kan belasten om namens 
hem een welbepaalde rechtshandeling 
te verrichten (schending van de arti
kelen 1134, 1984, 1985, 1987 en 1989 
van het Burgerlijk Wetboek), en althans 
hun beslissing doen steunen op niet 
passende gronden (schending van arti
kel 97 van de Grondwet) : 

Overwegende dat, naar luid van 
artikel 440, lid 2, van het Gerechtelijk 
W etboek, de advocaat verschijnt als 
gevolmachtigde van de partij zonder 
dat hij van enige volmacht moet doen 
blijken, behalve indien de wet een 
bijzondere lastgeving eist ; dat, buiten 
dat geval, een advocaat die voor een 
rechtscollege van de rechterlijke orde 
een proceshandeling verricht en die in de 
akte van rechtspleging enkel verklaart 
op te treden namens een rechtspersoon 
die behoorlijk is gei:dentificeerd door de 
vermelding van zijn benaming, zijn 
rechtskarakter en zijn maatschappelijke 
zetel, wettelijk wordt vermoed daartoe 
een regelmatige lastgeving te hebben 
gekregen van een bevoegd orgaan van 
die rechtspersoon ; 

Overwegende dat dit vermoeden niet 
onwederlegbaar is ; dat, krachtens arti
kel 848 van het Gerechtelijk Wetboek, 
een proceshandeling die namens een 
persoon wordt verricht zonder dat deze 
die handeling, zelfs stilzwijgend, heeft 
gelast, toegelaten of bekrachtigd, op 
verzoek van een gedingvoerende partij 
van onwaarde kan worden verklaard ; 
dat een partij dus mag verklaren dat de 
beslissing om die handeling te verrichten 
niet werd goedgekeurd door de organen 
van de rechtspersoon en niet van de 
rechtspersoon uitgaat, doch dat de 
bewijslast rust op de partij welke die 
betwisting opwerpt en dat zij zich er niet 
toe kan beperken aan te voeren dat het 
haar niet mogelijk is de regelmatigheid 
van de handeling na te gaan ; 

Overwegende, weliswaar, dat in dit 
verband, volgens artikel 703, leden 3 en 4, 
van het Gerechtelijk W etboek, de partij 
tegen wie een namens een rechtspersoon 
verrichte proceshandeling wordt inge
roepen het recht heeft, in ellce stand van 
het geding, te eisen dat deze rechts
persoon haar de identiteit mededeelt 
van de natuurlijke personen die zijn 
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organen zijn wanneer die identiteit niet 
wordt vermeld in de akte, en het vonnis 
over de zaak kan worden uitgesteld 
zolang aan deze vordering niet is voldaan ; 
dat deze regel door de wetgever echter 
slechts is gegeven met het oog op een 
gewettigde informatie van die partij, bij 
wijze van inlichting, en dat deze mede
deling op zichzelf nog niet bewijst dat de 
aldus namens de rechtspersoon verrichte 
handeling door deze niet werd toege
laten; 

Overwegende dat uit de vaststellingen 
van het arrest van 8 april 1976 en uit de 
stukken van het geding blijkt dat, naar 
luid van een door een advocaat onder
tekend verzoekschrift, de eisende ven
nootschap, waarvan dat verzoekschrift 
enkel melding maakte van de benaming, 
het rechtskarakter en de maatschappe
lijke zetel, alsmede van het inschrijvings
nummer in het handelsregister, ver
klaarde hoger beroep in te stellen tegen 
een vonnis van de rechtbank van koop
handel, doch dat de verweerders bij 
conclusie betwistten dat de beslissing om 
hoger beroep in te stellen door een orgaan 
van deze vennootschap werd genomen 
en hieruit afieidden dat het hoger beroep 
niet ontvankelijk was ; 

Overwegende dat, na erop gewezen te 
hebben dat de advocaat van eiseres, 
krachtens artikel 440 van het Gerechtelijk 
W etboek, vermoed wordt binnen de 
grenzen van zijn lastgeving te hebben 
gehandeld, zodat « deze vraag niet wordt 
betvorist "• het arrest van 8 april 1976 
beslist « dat dit vermoeden slechts van 
toepassing is op de door de proces
gemachtigde verrichte handelingen als 
bewezen is dat hij regelmatig met de zaak 
werd belast " en dat " de gei'ntimeerden 
(thans de verweerders) het bewijs mogen 
eisen dat de beslissing om hoger beroep 
in te stellen van het wettelijk of statutair 
bevoegd orgaan uitgaat " ; 

Dat het arrest aldus een miskenning 
inhoudt van de draagwijdte van het 
wettelijk vermoeden van artikel 440 van 
het Gerechtelijk Wetboek en van de 
regels betreffende de last van het bewijs 
ter bestrijding van dit wettelijk ver
moeden; 

Overwegende dat, om te beslissen dat 
het hoger beroep niet ontvankelijk is, 
het arrest van 2 november 1976 erop 
wijst dat de raad van beheer van eiseres, 
bij een in het Staatsblad van 18 mei 1968 
bekendgemaakte beslissing, aan haar 
directeur, de heer Thys, en aan haar 
onderdirecteur, de heer Ponsaerts, elk 
afzonderlijk, onder meer de bevoegdheid 
heeft toegekend om in rechte op te 

treden, en dat het vaststaat dat de 
beslissing om hoger beroep in te stellen 
niet van een van hen uitgaat ; dat het 
arrest hieruit afieidt dat tot het hoger 
beroep niet werd besloten door een 
statutair daartoe bevoegde persoon ; 

Overwegende dat deze vaststellingen 
niet uitsluiten dat een bevoegd orgaan 
van eiseres kon beslissen hoger beroep 
in te stellen of een mandataris kon 
belasten die beslissing te nemen ; 

Dat die vaststellingen, derhalve, niet 
voldoende zijn om het wettelijk ver
moeden van artikel 440 van het Gerech
telijk Wetboek te ontzenuwen en dat 
het arrest zijn beslissing niet wettelijk 
verantwoordt ; 

Dat de middelen gegrond zijn ; 

Om die redenen, vernietigt de bestre
den arresten ; beveelt dat van dit arrest 
melding zal worden gemaakt op de kant 
van de vernietigde beslissingen ; houdt 
de kosten aan en zegt dat de feitenrechter 
erover zal beslissen; vervorijst de zaak 
naar het Hof van Beroep te Bergen. 

9 februari 1978.- 1e kamer.- Voor
zitte1', de H. Trousse, raadsheer waar
nemend voorzitter. - Ve1·slaggever, de 
H. Oloson. - Gelijkluidende conclusie, 
de H. Charles, advocaat-generaal. 
Pleiter, de H. VanRyn. 

1 e KAMER. - 9 februari 1978. 

HOGER BEROEP. - BURGERLIJKE ZA
KEN.- AKTI!J VAN HOGER BEROEP.
AKTE WAARBIJ DE GEINTIMEERDE 
WORDT GEDAGVAARD OM TE VERSCHIJ
Nl!JN << BINNEN DE WETTELIJKE TERMIJN 
VAN ACHT DAGEN"· - GEEN NIETIGI!J 
AKTE. 

De termijn voor ve1·schijning die luidens 
artikel 1057, 7°, van het Gerechtelijk 
Wetboek in de akte van hoge1· beroep 
moet worden ve1·meld en die, k1·achtens 
artikel1042, acht dagen bedmagt, zoals 
zulks is vastgesteld bij artikel 707 van 
hetzelfde wetboek, is een minimum
te1·mijn, die overeenkomstig de a?·ti
kelen 52 en 53 van datzelfde wetboek 
berekend wordt vanaf de dag na die 
van de akte van hoge1· be1•oep en, in de 
1·egel, eindigt bij het verstrijken van de 
achtste dag. Niet nietig is dan ook de 
akte van hager be1'0ep waarbij de 
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ge~ntimeerde gedagvaard wordt om te 
verschijnen « binnen de wettelijke ter
mijn van acht dagen, d.i. bij het ver
strijken van die acht dagen >> (1). 

(OUDENNE1, T. N.A.AMLOZE VENNOOTSOHAP 
<<DE VERENIGDE l\'IJllESTERS ».) 

ARREST (vertaling). 

HET HOF;- Ge1et op het bestreden 
arrest, op 2 december 1976 door het Hof 
van Beroep te Brussel gewezen ; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 52, 53, 
702, inzonderheid 5°, 707, 708, 709, 710, 
861, 862, inzonderheid § 1, l 0 , en § 2, 
1042 en 1057, inzonderheid 7°, van het 
Gerechtelijk Wetboek, 

doordat het arrest de akte van hoger 
beroep van verweerster geldig verklaart 
waarin vermeld staat << dat ge'intimeerde 
(thans eiseres) haar verklaring van 
verschijning moet doen optekenen binnen 
de wettelijke termijn, dit is acht dagen », 
op grond dat die alde van hoger beroep 
<<de bij artikel 1057 van het Gerechtelijk 
Wetboek voorgeschreven vermeldingen 
bevat », 

terwijl de termijn voor de verschijning 
die, volgens artikel 1057, 7°, van het 
Gerechtelijk Wetboek, op straffe van 
nietigheid in de akte van hoger beroep 
moet worden vermeld, dat is, ingevolge 
artikel 1042, de bij artikel 707 van 
hetzelfde wetboek vastgestelde termijn 
van acht dagen, een minimum wacht
termijn is om de rechten van de verdedi
ging te waarborgen ; hieruit volgt dat de 
alde van hoger beroep, in de in arti
kel 1063 van het Gerechtelijk Wetboek 
genoemde gevallen waarin ze de dag van 
verschijning moet vermelden, nietig is 
als de erin vermelde datmn van ver
schijning de achtste dag is na die van de 
betekening van de akte van hoger beroep ; 
de akte van hoger beroep, in de gevallen 
waarin ze, zoals ten deze, enkel de termijn 
voor de verschijning moet vermelden, 
eveneens nietig is als ze de ge'intimeerde 
verplicht te verschijnen « bim1en de 
termijn van acht dagen », hetgeen be
tekent uiterlijk de achtste dag na die van 
de betekening van de akte van hoger 
beroep ; in die laatste gevallen, de akte 
van hoger beroep dus noodzakelijk moet 
vermelden dat de ge'intimeerde moet 

(1) Raadpl. cass., 11 april en 9 mei 1975 
. (A1·1·. cass., 1975, blz. 879 en 984) en de noot 1. 

verschijnen na het verstrijken van die 
termijn van acht dagen ; aileen door die 
formulering de ge'intimeerde kan weten 
dat hij na het verstrijken van de termijn 
van acht dagen nog geldig zijn verklaring 
van verschijning kan doen ; de termijn 
voor de verschijning krachtens arti
kel 1057 op straffe van nietigheid juist 
moet worden vermeld in de akte van 
hoger beroep en die nietigheid, ingevolge 
artikel 862 van hetzelfde wetboek, zelfs 
ambtshalve door de rechter moet worden 
uitgesproken, waaruit volgt dat het 
arrest, door de akte van hoger beroep 
van verweerster geldig te verklaren, alle 
in het middel vermelde bepalingen 
schendt: 

Overwegende dat verweerster bij ver
zoekschrift hoger beroep heeft ingesteld 
met vermelding van de plaats waar 
ge'intimeerde (thans eiseres) haar ver
klaring van verschijning moest doen 
optekenen « binnen de wettelijke termijn, 
dit is acht dagen »; 

Overwegende dat de termijn voor de 
verschijning die, volgens artikel 1057, 7°, 
van het Gerechtelijk Wetboek, in de akte 
van hoger beroep moet worden vermeld 
en die, krachtens de artikelen 707 en 1042 
van dit wetboek, minimum acht dagen 
bedraagt, een termijn is gedurende 
welke geen verstek kan worden ge
vorderd tegen de ge'intimeerde aan wie 
die termijn wordt toegekend om ter 
griffie zijn verklaring van verschijning te 
doen; 

Overwegende dat, krachtens de arti
kelen 52 en 53 van ditzelfde wetboek, 
die minimumtermijn wordt gerekend 
vanaf de dag na die van de aide van 
hoger beroep en, in de regel, eindigt bij 
het verstrijken van de achtste dag ; 

Overwegende dat het arrest, door vast 
te stellen dat, ten deze, de minimum
termijn van acht dagen in acht genomen 
werd en dat het verzoekschrift van hoger 
beroep de bij artikel 1057 van het 
Gerechtelijk W etboek voorgeschreven 
vermeldingen bevat, een juiste toepassing 
geeft aan de wet ; 

Dat het middel naar recht faalt ; 

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

doordat het arrest de akte van hoger 
beroep van verweerster geldig verklaart 
waarin vermeld staat « dat ge'intimeerde 
haar verklaring van verschijning moet 
doen optekenen binnen de wettelijke 
termijn, dit is acht dagen », met name op 
grond dat de vermelding « binnen de 
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wettelijke termijn, dit is acht dagen » 
zich houdt aan « de minimumtermijn 
van acht dagen », 

terwijl volgens de klare en duidelijke 
bewoordingen van de akte van hager 
beroep van verweerster gei'ntimeerde 
(thans eiseres) verplicht was te ver
schijnen binnen een termijn van acht 
dagen, dat wil zeggen uiterlijk de 
achtste dag na de betokening van de 
akte van hager beroep ; volgens de klare 
en duidelijke bewoordingen van die 
akte van hager beroep dus een termijn 
van ten hoogste acht dagen aan gei:nti
meerde (thans eiseres) werd gegeven om 
haar verklaring van verschijning voor 
het hof van beroep te doen, waaruit 
volgt dat het arrest aan de akte van 
hager beroep van verweerster een draag
wijdte toekent die onverenigbaar is met 
de bewoordingen ervan en de bewijs
kracht van die akte van hager beroep 
miskent: 

Over het middel van niet-ontvanke
lijkheid door verweerster tegen het middel 
opgeworpen en hieruit afgeleid dat het 
middel bij gebrek aan belang niet 
ontvankelijk is ; 

Overwegende dat uit het antwoord 
op het tweede middel blijkt dat het 
arrest wettelijk beslist dat verweerster 
niet verplicht was eiseres een termijn 
van meer dan acht dagen toe te kennen 
om ter griffie van het hof van beroep haar 
verklaring van verschijning te doen ; 

Dat het middel derhalve bij gebrek 
aan belang niet ontvankelijk is ; 

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

9 februari 1978.- 1e kamer.- Voor
zitter, de H. Trousse, raadsheer waar
nemend voorzitter. - Verslaggever, de 
H. Clason. - Gelijkluidende conclusie, 
de H. Charles, advocaat-generaal. -
Pleiters, de HH. Kirkpatrick en L. Simont. 

1e KAMER.- 10 februari 1978. 

1° AANSPRAKELIJKHEID (BUITEN 
OVEREENKOMST).- OORZAKELIJK 
VERBAND TUSSEN FOUT EN SCHADE.-
0NAANTASTBARE BEOORDELING, IN 
FEITE, DOOR DE RECHTER. 

2° REDENEN VAN DE VONNISSEN 
EN ARRESTEN. - BURGERLIJKE 
ZAKEN. - CONCLUSIE. - BESLISSING 
DIE, DOOR TE STEUNEN OP BEPAALDE 
FEITELIJKE GEGEVENS, ANDERE OF 
TEGENSTRIJDIGE FEITELIJKE GEGEVENS 
IN DE CONCLUSIE VERMELD, VERWERPT. 
- REGELMATIG MET REDENEN OM· 
KLEDE BESLISSING. 

3° REDENEN VAN DE VONNISSEN 
EN ARRESTEN. - BURGERLIJKE 
ZAKEN.- CONCLUSIE.- MIDDEL DAT 
TER ZAKE NIET MEER DIENEND IS 
WEGENS DE VASTSTELLINGEN VAN DE 
RECHTER. - GEEN VERPLIOHTING VOOR 
DE RECHTER OP DIT MIDDEL TE ANT· 
WOORDEN. 

4° CASSATIEMIDDELEN. - BuRGER
LIJKE ZAKEN.- MIDDEL DAT OP EEN 
ONJUISTE UITLEGGING VAN DE BESTRE· 
DEN BESLISSING BERUST. - MIDDEL 
DAT FEITELIJKE GRONDSLAG MIST. 

1° De rechter beoordeelt op onaantastbare 
wijze in feite of er al dan niet een oorza
kelijk vm·band tussen fout en schade 
bestaat (1). (Artt. 1382 en 1383 B.W.) 

2° Regelmatig met ?'edenen omkleerl is de 
beslissing die, door te steunen op 
bepaalde feitelijke gegevens, ande?'e of 
tegenstrijdige gegevens, in de conclusie 
uiteengezet, verwe?·pt (2). (Art. 97 
Grondwet.) 

3° De rechter is niet ve1·plicht te antwoorden 
op een in conclusie voorgedragen middel 
dat tm· zake niet meer dienend is wegens 
een vaststelling van zijn beslissing (3). 
(Art. 97 Grondwet.) 

4° Feitelijke gronrlslag mist het middel 
dat op een onjuiste uitlegging van de 
bestreden beslissing berust ( 4). 

(TEUGELS EN NAAMLOZE VENNOOTSCHAP 
« THE OCEAN », T. NAAMLOZE VENNOOT· 
SCHAP « ALGEMENE ONDERNEMINGEN 
R. BELMANS EN C0 »EN RENCKENS.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 

(1) Cass., 4 oktober 1977, sttpra, biz. 152. 
(2) Raadpi. cass., 19 januari 1977 (.Arr. 

cass., 1977, biz. 563) en 8 februari 1978, 
sup1•a, biz. 686. 

(3) Cass., 4 november 1977, supra, biz. 285. 
(4) Cass., 22 december 1977, supra, biz. 498. 
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arrest, op 14 juni 1976 door het Hof van 
Beroep te Antwerpen gewezen ; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 1382, 1383 
van het Burgerlijk Wetboek, 42 van 
Titel II van het Algemeen Reglement 
voor de Arbeidsbescherming, goedge
keurd door het besluit van de Regent 
van 11 februari 1946 houdende goed
keuring van de Titels I en II van voor
noemd reglement, zoals gewijzigd door 
artikel 2 van het koninklijk besluit van 
1 juli 1966, 465 van Titel III van het 
Algemeen Reglement voor de Arbeids
bescherming, goedgekeurd door het be
sluit van de Regent van 27 september 
194 7 houdende goedkeuring van de 
Titels III, IV en V van voornoemd 
reglement, 467 van voornoemd reglement 
zoals gewijzigd door artikel 1 van het 
koninklijk besluit van 15 oktober 1955, 
566 van voornoemd reglement zoals 
gewijzigd door artikel 2 van het konink
lijk besluit van 21 april 1958, en wat 
betreft littera e door artikel 1 van het 
koninklijk besluit van 16 juli 1959, 571 
van voornoemd reglement, zoals ge
wijzigd door artikel 2 van het koninklijk 
besluit van 21 april 1958, en 97 van de 
Grondwet, 

doordat, om de benadeelde, eiser, 
uitsluitend aansprakelijk te verklaren 
voor het door hem opgelopen ongeval 
en zijn eis alsmede de vordering van 
eiseres, de verzekeraar-arbeidsongevallen 
van zijn werkgever die wettelijk in de 
rechten van eiser tegenover de derde, 
aansprakelijk voor het ongeval, was 
getreden, tegen de verweerders af te 
wijzen, het arrest 1° verklaart << dat de 
ruimte ongetwijfeld, voor wie er binnen
kwam, het aspect vertoonde van een zo 
goed als voltooide doch nog niet effectief 
in gebruik genomen loods, opslagplaats 
of garage ; dat zelfs in een voltooide en 
in werking zijnde garage vaak open 
smeerputten enjof trapopeningen aan
wezig zijn, vaak enkel omgeven door 
een lage opstaande rand, wat slechts een 
zeer twijfelachtige bescherming uitmaakt 
en een mogelijk struikelen niet denk
beeldig maakt ; dat iemand die een 
dergelijke ruimte betreedt de aanwezig
heid van open smeerputten enjof trap
openingen kan verwachten, wat bij 
voorbeeld niet het geval zal zijn in een 
voor bewoning bestemd en voltooid 
huis », 2° de plaats van de val beschrijft 
als zijnde << een opening in de vloer, 
1,40 mop 1,80 m, met het brede gedeelte 
tegen de muur, die de trapopening (was) 
waarin de metalen trap moest komen, 

die door derde verweerder Renckens 
moest worden geleverd en die nog niet 
geplaatst was (welke trap moest leiden 
tot een daarneven gelegen smeerput) », 
3o vaststelt << dat de luchtblazer (waaraan 
eiser moest werken) hoven de linker 
achterhoek van de trapopening hangt 
en dat op het ogenblik van het ongeval 
er v66r de trapopening drie betonijzers 
uit de vloer omhoog staken die volgens 
de verbalisanten het struikelen mogelijk 
maakten » ; dat noch de smeerput, noch 
de trapopening afgesloten of aangeduid 
waren ; dat << er juist v66r de trapopening 
ook een werkbank stond ; dat dus wie 
op een bepaalde afstand recht v66r de 
trapopening stond deze onmogelijk kon 
zien wegens de aanwezigheid van de 
werkbank », en 4° aangaande de fout van 
eiser beslist << dat Teugels derhalve 
onvoorzichtig is geweest door niet naar 
de grond te kijken terwijl hij daar met 
een ladder rondliep en achter een werk
bank moest komen waar hij niet kon 
doorheen kijken, te meer daar hij, om 
aan de blazer te geraken, langs een grote, 
open en onbeschermde smeerput moest 
lopen wat hem zeker tot oplettendheid 
had moeten aanzetten ; dat hij de trap
opening kon zien van zodra hij naast 
de werkbank was en hij dus alleszins nog 
enkele stappen moet hebben gedaan, 
terwijl niets meer hem belette de opening 
te zien, die trouwens juist onder een raam 
was gelegen en dus zeker niet in de 
duisternis lag; dat het derhalve uit
sluitend zijn eigen onoplettendheid was 
die het voor hem zeer erge ongeval 
veroorzaakte n ; 

teTwijl de ruimte, zoals bepaald en 
beschreven door het arrest, aan ver
scheidene door de wet verplicht gestelde 
kenmerken moet voldoen, die ter be
scherming van de arbeiders wettelijk 
worden voorgeschreven ; de arbeiders 
in beginsel er op mogen rekenen dat de 
werkruimte die zij betreden aan die 
wettelijke vereisten voldoet en dat hun 
normaal gedrag in dergelijke werkruimte 
bijgevolg veronderstelt dat aan die 
wettelijke maatregelen werd voldaan ; 
in het bijzonder het Algemeen Reglement 
voor de Arbeidsbescherming, waarnaar 
door de eisers in hun conclusie uitdrukke
lijk werd verwezen en dat toepasselijk is 
op aile werkplaatsen en opslagplaatsen 
(artikel 28), bepaalt, qua veiligheid en 
bescherming tegen vallen, dat << de 
welputten, regenputten, kommen, vaten, 
vergaarbakken en om het even welke 
openingen, indien zij voor de arbeiders 
gevaar bieden, behoorlijk moeten bedekt 
of met stevig opgestelde leuningen, 
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van minstens 1 meter hoog, omschut 
worden>> (artikel 42, alinea 1); meer in 
het bijzonder, artikel 465 van voornoemd 
reglement bepaalt, met betrekking tot 
bouwwerken, dat « elke opening die 
in de vloer van een gebouw wordt 
aangebracht behoorlijk dient bedekt 
of voorzien van : a) een of meer passende 
leuningen die tenminste op 1 meter 
hoog hoven de vloer zijn aangebracht >> 
(artikel 465, alinea 1) ; voorts artikel 571, 
dat toepasselijk is op garages, bepaalt, 
met betrekking tot kuilen voor voertuig
onderzoek : << o) wanneer de kuilen niet 
in gebruik zijn, worden ze overdekt met 
een aaneensluitende vloerbedekking of 
omringd door een stevig vastgehechte 
leuning >> (artikel 571, o) ; verder, ter 
besoherming van de arbeiders tegen een 
mogelijk struikelen in de werkplaats, door 
artikel 467 van hetzelfde reglement 
wordt bepaald, met betrekking tot bouw
werken, dat « elke spijker die uitsteekt 
en gevaar kan opleveren zal platgeslagen 
of uitgetrokken worden>> (artikel 467, 
derde alinea) ; artikel 566, d, bepaalt, 
met betrekking tot garages, dat « de 
garagevloer effen moet zijn >> ; ter be
oordeling van het gedrag van eiser en 
van de fout die hij tijdens de uitvoering 
van zijn werk zou hebben gepleegd 
door niet de nodige oplettendheid aan 
de dag te leggen om zijn val in de 
trapopening, terwijl hij met een ladder 
rondliep, en om het struilmlen over de 
betonijzers die uit de grond staken te 
voorkomen, rekening moet worden ge
houden met het gedrag van een normaal 
oplettende persoon, geplaatst in dezelfde 
omstandigheden ; dit criterium door het 
arrest op verkeerde wijze wordt gehan
teerd aangezien de beschrijving, door 
het arrest, van het werklokaal waarin 
eiser zijn werk moest uitvoeren geen 
rekening houdt met de niet-naleving 
van de reglementaire maatregelen die ter 
bescherming van de arbeiders die derge
lijke werkruimte betreden verplicht zijn 
gesteld ; deze leemte de beoordeling van 
eisers fout in rechte aantast ; het arrest 
derhalve de artikelen 1382 en 1383 van 
het Burgerlijk W etboek schendt, de in 
het middel beoogde reglementaire bepa
lingen miskent en zodoende de arti
kelen 42, 465, 467, 566, 571 van het 
Algemeen Reglement voor de Arbeids
bescherming schendt, en niet <c wettelijk >> 
is gemotiveerd (schending van artikel 97 
van de Grondwet) : 

Overwegende dat het arrest vaststelt 
dat betonijzers uit de grond staken en dat 
de trapopening niet was voorzien van 

een leuning ; dat het verder de gedraging 
van het slachtoffer ontleedt ; dat het 
uiteindelijk beslist dat de enige oorzaak 
van het ongeval de onoplettendheid van 
het slachtoffer is ; 

Overwegende dat het middel aanvoert 
dat het ontbreken van een leuning en het 
uitsteken van betonijzers inbreuken zijn 
op de artikelen 28, 42, lid 1, 465, 467, 566, 
d, en 571, o, van het Algemeen Reglement 
voor de Arbeidsbescherming, dat derhalve 
het slachtoffer er mocht op vertrouwen 
dat geen open put zonder leuning zou 
voorkomen en geen betonijzers zouden 
uitsteken, en dat het arrest dit rechtmatig 
vertrouwen bij de beoordeling van de 
gedraging van het slachtoffer en van het 
oorzakelijk verband niet heeft in acht 
genomen; 

Overwegende dat het hof van beroep 
onder de rubriek << III. Feitelijke Ele
menten >> twee hypothesen vermeldt, met 
name dat het slachtoffer gestruikeld is 
over betonijzers die uitstaken of dat het 
slachtoffer eenvoudig in de put is gestapt ; 
dat de rechter door verder zijn aandacht 
uitsluitend toe te spitsen op het eenvoudig 
in de put stappen impliciet doch zeker 
te kennen geeft dat de hypothese van het 
struikelen over de betonijzers van de hand 
wordt gewezen ; 

Overwegende dat de eisers in hun 
conclusie in hoger beroep artikel 42 van 
het Algemeen Reglement uitdrukkelijk 
hebben ingeroepen, dat voorschrijft put
ten te dekken of te omheinen ; dat het 
arrest hierop antwoordt dat « zelfs in 
een voltooide en in werking zijnde 
garage vaak open smeerputten enjof 
trapopeningen aanwezig zijn n, zodat 
a fortiori in een cc loods of opslagplaats 
die klaarblijkelijk nog niet in bedrijf 
genomen werd >> het slachtoffer er niet 
mocht op vertrouwen dat geen « open 
smeerput en/of trapopeningen zouden 
voorhanden zijn >> ; 

Overwegende dat thans de artike
len 467 en 566, d, van het Algemeen 
Reglement worden ingeroepen in verband 
met betonijzers die uitstaken; dat echter, 
zoals hoger werd uiteengezet, de 
hypothese van het struikelen over deze 
ijzers van de hand werd gewezen ; 

Dat ook de artikelen 28, 465, 571, o, 
van het Algemeen Reglement in het 
middel worden aangehaald die verband 
houden met het ontbreken van leuning ; 
dat ze niets toevoegen aan het stelsel 
gegrond op artikel 42 ; 

Overwegende dat, nu de rechter in 
feite en dienvolgens soeverein beslist 
dat de enige oorzaak van het ongeval de 
onoplettendheid van het slachtoffer is, 
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het arrest de artikelen 1382 en 1383 van 
het Burgerlijk Wetboek niet schendt; 

Dat het middel niet kan aangenomen 
worden; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 1382, 
1383, 1384 van het Burgerlijk Wetboek, 
42 van Titel II van het Algemeen 
Reglement voor de Arbeidsbescherming, 
goedgekeurd door het besluit van de 
Regent van 11 februari 1946 houdende 
goedkeuring van de Titels I en I~. -:an 
voornoemd reglement, zoals geWIJZigd 
door artikel 2 van het koninlclijk besluit 
van 1 juli 1966, 465 van Titel III van het 
Algemeen Reglement voor de Arbeids
bescherming goedgekeurd door het be
sluit van de Regent van 27 september 
194 7 houdende goedkeuring van de 
Titels III, IV en V van voornoemd 
reglement, 467 van voornoemd reglement, 
zoals gewijzigd door artikel 1 van het 
koninklijk besluit van 15 oktober 1955, 
566 van voornoemd reglement, zoals 
gewijzigd door artikel 2 :van het konink
lijk besluit van 21 apnl 1958, en wat 
betreft littera e, door artikel 1 van het 
koninklijk besluit van 16 juli 1959, 571 
van voornoemd reglement, zoa~s ~~
wijzigd door artikel 2 van het komnlcliJk 
besluit van 21 april 1958, en 97 van de 
Grondwet, 

doordat, na te hebben verlclaard dat 
" het ongeval plaatshad in een loads of 
opslagplaats die klaarblijkelijk nog niet 
in bedrijf werd genomen daar er geen 
personeel aanwezig was, waar noch 
controle- of onderhoudswerken werden 
uitgevoerd en waar verweerder Renckens 
nog verscheidene werken moest ver
richten of voltooien, dat de ruimte 
ongetwijfeld, voor wie er binnenkwam, 
het aspect vertoonde va~ een zo g<?ed ~ls 
voltooide doch nog met effectief Ill 
gebruik genomen loads, opslagplaats of 
garage, dat zelfs in een voltooide en in 
werking zijnde garage v:;tak open smee~
putten enjof trapopenmgen aanwezig 
zijn, vaak enkel omgeven door een lage 
opstaande rand, wat slechts een zeer 
twijfelachtige bescherming uitm~akt ~n 
een mogelijk struikelen. niet denkbee~~hg 
maakt dat iemand dw een dergehJke 
ruimte' betreedt de aanwezigheid van 
smeerputten enjof trapopeninge~ kan 
verwachten, wat bij voorbeeld met ~et 
geval zal zijn in een voor. bewonmg 
bestemd en voltooid huis », en na de 
plaats van de val te hebben beschreven 
als zijnde "een opening in de vloer, 1,40 
op 1,80 meter met het brede. gedeelte 
tegen de muur (die) de trapopenmg (was) 

die naar de smeerput (moest) leiden », 
en na te hebben vastgesteld dat « de 
luchtblazer (waaraan eiser moest werken) 
boven de linker achterhoek van de 
trapopening hangt en dat op het ogen~lik 
van het ongeval er v66r de trapopemng 
drie betonijzers uit de vloer omhoog 
staken, die volgens de verbalisanten het 
struikelen mogelijk maakten »,. dat noch 
de smeerput noch de trapopenmg waren 
afgesloten of aangeduid, dat er « juist 
v66r de trapopening ook een werkbank 
stand en dat wie op een bepaalde afstand 
recht v66r de trapopening stand deze 
onmogelijk (kon) zien wegens de aan
wezigheid van de werkbank », het arrest 
eiser uitsluitend aansprakelijk verlclaart 
voor het ongeval, het hoofdberoep van 
verweerder Renckens en het incidenteel 
beroep van verweerster gegrond ver
klaart het hoofdberoep van de eisers 
ongeg;ond verldaart en de eis van eiser 
tot vergoeding van de door hem opge
lopen letsels e~ schad~, .alsmede ~e 
vordering van eiSeres, die .m hoedamg
heid van verzekeraar-arbmdsongevallen 
ten belope van haar uitkeringen in de 
rechten van eiser tegenover de derde 
aansprakelijke voor het ongeval was 
getreden, afwijst om de redenen « dat een 
smeerput en/of trapopening in een ruimte 
die ldaarblijkelijk als g:arage moe~t 
dienst doen, geen gebrek m de z.aak IS 
en het niet-omheinen daarvan met als 
een fout kan worden beschouwd in 
oorzakelijk verband met de schade, dat, 
voor zover het plaatsen van de we~kbank 
op een vrij ongelukkige plaats m oor
zakelijk verband zou kUllllen staan met 
het ongeval, quod non, opgemerkt weze 
dat er niet kan worden uitgemaakt aan 
wie ze toebehoorde, noch wie ze er heeft 
geplaatst, dat de oorspronkelijke eisers 
desbetreffend de bewijslast dragen en 
geen enkel bewijselement nopens deze 
aangelegenheid verschaffen », 

terwijl, eerste ondm·deel, de eis~rs in 
conclusie voorhielden dat « zelfs In een 
bouw die niet. afgewerkt is, niet m?et 
worden verwacht dat zulke openmg 
(namelijk de trapopening) zou blijven 
bestaan zonder afdekking of afscherming, 
des te meer daar artikel 42 van het 
Algemeen Reglement. voor d~. Arbeids
bescherming dit mtdrukkehJk :voor
schrijft », zodat het arre~t, door met te 
antwoorden op het middel door .. de 
eisers geput uit voornoemde wettehJ~e 
bepaling, niet voldoende naar r~cht IS 
gemotiveerd (schending van artikel 97 
van de Grondwet); 

tweede onderdeel, een gebrek in de zaak 
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uitmaakt « elk abnormaal kenmerk van 
de zaak dat van die aard is dat het 
schade kan berokkenen >> ; ter beoordeling 
van het al dan niet bestaan van een 
gebrek in de zaak niet moet worden 
nagegaan of de zaak doo~ een ~ebrek 
is aangetast dat haar gebrmk verhmdert 
of onmogelijk maakt, maar wel, en 
uitsluitend, of de zaak een abnormaal 
kenmerk vertoont dat van die aard is 
dat het aan derden schade kan berok
kenen · derden erop mogen rekenen dat 
de za~k aan alle wettelijke en door 
strafmaatregelen gewaarborgde bescher
mingsmaatregelen beantwoordt, zodat 
het arrest, na het bestaan in de werk
ruimte te hebben vastgesteld van een 
niet afgesloten noch afgeschermde trap
opening, waarin de benadeelde w~s 
gevallen, alsmede het bestaan va~ cc dr~e 
betonijzers die v66r de trapopenmg mt 
de vloer omhoog staken », niet wettelijk 
kon beslissen dat die werkruimte, be
schreven door het arrest als zijnde cc een 
loods of opslagplaats », door geen gebrek 
was aangetast, zonder artikel 42 van het 
Algemeen Reglement voor de Arbeids
bescherming, dat toepasselijk is op al~e 
werkplaatsen en opslagplaatsen (artl
kel 28), te miskennen, volgens hetwel!>: 
een dergelijke opening degelijke afslm
ting of afscherming vereist, alsmede 
de artikelen 465 en 571 van hetzelfde 
reglement, die dezelfde verplichting voor
schrijven, meer bijzonder voo~ bouw
werken respectievelijk garagekmlen voor 
voertuigenonderzoek; het arrest even
eens artikel 467 van voornoemd regle
ment schendt, luidens hetwelk, bij bouw
werken, cc elke spijker die uitsteekt en een 
gevaar kan opleveren platgeslagen ~f 
uitgetrokken zal worden», alsmede artl
kel 566, d, luidens hetwelk de vloer van 
een garage cc effen >> moet zijn ; het 
arrest derhalve de artikelen 42, 465, 467, 
566 en 571 van voornoemd reglement 
schendt en het begTip cc gebrek van de 
zaak >> miskent (schending van a~~i
kel 1384, alinea 1, van het BurgerhJk 
Wetboek); het arrest overigens geen ant
woord geeft op de conclusie van de 
eisers waarin werd staande gehouden 
dat het bestaan van de betonijzers die 
uit de vloer omhoog staken en van ~~n 
grote werkbank die het onmogehJk 
maakte de daar achter gelegen trap
opening te zien een. gebrek van ?-e zaak 
uitmaakte (schendmg van art1kel 97 
van de Grondwet); de oorsprong noch de 
oorzaak van het gebrek van belang zijn, 
zodat cc het plaatsen van de werkbank 
op een vrij ongelukldge plaats >> het 
kenmerk van een . gebrek van de zaak 

inhield, ook al kon er niet worden 
uitgemaakt aan wie ze toebehoorde 
noch wie ze er had geplaatst ; het arrest 
derhalve niet passend is gemotiveerd 
(schending van artikel 97 van de Grand
wet); 

de1·de onde1·deel, luidens artikel 42 van 
het Algemeen Reglement voor de Ar
beidsbescherming, dat toepasselijk is op 
alle werkplaatsen en opslagplaatsen, 
cc om het even welke openingen, indien 
zij voor de arbeiders gevaar biede~, 
behoorlijk moeten bedekt of met stev1g 
opgestelde leuningen, van minstens een 
meter hoog, worden omschut >> ; de arti
kelen 465 en 571 van voornoemd regle
ment in dezelfde verplichting voorzien 
met betrekking tot bouwwerken respec
tievelijk garagekuilen voor voertuigen
onderzoek; het arrest derhalve de arti
kelen 42 465 en 571 van het Algemeen 
Regleme~t voor de Arbeidsbescherming 
alsmede de artikelen 1382, 1383 en 1384, 
alinea 3, van het Burgerlijk Wetbo.ek 
schendt door te beslissen dat cc het met 
omheinen van (een trapopening) niet 
als een fout kan worden beschouwd >> ; 

de artikelen 42, 465 en 571 van het 
Algemeen Reglement. yoor de A~bei~s
bescherming de pos1t1eve verphchtmg 
inhouden om cc om het even welke opening 
die voor de arbeiders gevaar kan bieden >> 

van een degelijke afscherming of afslui
ting te voorzien zodat cc een mogelijk 
struikelen denkbeeldig is >> ; het arrest, 
door te beslissen dat cc het niet-omheinen 
van een trapopening niet als een fout 
kan worden beschouwd in oorzakelijk 
verband met de schade », ogenschijnlijk 
om de reden dat cc zelfs in een voltooid en 
in werking zijnde garage vaak open 
smeerputten en/of trapopeningen zijn, 
vaak enkel omgeven door een lage op
staande rand, wat slechts een zeer 
twijfelachtige bescherming uitmaakt en 
een mogelijk struikelen niet denkbeeldig 
maakt », derhalve de artikelen 42, 465 en 
571 van het Algemeen Reglement voor 
de Arbeidsbescherming schendt ; het 
arrest dienvolgens niet voldoende naar 
recht is gemotiveerd (schending van 
artikel 97 van de Grondwet) : 

W at het eerste onderdeel betreft : 

Overwegende dat het arrest beschouwt 
dat cc zelfs >> in een voltooide en in werking 
zijnde garage (en dus a jo1·tiori in een 
cc loods of opslagplaats die klaarblijkelijk 
nog niet in bedrijf werd genomen », 
zoals ten deze), vaak open smeerputten 
en/of trapopeni~gen aanwez~(S zijn~ en 
cc dat iemand d1e een dergehJke rmmte 
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betreedt, de aanwezigheid van open 
(daarmede bedoelend : niet van om
heiningen voorziene) smeerputten enjof 
trapopeningen kan verwachten J> ; 

Dat het arrest zodoende eisers con
clusie, luidens welke zelfs in een bouw 
die niet afgewerkt is, zulke trap
openingen, niet voorzien van de voorge
schreven omheiningen, niet moeten 
worden verwacht, beantwoordt door ze 
tegen te spreken ; 

Dat het onderdeel feitelijke grondslag 
mist; 

W at het tweede onderdeel betreft : 

Overwegende dat uit het antwoord 
op het eerste middel blijkt dat het arrest 
de hypothese van het struikelen over 
betonijzers van de hand wijst; 

Overwegende dat het hof van beroep 
dan verder onderzoekt of bij het « een
voudig in de put stappen n het gebrek 
aan leuning enjof de ongelukkige plaats 
die de werkbank innam de oorzaak of 
een van de oorzaken zijn van het ongeval ; 
dat het arrest beslist dat bedoeld oor
zakelijk verband niet bestaat en dat 
integendeel het ongeval uitsluitend te 
wijten is aan de onoplettendheid van 
het slachtoffer ; 

Overwegende dat derhalve de vraag 
of het ontbreken van een leuning enjof 
de stand van de werkbank gebreken 
waren van de loods of opslagplaats zonder 
belang is, nu, hoe dan ook, het oorzake
lijk verband ontbreekt ; dat het arrest 
overigens niet tegenspreekt dat het om 
gebreken zou gaan ; 

Dat het onderdeel niet kan worden 
aangenomen ; 

Wat het derde onderdeel betreft : 

Overwegende dat het arrest niet beslist 
dat het niet-omheinen van de trap
opening niet als een fout kan worden 
beschouwd, maar dat het niet-omheinen 
van de trapopening ten deze niet kan 
worden beschouwd als een fout in 
oorzakelijk verband met de schade ; 

Overwegende dat het arrest zijn beslis
sing, luidens welke het niet-omheinen 
van de trapopening ten deze niet in 
oorzakelijk verband staat met de schade, 
niet laat steunen op de overweging dat 
zelfs in een voltooide en in werking zijnde 
garage vaak « open >> trapopeningen wor
den aangetroffen, maar op de nauw
keurige beschrijving van de omstandig
heden waarin het ongeval zich voordeed 
en de onvoorzichtige wijze waarop eiser 
zich daarbij gedroeg ; 

Dat het onderdeel, hetwelk op een 

verkeerde lezing van het arrest rust, 
feitelijke grondslag mist ; 

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

10 februari 1978.- 1e kamer.- Voor
zittm· en VerslaggeveT, de H. de Vreese, 
raadsheer waarnemend voorzitter. -
Gelijkluidende conclusie, de H. Ballet, 
advocaat-generaal. - Pleite1·s, de HH. 
Dassesse, A. De Bruyn, van Heeke 
en De Gryse. 

1e KAMER.- 10 februari 1978. 

1o BEWIJS.- BuRGERLIJKE zAKEN.
BEKENTENIS. BUITENGEREORTE
LIJKE BEKENTENIS.- DE UITVOERING 
VAN EEN RUISRUUROVEREENKOMST 
RAN DE BUITENGEREORTELIJKE BEKEN
TENIS OPLEVEREN VAN RET BESTAAN 
VAN DIE OVEREENKOMST. 

2o HUUR VAN GOEDEREN. - Hms
RUUROVEREENKOMST. - BEWIJS. -
BEKENTENIS. BUITENGEREORTE· 
LIJKE BEKENTENIS.- DE UITVOERING 
VAN EEN RUISRUUROVEREENKOMST 
RAN DE BUITENGEREORTELIJKE BEKEN • 
TENIS OPLEVEREN VAN RET BESTAAN 
VAN DIE OVEREENKOMST. 

1 o en 2° De uitvoering van een huishuu1·
ove1•eenkomst kan de buitengm·echtelijke 
bekentenis oplevm·en van het bestaan 
van die oveTeenkomst (1). (Artt. 1354 
en 1714 B.W.) 

(BARONES DE BERAULT EN BARONES 
VAN OLDENEEL TOT OLDENZEEL, 

T. GETTEMANS.) 

ARREST. 

HET HOF;- Ge1et op het bestreden 

(1) Raadpl. cass., 19 oktober 1944 (Bull. 
en Pas., 1945, I, 14), en noot 2, alsook DE 
PAGE, deel III, druk 1967, nr. 1032, en deel IV, 
druk 1972, nr. 525. 

Zie, wat het begrip « bekentenis , betreft, 
cass., 21 januari 1976 (Arr. cass., 1976, 
biz. 596). 
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vonnis, op 10 november 1976 in hager 
beroep gewezen door de Rechtbank van 
Eerste Aanleg te Brussel ; 

Over het middel afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 1315, 1354, 1356 
van het Burgerlijk Wetboek, 870 van 
het Gerechtelijk W etboek en 97 van de 
Grondwet, en van het algemeen rechts
beginsel dat het recht op verdediging 
bekrachtigt, 

doordat het bestreden vonnis het hager 
beroep gegrond verklaart en het beroepen 
vonnis hervormt op grand van de over
wegingen en vaststellingen « dat appellant 
(thans verweerder) sinds januari 1975 
1.000 frank betaalt aan de ge'intimeerden 
(thans de eiseressen), hetgeen tijdens de 
debatten door de gei'ntimeerden niet 
werd ontkend », dat, « nu de gei'nti
meerden sinds 1929 de bedoeling hebben 
gehad de kwestieuze onroerende goederen 
te verhuren en sinds januari 1975 niet 
hebben geweigerd de regelmatig gestorte 
bedragen van 1.000 frank in ontvangst 
te nemen, hun wil op voormelde sub
stitutie niet kan worden ontkend » en 
beslist dat « geen grove tekortkoming in 
hoofde van appellant aanwezig is daar 
hij sinds januari 1975 regelmatig 
1.000 frank betaalt », 

terwijl, eerste onderdeel, de bekentenis 
een uitdrukkelijke verklaring veronder
stelt van de partij tegen wie deze beken
tenis zal worden ingeroepen en het niet
ontkennen van een feit derhalve geen 
bekentenis kan uitmaken, zodat de 
rechter ten onrechte verweerder heeft 
ontslagen van het bewijs van het in het 
vonnis vermelde feit (schending van de 
artikelen 1315, 1354, 1356 van het 
Burgerlijk Wetboek en 870 van het 
Gerechtelijk Wetboek); 

tweede onderdeel, door de loutere ver
melding dat het feit dat appellant sinds 
januari 1975 1.000 frank betaalde aan de 
gei'ntimeerden tijdens de debatten « niet 
werd ontkend », zonder enige verklaring 
in deze zin te acteren, noch te verwijzen 
naar enig stuk waaruit deze omstandig
heid zou blijken, en evenmin de redenen 
aan te geven waarom hij voormeld feit 
als vaststaande acht, de rechter in de 
onzekerheid laat, daar het ingeroepen 
feit uit geen enkel stuk waarop het Hof 
vermag acht te slaan blijkt, of hij zijn 
beslissing stoelt op een element dat aan 
de tegenspraak werd onderworpen en 
aldus de controls van het Hof nopens 
de wettelijkheid van zijn beslissing, 
afgeleid uit de beweerde processuele 
houding van een van de partijen, on-

mogelijk maakt, zodat het vonnis niet 
naar behoren met redenen is omkleed 
(schending van alle in het middel inge
roepen wetsbepalingen, inzonderheid van 
artikel 97 van de Grondwet, en van het 
ingeroepen algemeen rechtsbeginsel) 

W at het eerste onderdeel betreft : 

Overwegende dat het vonnis de in
stemming van de eiseressen met de 
omzetting van de aanvankelijk overeen
gekomen prestatie in natura van de 
huurder in een huurprijs afieidt, niet uit 
het feit dat ze de betaling van de huur
prijs niet ontkenden, maar uit de 
omstandigheid dat ze sinds januari 1975 
niet hebben geweigerd de regelmatig 
gestorte bedragen in ontvangst te nemen, 
dit is uit de uitvoering van de wijzigende 
overeenkomst ; 

Overwegende dat de rechters, zonder 
de in het middel aangeduide wetsbepa
lingen te schenden, vermochten in deze 
uitvoering van de overeenkomst de 
buitengerechtelijke bekentenis ervan te 
zien; 

Dat het onderdeel faalt naar recht ; 

W at het tweeds onderdeel betreft : 

Overwegende dat de rechtbank het 
vaststaan van de uitvoering van de 
wijzigende overeenkomst stoelt op ver
scheidene gegevens, onder meer ver
weerders ongeschiktheid tot arbeid vanaf 
1 januari 1975, en sindsdien de betaling 
van duizend frank per maand en het in 
ontvangst nemen daarvan door de 
eiseressen ; 

Dat het onderdeel feitelijke grondslag 
mist; 

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

10 februari 1978.- 1e kamer.- Voor
zitte1' en Ve1·slaggever, de H. de Vreese, 
raadsheer waarnemend voorzitter. -
Gelijkluidende conclusie, de H. Tillekaerts, 
advocaat-generaal. - Pleiter, de H. 
VanRyn. 

F KAMER.- 10 februari 1978, 

1° CASSATIEMIDDELEN.- BuRGER
LIJKE ZAKEN.- MIDDEL GEGROND OP 
WETTELIJKE BEPALINGEN DIE NOCH 
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VAN OPENBARE ORDE NOCH DWINGEND 
ZIJN. - MIDDEL DAT NIET AAN DE 
FEITENRECHTER IS VOORGELEGD EN 
WAAROVER DEZE NIET OP EIGEN INITIA· 
TIEF HEEFT BESLIST.- NIEUW MID DEL. 
- NIET·ONTVANKELIJKHEID. 

2° OVEREENKOMST. - BINDENDE 
KRACHT TUSSEN DE PARTIJEN. 
RECHTER DIE AAN DE OVEREENKOMST 
DE UITWERKING TOEKENT DIE ZIJ, 
VOLGENS DE UITLEGGING DIE HIJ 
ERVAN GEEFT, WETTELIJK TUSSEN DE 
PARTIJEN HEEFT.- GEEN SCHENDING 
VAN ARTIKEL 1134 VAN HET BURGER· 
LIJK WETBOEK. 

1 ° N iettw en derhalve niet ontvankelij k 
tot staving van een voorziening in cas
satie in bu?·gerlijke zaken is het middel, 
gegrond op wettelijke bepalingen die 
noch de openbare orde raken noch 
dwingend zijn, dat niet aan de feiten
rechte?' is voorgelegd en waarover deze 
niet op eigen initiatiej heejt beslist ( 1). 

2° De bindende kracht van een overeen
komst wordt niet miskend dom· de 
?'echter die aan de ove?·eenkomst het 
gevolg toekent dat z~J, volgens de 
uitlegging die hij ervan geejt, wettelijk 
tussen de pa?·tijen heejt (2). (Art. 1134 
B.W.) 

(DE COS'I'ER EN BONNEVILLE, T. BREMS.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 3 januari 1977 door het Hof 
van Beroep te Antwerpen gewezen ; 

Over het middel afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 1134, 1135, 1181, 
1319, 1320, 1322, 1582, 1583, 1584, 1602, 
1984 en 1985 van het Burgerlijk Wetboek, 

doordat het arrest de door de eisers 
ingestelde vordering, die er toe strekte te 
horen zeggen dat verweerster het huis, 
gelegen te Willebroek, Dr. Persoonslaan 
nr. 13, aan de eisers had verkocht tegen 
de prijs van 1.450.000 frank, afwijst om 
de redenen dat geen door verweerster 
aan haar notaris gegeven schriftelijke 
lastgeving om te verkopen voorligt ; 
dat er wel een begin van bewijs door 
geschrift en een daad van uitvoering 

(1) Cass., 27 januari 1978, supra, biz. 640. 
(2) Cass., 3 februari 1978, supra, biz. 667. 

bestaan betreffende bepaalde opdrachten 
door verweerster aan haar notaris ge
geven, doch dat daaruit niet blijkt dat 
die verder reikten dan een opdracht tot 
onderhandeling, informatie en voorbe
reiding in verband met een voorgenomen 
verkoopovereenkomst ; dat aldus ver
weerster weliswaar bij haar brief van 
24 oktober 1974 aan de notaris haar 
akkoord gaf voor de aanstelling van de 
heer Delpierre als deskundige voor de 
schatting van het onroerend goed, waarop 
de eisers een voorkeurrecht hebben, en 
zij de onkostennota's van de twee 
deskundigen betaalde, doch dat daaruit 
niet kan worden afgeleid dat zij aan de 
notaris mandaat h!'td gegeven dit on
roerend goed tegen de schattingsprijs 
te verkopen; dat deze draagwijdte 
overigens ook niet blijkt uit de brief
wisseling uitgaande van de notaris ; dat 
deze laatste zich in zijn brief van 2 ok
tober 1974 immers beperkt tot het uit
drukken van een wens om te verkopen ; 
dat de mededeling dat « in het negatieve 
geval cliente zich het recht voorbehoudt 
aan een derde te verkopen >> uitwijst dat 
alsdan nog geen definitieve beslissing om 
te verkopen, aan wie het ook zij, genomen 
was, 

terwijl, eerste onderdeel, de door ver
weerster aan de notaris gegeven opdracht 
tot aanstelling van de deskundige Del
pierre om, samen met de door de eisers 
aangestelde deskundige, het huis te 
schatten met toepassing van de clausule 
nr. 9 van de huurovereenkomst, een 
definitieve lastgeving tot verkoop in
houdt, aileen onderworpen aan het 
akkoord van de deskundigen over de 
prijs of het dwingend besluit van een 
derde deskundige, en deze opdracht 
geenszins kan worden gelijkgesteld met 
loutere informatie of onderhandeling 
(schending van de artikelen 1134, 1135, 
1181, 1319, 1320, 1322, 1584, 1602, 1984 
en 1985 van het Burgerlijk W etboek) ; 

tweede onderdeel, de eisers staande 
hielden, zonder op dat punt door het 
arrest te worden tegengesproken, dat de 
twee aangestelde deskundigen een 
akkoord hadden bereikt over de prijs 
en dat zij deze ingevolge de overeenkomst 
bepaalde prijs hadden aanvaard, zodat 
de verkoop tussen partijen gesloten was 
(schending van de artikelen 1134, 1135, 
1582, 1583, 1584, 1984 en 1985 van het 
Burgerlijk Wetboek) : 

W at het eerste onderdeel betreft : 

Overwegende dat, nu de overgelegde 
brief van verweerster aan haar notaris, 
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waarbij hem opdracht wordt gegeven om 
deskundige Delpierre aan te stellen met 
het oog op de schatting van haar huis, 
niets anders inhoudt dan hetgeen door 
het arrest wordt vastgesteld, de beslissing, 
luidens welke het niet blijkt dat deze 
brief verder reikte dan een opdracht 
tot onderhandeling, informatie en voor
bereiding in verband met een voor
genomen verkoopovereenkomst, met de 
termen van voormelde brief niet on
verenigbaar is; 

Overwegende dat, voor het overige, 
uit de stukken waarop het Hof vermag 
acht te slaan blijkt dat de eisers zich 
voor het hof van beroep ertoe beperkten 
onder aanhaling van feitelijke gegevens 
te beweren dat de partijen de uitdrukke
lijke wil te verkopen en te kopen hadden 
geuit, ten gevolge waarvan de procedure 
van schatting van het goed door beide 
partijen in werking werd gesteld en de 
prijs werd bepaald, zodat « er reeds 
verkoop was » ; dat zij niet aanvoerden 
dat, bij toepassing van artikel 9 van de 
huurovereenkomst, voormelde door ver
weerster aan haar notaris gegeven op
dracht een definitieve lastgeving tot 
verkoop inhield ; 

Overwegende dat daaruit volgt dat in 
dit opzicht het middel, dat op geen 
dwingende wetsbepalingen steunt en de 
openbare orde niet raakt, nieuw is en 
derhalve niet ontvankelijk ; 

W at het tweede onderdeel betreft : 

Overwegende dat, door te oordelen dat 
geen in rechte volwaardig bewijs bestaat 
van een rechtstreeks en zonder tussen
komst van een lasthebber gesloten 
verkoopovereenkomst tussen de partijen 
en dat een lastgeving aan de notaris om 
te verkopen evenmin bewezen is, het 
arrest in zijn interpretatie van de huur
overeenkomst, waarvan het onderdeel 
niet aanvoert dat haar bewijskracht 
wordt miskend, te kennen geeft dat, al 
hadden de aangestelde deskundigen een 
akkoord over de prijs bereikt en al hadden 
de eisers deze prijs aanvaard, verweerster 
noch rechtstreeks noch door tussenkomst 
van een lasthebber haar wil te verkopen 
had geuit ; dat het arrest zodoende aan de 
overeenkomst de gevolgen toekent welke 
zij in de interpretatie van de feitenrechter 
heeft en de ingeroepen wetsbepalingen 
geenszins schendt ; 

Dat het middel niet kan worden aan
genomen; 

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

10 februari 1978.- 1e kamer.- Voor
zitter, de H. de Vreese, raadsheer waar
nemend voorzitter. - Verslaggever, de 
H. Sury. - Gelijkluidende conclusie, de 
H. Tillekaerts, advocaat-generaal. -
Pleiters, de HH. Houtekier en Biitzler. 

3e KAMER. - 13 februari 1978. 

1° BURGERLIJKE RECHTSVORDE
RING. - STRAFVORDERING EN BUR
GERLIJKE REOHTSVORDERING AFZON
DERLIJK INGESTELD. - SOHORBING 
VAN DE BURGERLIJKE REOHTBVORDE
RING.- GRONDBLAG VAN DE REGEL. 

2° BURGERLIJKE RECHTSVORDE
RING. - STRAFVORDERING EN BUR
GERLIJKE REOHTBVORDERING AFZON
DERLIJK INGESTELD. - SOHORBING 
VAN DE BURGERLIJKE REOHTSVORDE
RING.- DRAAGWIJDTE. 

3° RECHTERLIJK GEWIJSDE. -
BURGERLIJKE ZAKEN. - BESLISSING 
ALVORENS REOHT TE DOEN.- BESLIS
SING DIE GEEN GEZAG VAN GEWIJSDE 
HEEFT. 

4° VONNISSEN EN ARRESTEN. -
BURGERLIJKE ZAKEN. - EINDVONNIS 
OP TUSSENGESOHIL.- BEGRIP. 

5° VOORZIENING IN CASSATIE. -
TERMIJN.- BURGERLIJKE ZAKEN. -
BESLISSING DAT ARTIKEL 4 VAN DE WET 
VAN 17 APRIL 1878 HET BEVELEN VAN 
EEN ONDERZOEKSMAATREGEL NIET BE
LET. - 0NMIDDELLIJKE VOORZIENING. 
- 0NTVANKELIJKHEID. 

6° VOORZIENING IN CASSATIE. -
TERliHJN. - BURGERLIJKE ZAKEN. -
ARREST DAT EEN ONDERZOEKSMAAT
REGEL BEVEELT.- VOORZIENING VOOR 
HET EINDARREST NIET ONTVANKELIJK. 

1° De regel krachtens welke de burgerlijke 
rechtsvordering die niet terzelfdertijd en 
voor dezelfde rechtm·s als de stmfvm·de
ring wordt vervolgd, geschorst is zolang 
niet definitiej beslist is over de straf
vordering, is gesteld omdat het straf
vonnis, ten opzichte van de afzonderlijk 
ingestelde burgerlijke rechtsvordm·ing, 
gezag van gewijsde heeft aangaande 
de punten die aan de strafvordering en 
aan de burgerlijke rechtsvordering ge-
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meen zijn (1). (Wet van 17 april 1878, 
art. 4.) 

2° Wanneer de burgerlijke rechtsvordering 
niet te?·zelfdertijd en voor dezelfde rechters 
vervolgd wordt als de strajvordering, 
kan de 1·echter bij wie de bu1·ge1·lijke 
rechtsvordering aanhangig is, een onder
zoeksmaat1·egel bevelen alvorens defini
tief is beslist over de stmfvordering (2). 
(Wet van 17 april1878, art. 4.) 

3° Een beslissing alvorens recht te doen 
heeft geen gezag van 1•echterlijk ge
wijsde (3). (Ger. W., art. 24.) 

4° en 5° Een eindbeslissing op tussen
geschil, waartegen derhalve een onmid
dellijke voo1·ziening in cassatie open 
staat, is de beslissing van de rechter bij 
wie een bu1·gerlijke rechtsvordering is 
ingesteld, dat de door a1·tikel 4 van de 
wet van 17 april 1878 gestelde regel 
volgens welke de strafvordering het 
burgerlijk geschil schorst, hem niet 
belet een onderzoeksmaatregel te bevelen 
alvorens definitiej is beslist over de 
ajzonderlijk vervolgde strajvo1·dering (4). 
(Ger. W., artt. 19 en 1077.) 

6° Niet ontvankelijk v66r het eindarrest is 
de voorziening tegen een ar1·est dat, 
alvo1·ens recht te doen, een onderzoeks
maatregel beveelt (5). (Ger. W., artt. 19 
en 1077.) 

(PERSONEJNVENNOOTSOHAP MET BEPERKTE 
AANSPRAKELIJKHEID « NUMOWE MON • 

TAGEWERKEN "• T. RIJKSDIENST VOOR 
MAATSOHAPPELIJKE ZEKERHEID.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 4 november 1976 door het 
Arbeidshof te Antwerpen gewezen; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 4 van de wet 
van 17 april 1878 houdende de vooraf-

(1) Oass., 1 februari 1951 (A1·r. cass., 1951, 
blz. 301). 

(2) Raadpl. cass., 21 december 1961 (Bull. 
en Pas., 1962, I, 494), 15 december 1966 
(Arr. cass., 1967, blz. 486) en 22 mei 1975 
(ibid., 1975, blz. 1006). 

(3) Cass., 19 december 1973 (Ar1•. cass., 
1974, blz. 448) met noot 5. 

(4) en (5) Raadpl. cass., 31 oktober 1969 
(Arr. cass., 1970, blz. 213); 13 januavi 1972 

gaande titel van het Wetboek van 
Strafvordering en 97 van de Grondwet, 

doordat het arrest het verweer van 
eiseres verwerpt, volgens hetwelk de 
behandeling van de vordering van ver
weerder voor het arbeidshof, met toe
passing van het principe << Le criminal 
tient le civil en etat "• diende opgeschort 
te worden tot na een definitieve uitspraak 
door de strafrechter, om de reden dat 
voormeld adagium niet van toepassing is 
wanneer, zoals ten deze, het strafproces 
sine die verdaagd wordt, dat dit adagium 
niet de behandeling van de burgerlijke 
rechtsvordering doch aileen een uitspraak 
van het arbeidshof over de grond van de 
zaak zou kunnen betreffen en dat, nu het 
arrest een dergelijke uitspraak niet 
bevat, het arbeidshof over de door 
eiseres geformuleerde opwerping zal sta
tueren na afhandeling van het ten deze 
bevolen deskundigenonderzoek, 

terwijl, ee1·ste onde1·deel, luidens artikel 4 
van de wet van 17 april 1878 houdende 
de voorafgaande titel van het Wetboek 
van Strafvordering, indien de burger
lijke rechtsvordering niet tegelijkertijd 
met de strafvordering wordt ingesteld, 
de uitoefening ervan geschorst wordt, 
zolang bij eindvonnis geen uitspraak is 
gedaan over de strafvordering, die v66r 
of gedurende de burgerlijke rechtsvorde
ring is ingesteld, welke regel voortspruit 
uit het beginsel van de voorrang van de 
strafvordering op de burgerlijke rechts
vordering en van het gezag van gewijsde 
erga omnes van de beslissingen van de 
strafrechter, en toepasselijk is zodra een 
tegenstrijdigheid zou kunnen ontstaan 
tussen de strafrechtelijke en de burger
rechtelijke beslissingen, hetgeen ten deze 
het geval is, nu het voorwerp van beide 
vorderingen hetzelfde is, namelijk de 
bijdragen die zouden verschuldigd zijn, 
doch die niet regelmatig zouden aange
geven zijn, zodat, wanneer op de straf
vordering zou beslist worden dat de 
zaakvoerder van eiseres zich niet schuldig 
heeft gemaakt aan de hem ten laste 
gelegde feiten, namelijk dat hij niet zou 
verzuimd hebben aangifte te doen van 

(ibid., 1972, blz. 468) met noot en de conclusie 
van Advocaat-generaal Krings in B~tll. en Pas., 
1972, I, 463; cass., 6 december 1974 (Arr. 
cass., 1975, blz. 408}, 4 april 1975 (ibid., 
1975, blz. 849) en 4 december 1975 (ibid., 
1976, blz. 430); vgl. cass. 11 mei 1956 (A1•r. 
cass., 1956, blz. 759}, 4 maart 1976 (ibid., 
1976, blz. 765) met noot 2 get. F.D., en 12 ja· 
nuari 1977 (ibid., 1977, blz. 528). 
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verscheidene bedragen, het tevens zou 
vaststaan dat de burgerlijke rechts
vordering eveneens ongegrond is (schen
ding van artikel 4 van de wet van 17 april 
1878); 

tweede onderdeel, het arrest de exceptie 
van schorsing, door eiseres afgeleid uit 
voornoemd artikel 4, niet wettig heeft 
kunnen afwijzen op grond van de moti
vering dat voormeld adagium niet van 
toepassing is wanneer het strafproces 
sine die verdaagd wordt en dat dit 
adagium niet de behandeling van de 
burgerlijke rechtsvordering, doch aileen 
een uitspraak van het arbeidshof over 
de grond van de zaak zou kunnen 
betreffen en het arrest een dergelijke 
uitspraak niet bevat, maar aileen een 
deskundigenonderzoek beveelt, daar het 
noodzakelijk doch voldoende is dat er een 
tegenstrijdigheid zou kunnen ontstaan 
tussen de strafrechtelijke en de burger
rechtelijke beslissingen, hetgeen ten deze 
het geval is zoals blijkt uit het eerste 
onderdeel, waaruit volgt dat het arrest 
niet regelmatig is gemotiveerd (schending 
van aile in het rniddel aangehaalde wets
bepalingen, inzonderheid artikel 97 van 
de Grondwet) : 

Overwegende, in zoverre het middel 
de schending van artikel 97 van de 
Grondwet aanvoert, dat het arbeidshof 
beschouwt dat artikel 4 van de wet van 
17 april 1878 houdende de voorafgaande 
titel van het Wetboek van Strafvordering, 
een uitspraak over de grond van de 
burgerlijke rechtsvordering belet, maar 
niet de behandeling van deze vordering 
verhindert, rneer bepaald door een 
onderzoeksmaatregel te bevelen ; dat het 
arrest aldus aan het vereiste van arti
kel 97 van de Grondwet voldoet en het 
middel op dit punt feitelijke grondslag 
mist; 

Overwegende, voor het overige van het 
middel, dat bedoeld artikel 4 bepaalt 
dat de burgerlijke rechtsvordering af
zonderlijk van de strafvordering kan 
vervolgd worden, maar dat ze in dat 
geval geschorst is zolang niet definitief 
is beslist over de strafvordering die v66r 
of gedurende de burgerlijke rechts
vordering is ingesteld ; 

Overwegende dat deze regel wordt 
gesteld omdat het strafvonnis, ten op
zichte van de afzonderlijk ingestelde 
burgerlijke rechtsvordering, het gezag 
van gewijsde heeft aangaande de punten 
welke aan de strafvordering en aan de 
burgerlijke rechtsvordering gemeen zijn ; 
dat de rechter voor wie de burgerlijke 
rechtsvordering aanhangig is, alvorens 

recht te doen een voorafgaande maatregel 
kan bevelen om de vordering te onder
zoeken, nu toch het gezag van gewijsde 
aileen aan de eindbeslissing verbonden is ; 

Overwegende dat het arrest twee 
beslissingen inhoudt, ten eerste, definitief 
op incident, de beslissing dat artikel 4 
van de wet van 17 april 1878 het arbeids
hof niet belette een onderzoeksmaatregel 
te bevelen ; ten tweede, alvorens recht 
te doen, de beslissing die deze onderzoeks
maatregel beveelt ; 

Overwegende dat deze laatste beslis
sing geen gezag van gewijsde heeft ; dat 
bedoeld artikel 4 derhalve niet belet dat 
het arrest de onderzoeksmaatregel beveelt 
alvorens recht te doen over de grond van 
de burgerlijke zaak en dit alhoewel over 
de strafvordering niet definitief is be
slist; 

Dat dit deel van het middel faalt naar 
recht; 

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

doordat het arrest, alvorens over de 
grond van de zaak te statueren, een 
deskundigenonderzoek beveelt, zonder 
zelfs op impliciete wijze te antwoorden 
op het verweer dat door eiseres in haar 
conclusie werd ontwikkeld en volgens 
hetwelk bijdragen tegen haar worden 
gevorderd die betrekking hebben op 
termijnen v66r 13 mei 1974 en die dus 
als verjaard dienen beschouwd te worden, 

terwijl, om te voldoen aan het vorm
voorschrift van artikel 97 van de Grand
wet, het arrest het verweer van eiseres 
had moeten beantwoorden dat door haar 
in conclusie werd · ontwikkeld (schending 
van artikel 97 van de Grondwet) : 

Overwegende dat het openbaar minis
terie ambtshalve een middel van niet
ontvankelijkheid tegen de voorziening 
opwerpt in zoverre ze gericht is tegen het 
bevelen van de onderzoeksmaatregel ; 
dat het middel overeenkomstig arti
kel 1097 van het Gerechtelijk Wetboek 
ter kennis gebracht werd ; 

Overwegende dat het arrest het geschil
punt van de uitdovende verjaring niet 
eens aanraakt en dat de rechtsmacht 
van het arbeidshof over dit geschilpunt 
niet uitgeput is ; dat alvorens recht te 
doen het arrest een voorafgaande maat
regel beveelt om de vordering te onder
zoeken; 

Overwegende dat, naar luid van arti
kel 1077 van het Gerechtelijk Wetboek, 
voorziening in cassatie tegen vonnissen 
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alvorens recht te doen slechts openstaat 
na het eindvonnis ; 

Dat de voorziening, in zoverre ze 
gericht is tegen de onderzoeksmaatregel, 
niet ontvankelijk is ; 

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

13 februari 1978.- 3e kamer.- Voor
zitter, de H. Gerniers, raadsheer waar
nemend voorzitter. - Verslaggever, de 
H. Janssens. - Gelijkluidende conclusie, 
de H. Lenaerts, advocaat-generaal. 
Pleiters, de HH. De Baeck en A. De 
Bruyn. 

Een arrest van dezelfde dag verwerpt 
een voorziening van de personenvennoot
schap met beperkte aansprakelijkheid 
" N ubocom " om dezelfde redenen waarom 
het eerste middel in het voorgaande 
arrest niet gegrond wordt verklaard. 

3e KAMER.- 13 februari 1978. 

ARBEIDSOVEREENKOMST. - BE
DIENDEN. - VERKORTE OPZEGGINGS
TERMIJN BIJ HET BEREIKEN VAN DE 
PENSIOENGEREOHTIGDE LEEFTIJD. -
BEDING DAT EEN LANGERE DOOR DE 
WERKGEVER IN AOHT TE NEMEN 
TERMIJN BEPAALT. - GELDIGHEID. 

Het beding waarbij overeengekomen wordt 
dat de werkgever een langere opzeggings
te?·mijn in acht moet nemen dan de 
verkorte termijn die door de wet van 
21 novembe?· 1969 gesteld is voor de 
opzegging van de voor onbepaalde tijd 
gesloten a1·beidsove1·eenkomst op het 
tijdstip waarop de bediende de no1·male 
leejtijd be?·eikt voor het volledig wettelijk 
pensioen, of daarna, is geldig, zelfs 
indien het beding v661· de inwe1·king
treding van die wet is overeengekomen. 
(Gecoordineerde wetten van 20 juli 
1955, art. 15bis, ingevoegd bij art. 45 
van de wet van 21 november 1969.) 

(NAAMLOZE VENNOOTSOHAP 
«PRIMUS J>, T. OUISSET.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 

arrest, op 26 oktober 1976 door het 
Arbeidshof te Brussel gewezen ; 

Over het middel afgeleid uit de schen
ding van de artike1en llOS, ll31, ll34 
van het Burgerlijk Wetboek en 15bis 
van de wetten betreffende het bedienden
contract, gecoordineerd bij koninklijk 
besluit van 20 juli 1955, zoals gewijzigd 
door artikel 45 van de wet van 21 no
vember 1969, 

doordat het arrest oordeelt dat ar
tike1 15bis van de wetten betreffende 
het bediendencontract niet van impera
tieve aard is ten bate van de werkgever, 
dat, in afwezigheid van een uitdrukke
lijke wetsbepaling, geen reden bestaat 
om een grotere vastheid van betrekking, 
bedongen v66r de wetswijziging, als 
achterhaald te beschouwen en derhalve 
beslist dat de opzeggingstermijnen be
dongen in een overeenkomst gesloten 
v66r de wetswijziging van 1969 door de 
werkgever dienen nageleefd te worden, 

terwijl de inlassing van artike1 15bis 
in de gecoordineerde wetten door de wet 
van 21 november 1969 een voorheen 
onbestaande bescherming heeft ingevoerd 
ten bate van de werkgever die werk
nemers op de pensioengerechtigde leeftijd 
tewerkstelt, wat met zich brengt dat 
overeenkomsten gesloten v66r de wets
wijziging, waarin voor de werknemer 
opzeggingstermijnen worden bepaald die 
gunstiger zijn dan de opzeggingstermijnen 
thans voorgeschreven in artikel 15bis, 
de werkgever niet meer kunnen binden, 
zodat het arbeidshof ten onrechte uit
werking heeft gegeven aan de overeen
komst tussen partijen gesloten op dit 
punt en de wettelijke bepalingen aan
geduid in het middel, inzonderheid 
artikel 15bis, schendt : 

Overwegende dat artikel 15bis van de 
bij koninklijk besluit van 20 juli 1955 
gecoordineerde en door artikel 45 van 
de wet van 21 november 1969 gewijzigde 
wetten betreffende het bediendencontract 
bepaalt dat, indien de opzegging wordt 
gegeven om aan de voor onbepaalde tijd 
gesloten arbeidsovereenkomst een einde 
te maken op het tijdstip waarop de 
bediende de normale leeftijd bereikt voor 
het volledig wettelijk pensioen, of daarna, 
de termijn van opzegging vastgesteld 
wordt op zes maanden, wanneer de 
opzegging van de werkgever uitgaat 
en de bediende minstens vijf jaar dienst 
telt in de onderneming ; 

Overwegende dat de partijen een 
langere door de werkgever in acht te 
nemen termijn mogen bedingen ; dat 
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geen enke1e wettelijke bepa1ing derge1ijk 
beding nietig heet, wanneer het v66r 
inwerkingtreding van de wet van 21 no
vember 1969 werd overeengekomen; 

Overwegende dat het arrest derha1ve 
artike1 15bis niet schendt; dat om de 
schending van de artike1en nos, ll31 
en ll34 van het Burger1ijk Wetboek te 
staven, geen andere reden wordt aan-
gevoerd; "" 

Dat het midde1 niet kan worden 
aangenomen ; 

Om die redenen, verwerpt de voorzie
ning ; veroordee1t eiseres in de kosten. 

13 februari 1978.- 3e kamer.- Voo1'· 
zitter, de H. Gerniers, raadsheer waar
nemend voorzitter. - Ve1·slaggeve1·, de 
H. Janssens. - Gelijkluidende conclusie, 
de H. Lenaerts, advocaat-generaal. -
Pleite1·s, de HH. VanRyn en Bayart. 

36 KAMER. - 13 februari 1978. 

10 OVEREENKOMST. - NIET VER· 
SOHOONBARE DWALING. - KAN NIET 
TOT GRONDSLAG DIENEN VOOR EEN 
VORDERING TOT NIETIGVERKLARING VAN 
DE OVEREENKOMST. 

2o CASSATIEMIDDELEN. - BuRGER· 
LIJKE ZAKEN. - MIDDEL DAT ZONDER 
BELANG IS GEWORDEN WEGENS DE 
BESLISSING VAN RET HOF OVER EEN 
ANDER MIDDEL, NIET·ONTVAN· 
KELIJK MIDDEL. 

10 De niet verschoonbm·e dwaling, dit wil 
zeggen de dwaling die geen redelijk mens 
zou begaan, is geen gebrek in de toestem
ming in de zin van de artikelen 1109 
en 1110 van het Bu1·gerlijk Wetboek en 
kan niet tot grondslag dienen voo1· de bij 
artikel 1117 van hetzelfde wetboek 
bepaalde vorde1·ing tot nietigvM·kla
ring (1). 

2° Niet ontvankelijk is het middel dat voor 
eise1· zonde?' belang is geworden wegens 
de beslissing van het Hof over een ander 
middel (2), 

(1) Cass., 28 juni 1968 (Arr. cass., 1968, 
biz. 1321) en 10 april 1975 (ibid., 1975, 
biz. 871) en noot 1. 

CASSATIE, 1978. - 23 

(NAAMLOZE VENNOOTSOHAP « MERCATOR », 
T. GRAULUS EN LITISOONSORTEN.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Ge1et op het bestreden 
arrest, op 7 april 1976 door het Arbeids. 
hof te Antwerpen gewezen ; 

Over de beide midde1en samen, 

het ee1·ste, afge1eid uit de schending van 
de artike1en llOS, 1109, 1110, 1131, ll42, 
ll43, ll45, ll47, ll48, 1315, 1382, 1383 
van het Burgerlijk Wetboek, 870 van het 
Gerechte1ijk Wetboek, 22, 23, 26 van de 
bij koninklijk bes1uit van 28 september 
1931 gecoordineerde wetten op de vergoe
ding van de arbeidsongevallen, 1, 4 van 
de bes1uitwet van 13 december 1945 
betreffende het herste1 van de schade 
voortspruitende uit ongevallen op de weg 
van en naar het werk, en 97 van de 
Grondwet, 

doo?'dat het arrest de door eiseres 
ingeste1de vordering tot vernietiging 
van de gehomo1ogeerde overeenkomst 
betreffende de wettelijke vergoedingen 
die aan de ouders van het s1achtoffer van 
het vermeende arbeidsongeva1 op de weg 
naar het werk toekwamen, verwerpt om 
de redenen : dat het aan de verzekeraar 
die zich op dwaling beroept, toekomt het 
bewijs van zijn beweringen te 1everen ; 
dat niet met vo1doende zekerheid is 
komen vast te staan dat het ongeva1 
door het s1achtoffer opzette1ijk werd 
veroorzaakt ; dat de aangevoerde dwa1ing 
niet verschoonbaar is, omdat van een 
goed ingerichte verzekeringsmaatschappij 
mag worden verwacht dat zij beschikt 
over buitendiensten die, bij de aangifte 
van een dodelijk ongeval waaraan belang
rijke financii:ile tussenkomsten verbonden 
zijn, in staat zijn om een spoedig en 
degelijk onderzoek in te stellen omtrent 
de juiste toedracht van de feiten ; dat de 
raadpleging van een strafdossier daartoe 
geen noodzakelijk gegeven is, 

terwijl, ee1·ste onde1·deel, de dwaling door 
eiseres begaan bij het sluiten van de 
overeenkomst tot uitbetaling van de 
arbeidsongevallenvergoedingen bestaan 
heeft in het geloof dat zij hechtte aan de 
ongevalsaangifte volgens we1ke het on
geval bij de spoorwegovergang en onop
zettelijk gebeurd was ; deze feiten echter 
integendeel verkeerd waren en in geen 

(2) Cass., 10 oktober 1977, supm, biz. 177. 
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geval vaststonden ; de dwaling van 
eiseres gelegen is in het geloof gehecht aan 
de aangifte, die een essentieel element 
van de overeenkomst uitmaakt (scherr
ding van de artikelen ll08, ll09, 1ll0, 
ll31 van het Burgerlijk Wetboek, 22, 23, 
26 van het koninklijk besluit van 28 sep
tember 1931, 1 en 4 van de besluitwet 
van 13 december 1945) ; 

tweede onderdeel, eiseres derhalve, om 
haar dwaling te bewijzen, niet diende aan 
te tonen dat het slachtoffer zich opzette
lijk onder de naderende trein geworpen 
had, maar alleen dat zij niet getwijfeld 
had aan de juistheid van de ongevals
aangifte (schending van de artikelen 1108, 
ll09, ll10, ll31, 1315 van het Burgerlijk 
Wetboek, 870 van het Gerechtelijk 
Wetboek, 22, 23, 26 van het koninklijk 
besluit van 28 september 1931, 1 en 4 
van de besluitwet van 13 december 1945); 

derde onde?·deel, het feit dat eiseres als 
verzekeringsmaatschappij over buiten
diensten beschikt die de feitelijke toe
dracht kum1en opsporen, geenszins tot 
gevolg heeft dat zij de begane dwaling 
niet zou kUDllen inroepen, daar de 
feiten als onopzettelijk in de ongevals
aangifte zelf voorgesteld werden en niets 
concreets in deze aangifte de aandacht 
van eiseres op verkeerde of valse gegevens 
vestigde ; het arrest overigens in geen 
geval de mogelijkheid biedt na te gaan 
welke zware fout eiseres zou begaan 
hebben, die vereist is om de dwaling 
onverschoonbaar te maken (schending 
van de artikelen ll08, 1109, 1ll0, ll31, 
ll42, ll43, ll45, ll47, ll48, 1382, 1383 
van het Burgerlijk Wetboek, 22, 23, 26 
van het koninklijk besluit van 28 sep
tember 1931, 97 van de Grondwet, 1 en 4 
van de besluitwet van 13 december 1945); 

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

doordat het arrest de door eiseres 
ingestelde vordering tot vernietiging van 
de gehomologeerde overeenkomst betref
fende de wettelijke vergoedingen die aan 
de onders van het slachtoffer van het 
vermeende arbeidsongeval op de weg 
van het werk toekwamen, verwerpt om 
de redenen dat, samen met de in eerste 
aanleg aangestelde desktmdige en met 
verwijzing naar de oordeelknndige 
redenen van het beroepen vonnis, het 
hof van oordeel is dat nit de feitelijke 
gegevens van de zaak, en meer bepaald 
nit de door de getnigen afgelegde ver
klaringen en nit de gegevens van het 
strafdossier en het desknndigenverslag, 
niet met voldoende zekerheid is komen 

vast te staan dat het ongeval door het 
slachtoffer opzettelijk werd veroorzaakt, 

terwijl, eerste onderdeel, eiseres in con
clnsie staande hield dat de bedenking 
van de gerechtelijke desknndige, volgens 
wie de sprong van het slachtoffer ook 
ongewild kon zijn, onaanvaardbaar was, 
daar de kiezelbedding waarop de spoor
wegen liggen, 32 em. hoger ligt dan het 
gaanpad en de rand van de wagon 1.60 m. 
van het gaanpad ligt ; het volstrekt 
nitgesloten is zulke sprong bij evenwichts
verlies ongewild te doen ; noch de eerste 
rechter, noch het arrest op deze con
clnsie antwoordt ; 

tweede onderdeel, eiseres in conclnsie 
staande hield dat de voorkenr diende te 
worden gegeven aan de verklaringen van 
de treinbestnnrder en van de commissaris 
Baldewijns, waaruit bleek dat het slacht
offer zelfmoord had gepleegd, en noch 
de eerste rechter, noch het arrest op deze 
conclnsie antwoordt : 

W at het derde onderdeel van het eerste 
middel betreft : 

Overwegende dat de niet verschoon
bare dwaling die is welke geen redelijk 
mens zou begaan ; 

Dat, door in feite en derhalve onaan
tastbaar vast te stellen dat van een goed 
ingerichte verzekeringsmaatschappij mag 
worden verwacht dat zij beschikt over 
bnitendiensten die, bij de aangifte van 
een dodelijk ongeval waaraan belangrijke 
financiele tussenkomsten verbonden zijn, 
in staat zijn om een spoedig en degelijk 
onderzoek in te stellen omtrent de jniste 
toedracht van de feiten, dat de raad
pleging van een strafdossier hiertoe geen 
noodzakelijk gegeven is en dat de dwaling 
die, zoals ten deze, zon voortvloeien nit 
het feit dat, zonder enig onderzoek, 
verstrekkende beslissingen enkel en alleen 
op grond van summiere gegevens van de 
ongevalsaangifte worden genomen, niet 
als verschoonbaar kan worden aangezien, 
het arrest zijn beslissing desaangaande 
wettelijk rechtvaardigt ; 

Dat het onderdeel niet kan worden 
aangenomen ; 

W at het eerste en het tweede onderdeel 
van het eerste middel en wat het tweede 
middel betreft : 

Overwegende dat deze onderdelen en 
dit middel gericht zijn tegen de beslissing 
dat de dwaling niet bewezen is, omdat 
niet met voldoende zekerheid vaststaat 
dat de getroffene het ongeval opzettelijk 
heeft veroorzaakt ; 
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Dat, nu het arrest wettelijk beslist dat 
de aangevoerde dwaling toch niet ver
schoonbaar is en nu de niet verschoon
bare dwaling geen grond tot nietig
verklaring oplevert, de onderdelen en het 
middel, bij gebrek aan belang, niet 
ontvankelijk zijn ; 

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

13 februari 1978.- 3e kamer.- Voo1·
zitte1· en Verslaggever, de H. Gerniers, 
raadsheer waarnemend voorzitter. -
Gelijkluidende conclusie, de H. Lenaerts, 
advocaat-generaal. - Pleiters, de HH. 
Houtekier en De Gryse. 

3e KAMER. - 13 februari 1978, 

1° ARBEIDSONGEV AL. - TIJDELIJKE 
ARBEIDSONGESCHIKTHEID. - WEDER
TEWERKSTELLING. WET VAN 
10 APRIL 1971, ARTIKEL 23, DERDE LID. 
- NIET TOEPASSELIJK IN GEVAL VAN 
ALGEHELE ARBEIDSONGESCHIKTHEID, 

2° VOORZIENING IN CASSATIE. -
NEERLEGGING VAN MEMORIES.- BUR
GERLIJKE ZAKEN. - MEMORIE DOOR DE 
VERWEERDER AAN DE GRIFFIE GE
ZONDEN ZONDER DE TUSSENKOMST VAN 
EEN ADVOCAAT BIJ HET HOF VAN 
CASSATIE. - MEMORIE WAAROP HET 
HOF GEEN ACHT SLAAT. 

1° Artikel 23, dm·de lid, van de Arbeids
ongevallenwet van 10 april1971, htidens 
hetwelk de getroffene die gedu1·ende zijn 
wedertewe1•kstelling recht heeft op een 
vergoecling welke geliJk is aan het 
ve1•schil tussen het loon verdiend v66r 
het ongwal en het loon dat hij ingevolge 
zijn wedertewerkstelling ontvangt, vindt 
alleen toepassing indien de tijdelijke 
arbeidsongeschiktheicl gedeeltelijk is of 
WOJ'dt (1). 

2° In burge1·lijke zaken kan het Hof geen 
acht slaan op een memorie die door de 
verweerder of in zijn naam aan de 
g1·ijfie is gezonden zonder de tussenkomst 

(1) Raadpl. cass., 8 december 1976 (Ar1•. 
cass., 1977, biz. 398). 

van een advocaat bij het H of van 
Oassatie (2). (Ger. W., art. 1092.) 

(NAAMLOZE VENNOOTSCHAP « ZURICH "• 
T. WOUTERS.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 21 december 1976 door het 
Arbeidshof te Antwerpen gewezen ; 

Over het middel afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 22 en 23 van de 
Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 
en 1382 van het Burgerlijk Wetboek, 

doordat het arrest, na vastgesteld te 
hebben dat verweerder « vanaf 1 januari 
1974 zoals voorheen opnieuw zijn beroep 
van artsenbezoeker uitoefent "• eiseres 
niettemin veroordeelt om verweerder te 
vergoeden op basis van een algehele 
arbeidsongeschiktheid zowel tijdelijk als 
blijvend, « rekening houdend met vol
gende gegevens : - algehele arbeids
ongeschiktheid zowel tijdelijk als blij
vend; - consolidatiedatum : 1 januari 
1976; - basisloon : 300.000 frank tot 
1 december 1972, 309.506 frank vanaf 
1 januari 1973 "• 

terwijl, krachtens artilml 23 van de 
Arbeidsongevallenwet, de getroffene die 
weder te werk is gesteld, slechts recht 
heeft op een vergoeding die gelijk is aan 
het verschil tussen het loon verdiend 
v66r het ongeval en het loon dat hij 
ingevolge zijn wedertewerkstelling ont
vangt, of althans, tot de dag van zijn 
volledige wedertewerkstelling of van de 
consolidatie, op de vergoeding voor 
tijdelijke algehele arbeidsongeschiktheid 
slechts recht heeft in de limitatief opge
somde gevallen welke ten deze niet 
toepasselijk zijn, zodat het arrest, door 
zonder voorbehoud eiseres te veroordelen 
tot betaling van een vergoeding voor 
tijdelijke algehele arbeidsongeschiktheid 
tot de consolidatiedatum, de wetsbepa
lingen in het middel aangeduid schendt : 

Overwegende dat ingevolge artikel 23 
van de Arbeidsongevallenwet van 10 april 
1971 de getroffene die weder te werk 
wordt gesteld, recht heeft op een vergoe
ding die gelijk is aan het verschil tussen 
het loon verdiend v66r het ongeval en het 
loon dat hij ingevolge de wedertewerk-

(2) Cass., 8 september 1976 (An·. cass., 
1977, biz. 26). 
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stelling ontvangt ; dat echter deze regel 
enkel geldt ingeval de tijdelijke arbeids
ongeschiktheid slechts gedeeltelijk is of 
wordt; 

Overwegende dat het arrest, zonder op 
dit punt te worden aangevochten, vast
stelt dat de getroffene vanaf het ongeval 
steeds algeheel arbeidsongeschikt is ge
weest, ook gedurende de tijdelijke 
arbeidsongeschiktheid ; dat artikel 23 
derhalve niet toepasselijk is en het middel 
naar recht faalt; 

Om die redenen, en zonder acht te slaan 
op de brief die op 3 augustus 1977 aan de 
gri:ffie van het Hof werd gezonden en niet 
door een advocaat bij het Hof van 
Cassatie is ondertekend, verwerpt de 
voorziening ; veroordeelt eiseres in de 
kosten. 

13 februari 1978.- 3e kamer.- Vom·
zitter, de H. Gerniers, raadsheer waar
nemend voorzitter. - Verslaggever, de 
H. Janssens. - Gelijlcluidende conclusie, 
de H. Lenaerts, advocaat-generaal. -
Pleite1·s, de HH. VanRyn en van Heeke. 

3e KAMER. - 13 februari 1978. 

BEWIJS. - BEWIJS DOOR GESOHRIFT. -
BEWIJSKRAOHT VAN DE AKTEN. -
BURGERLIJKE ZAKEN. - AKTE VAN 
HOGER BEROEP W AARIN TWEE GRIEVEN 
WORDEN INGEROEPEN. -ARREST AL
VORENS RECHT TE DOEN DAT ALLEEN 
EEN ONDERZOEK BEVEELT OM DE 
GEGRONDHEID VAN EEN VAN DE GRIE
VEN TE BEOORDELEN. - GEEN MIS
KENNING VAN DE BEWIJSKRAOHT. 

De bewijslcracht van de alcte van hager 
beroep die de opgave van twee grieven 
bevat, wordt niet mislcend door het arrest 
alvorens recht te doen dat een onderzoelc 
beveelt te1· beoordeling van de gegmnd
heid van een van de g1·ieven zonder 
gewag te malcen van de andere grief. 

(RIJKSINSTITUUT VOOR ZIEKTE-
EN INVALIDITEITSVERZEKERING, T. L ... ) 

ARREST, 

arresten, op 11 februari en 14 oktober 
1975 door het Arbeidshof te Gent 
gewezen; 

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

doordat het arrest van 11 februari 1975, 
na het hoger beroep van eiser ontvan
kelijk verldaard te hebben, een gerechte
lijke deskundige aanstelt om Willem Laga 
te onderzoeken, om de reden dat eiser 
hoger beroep heeft ingesteld omdat uit 
het verslag van de geneesheer, specialist 
in de orthopedie, zou gebleken zijn dat 
betrokkene slechts een intelligentiequo
tiiint van 40 bezat, wanneer de gestelde 
normen een intelligentiequotiiint van 60 
voorschrijven, 

terwijl eiser eveneens hoger beroep had 
ingesteld om de reden dat de rechtbank 
beweert dat het kind verder in een school 
dient te worden geplaatst waar het zijn 
bijzonder onderwijs blijft ontvangen ; 
de kosten van buitengewoon onderwijs 
voor kinderen wier spraakstoornissen zo 
ernstig zijn dat ze hen beletten gewoon 
onderwijs te volgen, echter niet ten laste 
van eiser vallen, maar wel van het 
Ministerie van Nationale Opvoeding, 
zodat het arrest de bewijskracht van de 
akte van hoger beroep en van de con
clusie van eiser, waarin dit middel 
ingeroepen werd, miskent : 

Overwegende dat het arrest van 11 fe
bruari 1975 meer bijzonder herinnert 
aan de beroepsgrief « dat uit het verslag 
van de geneesheer-specialist in orthopedie 
zou gebleken zijn dat de betrokkene 
slechts een intelligentiequotiiint van 40 
bezat, terwijl de gestelde normen een 
intelligentiequotiiint van 60 voorschrij
ven »; 

Overwegende echter dat hieruit niet 
kan afgeleid worden dat het arbeidshof 
het bestaan van een andere grief wil 
negeren, met name dat de kosten van 
buitengewoon onderwijs voor kinderen 
wier spraakstoornissen zo ernstig zijn 
dat ze hen beletten gewoon onderwijs 
te volgen, niet ten laste van eiser vallen, 
maar wel van het Ministerie van 
Nationale Opvoeding; 

Dat het middel feitelijke grondslag 
mist; 

Over het tweede middel (gericht tegen 
het arrest van 14 oktober 1975), 

Overwegende dat het arrest van 14 ok
HET HOF; - Gelet op de bestreden tober 1975 beslist dat het ten laste nemen 
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« van de revalidatiekosten van Willem 
Laga in de Rijkslagere School voor 
Buitengewoon Onderwijs te Oostende " 
wordt ingewilligd, zonder dat blijkt of 
het arbeidshof hiermede andere kosten 
bedoelt dan die welke door het Ministerie 
van N ationale Opvoeding worden ge
dragen, dan wel of het arbeidshof 
oordeelt dat geen kosten door dit minis
terie worden gedragen, of nog dat het 
arbeidshof de mening is toegedaan dat 
deze uitgaven door eiser moeten gedragen 
worden zelfs indien het voornoemde 
ministerie ze verschuldigd is ; 

Dat nochtans in het grievenschrift en 
in conclusie, eiser had tegengeworpen 
dat niet hij, maar het Ministerie van 
Nationale Opvoeding voor de onder
werpelijke onkosten moest instaan ; 

Dat het niiddel gegrond is ; 

Om die redenen, en zonder acht te 
slaan op het derde middel, dat tot geen 
ruimere cassatie kan leiden, verwerpt 
de voorziening tegen het arrest van 
ll februari 1975; vernietigt het bestreden 
arrest van 14 oktober 1975; beveelt dat 
van onderhavig arrest melding zal worden 
gemaakt op de kant van de vernietigde 
beslissing ; gelet op artikel 1017, tweede 
lid, van het Gerechtelijk W etboek, 
veroordeelt eiser in de kosten; verwijst 
de aldus beperkte zaak naar het Arbeids
hof te Brussel. 

13 februari 1978.- 3e kamer.- Voor
zitter, de H. Gerniers, raadsheer waar
nemend voorzitter. - Vm·slaggever, de 
H. Janssens. - Gelijkluidende conclusie, 
de H. Lenaerts, advocaat-generaal. 
Pleiter, de H. Houtekier. 

2e KAMER. - 14 februari 1978. 

1 o VOORZIENING IN CASSATIE. 
VORM. - DIREOTE GEMEENTE· EN 
PROVINOIEBELASTINGEN. - VoORZIE· 
NING INGESTELD DOOR EEN GEVOL· 
MAORTIGDE TEGEN EEN BESLISSING 
VAN DE BESTENDIGE DEPUTATIE VAN 
EEN PROVINOIERAAD. - VOLMAORT TE 
REORTEN AAN DE VERKLARING VAN 
VOORZIENING OF TER GRIFFIE VAN RET 
HOF NEER TE LEGGEN BINNEN DE 
TERMIJN BEPAALD BIJ ARTIKEL 420bis 
VAN RET WETBOEK VAN STRAFVORDE· 

RING, 

2° GEMEENTEVERORDENING. 
BEKENDMAKING. GEMEENTEWET, 
ARTIKEL 102, EERSTE LID, - DRAAG· 
WIJDTE, 

1° W anneer de voorziening tegen een 
beslissing van de bestendige deputatie 
van een provinciemad inzake di1·ecte 
gemeente- of p1·ovinciebelastingen wordt 
ingesteld door een gevolmachtigde, moet 
de volmacht worden gehecht aan de 
verklaring van voorziening of ter griifie 
van het Hof worden neergelegd binnen 
de termijn bepaald bij artikel 420bis, 
tweede lid, van het Wetboek van Straf
vordm·ing (1). (Wet van 22 januari 1849, 
art. 4; wet van 22 juni 1865, art. 2 ; 
wet van 5 juli 1871, art. 13 ; wet van 
22 juni 1877, art. 16.) 

2° Aan het bepaalde in m·tikel 102, 
ee?"ste lid, van de Gemeentewet is niet 
voldaan, wannee?' alleen de goedke~wing 
en niet de tekst zelf van de ?'eglementen 
en ve?'ordeningen van de gemeente?"aad 
is bekendgemaakt (2). 

(DE ROMREE DE VIORENET 
EN LITISOONSORTEN, T, GEMEENTE 

OOSTDIDNKERKE.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op de bestreden 
beslissing, op 2 juni 1977 gewezen door 
de Bestendige Deputatie van de Pro
vincieraad van West-Vlaanderen ; 

Over het middel van niet-ontvankelijk
heid van het cassatieberoep door ver
weerster opgeworpen en hieruit afgeleid 
dat de verldaring van cassatieberoep door 
een gevolmachtigde werd gedaan, zonder 
dat alle volmachten aan de verklaring 
waren gehecht of aan het Hof werden 
overgelegd binnen de bij artikel 420bis, 
lid 2, van het Wetboek van Strafvorde
ring bepaalde termijn : 

Overwegende dat, naar luid van 
artikel 4 van de wet van 22 januari 1849, 
hetwelk toepasselijk is in zaken van 
directe provincie- en gemeentebelastingen 
ingevolge de artikelen 2 van de wet van 
22 juni 1865, 13 van de wet van 5 juli 1871 

(1) Class., 26 september 1977, supra, biz.123; 
raadpi. cass., 9 maart 1977 (.A1•r, cass., 1977, 
biz. 748). 

(2) Cass., 26 september 1977 en 11 januari 
1978, supra, biz. 123 en 560. 
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en 16 van de wet van 22 juni 1877, de 
verklaring van cassatieberoep gedaan 
wordt « in persoon of door een gevol
machtigde " ; 

Overwegende dat de lasthebber van 
zijn volmacht moet doen blijken en te 
dien einde, indien de volmacht aan de 
verklaring van cassatieberoep niet ge
hecht is, ze ter griffie van het Hof moet 
indienen binnen de bij artikel 420bis, 
lid 2, van het Wetboek van Strafvorde
ring bepaalde termijn, ten einde het Hof 
in de mogelijkheid te stellen de geldig
heid en de draagwijdte ervan te bepalen; 

Overwegende dat uit de stukken 
waarop het Hof acht vermag te slaan, 
blijkt dat de zaak op 28 juli 1977 ter 
griffie van het Hof op de algemene rol 
werd ingeschreven en dat alle volmachten 
op 28 september 1977 op diezelfde griffie 
werden neergelegd, het zij binnen de bij 
artikel 420bis van het Wetboek van 
Strafvordering bepaalde termijn ; 

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

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 93, 97, 107, 
129 van de Grondwet, 69, 75, 76, 5°, 90, 
2°, 102, 136, 138 van de Gemeentewet, 
1 van de wet van 22 juni 1865, 8 en 13 
van de wet van 5 juli 1871, I tot en met 4 
van het koninklijk besluit van 12 no
vember 1849, 21 van de wet van 30 de
cember 1887, 6 van de wet van 18 april 
1898, en 1317 tot en met 1322 van het 
Burgerlijk Wetboek, 

doordat, eerste onde1·deel, de beslissing 
constateert dat uit de uittreksels uit het 
register van de bekendmakingen blijkt 
dat de goedkeuring van de fiscale veror
deningen van 2 februari 1966 en 26 maart 
1971 werd bekendgemaakt, en bij nazicht 
van de genoemde uittreksels blijkt dat 
de goedkeuring door de Koning wordt 
bedoeld, en dit blijkt uit de aangehaalde 
stukken, zoals het bezwaarschrift van 
31 januari 1977 uitdrukkelijk zegt, en er 
aan toevoegt " dat de afkondiging van de 
goedkeuring van de fiscale verordening 
automatisch de bekendmaking ervan 
impliceert ,, 

terwijl artikell02 van de Gemeentewet 
de bekendmaking van de beschikkingen 
van het belastingreglement vereist, en 
niet van de koninldijke goedkeuring, te 
meer nu deze laatste verschijnt in het 
Belgisch Staatsblad, en de genoemde 
uittreksels uit het register van de 
bekendmakingen anders interpreteren 
zou neerkomen op het miskennen van de 
bewijskracht ervan ; 

tweede onderdeel, de beslissing oordeelt 
dat de in dit verband opgeworpen 
middelen het voorwerp zouden dienen 
uit te maken van een onderzoek naar 
valsheid in geschriften, waarvoor de 
Bestendige Deputatie niet bevoegd zou 
zijn, 

te1·wijl geen enkel van de aangehaalde 
bewijsmiddelen een authentiek karakter 
had, en aldus alle inschrijving wegens 
valsheid is uitgesloten, wat meteen mee
brengt dat de beslissing niet op adequate 
wijze antwoordt : 

W at het eerste onderdeel betreft : 

Overwegende dat, luidens artikel 102, 
lid 1, van de Gemeentewet, de regle
menten en verordeningen van de 
gemeenteraad door omroeping en aan
plakking worden bekendgemaakt ; 

Dat aan deze bepaling niet is voldaan, 
wanneer alleen de goedkeuring en niet 
de tekst zelf van de reglementen en 
verordeningen is bekendgemaakt ; 

Overwegende dat de bestendige depu
tatie vaststelt dat uit de stukken waarop 
zij vermag acht te slaan, inzonderheid de 
uittreksels uit het register van de 
bekendmakingen van de gemeente Oost
duinkerke, op formele wijze blijkt dat 
de goedkeuringen van de fiscale verorde
ningen werden bekendgemaakt ; dat zij 
verder beslist dat de afkondiging van de 
goedkeuring van de fiscale verordeningen 
automatisch de bekendmaking ervan 
impliceert ; 

Dat uit de vaststelling dat de goed
keuring van de verordeningen werd 
bekendgemaakt, niet wettig kan worden 
afgeleid dat de verordeningen zelf werden 
bekendgemaakt ; 

Dat het onderdeel gegrond is ; 

Om die redenen, en zonder acht te 
slaan op het tweede onderdeel van het 
eerste middel noch op het tweede en het 
derde middel, die niet tot cassatie zonder 
verwijzing kum1en leiden, vernietigt de 
bestreden beslissing ; beveelt dat van het 
thans gewezen arrest melding zal worden 
gemaakt op de kant van de vernietigde 
beslissing ; veroordeelt verweerster in 
de kosten; verwijst de zaak naar de 
Bestendige Deputatie van de Provincie
raad van Oost-Vlaanderen. 

14 februari 1978.- 2e kamer.- Voor
zitter, de H. Naulaerts, raadsheer waar
nemend voorzitter. - Verslaggeve1·, de 
H. Gerniers. - Gelijkluidende conclusie, 
de H. Velu, advocaat-generaal. 
Pleiters, de HH. Delafontaine (van de 
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balie te Kortrijk) en J. Putzeys (van 
de balie te Brussel). 

28 KAMER. - 14 februari 1978. 

GEMEENTEVERORDENING. - BE
KENDMAKING. - GEMEENTEWET, AR
TIKEL 102, EERSTE LID. - DRAAG
WIJDTE. 

Aan het bepaalde in a1·tikel102, eerste lid, 
van de Gemeentewet is niet voldaan, 
wannee1· alleen de goedkeu1·ing en niet 
de tekst zelf van de reglementen en 
ver01·deningen van de gemeenteraad is 
bekendgemaakt (1). 

(DERUYTTERE EN LITISOONSORTEN, 
T. GEMEENTE WEVELGEM-GULLEGEM.) 

Met de notitie overeenstemmend 
arrest. 

14 februari 1978.- 28 kamer.- Voor
zitter, de H. Naulaerts, raadsheer waar
nemend voorzitter. - Ve1·slaggever, de 
H. Gerniers. - Gelijkl1tidende conchtsie, 
de H. Velu, advocaat-generaal. 

28 KAMER. - 14 februari 1978. 

1° BEWIJS. - DIREOTE BELASTINGEN. 
- BEWIJS DOOR WETTELIJKE VER
MOEDENS TOEGELATEN. - BESTAAN 
VAN VERMOEDENS. - BEOORDELING IN 
FEITE DOOR DE REOHTER. - 0NAAN
TASTBARE BEOORDELING. 

2° INKOMSTENBELASTINGEN. 
AFTREK VAN BEDRIJFSUITGA VEN EN 
-LASTEN. - WETBOEK VAN DE IN
KOli'I:STENBELASTINGEN, ARTIKEL 44, 
DERDE LID. - BEPALING DIE GEEN 
VOORSOHRIFT BEVAT INZAKE DE VORM 

(1) Cass., 26 september 1977 en ,11 januari 
1978, en ook het vorige arrest, sup1•a, biz. 123, 
560 en 709. 

OF DE TERMIJNEN VOOR HET BOEKEN 
VAN SOHULDEN OF VERLIEZEN. 
AKKOORD TUSSEN DE ADMINISTRATIE 
EN DE BELASTINGPLIOHTIGE NA HET 
BELASTBAAR TIJDPERK. - KAN AAN DE 
BOEKINGSVEREISTE VOLDOEN. 

3° INKOMSTENBELASTINGEN. 
AFTREK VAN BEDRIJFSUITGA VEN EN 
-LASTEN. - WETBOEK VAN DE IN
KOMSTENBELASTINGEN, ARTIKEL 44, 
EERSTE LID.- DRAAGWIJDTE. 

1° In de zaken waarin het bewijs door 
ve1·moedens bij de wet is toegelaten, 
beoordeelt de rechte~· op onaantastba1·e 
wijze in feite of uit zeke1·e gegevens 
feitelijke ve1•moedens kunnen w01·den 
afgeleid (2). (Art. 1353 B.W.) 

2° Artikel 44, de~·de lid, van het Wetboek 
van de Inkomstenbelastingen, luidens 
hetwelk « als gedaan of gedragen tijdens 
het belastbaar tijdperk worden de uit
gaven of lasten beschouwd die tijdens 
dat tijdperk we1·kelijk werden betaald of 
gedmgen, of het karakter van zekere en 
vaststaande schulden of verliezen hebben 
ve1·worven en als zodanig we1·den ge
boekt )), bevat geen enkel voorschrift 
inzake de vorm of de termijnen voor die 
boeking; een akkoo1·d tussen de adminis
tratie en de belastingplichtige na het 
belastbaar tijdperk kan dus aan de 
boekingsve1·eiste voldoen. 

3° De belastingplichtige kan enkel de 
bedrijfsuitgaven of -lasten aftrekken die 
hij tijdens het belastbaar tijdpe1·k heeft 
gedaan of gedragen om zijn eigen 
belastba1·e inkomsten te verkrijgen of 
te behouden. (Art. 44, eerste lid, W.I.B.) 

(DESPLENTER EN LITISOONSORTEN, 
T. BELGISOHE STAAT, 

MINISTER VAN FINANOIEN.) 

Met de notities overeenstemmend 
arrest. 

14 februari 1978.- 2e kamer.- Voor
zitte1', de H. Naulaerts, raadsheer waar
nemend voorzitter. - Verslaggever, de 
H. Gerniers. - Gelijkluidende conclusie, 
de H. Velu, advocaat-generaal. 
Pleiters, de HH. Delafontaine (van de 
balie te Kortrijk) en Claeys Bouuaert. 

(2) Cass., 9 mei 1967 (Arr. cass., 1967, 
biz. 1094) en 4 maart 1969 (ibid., 1969, 
biz. 631). 
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2e RAMER. - 15 februari 1978. 

VONNISSEN EN ARRESTEN.- AARD 
VAN DE VONNISSEN EN ARRESTEN, -
STRAFZAREN. - ZAAR IN BERAAD 
GEHOUDEN NA ONDERZOEK OP TEGEN
SPRAAK. - DAGBEPALING IN TEGEN
WOORDIGHEID VAN DE BEKLAAGDE 
VOOR DE UITSPRAAR VAN RET VONNIS. 
- DEBATTEN HEROPEND OP DIE DAG, 
BUITEN TEGENWOORDIGHEID VAN DE 
BEKLAAGDE. - VORDERINGEN GENO
MEN DOOR RET OPENBAAR MINISTERIE, 

VERSTEKVONNIS T.A.V. DE BE
RLAAGDE. 

W annee1· een zaak in beraad is gehouden, 
met vaststelling in tegenwom·digheid 
van de beklaagde na behandeling op 
tegenspraak van de datum voo1· de uit
spraak van het vonnis, doch de debatten, 
op die datum, buiten tegenwom·digheid 
van de beklaagde ziJn heropend, het 
openbaa1· ministe1·ie in zijn vo1·de1·ing is 
gehoord en het vonnis is uitgesproken, 
dan is dit bij verstek gewezen t.a.v. 
de beklaagde (1) (2). 

(PLOMBIER, T. PERRUCCIO, STERNBERGER 
EN NAAMLOZE VENNOOTSCHAP 

<<LA BELGIQUE»,) 

ARREST (vertaling). 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 28 september 1977 in hoger 
beroep gewezen door de Correctionele 
Rechtbank te Charleroi ; 

I. In zoverre de voorziening gericht is 
tegen de beslissingen op de civielrechte-

(1) Raadpl. cass., 24 april 1961 (Bull. en 
Pas., 1961, I, 907), 30 september 1968 (A?'?'. 
cass., 1969, blz. 117) en noot 1, 11 december 
1973 (ibid., 1973, blz. 410), 6 januari 1975 
(ibid., 1975, blz. 503) en 30 maart 1976 
(ibid., 1976, blz. 877). 

(2) De eiser, die niet had gemerkt dat het 
vonnis bij verstek was gewezen, had tot 
staving van zijn voorziening, die hij had 
ingesteld v66r het verstrijken van de gewone 
verzettermijn, aangevoerd dat de rechten van 
de verdediging werden geschonden op grond 
aileen dat, nadat de zaak voor uitspraak 
contradictoir was uitgesteld, het openbaar 
ministerie, de dag waarop dit vonnis werd 

.. uitgesproken, buiten de aanwezigheid van de 
, beklaagde, een nieuwe vordering had genom en. 

De rechten van de verdediging werden niet 

lijke vorderingen van de verweerders 
Perruccio en Sternberger : 

Overwegende dat eiser afstand heeft 
gedaan van zijn voorziening ; 

II. In zoverre de voorziening gericht 
is tegen de beslissing op de strafvordering 
en tegen de beslissing op de civielrech
telijke vordering van de naamloze ven
nootschap La Belgique als verweerster 
jegens eiser : 

Overwegende dat enerzijds het proces
verbaal van de terechtzitting van 7 sep
tember 1977 uitwijst dat de rechtbank 
in het bijzijn van de advocaat die eiser 
vertegenwoordigde, de debatten gesloten 
en de zaak in beraad gehouden heeft om 
uitspraak te doen ter zitting van 28 sep
tember 1977, en dat anderzijds, blijkens 
het proces-verbaal van de terechtzitting 
van 28 september 1977 waarin geen 
melding wordt gemaakt van eisers aan
wezigheid, de substituut-procureur des 
Konings de ten laste van de verdachte 
aanhangig gemaakte zaak heeft uiteen
gezet; 

Overwegende dat het bestreden vonnis 
ten aanzien van eiser derhalve bij verstek 
is gewezen, ook al is daarin vermeld 
dat het op tegenspraak werd geveld ; 

Dat de voorziening ingesteld werd v66r 
het verstrijken van de gewone termijn 
van verzet en mitsdien niet ontvankelijk 
is; 

Om die redenen, verleent eiser akte 
van de afstand van zijn voorziening in 
zoverre die gericht is tegen de beslis
singen op de civielrechtelijke vorderingen 
van de verweerders Perruccio en Stern
berger ; verwerpt de voorziening voor 

geschonden. De beklaagde was aanwezig of 
vertegenwoordigd ter zitting van 7 september 
1977 tijdens welke de zaak tot de 28ste van 
dezelfde maand werd uitgesteld. 

De beklaagde wist dus dat zijn zaak op die 
laatste datum opnieuw zou worden opge
roepen. 

Niets belet aan een rechtscollege de debatten 
te heropenen - om getuigen te horen, kennis 
te nemen van conclusies, stukken bij te voegen, 
nieuwe vorderingen van het openbaar minis
terie te horen ... - op de terechtzitting die 
werd vastgesteld voor de uitspraak van het 
vonnis. 

De beklaagde had de gelegenheid daarop 
aanwezig te zijn. 

Zijn afwezigheid heeft enkel tot gevolg dat 
de beslissing bij verstek gewezen is. 

F.D. 
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het overige ; veroordeelt eiser in de 
kosten. 

15 februari 1978.- 28 kamer.- Voor
zitte1·, Baron Richard, voorzitter. -
Verslaggeve1·, Mevr. Raymond-Dechar
neux. - Gelijkluidende conclusie, de 
H. Dumon, eerste advocaat-generaal. -
Pleiter, de H. Bayart. 

2• KAMER. - 15 februari 1978. 

1° REDENEN VAN DE VONNISSEN 
EN ARRESTEN.- STRAFZAKEN.
R:ElOHTER IN HOGER BERO:ElP DIE HET 
BERO:ElPEN VONNIS WIJZIGT. - RE
DENEN VAN DIT VONNIS NIET IN OON
OLUSIE OVERGENOMEN.- REOHTER IN 
HOGER BEROEP NI:ElT VERPLIOHT DE 
REDENEN VAN DE EERSTE REOHTER TE 
WE:ElRLEGGEN. 

2° AANSPRAKELIJKHEID (BUITEN 
OVEREENKOMST). WEGVER
KEERSONG:ElVAL.- VOORRANGHEBBEN
DE BESTUURD:ElR. - BESTUURDER Dill 
OVER EEN WITTE DOORLOPENDE LIJN IS 
GEREDEN. - BESLISSING DAT ER EEN 
OORZAKELIJK VERBAND B:ElSTAAT TUB
SEN DIT MISDRIJF EN HET ONGEVAL,
W:ElTTELIJK:El BESLISSING. 

1° De rechter in hager be1'0ep die het 
be1·oepen vonnis wijzigt, is, bij ont
stentenis van een conclusie waarin de 
redenen van dit vonnis worden over
genomen, niet verplicht die redenen te 
weeTleggen (1). (Art. 97 Grondwet.) 

2° De feitenrechter kan wettig beslissen 
dat er een oo1'zakelijk ve1'band bestaat 
tussen de fout van de voorranghebbende 
bestuurder die over de witte dom·lopende 
lijn op de 1·ijbaan is gereden en de 
botsing van het voertuig van die bestuur
der met het voertuig van een andere 
bestuurder, die ve1-plicht was hem te laten 
vooTgaan (2). (Artt. 1382 en 1383 B.W.) 

(1) Cass., 22 februari 1977 (.Ar1·. cass., 1977, 
biz. 682). 

(2) Cass., 8 februari 1965 (Bull. en Pas., 
1965, I, 570); raadpi. cass., 14 oktober 1975 
( Arr. cass., 1976, biz. 198) en noot 5. 

(BRUNDSEAUX :ElN ONDERLINGE 
MAATSOHAPPIJ DER OPENBARE BESTUREN, 

T. ANOION.) 

ARREST (vertaling). 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 26 september 1977 in hoger 
beroep gewezen door de Correctionele 
Rechtbank te Luik; 

II. In zoverre de voorzieningen gericht 
zijn tegen de beslissingen op de civiel
rechtelijke vorderingen van eiseres jegens 
verweerder en van verweerder jegens 
eiser : 

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

dooTdat de rechters in hoger beroep, 
zonder vermelding van redenen, de 
beslissing van de eerste rechter ver
nietigen en daartoe aannemen dat er een 
oorzakelijk verband zou bestaan tussen 
het door de eiser Brundseaux gepleegde 
misdrijf en de door deze aan de burger
lijke partijen veroorzaakte schade : 

· Overwegende dat, bij gebreke van 
conclusie, de rechter in hoger beroep die 
de beslissing van de eerste rechter te niet 
doet, niet verplicht is de redenen van die 
beslissing te weerleggen ; 

Overwegende dat, doordien hij beslist 
" dat de telastleggingen bewezen zijn » 
ten aanzien van elke beklaagde en « dat 
elke beklaagde voor de helft voor het 
ongeval aansprakelijk is», de rechter in 
hoger beroep oordeelt dat er een oorzake
lijk verband bestaat tussen het door eiser 
gepleegde misdrijf en de uit het ongeval 
ontstane schade ; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen ; 

Over het tweede middel, afgeleid uit de 
schending van artikel16 van het konink
lijk besluit van 14 maart 1968 houdende 
reglement van de politie over het weg
verkeer, 

dom·dat het vonnis verweerder eerst 
veroordeelt wegens overtreding van de 
artikelen 16.2, a, en 18 van het Weg
verkeersreglement en vervolgens beslist 
dat de door eiser gepleegde overtreding 
van artikelllO, eerste lid, van dat zelfde 
reglement tot het ontstaan van de schade 
heeft bijgedragen, en elke beklaagde 
veroordeelt om ten belope van de helft 
de schade te herstellen die de tegen hen 
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gestelde burgerlijke partijen hebben ge
leden, 

terwijl het feit dat verweerder straf
rechtelijk veroordeeld werd wegens over
treding van artikel 16.2, a, en 18 van het 
Wegverkeersreglement op zichzelf be
vestigt dat eiser wel degelijk een verkeers
voorrang genoot over de voile breedte 
van de door hem bereden weg, zodat de 
botsing tussen beide voertuigen enkel 
aan de voor de uitoefening van die 
voorrang opgeworpen hinderpaal en niet 
aan de door eiser gepleegde overtreding 
kan te wijten zijn : 

Overwegende dat de rechtbank, die 
enerzijds vaststelt dat eiser « over een 
doorlopende middellijn is gereden >> en 
anderzijds dat verweerder «de hoofdweg 
is opgereden zonder voldoende voor
zorgen te nemen >>, heeft kunnen oordelen 
dat eiser zijn verkeersvoorrang ten 
opzichte van verweerder onvoorzichtig 
heeft genomen, en in feite heeft kunnen 
beslissen dat eisers fout in de door haar 
bepaalde mate een oorzaak is geweest 
van de botsing tussen beide voertuigen ; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen ; 

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

15 februari 1978.- 2e kamer.- Voor
zitter, de H. Legros, raadsheer waar
nemend voorzitter. - Verslaggever, de 
H. Stranard. - Gelijkluidende conclusie, 
de H. Colard, advocaat-generaal. -
Pleiter, de H. Lamoureux (van de balie 
te Luik). 

2e KAMER. - 15 februari 1978. 

1° RECHTBANKEN.- BEVOEGDHllJDEN 
VAN DE STRAFGERECHTEN. - STRAF· 
VORDERING EN BURGERLIJKE RECHTS· 
VORDERING. - REGELS DIE DE OPEN· 
BARE ORDE RAKEN. 

2° BURGERLIJKE RECHTSVORDE
RING. - DOEL. 

3° TUSSENKOMST.- STRAFZAKEN.
BEPALINGEN VAN HllJT GERECHTELIJK 
WETBOEK BETREFFENDE DE TUSSEN · 
KOMST. GEEN TOEPASSING VOOR DE 
STRAFGERECHTEN BEHOUDENS UIT EEN 

BIJZONDERE WET VOORTVLOEIENDE AF· 
WIJKING. 

4° VOORZIENING IN CASSATIE. -
PERSONEN BEVOEGD OM ZIOH IN CAS· 
BATIE TE VOORZIEN.- STRAFZAKEN.
VOORZIENING VAN DE BURGERLIJKE 
PARTIJ TEGEN EEN BESLISSING DIE 
GEEN UITSPRAAK DOET OVER HAAR 
BURGERLIJKE RECHTSVORDERING. 
NIET·ONTVANKELIJKHEID. 

5° VOORZIENING IN CASSATIE. 
PERSONEN BEVOEGD OM ZIOH IN CAS· 
BATIE TE VOORZIEN. - STRAFZAKEN. -
VOORZIENING VAN DE BURGERLIJKE 
PARTIJ TEGEN EEN VRIJSPREKENDE 
BESCHIKKING VAN DE VOORZITTER VAN 
HET HoF VAN AssiSEN. NIET· 
ONTV ANKELIJKHEID. 

6° HOF VAN ASSISEN. - VRIJ· 
SPREKENDE BESOHIKKING.- VooRZIE· 
NING VAN DE BURGERLIJKE P ARTIJ. -
NIET·ONTVANKELIJKHEID. 

7° VERZET. - STRAFZAKEN. - HoF 
vAN AssiSEN. - ARREST DAT BIJ 
VERSTEK IS GEWEZEN T.O.V. DE BUR· 
GERLIJKE PARTIJ EN DAT DE KOSTEN 
VAN HAAR VORDERING TE HAREN LASTE 
LAAT.- 0NTVANKELIJK VERZET. 

8° HOF vAN ASSISEN. - ARREST DAT 
BIJ VERSTEK IS GEWEZEN T.O.V. DE 
BURGERLIJKE PARTIJ EN DAT DE 
KOSTEN VAN HAAR VORDERING TE 
HAREN LASTE LAAT.- 0NTVANKELIJK 
VERZET. 

9° VOORZIENING IN CASSATIE. -
TERMIJN. - STRAFZAKEN. -BuRGER· 
LIJKE RECHTSVORDERING. - ARREST 
DAT BIJ VERSTEK IS GEWEZEN T.O.V. DE 
BURGERLIJKE PARTIJ.- ARREST WAAR· 
TEGEN VERZET VANWEGE DIE PARTIJ 
OPENSTAAT.- VoORZIENING VAN DEZE 
PARTIJ BINNEN DE VERZETTERMIJN.
NIET·ONTV ANKELIJKHEID. 

1° De regels beM·effende de bevoegdheid 
van de strajgerechten raken de openbm·e 
orde, zowel wat de burgerlijke 1"echts
vordering als wat de strafvordering 
betrejt (1). 

2° De bu1·ge1·lijke rechtsvordering waarover 
het strajgerecht moet beslissen, heejt 
geen ander doel dan het he1·stel van 
de door een misdrijj ve1'0orzaakte 

(1) Cass., 13 juni 1955 (Bull. en Pas., 1955, 
I, 1118). 
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schade (1). (Artt. 3 en 4 Wet van 
17 april 1878.) 

3° Behoudens uit een bijzondere wet 
voortvloeiende ajwijking zijn de bepa
lingen van het Gerechtelij k W etboek 
betreffende de tussenkomst niet van 
toepassing op de strajgerechten (2). 
(Impliciete oplossing.) 

4° De burge1·lijke partij is niet ontvankelijk 
om zich, bij gebrelce van hoedanigheid 
en van belang, in cassatie te voorzien 
tegen een beslissing die geen uitspraak 
doet over haar bu1·ge1'lijke rechtsvorde1·ing 
en die haar als burgerlijke pa1·tij geens
zins benadeelt ( 3). 

50 en 6° De burgerlijke partij kan tegen 
een a1·rest van het Hoj van Assisen een 
eis tot cassatie slechts instellen ten 
opzichte van de beschilckingen bet1·ejjende 
haar burgerlijke belangen en kan in 
germ geval vernietiging vo1·deren van 
een vrijsprekende beschikking. (Artt. 3 73 
en 412 Sv.) 

7° en 8° De burgm·lijke partij is ontvanke
lijlc om verzet te doen tegen een arrest 
van het Hoj van Assisen dat te haren 
opzichte bij verstek is gewezen en dat de 
kosten van haar vordering te haren laste 
laat (4). (Impliciete oplossing.) 

9° De burgerlijke partij is niet ontvankelijk 
om zich in cassatie te voo1·zien tegen een 
arrest dat te haren opzichte bij verstek is 
gewezen, als tegen dit arrest nag ve1·zet 
openstaat (5). (Art. 416 Sv.) 

(REPUBLIEK MALI, T. KEITA.) 

ARREST (vertaling). 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 28 november 1977 door het 
Hof van Assisen van de provincie 
Brabant gewezen, op de beschikking van 

(1) Cass., 1 juni 1966 (Bull. en Pas., 1966, 
I, 1243) aismede de conciusie van Eerste 
Advocaat-Generaai Mahaux, toen Advocaat
Generaai : het recht waarover de door een 
misdrijf benadeeide partij beschikt om zich 
tot het strafgerecht te wenden is een uit
zonderlijk recht, dat beperkt is tot de enkeie 
doeieinden die bij de wet zijn vastgesteid. 

(2) Raadpi. cass., 21 augustus 1958 (Bull. 
en Pas., 1958, I, 1243) en de noten 2 en 3. 

(3) Raadpi. cass., 13 december 1976 (A1•r. 
cass., 1977, biz. 412). 

30 november 1977 van de voorzitter van 
dat hof en op het arrest op 30 november 
1977 door datzelfde hof gewezen; 

I. In zoverre de voorziening gericht is 
tegen het arrest van 28 november 1977 : 

Overwegende dat, naar luid van de 
artikelen 3 en 4 van de wet van 17 april 
1878 houdende de voorafgaande titel 
van het Wetboek van Strafvordering, 
de rechtsvordering tot herstel van de 
schade, door een misdrijf veroorzaakt, 
aan hen behoort die de schade hebben 
geleden, en die rechtsvordering ter
zelfdertijd en voor dezelfde rechter kan 
vervolgd worden als de strafvordering ; 

Overwegende dat de regels betreffende 
de bevoegdheid van de strafgerechten 
van openbare orde zijn zowel wat de 
strafvordering als wat de civielrechte
lijke vordering betreft; dat de civiel
rechtelijke vordering geen ander doel 
heeft dan het herstel van de schade ; 

Overwegende dat eiseres zich weliswaar 
op 21 januari 1977 voor de onderzoeks
rechter te Brussel burgerlijke partij heeft 
gesteld om herstel te bekomen van de 
schade die haar berokkend was door 
het aan eiser ten laste gelegde misdrijf; 

Maar overwegende dat uit de proces
stukken blijkt dat eiseres bij haar 
optreden als burgerlijke partij, in feite 
een rechtspleging van vrijwillige tussen
komst heeft gevoerd, met de bedoeling 
de strafvordering ten laste van de beweer
delijk diplomatiek onschendbare ver
weerder te doen mislukken ; 

Dat eiseres voor het hof van assisen 
niet is tussengekomen om herstel te 
bekomen van de schade die zij zou 
geleden hebben ter oorzake van het 
misdrijf waarvan verweerder beschuldigd 
was ; dat de hoedanigheid van burgerlijke 
partij waaronder zij zich voordeed, 
louter fictief was ; dat zij in haar op 
28 november 1977 neergelegde conclusie 
verzocht dat het hof van assisen de 
diplomatieke onschendbaarheid van ver-

(4) Cass. fr., 29 april 1817 (Bull. de cass., 
1817, biz. 88, nr. 34, Si1·ey, 1818, I, 20). 
Zie ook FAUSTIN HELIE, Inst1·uction m·imi
nelle, d. III, nr. 5247; VAN RoYE, Manuel 
de la pw•tie civile, nr. 413; Rep. prat. du dr. 
belge, vo P1·ocedure penale, nr. 705 : Dalloz, 
Rep. pratique de legislation, de doct?-ine et de 
jurisprudence, uitg. 1915, v 0 Jugements et 
a1·rets par defaut, nrs. 763, 764 en 766. 

(5) Raadpl. cass., 4 december 1961 (Bull. 
en Pas., 1962, I, 428) en 12 juni 1973 (Arr. 
cass., 1973, biz. 988). 
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weerder zou vaststellen en derhalve 
zichzelf onbevoegd dan wel de vervol
gingen onontvankelijk zou verklaren ; 

Overwegende dat eiseres niet bevoegd 
was om vrijwillig tussen te komen in het 
geding ter zake van de strafvordering 
ten laste van verweerder ; 

pat zij meteen ook de bevoegdheid 
mist en er evenmin belang bij heeft om 
zich in cassatie te voorzien tegen een 
beslissing die geen uitspraak doet over 
haar civielrechtelijke vordering en haar 
als burgerlijke partij in genen dele te 
schade komt ; 
. Dat de voorziening niet ontvankelijk 
IS; 

Overwegende dat de gewraakte hoe
danigheid van burgerlijke partij niet 
noodzakelijkerwijze fictiefis in de verdere 
procedure en het vooroverwogene dar
halve geen grond oplevert om de voor
ziening ook onontvankelijk te verklaren 
in zoverre zij tegen de andere twee 
bestreden beslissingen opkomt ; 

II. In zoverre de voorziening gericht 
is tegen de beschikking van 30 no
vember 1977 

Overwegende dat, overeenkomstig arti
kel 358 van het Wetboek van Straf
vordering, de voorzitter van het hof 
van assisen bij de bewuste beschikking 
verweerder vrijspreekt en beveelt dat 
deze onmiddellijk in vrijheid zal worden 
gesteld indien hij niet om een andere 
reden wordt gevangen gehouden ; dat hij 
daarbij geen uitspraak doet over de 
kosten; 

Overwegende dat krachtens de arti
ke1en 373 en 412 van het Wetboek van 
Strafvordering, de burgerlijke partij 
slechts een eis tot cassatie kan instellen 
ten opzichte van de beschikkingen 
betreffende haar burgerlijke belangen en 
in geen geval de vernietiging kan vor
deren van een beschikking van vrij
spraak; 

Dat de voorziening van eiseres als 
burgerlijke partij niet ontvankelijk is ; 

. III. In zoverre de voorziening gericht 
IS tegen het arrest van 30 november 1977 : 

Overwegende dat het ten aanzien van 
verweerster bij verstek gewezen arrest, 
onder vaststelling dat deze niet verschijnt 
noch conclusie neemt, de door haar 
gedane kosten te haren laste legt en de 
kosten van de strafvordering ten laste 
laat van de Staat ; 

Overwegende dat de stukken waarop 
het Hof vermag acht te slaan niet 

uitwijzen dat het arrest aan eiseres werd 
betekend; 

Overwegende dat de beslissing dar
halve geen eindbeslissing is in de zin 
van artikel 416 van het Wetboek van 
Strafvordering en evenmin uitspraak 
doet over een bevoegdheidsgeschil ; 

Dat de voorziening te vroeg werd 
~ngesteld en mitsdien niet ontvankelijk 
18; 

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

15 februari 1978.- 2e kamer.- Voor
zitte?' en Verslaggever, de H. Legros, 
raadsheer waarnemend voorzitter. -
Gelijkluidende conclusie, de H. Colard, 
advocaat-generaal. Pleiter, de 
H. Bayart. 

2e KAMER. - 15 februari 1978. 

HOGER BEROEP.- STRAFZAKEN. 
EENSTEMMIGHEID. - APPELGERECHT 
DAT DE DOOR DE EERSTE RECHTER 
UITGESPROKEN STRAF HANDHAAFT, 
DOCH HET UITSTEL VAN DE TENUIT
VOERLEGGING VAN DE STRAF INTREKT. 
- E:ENSTEMMIGHEID VEREIST. 

Het appelgerecht kan onmogelijk, zonder 
met eenstemmigheid te beslissen, het 
door de eerste ?'echter ve?'leende uitstel 
der tenuitvoe?'legging van de stmf in
t?'ekken, zelfs indien het de door die 
rechter uitgesproken straf handhaaft (1). 
(Art. 2llbis Sv.) 

(PROCUREUR DES KONINGS TE LUIK, 
T. DE RYCKE.) 

ARREST (vertaling). 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 9 december 1977 in hoger 
beroep gewezen door de Correctionele 
Rechtbank te Luik ; 

Over het middel afgeleid uit de schen
ding van artikel 2llbis van het Wetboek 
van Strafvordering : 

(1) Raadpl. cass., 8 december 1975 (.d.1-r. 
cass., 1976, biz. 440). 
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Overwegende dat bij vonnis van 
18 oktober 1977 de Politierechtbank te 
Luik verweerder wegens overtredingen 
van het W egverkeersreglement van l de
cember 1975 veroordeeld heeft tot een 
geldboete van 50 frank en gelast heeft 
dat de tenuitvoerlegging van die straf 
voor de duur van een jaar zal worden 
uitgesteld ; 

Dat bij haar uitspraak over het hoger 
beroep van de procureur des Konings 
en van verweerder, de correctionele 
rechtbank te Luik die straf bevestigt 
maar behlaagde het voordeel van het 
uitstel ontneemt ; 

Overwegende dat de correctionele 
rechtbank zodoende de door de eerste 
rechter uitgesproken veroordeling ver
zwaart en, doordien zij niet vaststelt 
dat zij uitspraak heeft gedaan met 
eenparige stemmen van haar leden, 
de in het middel vermelde wetsbepaling 
schendt; 

Dat het middel gegrond is ; 

Om die redenen, vernietigt het bestre
den vonnis in zoverre het uitspraak 
doet over de strafvordering ten laste van 
verweerder en deze in de kosten veroor
deelt ; 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 Verviers, zitting 
houdend in hoger beroep. 

15 februari 1978.- 2e kamer.- Voor
zittm·, de H. Legros, raadsheer waar
nemend voorzitter. - Verslaggever, de 
H. Stranard. - Gelijkluidende conclusie, 
de H. Colard, advocaat-generaal. 

1e KAMER.- 16 februari 1978. 

1° HUWELIJKSCONTRACT.- STEL
SEL VAN DE WETTELIJKE HUWELIJKS
G:EMI!lENSOHAP VAN VOOR DE WET VAN 
14 JULI 1976.- W:EDERBEL:EGGINGEN 
EN VERGOEDINGEN DOOR D:E G:EM:E:EN
SOHAP AAN DE EOHTGENOTEN VER
SOHULDIGD. - BRENGEN VAN R:EOHTS
WEGE INTEREST OP, TE REK:EN:EN VAN 
D:E DAG VAN DE ONTBINDING VAN DE 
GEMI!lENSOHAP. 

20 HUWELIJKSCONTRACT.- STEL-

S:EL VAN DE WETTELIJK:E HUWELIJKS· 
GEM:E:ENSOHAP VAN VOOR DE WET VAN 
14 JULI 1976. - W:ED:ERB:ELEGGINGEN 
EN VlllRGOEDING:EN DOOR DE G:EME:EN
SOHAP AAN EEN VAN D:E EOHTGENOT:EN 
V:ERSOHULDIGD. - BR:ENGEN INTEREST 
OP DI:E LOOPT TOT OP HET OGENBLIK 
DAT DEZE EOHTGENOOT WERKELIJK IN 
H:ET B:EZIT WORDT G:ESTELD VAN H:ET 
BEDRAG VAN ZIJN REOHTEN. 

1° In het stelsel van de wettelijke gemeen
schap van v661· de wet van 14 juli 1976, 
brengen de do01· de gemeenschap aan de 
echtgenoten verschuldigde wedm·beleg
gingen en ve1·goedingen van 1·echtswege 
intm·est op, te rekenen van de dag van 
de ontbinding van de gemeenschap, en 
zulks ovm·eenkomstig het oud artikel1473 
van het Burgerlijk Wetboek. 

2° In het stelsel van de wettelijke gemeen
schap van v66r de wet van 14 juli 1976, 
loopt de inte1·est, die de door de gemeen
schap aan een van de echtgenoten ver
schuldigde wederbeleggingen en vergoe
dingen overeenkomstig het oud arti
kel 1473 van het Bu1·gerlijk Wetback 
opbrengen, tot op de dag waa1·op die 
echtgenoot werkelijk in het bezit gesteld 
wordt van het bedmg van zijn rechten ( 1), 
zeljs indien hij in de procedure tot 
vereffening van de gemeenschap abn01·
maal lang gewacht he~ft met de voort
zetting van het door hem aangewende 
rechtsmiddel. 

(PENSIS, T. MAROQ.) 

ARR:EST (vertaling). 

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

Over het middel afgeleid uit de 
schending van artikel 1473 van het 
Burgerlijk W etboek en van het algemeen 
beginsel van de eerbiediging van de 
rechten van de verdediging, 

doordat het arrest beslist dat op 1 mei 
1970 alle terugnemingen, vergoedingen 
of schadeloosstellingen ten behoeve van 
eiseres ophouden interesten op te brengen, 
op grond dat de stukken van de rechts
pleging erop wijzen dat appellante 

(1) DEl PAGEl, Tmite, d. X, bd. I, nr. 941, 
biz. 783; SAVATIEJR, La communaute conjugale 
nouvelle, Parijs, 1970, biz. 219-220. 
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abnormaal nalatig was bij het voort
zetten van het door haar aangewende 
rechtsmiddel en dat verweerder zich, 
ter wille van haar traagheid, genoopt 
zag om zelf voor de inschrijving op de 
rol te zorgen, 

terwijl de interesten op de vergoedingen 
door de gemeenschap aan de echt
genoten verschuldigd, van rechtswege 
beginnen te lopen vanaf de dag van de 
ontbinding van de gemeenschap totdat 
de echtgenoot effectief in bezit wordt 
gesteld van het bedrag waartoe hij 
gerechtigd is ; 

en terwijl het gebrek aan ijver van een 
gedingvoerende partij de andere partij 
machtigt om de toepassing te vorderen 
van de regels van het Gerechtelijk Wet
boek betreffende de behandeling en de 
berechting van de vordering, doch geen 
andere, patrimoniale, gevolgen kan mede
brengen: 

Overwegende dat krachtens het, ten 
deze toepasselijke, artikel 1473 van het 
Burgerlijk W etboek, de vergoedingen 
door de gemeenschap aan de echtgenoten 
verschuldigd, van rechtswege interest 
opbrengen, te rekenen van de dag van 
de ontbinding van de gemeenschap ; 

Overwegende dat deze interesten !open 
tot de dag waarop de echtgenoot effectief 
in bezit gesteld wordt van het bedrag 
waartoe hij gerechtigd is ; 

Overwegende dat door te beslissen 
dat aile terugnemingen, vergoedingen of 
schadeloosstellingen ten behoeve van 
eiseres op 1 mei 1970 ophouden interesten 
op te brengen, op grand dat laatst
genoemde abnormaal nalatig was bij het 
voortzetten van het door haar aan
gewende rechtsmiddel, terwijl verweerder 
gemachtigd was de toepassing te vorderen 
van de procedureregels betreffende de 
behandeling en de berechting van de 
vordering, het arrest zijn beslissing 
wettelijk niet verantwoordt ; 

Dat het middel gegrond is ; 

Om die redenen, vernietigt het bestre
den arrest, in zoverre het beslist dat aile 
terugnemingen, vergoedingen of schade
loossteilingen ten behoeve van eiseres op 
1 mei 1970 ophouden interesten op te 
brengen ; beveelt dat van dit arrest 
melding zal gemaakt worden op de kant 
van de gedeeltelijk vernietigde beslissing ; 
houdt de kosten aan opdat hierover door 
de feitenrechter wordt beslist ; verwijst 
de aldus beperkte zaak naar het Hof 
van Beroep te Bergen. 

16 februari 1978.- 1e kamer.- Voor
zitter, de H. Wauters, eerste voorzitter.
Verslaggever, de H. Mahillon. - Gelijk
luidende conclusie, de H. Delange, procu
reur-generaal. -Pleiter, de H. van Heeke. 

1e KAMER. - 16 februari 1978. 

1° HUUR VAN GOEDEREN.- Hms
HUUR. - BRAND IN RET ONROEREND 
GOED. - AANSPRAKELIJKHEID VAN 
DE HUURDER. - ARTIKEL 1733 VAN 
RET BURGERLIJK WETBOEK.- GROND
SLAG. 

2° HUUR VAN GOEDEREN. - Huis
HUUR. - BRAND IN RET ONROEREND 
GOED. - WERKEN IN RET ONROEREND 
GOED UITGEVOERD VOOR REKENING 
VAN DE VERHUURDER, TOEN DEZE RET 
ONROEREND GOED NIET IN GEBRUIK 
HAD. - DIT VOLSTAAT NIET OM DE 
HUURDER VAN ZIJN AANSPRAKELIJK
HEID VRIJ TE STELLEN. 

3° HUUR VAN GOEDEREN. - Hms
HUUR. - BRAND IN RET ONROEREND 
GOED. - AANSPRAKELIJKHEID VAN 
DE HUURDER. - ARTIKELEN 1732 EN 
1733 VAN RET BURGERLIJK WETBOEK. 
- BEGRIP. 

1° De aansprakelijkheid van de huu1·de1·, 
omschreven in artikel 1733 van het 
Burgerlijk Wetboek, in geval van brand 
in het om·oerend goed, heejt tot grondslag 
de ve1·plichting van de huurder het goed 
dat de verhuurde1· hem heejt geleverd en 
waarvan de verhuu1·der hem dienvolgens 
het houde1·schap had ajgestaan, bij het 
beeindigen van de huur aan de ver
huurder terug te geven ( l). 

2o H et jeit dat in het onroe1·end goed voor 
rekening van de verhuurder werken 
werden uitgevoerd, toen deze het on-
1'oerend goed niet in gebruik had, vol
staat niet om de huurder vrij te stellen 
van de aansprakelijkheid, die hij krach
tens a1·tikel 1733 van het Burgerlijk 
Wetboek draagt (2). 

(1) Cass., 16 mei 1952 (Bull. en Pas., 1952, 
I, 595) en 30 september 1977, supm, blz. 144. 

(2) Zie cass., 16 mei 1952 (B~tll. en Pas., 
1952, I, 595) : van deze aansprakelijkheid is 
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go De huurder is aansprakelijk voor de 
brand in het door hem gehuurde huis, 
tenzij hij bewijst dat de brand buiten 
zijn schuld is ontstaan (1). (Artt. 1732 
en 1733 B.W.) 

(NAAMLOZE VENNOOTSCHAP « BROUWERIJ 
VANDENHEUVEL-IXELBERG », T, NAAM· 
LOZE VENNOOTSCHAP «GENERAL ACCI
DENT » EN MR. PONCELET, CURATOR IN 
HET F AILLISSEMENT VAN DE PERSONEN • 
VENNOOTSOHAP MET BEPERKTE AAN • 
SPRAKELIJKHEID «LOUIS BODART ».) 

ARREST (vertaling). 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 28 juni 1976 in hoger beroep 
gewezen door de Rechtbank van Eerste 
Aanleg te N amen ; 

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

doordat, ter verwerping van de con
clusie waarbij eiseres deed gelden dat 
het vermoeden van artikel 1733 van het 
Burgerlijk W etboek niet toepasselijk 
was omdat zij, op de dag van de brand, 
het feitelijk genot van het onroerend 
goed niet had, dat dit alleen betrokken 
werd door de onderneming Bodart die 
werken uitvoerde voor rekening en 
ten behoeve van de verhuurder, zodat 
er tijdelijke en uitsluitende inbezitneming 
was door de verhuurder (door bemidde
ling van een onderneming), het vonnis 
doet gelden dat « zij (eiseres) verder de 
huur betaalde en, derhalve, de verplich
ting had het als cafe en woonhuis in 
huur gegeven onroerend goed te betrek
ken of te doen betrekken >> en, anderzijds, 
dat « zo in het onroerend goed werken 
voor rekening van de verhuurder werden 
uitgevoerd, men daarom nog niet kan 
besluiten dat er tijdelijke inbezitneming 
was van dit onroerend goed door de 
verhuurder, door bemiddeling van een 
onderneming », 

er geen sprake ais de verhuurder zich het 
recht heeft voorbehouden om, samen met 
de huurder, een bestendig genot van het 
verhuurde pand hebben. 

Zie cass., 19 april 1951 (Bull. en Pas., 1951, 
I, 570) : van deze aansprakelijkheid is echter 
wel sprake ais de verhuurder zich het recht 
heeft voorbehouden tot uitoefening van 
bepaaide rechten in het verhuurde goed, 
zoais de mogelijkheid in het verhuurde pand 

terwijl 1° het feit dat eiseres verder 
de huur betaalde ter zake niet dienend 
was om uit te maken of in feite, ten tijde 
van de brand, de verhuurder zich het 
houderschap over het onroerend goed 
had voorbehouden om er voor eigen 
rekening werken te doen uitvoeren ; 
een reden die geen logisch verband heeft 
met het eruit afgeleide besluit aan de bij 
artikel 97 van de Grondwet opgelegde 
verplichting niet voldoet ; 2° deze redenen 
het niet mogelijk maken met zekerheid 
te bepalen of de rechtbank, om tot 
het besluit te komen dat het onroerend 
goed niet tijdelijk door de verhuurder 
in bezit was genomen, in feite heeft 
geoordeeld dat het onroerend goed niet 
volledig ter beschikking van de verhuur
der was gesteld, in strijd met hetgeen 
eiseres in haar conclusie aanvoerde, of in 
rechte dat het feit dat in een onroerend 
goed werken worden uitgevoerd voor 
rekening van de verhuurder het nooit 
mogelijk maakt te oordelen dat de ver
huurder tijdelijk het onroerend goed in 
bezit neemt; deze dubbelzinnige gronden 
met het ontbreken van motivering gelijk
staan: 

Overwegende dat, enerzijds, het bestre
den vonnis vaststelt dat, ten tijde van 
de brand, eiseres huurster was van het 
onroerend goed, dat indien het in feite 
niet betrokken werd, bij gebrek van een 
cafehouder, het tussen de partijen ge
sloten huurcontract zijn volle effect bleef 
sorteren; dat eiseres vergeefs aanvoert 
dat zij het feitelijk genot over het 
onroerend goed niet had ; dat zij verder 
de huur bleef betalen en, derhalve, de 
verplichting had het als cafe en woonhuis 
in huur gegeven onroerend goed te 
betrekken of te doen betrekken ; dat het 
vonnis, anderzijds, onderstreept dat, zo 
in het onroerend goed werken voor 
rekening van de verhuurder werden 
uitgevoerd, men daarom nog niet kan 
besluiten dat er tijdelijke inbezitneming 
was van dit onroerend goed door de 
verhuurder, door beiniddeling van een 
onderneming ; 

Overwegende dat deze redenen het 

binnen te treden of er toezicht op te houden. 
Raadpi. ook nog cass., 30 september 1977, 

sup1•a, biz. 144 : wanneer de huurder, na 
verkoop van het gehuurde goed, vooriopig 
de aanwezigheid van de vroegere eigenaar in 
het pand heeft geduld. 

(1) Cass., 11 juni 1964 (Bull. en Pas., 1964, 
I, 1089); raadpl. cass., 30 juni 1977 (A1'1'. 
cass., 1977, biz. 1124). 
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verweer van eiseres beantwoorden die 
beweerde dat in feite, op de dag van de 
brand, de verhuurder zich het houder
schap over het onroerend goed had 
voorbehouden, om er voor eigen rekening 
werken te doen uitvoeren ; 

Overwegende dat door de vaststelling 
dat het onroerend goed in feite op de dag 
van het onheil niet betrokken was, 
terwijl eiseres ertoe verplicht was het te 
betrekken of te doen betrekken, het 
vonnis er logisch en ondubbelzinnig het 
gevolg uit trekt dat, " zo in het onroerend 
goed werken voor rekening van de 
verhuurder werden uitgevoerd, men daar
om nog niet kan besluiten dat er tijdelijke 
inbezitneming was van dit onroerend 
goed door de verhuurder, door bemidde
ling van een onderneming » ; 

Dat geen van beide onderdelen kan 
worden aangenomen ; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van artikel 1733 van het 
Burgerlijk Wetboek, 

dom·dat het vonnis, om eiseres, bij 
toepassing van artikel 1733 van het 
Burgerlijk W etboek, te veroordelen tot 
herstel van de schade veroorzaakt door 
de brand van het door haar. in huur 
genomen onroerend goed, beslist dat 
" zo in het onroerend goed werken voor 
rekening van de verhuurder werden 
uitgevoerd, men daarom nog niet kan 
besluiten dat er tijdelijke inbezitneming 
was van dit onroerend goed door de 
verhuurder, door bemiddeling van een 
onderneming », 

te1·wijl de door artikel 1733 van het 
Burgerlijk W etboek aan de huurder 
opgelegde verplichting, de door de brand 
van de gehuurde plaatsen veroorzaakte 
schade te herstellen, gefundeerd is op 
de verplichting van de huurder het 
gehuurde terug te geven ; deze verplich
ting voor de huurder slechts bestaat of 
voortbestaat voor zover hij, ten tijde 
van de brand, het uitsluitend genot van 
de gehuurde plaatsen had en hij er, 
derhalve, het uitsluitend houderschap 
van had; dit vereiste wegvalt wanneer, 
gedurende de huurtijd, de eigenaar 
werken oplegt die de volledige bezetting 
van de gehuurde plaatsen noodzakelijk 
maakt door een in opdracht en voor 
rekening van de verhuurder optredende 
derde, zodat de huurder zich genoopt 
ziet om, gedurende deze werken, de 
verhuurder het uitsluitend houderschap 
van het gehuurde over te laten ; deze 
omstandigheid, die de tijdelijke schorsing 
van de verplichting van de huurder de 

gehuurde plaatsen terug te geven ten 
gevolge heeft, derhalve, in dezelfde mate, 
de toepassing van artikel 1733 van het 
Burgerlijk Wetboek belet, waarvan de 
toepassingsvoorwaarden niet meer aan
wezig zijn, door het eigen toedoen van de 
eigenaar ; hieruit volgt dat het vonnis, 
door uitspraak te doen zoals ten deze, 
zonder overigens te betwisten dat het 
onroerend goed uitsluitend bezet was 
door de onderneming Bodart, die voor 
rekening en ten behoeve van de verhuur
der handelde, zoals eiseres in haar 
conclusie staande hield, de wettelijke 
draagwijdte van artikel 1733 van het 
Burgerlijk Wetboek heeft miskend (scherr
ding van deze bepaling) : 

Overwegende dat, in strijd met hetgeen 
het middel aanvoert, het vonnis niet heeft 
vastgesteld dat de eigenaar werken had 
opgelegd die de volledige bezetting 
van de gehuurde plaatsen door een in 
opdracht en voor rekening van de ver
huurder handelende derde noodzakelijk 
maakte, zodat de huurder, thans eiseres, 
zich genoopt zag om, gedurende deze 
werken, de verhuurder het uitsluitend 
houderschap van het gehuurde over te 
laten ; dat het, integendeel, erop wijst 
dat zo in het onroerend goed werken voor 
rekening van de verhuurder werden 
uitgevoerd, men daarom nog niet kan 
besluiten dat er tijdelijke inbezitneming 
was van dit onroerend goed door de 
verhuurder, door bemiddeling van een 
onderneming ; 

Overwegende dat het vonnis, op grond 
van deze vaststellingen, wettelijk beslist 
dat de door artikel 1733 van het Burger
lijk W etboek omschreven en op de 
verplichting het gehuurde terug te geven 
gefundeerde aansprakelijkheid voor 
eiseres volledig voortbestaat ; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen ; 

Over het derde middel, afgeleid uit de 
schending van artikel 1733 van het 
Burgerlijk W etboek, 

doordat het vonnis, ter verantwoording 
van de veroordeling van eiseres de schade, 
veroorzaakt door de brand van het 
onroerend goed waarvan zij huurster 
was, te herstellen, doet gelden dat 
« ge'intimeerde (thans eiseres) niet bewijst 
dat de brand door toeval of overmacht 
is ontstaan ; dat de stukken van het 
strafdossier inderdaad het niet mogelijk 
maken met zekerheid vast te stellen dat 
de brand door een aangestelde van de 
personenvennootschap met beperkte aan-
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sprakelijkheid Louis Bodart werd ver
oorzaakt "• 

te1·wijl de huurder, luidens artikel 1733 
van het Burgerlijk W etboek, er geenszins 
toe gehouden is, om zich van de door deze 
bepaling ingestelde aansprakelijkheid te 
ontheffen, het rechtstreekse en stellige 
bewijs van toeval of overmacht te 
leveren ; het volstaat, wanneer de oorzaak 
van het onheil onbekend is, het bewijs 
te leveren dat, gelet op de omstaudig
heden waarin de brand zich voordeed, 
hij geen enkele fout heeft kunnen begaan ; 
hieruit volgt dat de door het vonnis 
vermelde redenen op zichzelf onvoldoende 
waren om de beslissing te verantwoorden, 
gelet op de door eiseres in haar conclusie 
aangevoerde omstandigheden om aan te 
tonen dat zij geen fout had kunnen 
begaan, met name de tijdelijke en uit
sluitende bezetting van de plaatsen door 
een voor rekening van de verhuurder 
handelende derde : 

Overwegende dat het vonnis vaststelt 
dat eiseres << niet bewijst dat de braud 
door toeval of overmacht is ontstaan ; 
dat de stukken van het strafdossier 
inderdaad het niet mogelijk maken met 
zekerheid vast te stellen dat de brand 
door een aangestelde van de personen
vennootschap met beperkte aansprake
lijkheid Louis Bodart werd veroorzaakt " ; 

Overwegende dat het vonnis aldus 
eiseres antwoord geeft, die de uitsluitende 
bezetting van het onroerend goed door de 
onderneming Bodart voor rekening en 
ten behoeve van de verhuurder aan
voerde en daaruit afieidde dat de door 
artikel 1733 van het Burgerlijk W etboek 
ingestelde aansprakelijkheid van de huur
der niet toepasselijk was ; 

Overwegende dat artikel 1733 gegrond 
is op de verplichting vau de huurder, op 
het einde van de huur, aan de verhuurder 
het goed terug te geven dat laatstge
noemde hem had geleverd en waarvan 
hij hem, derhalve, het houderschap had 
overgedragen ; 

Dat, nu het de volgens de beweringen 
van eiseres vaststaande aansprakelijk
heid van de personenvennootschap met 
beperkte aansprakelijkheid Bodart heeft 
uitgesloten en erop heeft gewezen dat 
er geen tijdelijke bezetting van het 
onroerend goed door de verhuurder, 
door bemiddeling van een onderneming, 
is geweest, het vonnis wettelijk heeft 
kunnen beslissen dat artikel 1733 van 
het Burgerlijk W etboek op eiseres toe
passelijk was ; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen ; 

Overwegende dat de verwerping van de 
voorziening ten gevolge heeft dat de door 
verweerster naamloze verzekeringsmaat
schappij « General Accident >> tegen de 
personenvennootschap met beperkte aan
sprakelijkheid « Louis Bodart >> ingestelde 
vordering tot verbindendverklaring van 
het arrest geen voorwerp meer heeft ; 

Om die redenen, verwerpt de voorzie
ning en de vordering tot .verbindend
verklaring van het arrest ; veroordeelt 
eiseres in de kosten, met uitzondering 
van degene die betrekking hebben op de 
vordering tot verbindendverklaring van 
het arrest, die ten laste van verweerster 
naamloze vennootschap General Accident 
blijven. 

16 februari 1978.- Je kamer.- Voor
zitter en Ve1·slaggeve1', de H. Trousse, 
raadsheer waarnemend voorzitter. -
Gelijkluidende conclusie, de H. Delange, 
procureur-generaal. - Pleiters, de HH. 
Van Ryn, A. De Bruyn en Dassesse. 

1 e KAMER. - 17 februari 1 978. 

l 0 VONNISSEN EN ARRESTEN. 
BURGlllRLIJKE ZAKEN. - K WALIFIOA
Tilll DOOR DE RlllOHTER AAN ZIJN BE
SLISSING GEGEVEN. -ZaNDER INVLOED 
OP DE AARD VAN DIE BESLISSING. 

2° CASSATIEMIDDELEN.- BURGER
LIJKE ZAKEN.- MIDDlllL DAT OPKOMT 
TlllGEN DE KWALIFIOATIE DOOR DE 
REOHTER AAN ZIJN BESLISSING GEGE
VEN. - NilllT ONTVANKELIJK MIDDEL. 

1° De omstandigheid dat de ?'echter zijn 
beslissing a1·rest op tegenspraak of bij 
ve1·stek noemt, wijzigt de wa1·e aard 
M'van niet ( l). 

2° Niet ontvankelijk bij gebrek aan belang 
is het middel dat opkomt tegen de ver
klaring in een a?'?'est dat het geacht 
wo?'dt op tegenspmak te zijn gewezen (2). 

PERSONENVENNOOTSOHAP MET BEPERKTE 
AANSPRAKELIJKHEID GlllBROEDERS 

(1) en (2) Cass., 23 oktober 1974 (-Arr. 
cass., 1975, biz. 251). 

23-2 
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DIERICK ))' T. PERSONENVENNOOTSOHAP 
MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID 
<< ISOPLAFOND )),) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 21 oktober 1976 door het Hof 
van Beroep te Brusse1 gewezen ; 

Over het middel afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 738, 740, 741, 742, 
745, 746, 747, 751, 860, 861, 1042, 1064, 
1067 van het Gerechtelijk Wetboek, 97 
van de Grondwet, en van het algemeen 
rechtsbeginsel van de eerbiediging van 
de rechten van de verdediging, 

doordat het arrest eiseres veroordeelt 
tot betaling aan verweerster van 
326.826 frank ingevolge de conclusie die 
verweerster op 13 september 1976 ter 
griffie had neergelegd en die zij ter 
terechtzitting van 7 oktober 1976 had 
voorgelezen, 

te1·wijl, eerste onderdeel, de raadsman 
van verweerster bij brief van 6 mei 197 5 
verklaarde een antwerp van conclusie 
mede te delen ; dat zulk on twerp geen 
definitief karakter heeft, zodat de uit
eindelijk door verweerster genomen con
clusie niet als aan eiseres medegedeeld 
kan worden beschouwd ; in alle geval 
het niet mogelijk is vast te stellen of deze 
mededeling regelmatig is gebeurd (scherr
ding van de artikelen 738, 740, 741, 742, 
745, 746, 747, 751, 860, 861, 1042, 1064 
van het Gerechtelijk Wetboek en 97 
van de Grondwet); 

tweede onderdeel, nu verweerster haar 
conclusie aan eiseres slechts in antwerp 
heeft medegedeeld, en deze daarna als 
definitieve conclusie heeft neergelegd 
zonder eiseres daarvan te verwittigen, 
de rechten van de verdediging van 
eiseres door de veroordeling werden 
miskend (schending van voormeld alge
meen rechtsbeginsel); 

derde onderdeel, de raadsman van 
eiseres in de akte van hager beroep 
uitdrukkelijk werd vermeld, zodat deze 
ten onrechte door de griffie niet, door een 
kennisgeving, van de vaststelling werd 
verwittigd (schending van de arti
kelen 751, 1042, 1067 van het Gerechte
lijk Wetboek en van voormeld algemeen 
rechtsbeginsel) : 

Overwegende dat het arrest verklaart 
dat het « op tegenspraak, overeenkomstig 
artikel 751 van het Gerechtelijk Wet
hoek l>, wordt gewezen ; 

Overwegende dat het middel erop 
neerkomt te beweren dat het hof van 
beroep niet was gerechtigd dusdanig 
arrest te wijzen, nu verweerster, met 
schending van de rechten van de verdedi
ging van eiseres, haar conclusie aan deze 
laatste niet regelmatig zou hebben mede
gedeeld en nu de raadsman van eiseres 
van de vaststelling van de zaak door de 
griffie niet zou zijn verwittigd, zoals door 
voormeld artikel 751 is voorgeschreven; 

Overwegende dat de hoedanigheid van 
op tegenspraak of bij verstek gewezen 
beslissing van de vonnissen en arresten 
uit hun eigen bestanddelen voortvloeit, 
zonder dat de rechter welke ze uitspreekt 
de macht heeft de wettelijke aard ervan 
te wijzigen ; 

Overwegende dat, indien het arrest in 
werkelijkheid bij verstek werd gewezen, 
de mogelijkheid tot verzet niet werd 
aangetast door de verkeerde kwalificatie 
luidens welke het op tegenspraak werd 
gewezen; 

Dat, mitsdien, de verklaring in het 
arrest dat het op tegenspraak, overeen
komstig artikel 751 van het Gerechtelijk 
Wetboek, is gewezen, eiseres niet kan 
benadelen; 

Dat het middel bij gebrek aan belang 
niet ontvankelijk is ; 

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

17 februari 1978.- 1e kamer.- Voor
zitter de H. de Vreese, raadsheer waar
nemend voorzitter. - Verslaggeve1·, de 
H. Sury. - Gelijkluidende conclusie, de 
H. Dumon, eerste advocaat-generaal. -
Pleiter, de H. Houtekier. 

1 e KAMER. - 17 februari 1978. 

1° REDENEN VAN DE VONNISSEN 
EN ARRESTEN. - BURGERLIJKE 
ZAKEN. - GElEN LOGISOHE MOTIVERING. 
- GEEN SOHENDING VAN ARTIKEL 97 
VAN DE GRONDWET. - BEGRIP. 

2° AANSPRAKELIJKHEID (BUITEN 
OVEREENKOMST).- SOHADE VER
OORZAAKT DOOR DE RESPEOTIEVE FOU
TEN VAN VERSOHILLENDE PERSONEN.
EEN IEDER VAN HEN IS T.A.V. HET 
SLAOHTOFFER GEHOUDEN TOT VOLLEDIG 
HERSTEL VAN DE SCHADE.-- BEGRIP. 
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3° AANSPRAKELIJKHEID (BUITEN 
OVEREENKOMST). - HIJ DIE DE 
DOOR HEM VEROORZAAKTE SCHADE 
HEEFT VERGOED BESCHIKT OVER EEN 
REGRESVORDERING TEGEN DE DERDE 
DIE DE SCHADE MEDE HEEFT VEROOR· 
ZAAKT.- BEGRIP. 

4° AANSPRAKELIJKHEID (BUITEN 
OVEREENKOMST). - SCHADE VER· 
OORZAAKT DOOR DE RESPECTIEVE FOU · 
TEN VAN VERSCHILLENDE PERSONEN.
VEROORDELING VAN DE ANDERE VER· 
OORZAKERS VAN DE SCHADE TOT « VRIJ · 
WARING »VAN DEGENE DIE HET SLACHT· 
OFFER HEEFT VERGOED DOOR HEM 
« ALLE BEDRAGEN, INTElRESTEN EN 
KOSTEN» TERUG TE BETALEN, DIE HIJ 
AAN HET SLACHTOFFElR HEEFT BETAALD. 
- 0NWETTELIJKHEID. 

1° De verpliohting vonnissen en arresten 
te motiveren beantwoordt aan een vorm
regel; niet ontvankelijk is dan ook 
het middel waarbij niet wordt aange
voerd dat er redenen ontb1·eken, dat de 
redenen tegenstrijdig of dubbelzinnig 
zijn, of dat de redenen en het besohikkende 
gedeelte tegenstrijdig zijn, dooh waa1·in 
enkel wordt gezegd dat de redengeving 
van de bestreden beslissing niet logisoh 
is (1). (Art. 97 Grondwet.) 

2° W annee1· door de respeotieve fouten van 
VM'sohillende personen sohade is ver
oo?·zaakt, is een ieder van hen t.a.v. het 
slaohtoffer gehouden tot volledig he1·stel 
van de sohade (2). (Artt. 1382 en 
1383 B.W.) 

S0 De vero01·zaker van de sohade, die het 
slaohtoffer heeft ve1·goed, is gereohtigd 
om, bij wijze van 1·eg1·esvordering, van 
derden die de sohade mede hebben 
veroorzaakt, hun aandeel in de sohade
loosstelling te vorderen (S). 

4° De a1·tikelen 1382 en 1383 van het 
Burgerlijk Wetboek wo1·den gesohonden 
door de beslissing die de veroor
zakers van de sohade veroo1·deelt tot 
vrijwaring van een andere die het 
slaohtoffer volledig heeft vergoed, en 
dus tot terugbetaling van « alle bedragen 

(1) Raadpi. cass., 18 december 1972 CArr. 
cass., 1973, biz. 398) cont?•a cass., 2 december 
1971 (ibid., 1972, biz. 325), 8 februari en 
10 mei 1973 (ibid., 1973, biz. 593 en 857) en 
21 februari 1975 (ibid., 1975, biz. 705), 

(2) Oass., 31 januari 1978, supra, biz. 646. 

in hoofdsom, interesten en kosten », die 
hij aldus heeft betaald (4). 

(VERENIGING ZONDER WINSTOOGMERK 
<< GESUBSIDIEERDE VRIJE GEMENGDE 
LAGElREl· EN BEWAARSCHOOL TE SINT· 
GILLIS·WAAS »EN NAAMLOZE VENNOOT· 
SCHAP « ASSURANTIE VAN DE BElLGISCHE 
BOERElNBOND », T. DE WITTE, BOONEl, 
DE MUNCK, WAUMAN EN LANDSBOND 
DElR CHRISTELIJKE MUTUALITEITEN ».) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 12 april 1976 door het Hof 
van Beroep te Gent gewezen ; 

Over het middel afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 97 van de Grond
wet, 1251, meer bepaald S0 , 1S82, 1S8S 
en 1S84 van het Burgerlijk Wetboek, 

do01·dat, na te hebben geconstateerd 
dat het ongeval, waarvan de derde en 
vierde verweerders het slachtoffer werden, 
te wijten was enerzijds aan de onvoor
zichtigheid van de minderjarige zoon van 
de eerste en tweede verweerders en 
anderzijds aan een onvoorzichtigheid van 
het schoolpersoneel van eerste eiseres, 
het arrest deze eiseres veroordeelt tot 
volledige vrijwaring van de eerste twee 
verweerders, en tot terugbetaling van 
alle bedragen die deze verweerders zullen 
hebben betaald ingevolge de veroor
delingen tegen hen, in hun hoedanigheid 
van ouders en wettelijke beheerders 
over de goederen van hun voormelde 
minderjarige zoon, uitgesproken of nog 
uit te spreken ten bate van de laatste 
drie verweerders, 

terwijl, eerste onde1·deel, gelet op de door 
het arrest aangehouden gedeelde aan
sprakelijkheid, en overeenkomstig de 
bepalingen van de artikelen 1251, meer 
bepaald so, 1S82, 1S8S en 1S84 van het 
Burgerlijk W etboek, de eerste twee 
verweerders de somrnen die zij in voor
melde hoedanigheid wegens het litigieus 
ongeval aan de laatste drie verweerders 
zullen hebben uitbetaald, van eerste 
eiseres slechts rnogen terugvorderen voor 
zover, in de verdeling van de aanspra-

(3) Raadpl. cass., 21 oktober 1965 (Bull. 
en Pas., 1966, I, 240) en noot 2, get. P.M., 

(4) Raadpl. cass., 21 oktober 1977, supra, 
biz. 242. 
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kelijkheid tussen de zoon van de eerste 
twee verweerders en het personeel van 
eerste eiseres, dit personeel als aanspra
kelijk dient te worden beschouwd ; 

tweede onderdeel, er geen logisch ver
band te leggen is tussen enerzijds de 
motivering van het arrest, waardoor 
de aansprakelijkheid voor het ongeval 
voor een deel op de zoon van de eerste 
twee verweerders en voor een ander deel 
op het personeel van eerste eiseres wordt 
gelegd, en anderzijds het dispositief 
van het arrest waardoor eerste eiseres 
wordt veroordeeld om de eerste twee 
verweerders in hun voormelde hoedanig
heid volledig te vrijwaren, welk gebrek 
aan logisch verband gelijkstaat met een 
gebrek aan de door artikel 97 van de 
Grondwet vereiste motivering : 

Wat het tweede onderdeel betreft : 

Overwegende dat de door het onderdeel 
aangevoerde grief geen schending kan 
opleveren van artikel 97 van de Grond
wet, de enige wetsbepaling waarvan de 
schending wordt ingeroepen ; 

Dat het onderdeel niet ontvankelijk 
is; 

W at het eerste onderdeel betreft : 

Overwegende dat, rechtdoende op de 
eis van de laatste drie verweerders tegen 
de · verweerders onder I en 2 in hun 
hoedanigheid van ouders en wettelijke 
beheerders over de goederen van hun 
minderjarige zoon Patrick, het arrest 
oordeelt dat het verkeersongeval werd 
veroorzaakt door de fout van dit kind, 
wegens overtreding van artikel 48-3, 4°, 
van het algemeen verkeersreglement, 
en voormelde verweerders in gezegde 
hoedanigheid tot betaling van schade
vergoeding veroordeelt aan de ver
weerders onder 3, 4 en 5 ; dat het arrest 
meteen vaststelt dat het kind de leeftijd 
van het oordeel des onderscheids had 
bereikt en persoonlijk voor de gevolgen 
van het ongeval aansprakelijk was ; 

Overwegende dat, op de vordering tot 
vrijwaring van de verweerders onder I 
en 2 in voormelde hoedanigheid tegen 
eerste eiseres, het arrest oordeelt dat deze 
laatste op grond van artikel I382 en 
volgende van het Burgerlijk W etboek 
eveneens aansprakelijk is wegens een 
gemis van bewaking van het kind door 
het schoolpersoneel en dat zonder deze 
fout het ongeval niet zou zijn gebeurd ; 

Overwegende dat het arrest verder 
eerste eiseres " van nu af veroordeelt tot 
betaling >> aan de partij De Witte (waarbij · 

bedoeld worden de verweerders onder I 
en 2 in hun voormelde hoedanigheid) 
<<van alle bedragen, in hoofdsom, in
teresten en kosten, die deze partij inge
volge de tegen haar, in de gedingen 
Lands bond der Christelijke Mutualiteiten 
tegen De Witte en De Munck-Wauman 
tegen De Witte uitgesproken en nog uit 
te spreken veroordelingen, zal hebben 
betaald »; 

Overwegende dat uit de vaststellingen 
van het arrest blijkt dat zowel de fout van 
voormelde zoon van de verweerders 
De Witte-Boone als de fout van eerste 
eiseres de oorzaak van de schade zijn ; 

Overwegende dat wanneer, zoals ten 
deze, de schade werd veroorzaakt door de 
respectieve fouten van verscheidene per
sonen, eenieder van hen jegens het 
slachtoffer tot volledig herstel van de 
schade is gehouden ; 

Overwegende dat de dader, die aldus 
het slachtoffer schadeloos heeft gesteld, 
wel gerechtigd is, bij wijze van regres
vordering, van de andere daders hun 
aandeel van de schadeloosstelling te 
vorderen; 

Overwegende dat de aansprakelijke 
dader die de schade heeft vergoed niet 
wettelijk door de andere aansprakelijke 
daders kan worden gevrijwaard, en deze 
laatsten niet wettelijk kunnen worden 
veroordeeld, zoals het arrest ten deze 
doet, " tot terugbetaling van alle bedra
gen in hoofdsom, interesten en kosten » 
die de eerste dader aan het slachtoffer 
zou hebben betaald; 

Overwegende dat daaruit volgt dat, 
door te beslissen, zoals hoger vermeld, 
op de eis " in vrijwaring » van de eerste 
twee verweerders in hun voormelde 
hoedanigheid, het arrest de artikelen 
I382 en I383 van het Burgerlijk Wet
hoek schendt ; 

Dat het onderdeel gegrond is ; 

Om die redenen, vernietigt het bestre
den arrest doch aileen I 0 in zoverre het 
eerste eiseres veroordeelt tot vrijwaring 
van de verweerders onder I en 2 in hun 
hoedanigheid van ouders en wettelijke 
beheerders over de goederen van hun 
minderjarige zoon Patrick en eerste 
eiseres dienvolgens veroordeelt tot terug
betaling aan voormelde verweerders van 
alle bedragen, in hoofdsom, intresten en 
kosten, welke deze verweerders, ingevolge 
de tegen hen in de gedingen met vijfde 
verweerster en derde en vierde verweer
ders uitgesproken of nog uit te spreken 
veroordelingen, zullen hebben betaald; 
2° in zoverre het over de kosten ten 
opzichte van de eiseressen uitspraak doet ; 
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beveelt dat melding van onderhavig 
arrest zal worden gemaakt op de kant 
van de gedeeltelijk vernietigde beslissing ; 
houdt de kosten aan en zegt · dat de 
feitenrechter erover zal beslissen ; ver
wijst de aldus beperkte zaak naar het 
Hof van Beroep te Antwerpen. 

17 februari 1978.- F kamer.- Voor
zitter, de H. de Vreese, raadsheer waar
nemend voorzitter. - Verslaggever, de 
H. Sury. - Gelijkluidende conolusie, de 
H. Dumon, eerste advocaat-generaal. -
Pleiters, de HH. Bayart en Biitzler. 

1e KAMER.- 17 februari 1978. 

1° OVEREENKOMST. -RECHT VAN 
RETENTIE.- BEGRIP. 

2° VERBINTENIS. - BETALING. -
AANBOD VAN BETALING EN CONSIG
NATIE. - BURGERLIJK WETBOEK, 
ARTIK:ElL 1257, 1258 EN 1259.- DRAAG
WIJDTE. 

1 ° De rechter, die vaststelt dat een partij in 
een ove1·eenkomst, met de toestemming 
van de andere pm·tij, aan een derde 
het bedrag heeft toevertrouwd dat deze 
andere partij van haar. te?' uitvoering 
van die overeenkomst vo1·derde, en dat die 
derde de opdracht k?·eeg haar dat bedrag 
aj te geven wannee?' de bevoegde rechter 
definitiej zou hebben beslist dat dit 
bedmg haar diende te worden betaald, 
leidt wettelij k uit die vaststellingen aj 
dat het recht van ?'etentie waarop die 
ande?·e partij zich be1·iep om haar schuld
vordering te V?·ijwm·en, niet mee?' te 
verantwoorden was (1) (2). (Art. 1134 
B.W.) 

(1) Raadpl. cass., 7 november 1935 (Bull. 
en Pas., 1936, I, 38). Over het retentierecht, 
in het algemeen, raadpl. P. CoPPENS,« Reten
tierecht naar Belgisch recht ,, P1•eadviezen 
van de V m•eniging vom• de vergelijkende studie 
van het ?'echt van Belgie en Nedm•land, Tjeenk 
Willinck, Zwolle, 1969. 

(2) Hoewel de schuldenaar niet kan eisen, 
hetgeen hij volgens het positief recht van de 
Bondsrepubliek Duitsland wei mag (raadpl. 
DE PAGE, Traite, d. VI, nrs. 796 en 817), dat 
het retentierecht waarop de schuldeiser zich 

2o De bepalingen van de artikelen 1257, 
1258 en 1259 van het Burgerlijk Wet
boek hebben bet?·ekking op aanbod van 
gerede betaling en consignatie van een 
zaak of van een som die de schuldeiser 
weigert aan te nemen; zij vinden der
halve geen toepassing op het geval dat 
een partij, die betwist dat zij een bedrag 
aan haar medecontractant verschuldigd 
is, met het akkoord van deze erin toestemt 
dit bedmg aan een derde toe te ver
trouwen- ook al wordt zulks consignatie 
genoemd - met de opdracht het aan die 
bewee?·de sch~tldeisende partij aj te 
geven, zodra de bevoegde rechter defini
tiej beslist heejt dat het bedrag haar 
verschuldigd is. 

(BRUYNKENS, T. G:ElYSKENS,) 

ARREST, 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 21 december 1976 door het 
Hof van Beroep te Antwerpen gewezen ; 

Over het middel afgeleid uit de 
schending van de artikelen ll08, lid 2, 
ll34, 1135, 1142, 1143, ll45, 1147, 1234, 
1243, 1244, 1257' 1258, 3°, 1259, 20, 30, 
1319, 1320, 1322, 1382, 1383, 1612, 1613, 
1673, 1749, 1948, 2082 van het Burgerlijk 
Wetboek, 1044, 1045, 1354 van het 
Gerechtelijk Wetboek en 97 van de 
Grondwet, en van het algemeen rechts
beginsel exceptio non adimpleti contract~ts, 

doordat het arrest eiser veroordeelt om 
aan verweerder een schadevergoeding 
te betalen van 55.276 frank op grond dat 
eiser erkent dat verweerder het saldo 
van de herstellingskosten van zijn voer
tuig op 12 maart 1973 in handen van de 
raadsman van eiser had geconsigneerd ; 
dat de aanvaarding van de consignatie 
uiteraard het retentierecht van eiser 
deed ophouden zodat deze aansprakelijk 
is voor al het nadeel dat verweerder 

kan beroepen, door een andere waarborg 
wordt vervangen, beslist de rechter niettemin 
wettig dat de retentie geen bestaansreden 
meer heeft als de partijen overeengekomen 
zijn dat de uitvoering van de verbintenis -
nl. betaling van een bedrag - waarvoor de 
retentie bestaat anders zal worden gewaar
borgd, d.i. door afgifte van dat bedrag aan 
een derde met opdracht voor die derde het 
aan de schuldeiser te overhandigen zodra 
de rechter definitief be&list heeft dat het hem 
is verschuldigd. 
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ondervond door het wederrechtelijk weer
houden van zijn voertuig, 

terwijl, eerste onderdeel, eiser bij con
clusie weliswaar erkende dat het saldo 
van de herstellingskosten op 12 maart 
197S in handen van zijn raadsman was 
geconsigneerd, maar er uitdrukkelijk 
bijvoegde dat verweerder er zich tegen 
verzette dat deze gelden aan eiser zouden 
worden overgemaakt voordat het aan
hangig geschil was beslecht en naar 
gelang van de uitslag ervan, zodat 
verweerder eigenlijk weigerde het bedrag 
aan eiser uit te betalen ; het arrest, 
door het verweer van eiser onvolledig 
weer te geven, de bewijskracht van zijn 
conclusie miskent en in alle geval onvol
doende is gemotiveerd (schending van de 
artikelen 1S19, 1S20, 1S22 van het 
Burgerlijk W etboek en 97 van de 
Grondwet); 

tweede onde1·deel, het overmaken door de 
raadsman van verweerder van het kwes
tieuze bedrag aan de raadsman van eiser 
met het beding dat het geld in zijn 
handen moest blijven en aan eiser 
slechts mocht worden overhandigd na 
afloop en naar gelang van de uitslag 
van het geding, als dusdanig noch door 
eiser noch door zijn raadsman werd 
aangenomen, zodat het arrest ten on
rechte wegens deze consignatie het 
retentierecht van eiser heeft doen op
houden (schending van de artikelen ll08, 
lid 2, llS4, 11S5, 1165, 1257, 1258 van 
het Burgerlijk Wetboek, 1044 en 1045 
van het Gerechtelijk W etboek en van 
voormeld algemeen rechtsbeginsel); 

derde onderdeel, de consignatie van het 
geld in handen van de raadsman van 
eiser verweerder geenszins van zijn schuld 
heeft bevrijd en er geen aanbod van 
gerede betaling was; immers enerzijds 
deze consignatie voorwaardelijk was en 
anderzijds verweerder bij conclusie bij 
incidenteel beroep bleef staande houden 
dat hij het bedrag eigenlijk niet ver
schuldigd was ; eiser bovendien nooit een 
onvoorwaardelijke betaling heeft ge
weigerd en het aanbod niet door een 
ministerieel officier werd gedaan (schen
ding van de artikelen 12S4, 12S5, 124S, 
1244, 1257, 1258, S0 , 1259, 2° en So, van 
het Burgerlijk Wetboek en 1S54 van het 
Gerechtelijk Wetboek); 

vierde onderdeel, verweerder niet be
vrijd was door deze voorwaardelijke 
consignatie van de gelden in handen van 
de raadsman van eiser en deze laatste 
geen fout heeft begaan door verder zijn 
retentierecht wegens niet-betaling van 

de schuld, tot betaling waarvan ver
weerder uiteindelijk werd veroordeeld, 
uit te oefenen (schending van de arti
kelen 11S4, 11S5, 1142, 1143, 1145, 1147, 
1382, 1S83, 1612, 1613, 167S, 1749, 1948 
en 2082 van het Burgerlijk W etboek en 
van voormeld algemeen rechtsbeginsel) : 

Overwegende dat uit de stukken 
waarop het Hof acht vermag te slaan 
blijkt dat verweerder een geldsom heeft 
toevertrouwd aan eisers advocaat, die 
het geld, nadat het geschil zou zijn 
beslecht, diende over te maken aan de
gene aan wie het krachtens de beslissing 
zou toekomen ; dat het arrest, hetwelk 
vaststelt dat eiser met deze handelwijze 
instemde, diezelfde handelwijze een" con
signatie >> noemt ; 

W at het eerste onderdeel betreft : 

Overwegende dat, door vast te stellen 
dat eiser erkent dat verweerder het 
saldo van de herstellingskosten op 
12 maart 197S in handen van eisers 
raadsman had " geconsigneerd ))' het 
arrest de bewijskracht van eisers con
clusie niet miskent ; dat immers, al had 
eiser bij conclusie aangevoerd dat ver
weerder had gepreciseerd dat de aldus 
" geconsigneerde >> som aan eiser niet 
mocht worden uitbetaald vooraleer de 
zaak definitief werd beslecht, zulks niet 
wegneemt dat eiser had erkend dat 
verweerder het saldo van de herstellings
kosten had « geconsigneerd >> ; 

Overwegende dat, nu de " consignatie >> 

geen betaling is en uit de conclusie van 
eiser niet blijkt dat hij de << consignatie >> 

van het saldo van de herstellingskosten 
had geweigerd, het arrest, door te oor
delen dat het aanvaarden door eiser van 
de << consignatie )) uiteraard zijn retentie
recht deed ophouden, eisers conclusie 
beantwoordt ook in zoverre hij aanvoerde 
dat de << geconsigneerde >> som hem niet 
v66r het einde van het geding mocht 
worden betaald ; 

Dat het onderdeel feitelijke grondslag 
mist; 

W at het tweede en het derde onderdeel 
betreft: 

Overwegende dat het arrest in feite 
en derhalve op onaantastbare wijze 
vaststelt dat eiser de << consignatie >> had 
aanvaard ; dat het uit deze vaststelling 
wettelijk kon afleiden dat het retentie
recht van eiser geen rechtvaardiging 
meer had; 

Overwegende dat de door de onderdelen 
ingeroepen artikelen 1257, 1258 en 1259 
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van het Burgerlijk Wetboek enkel toe
passing vinden bij aanbod van betaling 
en consignatie, nadat de schuldeiser 
heeft geweigerd betaling te ontvangen ; 
dat bedoelde artikelen niets uit te staan 
hebben met het geval waarin, zoals ten 
deze, de beweerde schuldenaar, om een 
retentierecht van zijn schuldeiser te doen 
ophouden, de betwiste som met instem
ming van deze schuldeiser in handen van 
diens advocaat geeft ; 

Overwegende anderzijds dat een «con
signatie » niet « voorwaardelijk >> is omdat 
de « geconsigneerde » som slechts na het 
einde van het geding aan de schuldeiser 
mag worden uitbetaald ; dat immers 
indien, ten deze, eisers advocaat hem de 
door verweerder in handen gegeven som 
onmiddellijk mocht betalen, ervan «con
signatie » geen spraak meer zou zijn ; 

Overwegende ten slotte dat het arrest 
nergens verklaart dat verweerder, door 
de betwiste som te << consigneren », van 
zijn schuld bevrijd was ; 

Dat de onderdelen niet kunnen worden 
aangenomen ; 

W at het vierde onderdeel betreft : 

Overwegende dat, zoals uit het ant
woord op de tweede en derde onderdelen 
blijkt, de « consignatie » niet « voor
waardelijk » was en de rechter niet 
oordeelde dat verweerder door de « con
signatie » van zijn schuld was bevrijd; 
dat het arrest enkel beslist dat eiser, door 
de wagen van verweerder niet vrij te 
geven, nadat het bedrag van de herstel
lingskosten met zijn instemming in 
handen van zijn raadsman was gegeven, 
wederrechtelijk had gehandeld en der
halve een fout had begaan ; 

Dat deze beslissing de in het onder
dee! aangevoerde schendingen niet in
houdt; 

Dat het onderdeel naar recht faalt ; 

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

17 februari 1978. -1e kamer.- Voor
zitter, de H. de Vreese, raadsheer waar
nemend voorzitter. - Verslaggever, de 
H. Sury. - Gelijkluidende conclusie, de 
H. Duman, eerste advocaat-generaal.
Pleiter, de H. Houtekier. 

ge KAMER. - 20 februari 1978. 

1° DIENSTPLICHT. - UITSTEL EN 
VRIJLATING VAN DIENST OP MORELE 
GROND. - KOSTWINNER VAN HET 
GEZIN. - DIENSTPLICHTIGE DIE OM 
UITSTEL VRAAGT ALS KOSTWINNER VAN 
ZIJN MOEDER, - MILITIEREOHTSCOL· 
LEGE DAT HET OVERLIJDEN VAN DE 
MOEDER VASTSTELT. AANVRAAG 
ZONDER BESTAANSREDEN. 

2° CASSATIEMIDDELEN.- DIENST
PLIOHTZAKEN. - AANVRAAG OM UIT· 
STEL NIET ONTVANKELIJK.- MIDDEL 
BETREFFENDE DE GEGRONDHEID VAN 
DE AANVRAAG. - MIDDEL ZONDER 
BELANG. 

go DIENSTPLICHT.- MILITIERECHTS· 
COLLEGES.- VERANDERING VAN VOOR· 
WERP VAN DE AANVRAAG OF VERVAN· 
GING VAN EEN REDEN DOOR EEN 
ANDERE. - GRENZEN. 

1° W anneer een dienstplichtige om uitstel 
vmagt als kostwinner van zijn moeder 
en het militierechtscollege vaststelt dat 
zijn moede1· sedert het indienen van de 
aanvraag ove?·leden is, heeft die aan
vraag geen bestaans1·eden meer. (Art. 10, 
§ 1, 1°, gecoord. dienstplichtwetten.) 

2° Zander belang en derhalve niet ontvan
kelijk is het middel dat betrekking heeft 
op de geg1•ondheid van een aanvmag 
van een dienstplichtige om uitstel, 
wanneer de aanvmag niet ontvankelijk 
is (1). 

go Hoewel de dienstplichtige, krachtens 
a1·tikel 20, § 4, van de gecoordinee?·de 
dienstplichtwetten, in elke stand van de 
zaak het voorwe1·p van zijn aanvraag 
kan wijzigen of een reden door een 
andere vervangen, kan hij zulks over
eenkomstig die bepaling enkel doen voor 
de militierechtscolleges en niet voor het 
Hof van Oassatie (2). 

(DEJONGHE.) 

Met de notities overeenstemmend 
arrest. 

20 februari 1978.- ge kamer.- Voor
zitter en Verslaggever, de H. Naulaerts, 

(1) Cass., 10 maart 1976 (.Arr. cass., 1976, 
biz. 797). 

(2) Raadpi. cass., 12 mei 1969 (A1-r. cass., 
1969, biz. 889), 
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raadsheer waarnemend voorzitter. -
Gelijkluidende conclusie, de H. Ducha
telet, advocaat-generaal. 

2e KAMER.- 21 februari 1978. 

1° AANSPRAKELIJKHEID (BUITEN 
OVEREENKOMST). VASTSTEL
LING DOOR DE RECHTER DAT ER GEEN 
OORZAKELIJK VERBAND BESTAAT TUB
SEN DE AAN DE BEKLAAGDE TEN LASTE 
GELEGDE FElTEN EN DE SCHADE VAN 
DE BURGERLIJKE PARTIJ. - 0NAAN
TASTBARE BEOORDELING, IN FEITE, 
DOOR DE RECHTER, 

2° RECHTBANKEN.- STRAFZAKEN.
VEROORDELEND ARREST WAARIN ENKEL 
DE DATUM VAN DE FElTEN WORDT 
OPGEGEVEN BINNEN DE GRENZEN VAN 
DE TELASTLEGGING. - WETTELIJK
HEID. 

1° Van jeitelijke aard en de1·halve onaan
tastbaar is de 1titspraak van de rechter 
die beslist dat het niet tijdig inkohieren 
van de belastingschuld niet het gevolg is 
van de stmjba1·e jeiten « valsheid in 
geschrijten >> en « gebruik van valse 
stukken ))' die de beklaagden hebben 
gepleegd om belasting te ontduiken, 
daar de rechte1· derwijze de loutere 
bewering tegenspreekt dat die misdrijven 
de administratie hebben belet de belas
tingschuld binnen de wettelijke aanslag
te1·mijnen door inkohiering uitvoerbaar 
te verklaren, d.w.z. te maken dat die 
schuldvorde1·ing vaststaande en opeisbaar 
wo1·dt. 

2° Het veroordelend arrest waa1·in enkel, 
binnen de grenzen van de telastlegging, 

(1) Raadpl. cass., 2 februari 1959 (Bull. en 
Pas., 1959, I, 564), 

V alsheid in geschriften en gebruik van valse 
stukken leveren slechts een enkel strafbaar 
feit op : raadpl. cass., 5 september 1957 (Bull. 
en Pas., 1957, I, 1382); 11 januari 1960 
(ibid., 1960, I, 523); 6 mei 1963 (ibid., 1963, 
I, 944); 9 maart 1964 (ibid., 1964, I, 733); 
8 maart 1965 (ibid., 1965, I, 684); 18 februari 
1974 (-Arr. cass., 1974, blz. 683). 

de datum van de jeiten wo1·dt gepreci
seerd, legt aan de beklaagde geen andere 
jeiten ten laste dan die wam·voor de 
vervolging is ingesteld ( 1). 

(DE KEYSER EN DAELMAN ; 
BELGISCHE STAAT, 

T. HENAU, DE KEYSER EN DAELMAN.) 

ARREST. 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 30 november 1976 door het 
Hof van Beroep te Brussel gewezen ; 

A. Op de voorziening van Rene 
De Keyzer: 

Over het middel afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 2llbis van het 
Wetboek van Strafvordering en 97 van 
de Grondwet, 

doordat het arrest, nadat het beroepen 
vonnis van 19 februari 1976 verklaard 
had dat het laatste tegen eiser in aan
merking genomen feit gepleegd werd op 
16 april1971, beslist dat het laatste tegen 
eiser in aanmerking genomen feit ge
pleegd werd op 12 juni 1971, zonder te 
constateren dat die beslissing met een
parigheid door de rechters in hager 
beroep werd genomen, 

te1·wijl zodoende het hof van beroep 
eiser veroordeelt wegens een feit dat op 
12 juni 1971 werd gepleegd, dat door de 
eerste rechter niet werd in aanmerking 
genomen en waarvoor eiser derhalve door 
de eerste rechter werd vrijgesproken, 
welke veroordeling luidens artikel 2llbis 
van het W etboek van Strafvordering 
slechts met eenparigheid van de rechters 
in hager beroep mocht worden uitge
sproken; 

en terwijl minstens de motivering van 
het arrest het niet mogelijk maakt te 
weten of de rechters in hager beroep ten 
laste van eiser een feit in aanmerking 
nemen dat op 12 juni 1971 werd gepleegd 
en dat de eerste rechters niet in aan
merking hadden genomen, dan wel 
beslissen dat het feit dat volgens de 
eerste rechter op 16 april 1971 werd 
gepleegd, zich in werkelijkheid op 12 juni 
1971 had voorgedaan, zodat die moti
vering het Hof niet de mogelijkheid 
biedt te weten of ten deze de rechters 
in hager beroep het voorschrift van 
artikel 2llbis van het Wetboek van 
Strafvordering dienden na te leven, en 
derhalve aan het Hof niet de mogelijk-
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heid biedt de wettelijkheid van het 
arrest te controleren, hetgeen gelijkstaat 
met een gebrek aan de door artikel 97 
van de Grondwet vereiste motivering : 

Overwegende dat eiser door het open
baar ministerie werd vervolgd om, tussen 
30 april 1964 en 15 juni 1971, met 
bedrieglijk opzet of met het oogmerk om 
te schaden, valsheid in geschriften te 
hebben gep1eegd in de belastingsaangiften 
van de acht opeenvolgende aanslag
jaren 1964 tot en met 1971 (inkomsten 
van de kalenderjaren 1963 tot en met 
1970), en om met hetzelfde bedrieglijk 
opzet of met hetzelfde oogmerk om te 
schaden, van gezegde valse stukken 
gebruik te hebben gemaakt, wetende 
dat zij vals waren ; dat hij door de 
Belgische Staat, Ministerie van Finan
cien, werd gedagvaard om, in dezelfde 
periode tussen 30 april 1964 en 15 juni 
1971, met het opzet de belastingen te 
ontduiken de bedoelde aangiften vrij · 
willig onvolledig of onjuist te hebben 
ingevuld en onderschreven, en aldus 
valsheid in geschriften te hebben ge
pleegd en van valse stukken gebruik te 
hebben gemaakt; 

Overwegende dat de eerste rechter de 
ten laste gelegde feiten bewezen ver
klaarde, maar preciseerde dat het laatste 
feit gepleegd werd op 16 april1971; 

Overwegende dat het arrest verklaart 
dat de zoeven bedoelde telastleggingen, 
voor vaststaand door de eerste rechter 
geacht, bewezen zijn gebleven door het 
onderzoek voor het hof van beroep 
gedaan ; dat het evenwel aanstipt dat 
het laatste feit gepleegd werd op 12 juni 
1971; 

Overwegende dat, nu de valsheid in 
geschriften en het gebruik van het vals 
stuk voor de vervalsers een en hetzelfde 
misdrijf uitmaken, omschreven en be
straft door de artikelen 193 en 196 van 
het Strafwetboek, en het arrest vaststelt 
dat het gebruik door de vervalser werd 
gemaakt met hetzelfde bedrieglijk opzet 
of met hetzelfde oogmerk om te schaden 
als de vervalsing, uit de aangehaalde 
overwegingen duidelijk blijkt dat de 
rechters in hager beroep geen andere 
feiten in aanmerking hebben genomen 
dan die welke de eerste rechter bewezen 
had verklaard, maar dat zij zich ertoe 
beperken de einddatum nader te bepalen 
van de luidens de dagvaardingen in de 
periode tussen 30 april 1964 en 15 juni 
1971 met betrekking tot de belastings
aangiften van acht aanslagjaren ge
pleegde valsheid in geschriften en gebruik 
ervan; 

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 geen onwette
lijkheid bevat die eiser kan grieven ; 

B. Op de voorziening van Mauritz 
Daelman: 

Overwegende dat de substantiele of 
op straffe van nietigheid voorgeschreven 
rechtsvormen in acht zijn genomen en 
de beslissing geen onwettelijkheid bevat 
die eiser kan grieven ; 

0. Op de voorziening van de Belgische 
Staat, Minister van Financien, burgerlijke 
partij : 

Over de beide middelen samen, 
het ee1·ste, afgeleid uit de schending van 

de artikelen 1382 en 1383 van het 
Burgerlijk Wetboek en 97 van de Grand
wet, 

dooTdat het arrest overweegt dat « waar 
de burgerlijke partij geen effen en 
opeisbare schuld kan inroepen waarvan 
het verlies aanleiding zou geven tot 
schadeloosstelling, zij ook geen aktuele 
en zekere schade lijdt ))' 

teTwijl elke vorm van schade voor 
vergoeding krachtens de artikelen 1382 
en 1383 van het Burgerlijk Wetboek in 
aanmerking kan komen ; een schade 
kan voortvloeien niet enkel uit het 
verlies van een effen en opeisbare 
schuldvordering, maar ook uit andere 
omstandigheden, onder meer nit feiten 
die het effen en opeisbaar maken van 
een schuldvordering hebben verhinderd; 
niets toelaat dergelijke schade van 
vergoeding te beroven ; 

het tweede, afgeleid nit de schending 
van de artikelen 1382, 1383 van het 
Burgerlijk W etboek, 97 van de Grondwet, 
259, 263 en 264 van het Wetboek van de 
Inkomstenbelastingen, 

dooTdat het arrest oordeelt dat het 
toekennen van de gevorderde schade
vergoeding als gevolg zou hebben de 
mtio legis van de vermelde artikelen 259, 
263 en 264 te ontzenuwen, en het 
bestuur zou toelaten « alle fiscale verval
termijnen te omzeilen )), en dat « de 
oorzaak van de verdwijning van de 
fiscale obligatio ... in de artikelen 259, 
263 en 264 van het W etboek van de 
Inkomstenbelastingen te vinden is en 
niet in de door gedaagden gep1eegde 
misdrijven die met het bestaan en de 
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toepassingsvoorwaarden van voormelde 
artikels geen uitstaans hebben "• 

terwijl de vordering tot schadever
goeding van de Staat niet alleen een 
andere rechtsgrond heeft dan de fiscale 
schuldvordering, maar ook een andere 
schuldenaar treft (schending van alle 
ingeroepen bepalingen); 

te?·wijl geen enkele regel van het 
burgerlijk recht het mogelijk maakt de 
vergoeding van een schade te ontzeggen 
om de reden dat de inning van een 
schuldvordering die wegens een fout niet 
kon ge'ind worden, aan andere verval
termijnen onderworpen was (schending 
hoofdzakelijk van de artikelen 1382 en 
1383 van het Burgerlijk Wetboek); 

en terwijl deze redenering geen gepast 
antwoord geeft op de conclusie waarbij 
de Belgische Staat de vergoeding vor
derde, volgens de regelen van het 
burgerlijk recht, van een uit onrecht
matige daad voortvloeiende schade 
(schending hoofdzakelijk van artikel 97 
van de Grondwet) : 

Overwegende dat het arrest ver
weerder De Keyzer veroordeelt wegens 
de feiten zoeven aangeduid in het 
antwoord op het door hem aangevoerde 
middel, en verweerder Henau als mede
dader ervan; dat het de verweerders 
Daelman en Henau als daders of mede
daders veroordeelt wegens analoge feiten, 
dus valsheid in geschriften in belastings
aangiften alsmede het indienen van 
vrijwillig onvolledige of onjuiste aan
giften in de inkomstenbelastingen ; 

Overwegende dat verweerder Henau 
bovendien veroordeeld wordt wegens de 
feiten van de telastlegging B, in het 
arrest bij loutere verschrijving omschre
ven als passieve omkoping, maar, zoals 
blijkt uit de beschikking van de raad
kamer, uit de dagvaardingen en uit het 
beroepen vonnis, in werkelijkheid zijnde : 
« meermaals, als openbaar officier of 
ambtenaar of belast zijnde met een 
openbare dienst, met name als adjunct
verificateur der directe belastingen, te 
Sint-Pieters-Woluwe, alden of titels te 
weten onder meer bezoldigings:fiches 
waarvan hij in die hoedanigheid de 
bewaarder was of welke hem uit hoofde 
van zijn bediening medegedeeld waren, 
kwaadwillig of bedrieglijk vernietigd of 
weggemaakt te hebben »; 

Overwegende dat eiser zich burger
lijke partij stelde en, steunend op arti
kel 1382 van het Burgerlijk Wetboek, 
vorderde de verweerders te veroordelen 
tot het betalen van een schadevergoeding 

gelijk aan de jaarlijkse belastingsschuld 
voor de inkomsten door De Keyzer 
en Daelman genoten tijdens de jaren 
1963 tot en met 1967, die de Belgische 
Staat, « door de fout » van de drie 
verweerders, niet meer door inkohiering 
uitvoerbaar had kunnen maken binnen 
de wettelijke aanslagtermijnen ; 

Overwegende dat eiser bij conclusie 
zich met betrekking tot de grondslag 
van zijn eis ertoe beperkte aan te voeren 
dat de door hem berekende schade was 
ontstaan uit de door de verweerders 
« jaarlijks herhaalde fiscale en straf
rechtelijke misdrijven '' en « dat de 
jaarlijks voortdurende misdrijven, door 
appellanten als mededaders gepleegd, 
voornamelijk erin bestaan jaarlijks valse 
aangiften op te maken en er gebruik van 
te maken om belangrijke belastingen 
bedrieglijk te ontduiken met de ver
zwarende omstandigheid dat die voort
durende misdrijven mogelijk werden 
gemaakt dank zij de bedrieglijke omko
ping of tenminste het mededaderschap 
van een openbaar ambtenaar ; dat die 
voortdurende jaarlijkse misdrijven tot 
gevolg hebben de grondslag van de 
belasting, voornaamste voorwaarde van 
het ontstaan van de belastingsschuld, 
te verbergen en de administratie alzo te 
verhinderen de jaarlijks ontstane belas
tingsschuld door inkohiering eisbaar en 
uitvoerbaar te maken en dit binnen de 
wettelijke aanslagtermijn » ; 

Overwegende dat het arrest de vorde
ring tot vergoeding van een patrimoniale 
schade, gelijk aan de beweerdelijk door de 
fout van de verweerders niet tijdig door 
de Belgische Staat ingekohierde belas
tingen, afwijst op grond van een reden
geving die het aldus besluit : << dat met 
nadruk dient onderstreept te worden 
dat de oorzaak van de verdwijning van 
de :fiscale obligatio met de daarbij 
gepaard gaande onbestaanbaarheid bij 
de belastingheffende overheid van alle 
schade, in de artikelen 259, 263 en 264 
van het Wetboek van de Inkomsten
belastingen te vinden is en niet in de door 
de gedaagden gepleegde misdrijven die 
met het bestaan en de toepassings
voorwaarden van voormelde artikelen 
geen uitstaans hebben »; 

Overwegende dat de rechters in hoger 
beroep aldus als hun oordeel te kennen 
geven dat het niet tijdig inkohieren van 
het belastingsbedrag, waarmede eiser 
de door hem geleden schade of het door 
hem geleden verlies gelijkstelde, niet te 
wijten is aan de tegen de verweerders 
bewezen verklaarde feiten en aldus de 
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bewering tegenspreken dat de gepleegde 
misdrijven tot gevolg hadden de adminis
tratie te verhinderen de jaarlijks ont
stane belastingsschuld door inkohiering 
uitvoerbaar te maken binnen de wette
lijkE;J aanslagtermijnen of met andere 
woorden die schuldvordering effen en 
uitvoerbaar te maken; 

Overwegende dat die beslissing in 
feiten berust en derhalve onaantastbaar 
is; 

Overwegende dat het arrest die beslis
sing niet nader diende te motiveren, nu 
de conclusies van eiser geen redenen 
aangaven waarom, in het geval Daelman, 
de onjuiste belastingsaangiften, en in het 
geval De Keyzer, hetzij de onjuiste 
belastingsaangiften, hetzij de door Henau 
gepleegde weg=aking van stukken, hetzij 
beide omstandigheden samen, een nood
zakelijk oorzakelijk verband hadden met 
het niet tijdig inkohieren van een gedeelte 
van de voor de jaren 1963 tot en met 1967 
door Daelman en De Keyzer verschul
digde belastingen, feit waarin volgens 
eiser zijn schade gelegen was ; 

Overwegende dat de middelen voor het 
overige opkomen tegen ten overvloede 
gegeven motieven waar zij de beslissingen 
aanvechten waarbij het arrest oordeelt 
dat eiser geen vaststaande schade bewijst 
waarvoor hij op grond van de arti
kelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk 
Wetboek schadeloosstelling zou kunnen 
vorderen, nu bij gebrek aan een aanslag 
gevestigd binnen de wettelijke termijnen 
de belastingsschuld vervallen is en de 
burgerlijke partij geen effen en uitvoer
bare schuld kan inroepen waarvan het 
verlies aanleiding kan geven tot schade
loosstelling, en dat « er anders over 
beslissen tot gevolg zou hebben de 
ratio legis van de artikelen 259, 263 en 
264 van het Wetboek van de Inkomsten
belastingen . .. te ontzenuwen en het 
bestuur toe te laten .. . alle vervalter
mijnen te omzeilen ... » ; 

Overwegende dat de middelen niet 
kunnen worden aangenomen ; 

Om die redenen, verwerpt de voorzie
ningen ; veroordeelt de eisers elk in de 
kosten van zijn voorziening. 

21 februari 1978.- 2e learner.- Voor
zitter, Baron Richard, voorzitter. -
Verslaggever, de H. Versee. - Gelijk
luidende conclusie, de H. Krings, advo
caat-generaal.- Pleiters, de HH. Bayart, 
Claeys Bouuaert en Biitzler. 

2e KAMER. - 21 februari 1978. 

VOORZIENING IN OASSATIE. 
PERSONElN BEVOEGD OM ZICH IN CAS
BATIE TE VOORZIEN.- STRAFZAKEN.
ARREST TOT BUITENVERVOLGINGSTEL
LING. - VOORZIENING VAN DE BURGER
LIJKE PARTIJ.- DRAAGWIJDTE. 

De bu1·gerlijke pa1·tij is enkel ontvankelijk 
om zich tegen een a1·1·est tot buitenver
volgingstelling in cassatie te voorzien, 
in zoverre zij hierbij vm·oordeeld wordt 
tot schadevergoeding jegens de verdachte, 
of in de kosten van de strafvorde1·ing, 
of in zoverre het arrest een andm·e 
beschikking bevat die uitsluitend betrek
king heeft op de burgerlijke rechts
V01'dering (1). 

(CHEVALIER, T. JACOBS.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 28 oktober 1977 door de kamer 
van inbeschuldigingstelling van het Hof 
van Beroep te Antwerpen gewezen ; 

Overwegende dat de burgerlijke partij 
slechts cassatieberoep tegen een arrest 
van buitenvervolgingstelling kan in
stellen in zoverre zij wordt veroordeeld 
tot schadevergoeding jegens de verdachte 
en in de kosten van de strafvordering of 
in die van de civielrechtelijke vordering 
of in zoverre het arrest een andere 
beschikking bevat die uitsluitend betrek
king heeft op de civielrechtelijke vorde
ring; 

Overwegende dat het middel dat eiser 
aanvoert uitsluitend betrekking heeft 
op de beschikking van buitenvervolging
stelling zelf, die het betwist, en derhalve 
niet ontvankelijk is ; 

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

21 februari 1978.- 2e kamer.- Voor
zitter, Baron Richard, voorzitter. 
Verslaggever, de H. Lebbe. - Gelijk
luidende conclusie, de H. Krings, advo
caat-generaal.- Pleiter, de H. Houtekier. 

(1) Cass., 20 december 1977, sup1·a, biz. 489. 
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2" KAMER. - 21 februari 1978. 

1° STRAF. - EENDAADSE SAIVIENLOOP 
VAN IVIISDRIJVEN.- ZWAARSTE STRAF. 
- GECONTRAVENTIONALISEERD WAN· 
BEDRIJF « ONOPZETTELIJK TOEBRENGEN 
VAN VERWONDINGEN >>. - 0VERTRE· 
DING VAN HET WEGVERKEERSREGLE· 
IVIENT. - ALLEEN DE STRAF OP DIT 
LAATSTE IVIISDRIJF IVIOET WORDEN UIT· 
GESPROKEN. 

2° ONDERZOEKSGERECHTEN. 
0NDERZOEKSGERECHT DAT DE VER· 
DACHTE, WEGENS VERZACHTENDE OM· 
STANDIGHEDEN, NAAR HET VONNIS· 
GERECHT VAN EEN LAGERE GRAAD 
VERWIJST.- 0IVIVANG VAN DIE BESLIS· 
SING IVI.B.T. DE VOOR DE FElTEN· 
RECHTER BEWEZEN VERKLAARDE BIJ · 
KOMENDE TELASTLEGGINGEN. 

1° W anneer een gecontraventionaliseerd 
wanbedrijf « onopzettelijk toebrengen van 
verwondingen n en een ove1·treding van 
het Wegverkeersreglement een enkelstmf
baar feit opleveren, moet alleen de 
zwaarste st1·af worden uitgesproken, d.i. 
de stmf op de overt1·eding van het Weg
verkee1·sreglement (1). (Art. 65 S.W.) 

2° Aangezien de wet van 4 oktober 1867 de 
onde1·zoeksgerechten de verzachtende om
standigheden alleen maar laat beo01·delen 
met het oog op verwijzing van de ver
dachte naar het vonnisgerecht, volgt 
hie1·uit dat, wanneer zij, ongeacht hun 
bevoegdheid om de door het openbaar 
ministerie aan het feit gegeven omsch1•ij
ving te wijzigen, overeenkomstig die wet 
ve1·wijzing bevelen, zij enkel beslissen 
dat de door hen vastgestelde verzachtende 
omstancligheden van zulke aarcl zijn 
dat zij de ve1·wijzing van de verdachte 
naar een vonnisgerecht van een lagere 
graad rechtvaa1·digen, in zoverre het feit 
van de telastlegging een misdaad of een 
wanbedrijj oplevert, maa1· geenszins 
beslissen dat diezelfde verzachtende om
standigheden de toepassing van een 
ve1·minderde st1·aj rechtvaa1·digen voo1· 
alle bijkomende telastleggingen die het 
jeit zou opleveren en waa1·van de samen
loop met de eerst bedoelde telastlegging 
doo?' het vonnisgerecht zou worden 
vastgesteld. 

(1) Cass., 10 januari 1966 (Bull. en Pas., 
1966, I, 602) en 12 september 1966 (An·. 
cass., 1967, blz. 42). 

(PROCUREUR DES KONINGS TEl TURNHOUT, 
T. DECLERCK,) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 20 december 1977 in hoger 
beroep door de Correctionele Rechtbank 
te Turnhout gewezen ; 

Over het middel afgeleid uit de 
schending van de artikelen 65 van het 
Strafwetboek en 29 van de Wegverkeers
wet, 

doordat het bestreden vonnis beldaagde, 
thans verweerder, wegens de vermengde 
misdrijven van onopzettelijk toebrengen 
van verwondingen bij het veroorzaken 
van een verkeersongeval en overtrading 
van artikel19.3, 3°, van het Wegverkeers
reglement van 1 december 1975, tot een 
geldboete van 25 frank veroordeelt op 
grond dat de beschikking van de raad
kamer die bij aanneming van verzach
tende omstandigheden een beklaagde 
wegens een wanbedrijf naar de politie
rechtbank verwijst, over het feit oordeelt 
dat bij haar aanhangig was gemaakt, 
welke ook de omschrijving weze die zij 
aan dit feit heeft gegeven; dat de uitge
sproken contraventionalisatie verworven 
blijft indien de rechtbank van oordeel is 
dat dit feit moet worden omschreven 
volgens een andere wetsbepaling die 
correctionele straffen bepaalt, wanneer 
deze kunnen herleid worden tot politie
straffen of wanneer voor hetzelfde feit 
een bijkomende telastlegging .door het 
openbaar ministerie werd gesteld, en 
de politierechtbank eendaadse samenloop 
aanvaard heeft tussen het vroeger be
doelde misdrijf en het bijkomend gesteld 
misdrijf, alzo aannemend dat er slechts 
een straf dient uitgesproken te worden 
omdat het maar om eenzelfde feit gaat, 
zijnde juist dat feit waarvan de contra
ventionalisatie verworven is, 

terwijl de politierechter, die soeverein 
heeft vastgesteld dat een door de raad
kamer gecontraventionaliseerd wanbe
drijf van onopzettelijke slagen of verwon
dingen met als bijkomende tenlaste
legging een inbreuk op de W egcode, door 
eenzelfde feit zijn opgeleverd, slechts 
een straf mag uitspreken, namelijk de 
zwaarste (artikel 65 van het Strafwet
boek), en de zwaarste straf die is welke 
de inbreuk op het W egverkeersreglement 
beteugelt ; bovendien, wanneer, als bij. 
komende tenlastelegging, een bij het 
koninklijk besluit van 7 april 1976 als 
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z waar aangewezen overtreding - zoals 
artikel 19-S, S0 , van het Wegverkeers
reglement - bewezen wordt verklaard, 
in eendaadse samenloop met gecontra
ventionaliseerde slagen of verwondingen, 
de minimum geldboete 50 frank bedraagt, 
behoudens aanneming van verzachtende 
omstandigheden (artikel 29, eerste en 
derde lid, van de Wegverkeerswet); der
halve in strijd met wat door het bestreden 
vonnis is voorgehouden de door de 
politierechter uitgesproken geldboete van 
50 frank wettelijk was 

Overwegende dat verweerder, die werd 
vervolgd wegens het onopzettelijk toe
brengen van verwondingen bij het ver
oorzaken van een verkeersongeval, feit 
dat gepleegd werd op ll september 1976, 
door de raadkamer, met aanneming van 
verzachtende omstandigheden, naar de 
politierechtbank werd verwezen ; dat hij 
daarop bovendien door de procureur des 
Konings rechtstreeks voor de politie
rechtbank werd gedagvaard wegens over
treding van artikel 19.S, S0 , van het 
W egverkeersreglement ; dat het bestreden 
vonnis, na vastgesteld te hebben dat de 
overtreding van het W egverkeersregle
ment en het misdrijf van onopzettelijke 
verwondingen door eenzelfde feit zijn 
opgeleverd, verweerder tot een enkele 
geldboete van 25 frank veroordeelt ; 

Overwegende dat de wet van 4 oktober 
1967 de beoordeling van de verzachtende 
omstandigheden door de onderzoeks
gerechten slechts toelaat in functie van 
de verwijzing van de verdachte naar het 
vonnisgerecht ; 

Dat hieruit volgt dat de onderzoeks
gerechten in zulk geval, hoewel zij niet 
zijn gebonden door de omschrijving die 
het openbaar ministerie aan het feit heeft 
gegeven, enkel beslissen dat de door hen 
vastgestelde verzachtende omstandig
heden van zulke aard zijn dat ze de 
verwijzing van de verdachte wegens 
het feit van de telastlegging, in zoverre 
het een misdaad of een wanbedrijf 
oplevert, naar een vonnisgerecht van 
lagere graad rechtvaardigen, doch geens
zins dat diezelfde verzachtende om
standigheden de toepassing van een 
verminderde straf rechtvaardigen voor 
alle bijkomende telastleggingen die het 
feit zou opleveren en waarvan de samen
loop met de eerstbedoelde telastlegging 
door het vonnisgerecht zou worden 
vastgesteld ; 

Overwegende dat, in geval van een
daadse samenloop tussen een gecontra
ventionaliseerd wanbedrijf van onopzet
telijke verwondingen en een overtreding 

van het Wegverkeersreglement, de 
zwaarste straf die, krachtens artikel 65 
van het Strafwetboek, aileen dient te 
worden uitgesproken, die is welke de 
overtreding van het Wegverkeersregle
ment beteugelt ; 

Dat de rechter de door de wet op de 
overtreding van het W egverkeersregle
ment gestelde straffen niet kan vermin
deren, zonder het bestaan van verzach
tende omstandigheden met betrekking 
tot die overtreding vast te steilen ; 

Overwegende dat ten deze de ten laste 
van verweerder aangehouden overtreding 
van artikel19.S, S0 , van het Wegverkeers
reglement, zijnde een door de Koning 
als zodanig aangewezen zware over
treding, krachtens artikel 29, eerste lid, 
van de Wegverkeerswet wordt gestraft 
met een gevangenisstraf van acht dagen 
tot een maand en met een geldboete van 
50 frank tot 500 frank of met een van 
die straffen aileen ; 

Overwegende dat het vonnis derhalve, 
door zonder vermelding van verzachtende 
omstandigheden verweerder te veroor
delen tot een geldboete van 25 frank, 
de in het middel aangeduide wetsbe
palingen schendt ; 

Dat het middel gegrond is ; 

Om die redenen, vernietigt het bestre
den vonnis in zoverre het uitspraak doet 
op de tegen verweerder ingestelde straf
vordering en verweerder in kosten ervan 
veroordeelt ; beveelt dat van dit arrest 
melding zal worden gemaakt op de kant 
van de gedeeltelijk vernietigde beslissing ; 
veroordeelt verweerder in de kosten ; 
verwijst de aldus beperkte zaak naar de 
Correctionele Rechtbank te Antwerpen, 
zitting houdende in hoger beroep. 

21 februari 1978.- 2e kamer.- Voor
zitte1', Baron Richard, voorzitter. -
Verslaggever, de H. Lebbe. - Gelijk
luidende conclusie, de H. Krings, advo
caat-generaal. 

28 KAMER.- 21 februari 1978. 

REGELING VAN RECHTSGEBIED.
STRAFZAREN. - BESCHIKKING VAN DE 
RAADKAMER WAARBIJ EEN VERDACHTE 
WEGENS ALS WANBEDRIJVEN OMSCHRE· 
VEN FElTEN NAAR DE CORRECTIONELE 
RECHTBANK WORDT VERWEZEN, 



-734-

VONNISGERECHT DAT ZICH ONBEVOEGD 
VERKLAART OMDAT DEZE ALS WAN
BEDRIJVEN OMSCHREVEN FElTEN IN 
WERKELIJKHEID NIET GECORRECTIONA· 
LISEERDE MISDADEN ZIJN. - BESLIS
SINGEN IN KRACHT VAN GEWIJSDE 
GEGAAN.- TOEZICHT VAN HET HOF.
VERNIETIGING VAN DE BESCHIKKING. 
- VERWIJZING NAAR DE KAMER VAN 
INBESCHULDIGINGSTELLING. 

W anneer de ?'aadkamer een verdaohte 
wegens als wanbedrijven omsohreven 
feiten naar de om·reotionele ?'eohtbank 
heeft verwezen en het vonnisge?·eoht zioh 
onbevoegd heeft verklaard omdat de als 
wanbed1·ijven omsohrevenfeiten in werke
lijkheid niet-geoO?'?'ectionaliseerde mis
daden zijn, gaat het Hof, waarbij een 
verzoek tot ?'egeling van ?'eohtsgebied 
aanhangig is, na of beide beslissingen 
in kraoht van gewijsde zijn gegaan, of 
de als wanbedrijven omsohreven feiten 
misdaden blij ken te zijn en, zo ja, dan 
vemietigt het de beschikking van de 
raadkamer en verwijst de zaak naar de 
kamer van inbeschuldigingstelling (1). 

(PROOUREUR-GENERAAL TE ANTWERPEN, 
T. GILOT EN VANOPPEM.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het verzoek
schrift tot regeling van rechtsgebied 
op 21 december 1978 ingediend door de 
Procureur-Generaal bij het Hof van 
Beroep te Antwerpen ; 

Overwegende dat de raadkamer van 
de Rechtbank van Eerste Aanleg te 
Hasselt, bij beschikking van 9 mei 1975, 
Gilot Jean Joseph, architect, geboren 
te Elsene op 18 mei 1924, wonende te 
Strombeck-Bever, Jan Mulsstraat, 117, 
en V anoppen Raymond, Gerard, be
diende, geboren te Kuringen op 25 maart 
1933, wonende te Kuringen, Herkenrode
dreef 59, benevens een derde verdachte 
naar de correctionele rechtbank heeft 
verwezen wegens de navolgende mis
drijven : in het arrondissement Hasselt 
e:J?- elders in het Rijk, om het misdrijf 
mtgevoerd te hebben of aan de uitvoering 
ervan rechtstreeks medegewerkt te heb
ben of, door welke daad ook, tot de 

(1) Cass., 21 juni 1976 (A1'1'- cass., 1976, 
blz. 1188) en 20 september 1976 (ibid., 1977, 
blz. 80), 

uitvoering zodanige hulp verleend te 
hebben dat, zonder hun (zijn-haar) 
bijstand, dat misdrijf niet had kunnen 
gepleegd worden, hetzij door giften, 
beloften, bedreigingen, misbruik van 
gezag o~v~ macht, misdadige kuiperijen 
of arghst1gheden, rechtstreeks tot dit 
misdrijf aangezet te hebben; minstens 
als medeplichtige, door onderrichtingen 
gegeve:r: te hebben, hetzij door wapenen, 
werktmgen of elk ander middel verschaft 
te hebben die tot het misdrijf hebben 
gediend, wel wetende dat ze daartoe 
moesten dienen, hetzij door met zijn 
weten de dader of daders van het misdrijf 
geholpen of bijgestaan te hebben in de 
handelingen welke het feit voorbereid 
of vergemakkelijkt ofwel in die welke het 
voltooid hebben : a) bij inbreuk op 
artil~~l. 202 ':~~ de vennootschappenwet, 
hetziJ mschriJvmgen of stortingen, hetzij 
aankopen van aandelen, obligatien of 
andere titels van vennootschappen te 
hebben uitgelokt : door verdichting van 
inschrijvingen van stortingen in een 
vennootschap ; door bekendmaking van 
i~schrijvingen of stortingen die zij weten 
met te bestaan ; door bekendmaking van 
namen van personen, aangewezen als 
zijnde of moetende worden verbonden 
aan de vennootschap, ten welke titel ook 
wa~~er z~j weten dat die aanwijzinge:r:_ 
striJdig ziJn met de waarheid ; door 
bekendmaking van alle andere feiten die 
zij weten vals te zijn : te weten : 1 o de 
personenvennootschap met beperkte aan
sprakelijkheid Urbo, opgericht bij nota
riele akte van notaris Colla te Borgloon 
~J? 9 november 1973 met maatschappe
hJke _zetel te Brussel, waarbij Gilot de 
notar1skosten betaalde, doch het begin
kapitaal van 250.000 frank dat door 
m_iddel van een cheque uitgaande van 
G1lot werd bewezen, nooit ter beschik
king van de zaakvoerder werd gesteld 
terwijl Vanoppen de contacten terzak~ 
had gelegd ; 2° de personenvennootschap 
met ~eperkte aansprakelijkheid Multibo, 
opgerwht op 19 december 1973 bij nota
riiile akte van notaris Colla te Borgloon, 
met maatschappelijke zetel te Hasselt, 
waarbij Keunen Antoon als zaakvoerder 
en via zijn echtgenote als oprichtster ertoe 
gebracht werd aan de oprichting mede 
te werken, door betaling van de oprich
tingskosten en de helft van het kapitaal, 
terwijl voor de andere helft van het 
kapitaal op naam van de tussenpersoon 
Vandenbroeck, op listige wijze door 
Gilot en Vanoppen een :fictief bankattest 
werd verkregen; b) met het oogmerk 
zich een zaak toe te eigenen die aan een 
ander toebehoort, zich gelden, roerende 
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goederen, verbintenissen, kwijtingen, 
schuldbevrijdingen te hebben doen af
geven of leveren, hetzij door het gebruik 
maken van valse namen of valse hoe
danigheden, hetzij door het aanwenden 
van listige kunstgrepen om te doen 
geloven aan het bestaan van valse 
ondernemingen, van een denkbeeldige 
macht of van een denkbeeldig krediet om 
een goede afloop, een ongeval of enige 
andere hersenschimmige gebeurtenis te 
doen verwachten of te doen vrezen of om 
op een andere wijze misbruik te maken 
van het vertrouwen of van de licht
gelovigheid, te weten bouwlustige 
personen die door een der drie beklaagden 
werden gekontakteerd, hetzij persoonlijk, 
hetzij door middel van advertenties, 
voor te spiegelen dat zij onder zeer 
voordelige voorwaarden via bepaalde 
firma's Urbo, Unibo, Multibo of Urfi, 
welke namen door alle drie werden 
gebruikt, zouden kunnen bouwen tegen 
een forfaitaire prijs in het prefab-systeem, 
terwijl noch eerste beklaagde Gilot noch 
de betrokken firma's enige wettelijke 
vergunning bezat, zodat bedoelde bouw
lustigen ertoe overgehaald werden een 
bouwkunstcontract met eerste verdachte 
af te sluiten en hem of tweede of derde 
verdachte grote voorschotten te betalen 
en hen alzo te verbinden met alle nadelige, 
financiele gevolgen en het nooit tot een 
uitvoering op de beloofde basis kwam : 
1° in de loop van 1973 : een voorschot 
van 50.000 frank ten nadele van Vande
zande Romain uit Halen en een voorschot 
van 40.000 frank ten nadele van 
Grommen .r ohny uit Halen ; 2° in 
oktober 1973 voorschotten voor 
70.000 frank waarvan 40.000 frank 
werd terugbetaald ten nadele van Peco
relli Francesco uit Koersel ; 3° in 
december 1973 : een voorschot van 
50.000 frank ten nadele van Vandesande 
Richard uit Deurne (A) ; 4° op 17 no
vember 1973 te Zandhoven: voorschotten 
door eerste gedaagde ge'ind doch later 
teruggestuurd, en een voorschot van 
9.170 frank door derde gedaagde opge
trokken ten nadele telkens van Smits 
Alexander, Smits Eddy, Storms Daniel, 
Meulenyzer .r osse en .r anssens Maurice ; 

Overwegende dat het Hof van Beroep 
te Antwerpen bij arrest van 25 november 
1977, dat ten opzichte van het openbaar 
ministerie in kracht van gewijsde is 
getreden, (bij wijziging van het vonnis 
van de Correctionele Rechtbank te 
Hasselt van 26 februari 1976) zich niet 
bevoegd heeft verklaard om kennis te 
nemen van de feiten sub a 1-2 en b 1-2-3-4 

ten laste van de genoemde verdachten 
gelegd, zulks op grond « dat deze hande
lingen - zo ze bewezen zijn - als 
valsheid in geschriften en gebruik ervan 
dienen omschreven te worden en gestraft 
worden met criminele straffen ingevolge 
de artikelen 196 en 197 van het Straf
wetboek ; dat de beschikking tot verwij
zing van 9 mei 197 5 de drie beklaagden 
voor de correctionele rechtbank enkel 
verwijst wegens wanbedrijven, geen te
lastlegging wegens valsheid in geschriften 
en gebruik ervan omvat en geen correc
tionalisering van een als misdaad om
schreven feit dat zich vereenzelvigt met 
een van de feiten waarop de huidige 
vervolging draagt ; dat het hof van 
beroep alzo onbevoegd is om kennis te 
nemen van de feiten in de bijkomende 
telastlegging van het openbaar ministerie 
omschreven en, vermits deze feiten zich 
vereenzelvigen met die omschreven in 
de oorspronkelijke dagvaarding, onbe
voegd is om kennis te nemen van het 
geheel van de feiten >> ; 

Overwegende dat de genoemde beschik
king en het genoemde arrest beide in 
kracht van gewijsde zijn gegaan en dat 
uit hun onderlinge tegenstrijdigheid een 
bevoegdheidsgeschil ontstaat, dat de 
gang van het gerecht belemmert ; 

Overwegende dat uit de stukken die 
aan het Hof zijn overgelegd blijkt dat de 
ten laste gelegde feiten, zoals zij door 
het hof van beroep zijn omschreven, de 
bij de artikelen 196 en 197 van het 
Strafwetboek omschreven misdaden 
zouden kunnen zijn ; 

Om die redenen, beslissende tot rege
ling van rechtsgebied, vernietigt de 
beschikking van de raadkamer van de 
Rechtbank van Eerste Aanleg te Hasselt 
van 9 mei 197 5, in zoverre zij beslist ter 
zake van Gilot .T ean en Vanoppen 
Raymond ; beveelt dat van dit arrest 
melding zal worden gemaakt op de kant 
van de gedeeltelijk vernietigde beslis
sing ; verwijst de aldus beperkte zaak 
naar de kamer van inbeschuldiging
stelling van het Hof van Beroep te 
Antwerpen. 

21 februari 1978.- 2e kamer.- Voor
zitter en V erslaggever, Baron Richard, 
voorzitter. - Gelijkluidende conclusie, 
de H. Krings, advocaat-generaal. 
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2e KAMER. - 22 februari 1978. 

1° REDENEN VAN DE VONNISSEN 
EN ARRESTEN.- STRAFZAKEN.
BURGERLIJKE RECHTSVORDERING. -
00NCLUSIE MET EEN GEMOTIVEERD 
VERWEER. - BESLISSING DIE ZICH 
ERTOE BEPERKT DIT VERWEER TE VER· 
WERPEN ZONDER TE ANTWOORDEN OP 
DE REDENEN WAAROP HET IS GEGROND. 
- NTElT REGELMATIG G:EMOTIVEERDE 
BESLISSING. 

2° RECHTBANKEN.- STRAFZAKEN.
BURGERLIJKE RECHTSVORDERING. -
RECHTER DIE DE GRENZEN VAN H:ET 
BIJ HEM AANHANGIGE GESCHIL NIET 
MAG OVERSCHRIJDEN.- BEGRIP. 

3° AANSPRAKELIJKHEID (BUITEN 
OVEREENKOMST). - MATERIEL:E 
SCHADE TEN GEVOLGE VAN DE AANTAS
TING VAN DE FYSIEKE INTEGRITEIT EN 
DE ARBEIDSGESCHIKTHEID VAN DE 
GETROFFENE. - BE GRIP. 

4° AANSPRAKELIJKHEID (BUITEN 
OVEREENKOMST). - SCHADE. 
BEOORDELING DOOR DE RECHTER. -
CRITERIA. 

5° REDENEN VAN DE VONNISSEN 
EN ARRESTEN. - STRAFZAKEN. -
BURGERLIJK:E RECHTSVORDERING. -
TEG:ENSTRIJDIGE R:ED:ENEN.- BEGRIP. 

6° AANSPRAKELIJKHEID (BUITEN 
OVEREENKOMST).- ONGEVAL.
VERMINDERING VAN HET ECONOMISCH 
VERMOGEN VAN DE GETROFF:ENE. -
RAMING VAN RET NADEEL VOLGENS DE 
GEMEENRECHTELIJ KE REGELS. 
R:ECHTER DIE REKENING HOUDT MET DE 
WERKZAAMHEID VAN DE GETROFFENE 
T:EN DAGE VAN D:E UITSPRAAK. -
WETTIGHEID. 

1° N iet reyelmatiy yemotivee1·d is de 
beslissiny die zich ertoe bepe1•kt een bij 
conclusie yevoe1·d verweer te wee?·leyyen, 
zonder te antwoorden op de redenen 
waarop de conclusienemer het heeft 
yeyrond (1). 

(1) R.aadpl. cass., 22 oktober 1974 (Ar1•. 
cass., 1975, blz. 250); 10 november 1975 
(ibid., 1976, blz. 321); 20 december 1977, 
supm, blz. 488. 

(2) R.aadpl. cass., 19 december 1974 (A1•r. 
cass., 1975, blz. 466); 23 februari en 4 mei 
l 977 (ibid., 1977, biz. 686 en 908). 

(3) Vgl. cass., 30 november 1970 (A1·r. 
cass., 1971, blz. 307). 

2° Door ovm·weyinyen te yeven tot staving 
van een beslissiny, die binnen de 
yrenzen van de vorderiny valt, doet de 
rechter yeen uitspraak over niet ye
vordm·de zaken (2). 

3° De rechter die beslist, dat een blijvende 
arbeidsonyeschiktheid van achttien pet. 
stelliy invloed heeft op de waarde van 
de yetroffene op de arbeidsmarkt en dat 
een deryelijke handicap per se een 
weerslay heejt op zijn beroepswe1·kzaam
heid, al was het maar dom·dat daardoor 
van hem dayelijks inspanninyen wm·den 
yeveryd om die handicap te overwinnen, 
en zulks tevens een voortdurende bezoryd
heid tot yevoly heejt die de arbeidslast voo1• 
hem slechts kan ve1'(J1'oten, stelt wettiy de 
schade vast op y1·ond van de bijzondere 
toestand van de yetroffene (3). (Artt. 1382 
en 1383 B.W.) 

4° Bij de beom·deliny van tweeiirlei schade 
is de rechte1· niet ve1'Plicht voor beide 
yevallen dezeljde c1·ite~·ia toe te passen. 

5° De 1·echte1· kan, zonder teyenstrijdiyheid, 
beslissen, enerzijds, dat nu de ·zichame
lijke handicap van de yetroffene een 
verstoriny van zijn beroepsleven tot 
yevoly heeft, de materiiile schade weyens 
yedeeltelijke tijdelijke onyeschiktheid ex 
aequo et bono moet wm·den yeraamd, 
en, anderzijds, dat bij de materiiile 
schade weyens blijvende onyeschiktheid 
noy bijkomt dat de kansen op tewe1·k
stelliny daa1·doo1· in het yedrany komen 
mocht het bedrijj waaraan hij thans 
verbonden is ontmanteld worden, zodat 
die schade bovendien bij weye van 
kapitalisatie moet worden yeraamd. 

6° Geen enkele wettelijke bepaliny ve1·biedt 
aan de rechte1·, die het dam· de yet1·ojJene 
van een onyeval yeleden nadeel ten 
yevolye van zijn waa1·deve1'1ninderiny 
op de arbeidsmm·kt volyens de yemeen
rechtelijke 1·eyels moet ramen, als beoor
delinysyeyeven het bm·oep in aan
me?·kiny te nemen dat de yet1·ojJene 
uitoejende ten daye van de uitspmak (4). 

(4) R.aadpl. cass., 26 september 1966 (A1-r. 
cass., 1967, blz. 94). 
Ten deze was de beslissing, zoals in het 

onderhavige arrest wordt gezegd, niet betwist 
in zoverre zij rekening hield met de kapitali
satiecoefficient voor de leeftijd van de ge
troffene ten tijde van de consolidatie. Vgl. 
in dat verband caBs., 22 april 1976 (A1•r. cass., 
1976, blz. 952). 
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(PIETTE EN « BELGISOHE MAATSOHAPPIJ 
VAN ALGEMENE VERZEKERINGEN A,G, 
VAN 1830 », T. PIERARD.) 

ARREST (vertaling). 

HET HOF ; - Gelet op de arresten 
door het Hof gewezen op 6 januari 
1969 (1), 1 december 1969 (2) en 24 fe
bruari 1975 (3); 

Gelet op het bestreden vonnis, op 
13 januari 1977 in hoger beroep na 
verwijzing gewezen door de Correctionele 
Rechtbank te Bergen ; 

Overwegende dat het bestreden vonnis 
enkel uitspraak doet over de burgerlijke 
belangen; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 1382, 1383 
van het Burgerlijk W etboek en 97 van 
de Grondwet, 

doo?·dat het bestreden vonnis, ter 
bepaling van het bedrag van de materiele 
schade die verweerder heeft geleden ter 
zake van loonderving tijdens de tijdelijke 
totale ongeschiktheid, vaststelt en beslist 
" dat de burgerlijke partij ten gevolge 
van het ongeval een tijdlang totaal 
arbeidsongeschikt is geweest; dat zij 
thans een bedrag eist van 233.ll9 frank, 
ter vergoeding van het in die tijd ge
derfde loon ; dat voormeld bedrag het 
brutoloon van betrokkene vertegen
woordigt ; dat er te dezer zake geen 
grond bestaat om af te wijken van de 
vaste rechtspraak volgens welke aan de 
benadeelde slechts het bedrag van het 
nettoloon wordt toegekend, zegge in 
voorliggend geval 179.767 frank», 

tenvijl met die redengeving niet geant
woord is op het middel waarbij eisers in 
hun conclusie aanvoerden dat de door 
het slachtoffer gederfde nettobezoldi
gingen inderdaad 1 7 9. 7 6 7 frank be
droegen maar dat daarvan het gewaar
borgde en wettelijk door de werkgever 
verschuldigde loon van de eerste maand, 
zegge 26.166 frank, diende te worden 
afgetrokken, zodat nog 153.601 .frank 
overbleef: 

Overwegende dat eisers in hun con
clusie voor de rechter in hoger beroep 
deden gelden dat het gewaarborgd eerste 
maandloon, dat wettelijk door de werk
gever is verschuldigd, diende afgetrokken 

(1) A1·r. cass., 1969, biz. 425. 
(2) Niet .gepubliceerd. 
(3) A?'?', cass., 1975, biz. 411. 

CASSATIE, 1978. - 24 

te worden van het nettoloon op grond 
waarvan de vergoeding werd berekend 
voor de materiele schade die verweerder 
tijdens de tijdelijke totale arbeids
ongeschiktheid geleden heeft ; 

Overwegende dat het bestreden vonnis, 
doordien het zich ertoe beperkt ter 
vergoeding van die schade aan ver
weerder "het nettobedrag van het ge
derfde loon >> toe te kennen, zonder 
daarbij de redenen aan te geven waarom 
het weigert in te gaan op het verzoek 
van de eisers tot aftrek van de bedongen 
bezoldiging voor de eerste dertig dagen 
van de uit het ongeval voortkomende 
arbeidsongeschiktheid, zijn beslissing niet 
regelmatig met redenen omkleedt ; 

Dat het middel gegrond is ; 

Over het tweede middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 1319, 1320, 
1322, 1382, 1383 van het Burgerlijk 
Wetboek, 6, ll38 van het Gerechtelijk 
Wetboek en 97 van de Grondwet, alsook 
van het algemeen rechtsprincipe betref
fende de gelding van het gerechtelijk 
contract, 

doordat het bestreden vonnis, om 
te beslissen dat verweerder mag aan
spraak maken op een uitkering van 
3.561.300 frank ter vergoeding van de 
schade die voor hem ontstaat uit zijn 
blijvende gedeeltelijke arbeidsongeschikt
heid van 18 pet.; vastste1t dat « de 
burgerlijke partij Pierard Andre houder 
is van een diploma van mijningenieur en 
ten tijde van het ongeva1 werkzaam was 
als speurwerkingenieur bij het bedrijf 
Ateliers de Constructions Electriques de 
Charleroi, dat hij die werkzaamheid 
hervat heeft zodra zijn lichamelijke 
vermogens zulks toelieten en dat hij die 
werkzaamheid thans nog steeds uit
oefent » ; ... dat de ongeschiktheid van 
18 percent << onvermijdelijk een weerslag 
heeft op de waarde van betrokkene op 
de arbeidsmarkt; dat een dergelijke 
handicap noodzakelijkerwijze ook een 
terugslag heeft op zijn beroepsactiviteit, 
al was het maar doordat van hem dage
lijks lichamelijke inspanningen worden 
gevergd om die handicap te overwinnen 
en zulks tevens een voortdurende be
zorgdheid tot gevolg heeft die de arbeids
last voor hem slechts kan vergroten ; dat 
overigens met de wankele economische 
toestand waarin het land en meer in het 
bijzonder de streek van Charleroi thans 
verkeert, de werkzekerheid, ook voor het 
hoger kaderpersoneel, ontegenzeglijk 
steeds problematischer wordt; dat de 
firma die het slachtoffer tewerkstelt, hoe 
groot die ook is, dan nog blijkbaar tot de 
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meest kwetsbare behoort en thans, 
afgaande op de door de burgerlijke partij 
aangevoerde documentatie, de inzet 
vormt van veelvuldige en multinationale 
onderhandelingen die voor haar toekomst 
de somberste vooruitzichten inhouden », 

terwijl, eerste onderdeel, het bestreden 
vonnis, om te stellen dat er een weerslag 
bestaat op eisers waarde op de arbeids
markt en om die schade te ramen bij 
wege van kapitalisatie, in aanmerking 
neemt dat het slachtoffer Pierard verder 
werkte voor de beweerdelijk in een 
onzekere economische toestand verke
rende Ateliers de Constructions Elec
triques de Charleroi, en aldus de formele 
bewijskracht miskent van de conclusies 
van de partijen die het erover eens zijn 
dat verweerder eerst in diverse afdelingen 
van voormeld bedrijf heeft gewerkt maar 
daarna van bediening is veranderd en 
in dienst werd genomen door de vennoot
schap W enese van de Westinghouse
groep, en het regehnatig tussen partijen 
ontstane gerechtelijk contract schendt 
(schending van de artikelen 1319, 1320, 
1322, 1382, 1383 van het Burgerlijk 
Wetboek en 1138 van het Gerechtelijk 
Wetboek en van het algemeen rechts
beginsel betreffende de gelding van het 
gerechtelijk contract) ; door te beslissen 
dat een ongeschiktheid van 18 percent 
« noodzakelijkerwijze » een handicap op-
1evert die een weerslag heeft op de 
beroepsactiviteit van de fysische persoon, 
zonder daarbij rekening te houden met 
de bijzondere toestand van het slacht
offer, het vonnis het beginsel schendt 
volgens hetwelk de schade in concreto 
dient beoordeeld te worden (arti
kelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk 
Wetboek) alsook artikel 6 van het 
Gerechtelijk Wetboek dat de rechters 
verbiedt uitspraak te doen bij wege van 
algemene of als regel geldende beschik
kingen; 

tweede onderdeel, het vonnis niet ant
woordt op de met redenen omklede 
conclusie waarin eisers deden gelden 
dat verweerders blijvende ongeschiktheid 
van 18 percent geen invloed heeft op 
diens waarde op de arbeidsmarkt, vermits 
hij na het ongeval nog verscheidene malen 
werd bevorderd en een overigens steeds 
toenemende bezoldiging heeft genoten 
(schending van artikel 97 van de Grand
wet): 

Over de beide onderdelen samen : 

1. In zoverre het middel zich beroept 
op de schending van de artikelen 1319, 

1320, 1382 en 1383 van het Burgerlijk 
Wetboek: 

Overwegende dat bij zijn uitspraak 
over de schade die voor verweerder uit 
zijn blijvende gedeeltelijke ongeschikt
heid is ontstaan, het bestreden vonnis 
erop wijst dat deze «ten tijde van het 
ongeval werkzaam was als speurwerk
ingenieur bij de Ateliers de Constructions 
Electriques de Charleroi, dat hij die 
werkzaamheid hervat heeft zodra zijn 
lic,hamelijke vermogens zulks toelieten 
en dat hij die werkzaamheid thans nog 
steeds uitoefent >> ; 

Dat de rechter zodoende niet oordeelt 
dat eiser zijn werkzaamheid verder 
uitoefent bij de Ateliers de Constructions 
Electriques de Charleroi, maar enkel 
vaststelt dat hij dezelfde werkzaamheid 
van ingenieur uitoefent als voorheen, 
wat niet uitsluit dat zulks bij een ander 
bedrijf kon gebeuren ; 

Dat het vonnis de formele bewijskracht 
van de conclusie niet miskent, 

Dat het middel in dat opzicht feitelijke 
grondslag mist ; 

2. In zoverre het middel zich beroept 
op de schending van artikel 1138 van het 
Gerechtelijk Wetboek en van het beginsel 
betreffende de gelding van het gerechte
lijk contract : 

Overwegende dat de correctionele 
rechtbank door het vermelden van 
overwegingen tot adstructie van een 
beslissing die binnen de perken van de 
vordering blijft, geen uitspraak heeft 
gedaan over niet gevorderde zaken ; 

Dat het middel in dat opzicht niet 
kan worden aangenomen ; 

3. In zoverre het middel zich beroept 
op de schending van de artikelen 1382, 
1383 van het Burgerlijk Wetboek, 6 van 
het Gerechtelijk W etboek en 97 van de 
Grondwet: 

Overwegende dat door te beslissen dat 
een blijvende ongeschiktheid van 18 per
cent « onvermijdelijk een weerslag heeft 
op de waarde van betrokkene op de 
arbeidsmarkt >> en dat << een dergelijke 
handicap noodzakelijkerwijze ook een 
terugslag heeft op diens beroepsactiviteit, 
al was het maar doordat daardoor van 
hem dagelijks lichamelijke inspanningen 
worden gevergd om die handicap te over
winnen en zulks tevens een voortdurende 
bezorgdheid tot gevolg heeft die de ar
beidslast voor hem slechts kan ver
groten >>, de rechter de schade beoordeelt 
op grond van de bijzondere toestand van 
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het slachtoffer zonder daarbij de arti
kelen 1382, 1383 van het Burgerlijk 
Wetboek en 6 van het Gerechtelijk 
Wetboek te schenden, en tevens ant
woordt op de conclusie waarin eisers 
deden gelden dat een dergelijke onge
schiktheid geen invloed heeft op ver
weerders waarde op de arbeidsmarkt ; 

Dat het vonnis aldus zijn beslissing 
regelmatig met redenen omkleedt en 
wettelijk verantwoordt ; 

Dat het middel in dat opzicht niet kan 
worden aangenomen ; 

Over het derde middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 1319, 1320, 
1322, 1382, 1383 van het Burgerlijk 
Wetboek, 1138 van het Gerechtelijk 
W etboek en 97 van de Grondwet en van 
het algemeen rechtsbeginsel betreffende 
het gerechtelijk contract, 

doo?'dat, na enerzijds, in verband met 
de materiele schade ter zake van tijde
lijke gedeeltelijke ongeschiktheden, te 
hebben vastgesteld dat « zo aanzienlijke 
en zo langdurige ongeschiktheden het 
slachtoffer onmiskenbaar in zijn lichame
lijke integriteit ernstig hebben aangetast; 
... dat een dergelijke handicap nood
zakelijkerwijze een verstoring van de 
beroepsactiviteit van het slachtoffer tot 
gevolg heeft, omdat het fysische en het 
mentale bij ieder mens grondig op elkaar 
inwerken en bij het slachtoffer in dit 
geval zelfs onverbrekelijk samenhangen », 
en anderzijds, in verband met de 
materiele schade ter zake van blijvende 
ongeschiktheid, te hebben geoordeeld 
dat « het slachtoffer dubbel gerechtigd is 
een gekapitaliseerde schadevergoeding 
te eisen doordat de zware lichamelijke 
handicap enerzijds zo aanzienlijk is dat 
die zeker een verstoring teweegbrengt van 
zijn thans bijna hoofdzakelijk intellec
tuele activiteit, en anderzijds zijn kansen 
op tewerkstelling in het gedrang brengt, 
mocht het bedrijf waaraan hij thans 
verbonden is, ooit ontmanteld worden », 
het vonnis beslist dat eerstbedoelde 
schade ex aequo et bono en de tweede 
bij wege van kapitalisatie dient geraamd 
te worden, 

te1'wijl, ee1'ste onde?'deel, het onderscheid 
tussen de tijdelijke en de blijvende 
gedeeltelijke ongeschiktheid weliswaar 
van invloed kan zijn op het ongeschikt
heidspercentage, maar zulks geenszins 
verantwoordt dat het verschil wordt 
doorgetrokken tot het wezen en de 
berekeningswijze van de schade (scherr
ding van de artikelen 1382 en 1383 van 
het Burgerlijk Wetboek); 

tweede onde?'deel, het intrinsiek tegen
strijdig is enerzijds te beslissen dat de 
uit de tijdelijke gedeeltelijke ongeschikt
heid ontstane schade ex aequo et bono 
dient vergoed te worden en anderzijds 
dat de schade ter zake van blijvende 
gedeeltelijke ongeschiktheid volgens het 
kapitalisatiestelsel moet geraamd worden, 
vermits ter verantwoording van het 
bestaan en van de raming van de schade 
dezelfde redenen worden aangevoerd 
(schending van artikel 97 van de Grand
wet) ; de grand lui dens welke bij de 
berekening van de vergoeding voor de 
blijvende ongeschiktheid in aanmerking 
moet genomen worden dat het slachtoffer 
mogelijk zal af te rekenen hebben met 
moeilijkheden om een nieuwe betrekking 
te vinden mochten de Ateliers de Con
structions Electriques de Charleroi ont
manteld worden, niet enkel de formele 
bewijskracht van de conclusie van de 
partijen en van het gerechtelijk contract 
miskent (schending van de artikelen 1319, 
1320, 1322 van het Burgerlijk Wetboek, 
1138 van het Gerechtelijk Wetboek en 
van het algemeen rechtsbeginsel betref
fende de gelding van het gerechtelijk 
contract) maar ook niet voldoet ter 
verantwoording van de beslissing dat die 
schade van verweerder volgens het 
kapitalisatiestelsel dient geraamd te 
worden, terwijl de schade ter zake van 
tijdelijke gedeeltelijke ongeschiktheid ex 
aequo et bono geraamd werd (schending 
van artikel 97 van de Grondwet) : 

Over de twee onderdelen samen : 

Overwegende dat, doordien hij vast
gesteld heeft, in verband met de mat,eriiile 
schade ter zake van de tijdelijke gedeelte
lijke ongeschiktheid, dat de door ver
weerder ondergane lichamelijke handicap 
een verstoring van zijn beroepsleven 
tot gevolg heeft en dat, in verband met 
de materiiile scharle ter zake van blijvende 
ongeschiktheid, bij die verstoring nog 
bijkomt dat verweerders kansen op 
tewerkstelling daardoor in het gedrang 
komen mocht het bedrijf waaraan hij 
thans verbonden is ontmanteld worden, 
de rechter in hager beroep, zonder met 
zichzelf in tegenspraak te komen, heeft 
kunnen beslissen dat eerstgenoemde 
schade ex aequo et bono en de tweede 
bovendien bij wege van kapitalisatie 
dient geraamd te worden ; 

Dat het hier namelijk twee ver
schillende schaden geldt en de rechter 
in hager beroep dus niet verplicht was 
voor beide dezelfde maatstaven te han
teren; 
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Dat het . middel niet kan worden 
aangenomen ; 

Over het vierde middel; afgeleid uit 
de schending van de artikelen I3S2, I3S3 
van het Burgerlijk W etboek en 97 van 
de Grondwet, 

doordat, bij de ramii::tg van verweerders 
materiiile schade ter zake van zijn 
blijvende gedeeltelijke ongeschiktheid 
van IS percent, het vonnis in zijn 
redengeving vaststelt dat de consolidatie 
bereikt was op IS juni I969 ten tijde 
dat verweerder 40 (lees 4I) jaar oud was, 
en beslist dat « volgens een vaste recht
spraak het door het slachtoffer ten tijde 
van het te wijzen vonnis genoten bruto
jaarloon als berekeningsbasis wordt ge
nomen; dat bedoeld jaarloon op I sep
tember I976 I.35S.937 frank bedroeg; 
dat bij dat bedrag een coefficient van 
IO percent moet gerekend worden voor 
de komende indexverhogingen ; dat der
halve het door de burgerlijke partij 
voorgestelde en op 1.500.000 frank 
afgeronde bedrag in aanmerking dient 
te worden genomen ; dat rekenend met 
een kapitalisatierente van I3,I9 (intrest 
4,5 percent - mogelijke winstgevende 
overleving van 24 jaar) de schade van de 
burgerlijke partij op 3.561.300 frank 
komt te liggen ,, 

terwijl enerzijds door de inaanmerking
neming van de bezoldiging van het 
slachtoffer per 1 september I976, ver
meerderd met IO percent tot aanpassing 
aan de toekomstige indexverhogingen, 
en door anderzijds het aldus bekomen 
bedrag te kapitaliseren met de coefficient 
13,19 die aangenomen werd op grand van 
verweerders vermoedelijke winstgevende 
overleving vanaf de consolidatie van 
zijn toestand in juni 1969, het vonnis 
aan het slachtoffer een vergoeding toe
kent die hager ligt dan de werkelijk 
geleden schade (schending van de arti
kelen 13S2 en 13S3 van het Burgerlij·k 
Wetboek} en niet genoegzaam rechtens 
antwoordt op de middelen van de con
clusie waarin de eisers betoogden dat de 
bilrgerlijke partij verkeerdelijk haar 
vermeerderd inkomen van thans als 
grondslag neemt, bijzonder voor wat de 
tijd betreft tussen de consolidatiedatum 
van haar letsels, dit is IS juni I969, en 
de datum van het vonnis, en dat die 
vroeger ontstane schade niet mag ge
raamd worden op grand van het thans 
door het slachtoffer genoten loon (schen
ding van artikel 97 van de Grondwet) : 

Overwegende dat het vonnis beslist 
dat moet bepaald worden in hoeverre 

de blijvende gedeeltelijke ongeschiktheid 
van het slachtoffer een weerslag heeft 
op diens waarde op de arbeidsmarkt ; 

Overwegende dat het middel niet 
opkomt tegEm de op de consolidatie
datum vastgestelde kapitalisatiecoeffi
cient, maar het vonnis enkel bestrijdt 
in zoverre het voor de tijd die aan de 
beslissing is voorafgegaan, bezoldigingen 
in aanmerking neemt die gelijkwaardig 
zijn met clegene die het slachtoffer 
achteraf heeft genoten ; 

Overwegende dat wa1meer een rechter 
aan de hand van de gemeenrechtelijke 
regels de schade te ramen heeft die het 
slachtoffer van een ongeval heeft geleden 
door de vermindering van zijn waarde 
op de arbeidsmarkt, geen enkele wette
lijke bepaling hen1. verbiedt de door dat 
slachtoffer ten dage van de uitspraak 
uitgeoefende activiteit en de daaraan 
verbonden bezoldiging als beoordelings
gegeven in aanmerking te nemen ; 

Overwegende dat in zoverre het middel 
opkomt tegen de aldus bij de schade
raming gehanteercle maatstaf, het ook 
in strijd komt met de feitelijke en der
halve onaantastbare beoordeling van 
de rechter; 

Overwegende dat het vonnis met de 
in het middel weergegeven overwegingen 
de conclusie van de eisers beantwoordt 
doordien het d0 aangevoerde argumen
tatie weerlegt en aangeeft waarom het 
die verwerpt ; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen ; 

Om die redenen, vernietigt het bestre
den v01mis in zoverre het uitspraak doet 
over de vergoeding van de uit de tijde
lijke totale ongeschiktheid ontstane mate
riele schade ; 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 in de 
kosten ; verwijst de aldus beperkte zaak 
naar de Correctionele Rechtbank te 
Doornik, zitting houdend in hager beroep. 

22 februari I97S.- 2e kamer.- Voor
zitte1', Baron Richard, voorzitter. -
Verslaggever, de H. Mahillon. - GeliJ'k
luidende conclusie, de H. Krings, advo
caat-generaal. ---: Pleiters, de HH. Das
sesse en A. De Bruyn. 
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2e KAMER. - 22 februari 1978. 

CASSATIEMIDDELEN. - .TEUGDBE
scHERMlNG. - STRAFVORDERING. -
EEN ENKELE MAATREGEL VAN BEWA
RlNG, BEHOEDlNG EN OPVOEDlNG VOOR 
VERSCHlLLENDE ALB MlSDRlJF OM
SCHREVEN FElTEN. - MlDDEL DAT 
SLECHTS OP SOMMlGE VAN DIE FElTEN 
BETREKKING HEEFT. - MAATREGEL 
DIE WETTELIJK GERECHTVAARDIGD 
BLIJFT DOOR EEN ANDER ALB MISDRIJF 
OMSCHREVEN FElT. - NIET ONTVAN
KELIJK MIDDEL. 

W annem· ten aanzien van een mindmjaTige 
een enkele maat1·egel van bewa1·ing, 
behoeding en opvoeding wm·d bevolen 
wegens ve1·schillende als misd1·ijj om
sch?'even feiten, is niet ontvankelijk, bij 
geb?'ek aan belang, de vo?'deTing tot 
cassatie van de beslissing op de st?'aj
vo?'deTing, die stettnt op een middel dat 
slechts bet?'ekking heeft op sommige 
van die feiten, tenvijl de bevolen maat
?'egel wettelijk gerechtvaa?·digd blijft 
dom· een ande?' als misd1·ijj omsch?'even 
feit (I). (Artt. 411 en 414 Sv. ; art. 37 
wet van 8 april 1965 betreffende de 
j eugdbescherming.) 

(M ... R. EN M ... V., T. ZAARI 
EN LITISOONSORTEN ; 

ZAARI, T. M ... R. EN M ... V.) 

ARREST (vm·taling). 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 3 november 1977 gewezen door 
het Hof van Beroep te Brussel, jeugd
kamer; 

I. Op de voorziening van eiser als 
beklaagde: 

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

Over het eerste middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 68 van het 
koninklijk besluit van 16 maart 1968 
tot coi:irdinatie van de wetten betreffende 
de politie over het wegverkeer, 25, 26 en 
28 van de wet van 17 april1878 houdende 
de voorafgaande titel van het W etboek 
van Strafvordering, 

dom·dat het arrest ten onrechte beslist 
dat de verjaring van de strafvordering 
ten aanzien van de sub 2o, 3o, 4o en 5o 
van de vervolgingsakten omschreven 
feiten regelmatig gestuit werd door het 
kantschrift van 20 januari.l977 waarbij 

de Procureur des Konings te Brussel de 
Politiecommissaiis te Brussel om toe
zending verzocht van de staat van 
inlichtingen inzake jeugdbescherming be
treffende eiser en van de staat van 
inlichtingen betreffende diens ouders : 

Overwegende dat de rechter in hoger 
beroep de in het beroepen vonnis onder 
de numm.ers 1° tot 5° vermelde en als 
misdrijf omschreven feiten bewezen heeft 
verklaard, waarna hij eiser berispt heeft 
en hem teruggegeven heeft aan zijn 
ouders die hem onder hun bewaring 
hebben; 

Overwegende · dat het middel geen 
betrekking heeft op het eerste als misdrijf 
omschreven feit en dat de door het hof 
van beroep bevolen maatregel wegens 
dat bewezen verklaarde feit aileen al 
wettelijk gerechtvaardigd blijft ; 

Dat het middel niet ontvankelijk is 
bij gebrek aan belang ; 
•••••••••••• 0 •••••••••• •• 

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

22 februari 1978.- 2e kamer.- Vom·
zitte?', de H. Legros, raadsheer waar
nemend voorzitter. - .Vm'Slaggeve?', de 
H. Stranard. - Gelijkluidende conclusie, 
de H. Declercq, advocaat-generaal. -
Pleiters, de HH. Gueulette en Couvreur 
(van de balie te Brussel). 

2e KAMER. - 22 februari 1978. 

HOGER BEROEP.- STRAFZAKEN. 
GERECHT IN HOGER BEROEP DAT DE 
STRAF NIET VERMINDERT EN DE DUUR 
VAN RET UITSTEL VERLENGT. - EEN
STEMMIGHEID VEREIST. 

Het gm·echt in hogm· be?'oep lean onmogelijk, 
zondm· uitspmak te doen met eenpaTige 
stemmen van zijn leden, de duu?' ve?'
lengen van het doo?' de ee?'ste Techter 
toegestane uitstel, als het de doo?' die 
?'echte?' uitgesp?'oken stmf niet ve?'
mindm·t (2). (Art. 2llbis Sv.) 

(1} Vgl. cass., 17 januari 1978, sttpm, 
blz. 597. 

(2} Cass., 11 juni 1956 (Btlll. en Pas., 
1956, I, 1100); raadpl. cass., 11 mei 1970 
(Arr. cass., 1970, blz: 834); 18 oktober. 1977 
en 15 februari 1978, Sttpra, . blz. 222 en 716. 
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(BRAEOKMAN, T. NATIONAAL VERBOND 
VAN SOOIALISTISOHE MUTUALITEITEN 

EN DAIF.) 

ARREST (vertaling). 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 2 november 1977 door het Hof 
van Beroep te Bergen gewezen ; 

I. Op de voorziening van eiser als 
beklaagde: 

A. In zoverre de voorziening gericht is 
tegen de beslissing op de strafvordering 
ten laste van de tweede verweerder als 
medebeklaagde : 

Overwegende dat eiser niet bevoegd is 
om zich tegen die beslissing in cassatie 
te voorzien ; 

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

Over het middel ambtshalve afgeleid 
uit de schending van artikel 211 bis van 
het Wetboek van Strafvordering : 

Overwegende dat de correctionele 
rechtbank eiser tot een gevangenisstraf 
en tot een geldboete veroordeeld heeft 
en hem drie jaar uitstel van tenuitvoer
legging heeft toegestaan voor het gedeelte 
van de hoofdgevangenisstraf dat de 
voorlopige hechtenis te boven gaat ; 

Overwegende dat, na hoger beroep 
vanwege eiser en vanwege het openbaar 
ministerie, het hof van beroep de door de 
rechtbank uitgesproken straf bevestigd 
heeft maar de termijn van het door de 
eerste rechter toegestane uitstel van 
drie op vijf jaar heeft gebracht; 

Overwegende dat het hof van beroep, 
doordien het daarbij niet heeft vast
gesteld dat de aldus verzwaarde veroor
deling werd uitgesproken met eenparige 
stemmen van zijn leden, de in het Iniddel 
vermelde wetsbepaling heeft geschonden; 

0. In zoverre de voorziening gericht 
is tegen de beslissingen op de civiel
rechtelijke vorderingen jegens eiser : 

Overwegende dat de vernietiging van 
de beslissing op de tegen eiser ingestelde 
strafvordering de vernietiging meebrengt 
van de beslissingen op de tegen hem 
ingestelde civielrechtelijke vorderingen, 
die het gevolg zijn van de eerste ; 

II. Op de voorziening van de eiser als 
burgerlijke partij : 

Overwegende dat de stukken waarop 
het Hof vermag acht te slaan niet uit
wijzen dat de voorziening betekend werd 
aan de partij waartegen die gericht is ; 

Dat de voorziening derhalve niet 
ontvankelijk is; 

Om die redenen, vernietigt het bestre
den arrest in zoverre het uitspraak doet 
over de strafvordering ten laste van 
Serge Braeckman en over de door het 
N ationaal V erbond van Socialistische 
Mutualiteiten en door Daif Hassan tegen 
hem ingestelde civielrechtelijke vorde
ringen ; verwerpt de voorziening voor 
het overige ; beveelt dat van dit arrest 
melding zal worden gemaakt op de kant 
van de gedeeltelijk vernietigde beslissing ; 
veroordeelt eiser in de helft van de 
kosten ; legt de andere helft daarvan ten 
laste van de Staat; verwijst de aldus 
beperkte zaak naar het Hof van Beroep 
te Brussel. 

22 februari 1978.- 2e kamer.- Voor
zitter, de H. Legros, raadsheer waar
nemend voorzitter. - Verslaggever, de 
H. Sace. - Gelijkluidende conclusie, 
de H. Declercq, advocaat-generaal. 

2e KAMER. - 22 februari 1978. 

WEGVERKEER. - VERANDERING VAN 
RIOHTING. - BESTUURDER DIE LINKS 
WIL AFSLAAN OM DE RIJBAAN TE 
VERLATEN EN DIE ZIOH NAAR LINKS 
BEGEEFT. BESTUURDER MOET 
SLEOHTS VOORRANG VERLENEN AAN DE 
TEGENLIGGERS WANNEER ZIJ RIJ"DEN 
OP DE RIJBAAN DIE HIJ GAAT VERLATEN. 

Artikel 19.3, 2°, a, van het Wegverkeers
reglement van 1 december 1975 verplicht 
de bestuurde1·, die naar links wil afslaan 
om de rijbaan te vm·laten, zich naar 
links te begeven zonder de tegenliggers 
te hinde1·en ( 1). 

(1) Raadpl. cass., 5 maart 1974 (.Arr. cass., 
1974, blz. 735). 
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(NOSSENT, T. BERNARD L,P, EN L.E.) 

ARREST (vertaling). 

HET HOF;- Gelet op het bestreden 
vonnis, op 28 november 1977 in hoger 
beroep gewezen door de Correctionele 
Rechtbank te Luik ; 

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

1. ten laste van Leon Paul Bernard als 
medebeklaagde : 

Overwegende dat eiseres niet bevoegd 
is om zich tegen die beslissing in cassatie 
te voorzien ; 

2. ten laste van eiseres : 

Over het eerste en het tweede middel 
sam en, 

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

Over het derde middel, afgeleid uit de 
schending van artikel 19.3, 2°, van het 
Wegverkeersreglement van 1 december 
1975, 

do01·dat de rechtbank beslist heeft dat 
de verweerder Paul Leon Bernard « voor
rang rechts genoot, zich naar links moest 
begeven alvorens naar links af te slaan 
en blijkbaar op de rijbaan geen verkeerde 
plaats heeft ingenomen ; dat hij aileen 
de hem op dezelfde rijbaan tegemoet
komende bestuurders niet mocht hin
deren "• 

terwijl de vergelijking van de arti
kelen 19.3, 2o, a, en 19.3, 3°, van het 
Wegverkeersreglement uitwijst dat arti
kell9.3, 2°, a, een algemene gelding heeft 
en toepasselijk is op alle tegenliggers, dat 
wil zeggen op de bestuurders waarvan de 
rijrichting de weg van de bestuurder 
die naar links wil afslaan niet zal snijden: 

Overwegende dat, waar het bepaalt 
dat de bestuurder die naar links afslaat 
« op een rijbaan met tweerichtings
verkeer, zich naar links moet begeven 
zonder de tegenliggers te hinderen "• 
artikel 19.3, 2°, a, doelt op de voorbe
reidende beweging die de bestuurder 
moet uitvoeren alvorens naar links af te 
slaan; 

Overwegende dat artikel 19.3, 3°, 
volgens hetwelk de bestuurder die naar 
links afslaat, « voorrang moet verlenen 

aan de tegenliggers op de rijbaan die hij 
gaat verlaten "• betrekking heeft op de 
verplichting van de bestuurder die het 
door de tegenliggers bereden deel van de 
rijbaan wil oversteken ; 

Overwegende dat die twee teksten 
respectievelijk een verschillende fase van 
de beweging bedoelen en dat uit hun 
onderlinge vergelijking niet volgt dat 
artikel 19.3, 2°, a, toepasselijk is op 
andere weggebruikers dan de tegen
liggers op de rijbaan die de bestuurder 
die naar links wil afslaan gaat verlaten ; 

Dat het middel faalt naar recht ; 

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

22 februari 1978.- 2e kamer.- Voor
zitter, de H. Legros, raadsheer waar
nemend voorzitter. - Verslaggever, de 
H. Screvens. - Gelijkluidende conclusie, 
de H. Declercq, advocaat-generaal. -
Pleiter, de H. L. Pirenne (van de balie 
te Luik). 

l e KAMER, - 23 februari 1978, 

1° ARCHITECT (TUCHT EN BE
SCHERMING VAN DE TITEL). -
PROVINOIALE RAAD VAN DE 0RDE,-
BUREAU. SAMENSTELLING. 
PLAATSVERVANGEND REOHTSKUNDIG 
BIJZITTER. - BEVOEGDHEDEN. 

2° ARCHITECT (TUCHT EN BE
SCHERMING VAN DE TITEL).
TEKORTKOMING AAN DE PLIOHTENLEER. 
- BEGRIP. 

3° CASSATIEMIDDELEN. - TuOHT
ZAKEN.- MIDDEL DAT BERUST OP EEN 
VERKEERDE UITLEGGING VAN .DE BE
STREDEN BESLISSING. - MIDDEL DAT 
FEITELIJKE GRONDSLAG MIST. 

1° I edere provinciale raad van de Orde van 
Architecten kiest onder zijn leden een 
vo01·zitter, een ondervoorzitter en een 
secretaris die, samen met de rechtskundig 
bijzitter, het bureau vo1·men; de plaats
ve?·vangend rechtskundig bijzitter heejt 
dezeljde rechten en bevoegdheden als de 
effectiej rechtskundig bijzitter en wanneer 
hij deze vervangt behoejt in het proces
verbaal van de zitting van het bureau 
geen melding te worden gemaakt van de 
oorzaak van het beletsel van de effectiej 



rechtskundig bijzitter (1). (Artt. 12, 13 
en 14 wet van 26 juni 1963.) 

2° De voorscMijten van de plichtenleer 
bestaan los van elk reglement inzake 
plichtenleer (2) ; zelfs bij ontstentenis 
van een verplichte no1·m inzake plichten
leer betreffende het bedrag van de 
erelonen, kan de Raad van de Orde 
beslissen dat een tekortkoming aan de 
eM' en de waardigheid erin bestaat dat~ 
een architect onbeduidende erelonen aan 
zijn cliiinten vmagt, waarin de ve1·klaring 
te vinden is voor zijn volstrekt abnormaal 
groot aantal cliiinten (3). (Art. 19 wet 
van 26 juni 1963.) 

3° Feitelijke grondslag mist het middel 
dat op een ve1·kee1·de uitlegging van de 
best1·eden beslissing berttst ( 4). 

(GILOT, T. ORDE VAN ARCHITECTEN.) 

ARREST (vertaling). 

HET HOF ; - Gelet op de bestreden 
beslissing, op 8 juni 1977 gewezen door 
de franstalige raad van beroep van de 
Orde van architecten ; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 9, 12, 13, 14, 
15, 16, 19, 20, 21, 23, 24, meer bepaald 
§ 1, van de wet van 26 juni 1963 tot 
instelling van een Orde van architecten 
en 97 van de Grondwet, 

doordat, om de tegen eiser ingestelde 
vervolgingen regelmatig te verklaren, 
de sententie oordeelt " dat de akte van 
hoger beroep, ten slotte, duidelijk ver
keerd, aanvoert dat de beroepen beslis
sing een vormgebrek vertoont omdat zij 
de artikelen 12, 14 en 16 van de wet van 
26 juni 1963 heeft overtreden, terwijl 
deze bepalingen nauwgezet in acht 
werden genomen ; dat de plaatsver
vangend rechtskundig bijzitter inderdaad 
dezelfde rechten en bevoegdheden bezit 
als de effectieve rechtskundig bijzitter ... ; 
dat ter zitting van het bureau van 
2 september 1975, Mr. Fran~tois regel
matig het ambt van plaatsvervangend 

(1) Raadpl. cass., 5 mei 1969, redenen 
(Ar1·. cass., 1969, blz. 852). 

(2) Raadpl. cass., 9 april 1976 (A1'1'. cass., 
1976, blz. 925) en noot 1. 

(3) Raadpl. cass,, 21 januari 1977 (Arr. 
cass., 1977, blz. 569). 

(4) Cass., 10 februari 1978, supra, biz. 693. 

rechtslnmdig bijzitter uitoefende vermits 
hij bij koninklijk besluit van 29 oktober 
1971 voor een termijn van vier jaar, met 
ingang van 15 oktober 1971, tot dit 
ambt werd benoemd "• 

terwijl, ee1·ste onderdeel, luidens arti
kel 14 van de wet van 26 juni 1963 het 
bureau samengesteld is uit de voorzitter, 
de ondervoorzitter en de secretaris van 
de raad van de Orde alsook de rechts
kundig bijzitter ; zo de plaatsvervangend 
rechtskundig bijzitter de rechtskundig 
bijzitter ter zittingen van de raad 
vervangt (artikel 16 van de wet van 
26 juni 1963), hetzelfde niet geldt op de 
zittingen van het bureau ; hieruit volgt 
dat het bureau, op zijn zitting van 
2 september 1975, niet regelmatig samen
gesteld was, gelet op de afwezigheid van 
de rechtskundig bijzitter, die door de 
aanwezigheid van Mr. Fran~tois, plaats
vervangend rechtskundig bijzitter, niet 
kon goedgemaakt worden ; derhalve de 
op grond van artikel 23 van de wet van 
26 juni 1963 door het bureau op deze 
zitting van 2 september 1975 getroffen 
beslissing tot verzending van eiser naar 
de raad van de Orde, en dm·halve, de 
vervolgingen tegen eiser van nul en 
gener waarde zijn vermits zij van een 
onregelmatig samengesteld orgaan uit
gaan ; aldus, de raad van de Orde, en in 
hoger beroep, de franstalige raad van 
beroep van de Orde van architecten, nu 
de zaak niet regelmatig bij hen aan
hangig werd gemaakt, eiser niet wettelijk 
tot een tuchtstraf konden veroordelen 
(schending van alle in het middel ver
melde bepalingen, meer bepaald de 
artikelen 14, 21 en 23 van de wet van 
26 juni 1963) ; 

tweede onderdeel, zelfs in de onderstel
ling, qtwd non, dat de plaatsvervangend 
rechtskundig bijzitter de rechtskundig 
bijzitter ter zitting van het bureau kan 
vervangen, zulks dan nog alleen kan 
geschieden indien de rechtskundig bij
zitter wettig verhinderd is ; hieruit volgt 
dat bij gebreke van vaststelling van dit 
wettig beletsel, welke vaststelling een 
substantiiile vorm uitmaakt, het on
mogelijk is de regelmatige samenstelling 
van het bureau na te gaan ; derhalve 
onwettelijk - of, minstens, door een 
beslissing waarvan het onmogelijk is de 
regelmatigheid na te gaan en die aldus 
de in het middel bedoelde bepalingen en 
in 't bijzonder artikel 97 van de Grand
wet schendt door de bestreden 
sententie werd beslist dat het bureau 
regelmatig samengesteld was (schending 
van alle in het mid del bedoelde bepalin-
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gen, meer bepaald de artikelen 12, 14 en 
23 van' de wet van 26 juni 1963) : 

Overwegende dat de raad van de Orde 
van architecten, ingesteld door de wet 
van 26 juni 1963, wordt bijgestaan door 
een rechtskundig bijzitter en een plaats
vervangend rechtskundig bijzitter die 
door de Koning worden benoemd ; 

Dat, luidens artikel 16 van deze wet, 
de raad slechts geldig kan beraadslagen 
indien hij samengesteld is uit de voor
zitter of de ondervoorzitter en twee derde 
van de leden en indien hij bijgestaan 
wordt door de rechtskundig bijzitter of 
plaatsvervangend rechtskundig bijzitter; 

Dat, indien artikel 14 van gezegde wet 
bepaalt dat het bmeau van de raad 
onder meer is samengesteld uit de rechts
ktmdig bijzitter, uit het door de wet 
ingevoerde stelsel volgt dat het bureau, 
dat de emanatie van de raad is, regehnatig 
is samengesteld wanneer de plaats
vervangend rechtsktmdig bijzitter er deel 
van uitmaakt, zonder dat vereist is dat 
in het proces-verbaal van de zitting van 
het bureau melding "\Vordt gemaakt van 
de oorzaak van het beletsel van de 
effectief rechtskundig bijzitter ; 

Overwegende dat, door te beslissen 
dat de plaatsvervangend rechtskundig 
bijzitter dezelfde rechten en bevoegd
heden bezit als de effectief rechtskundig 
bijzitter, de raad zijn beslissing wettelijk 
verantwoordt ; 

Dat het middel, wat beide onderdelen 
betreft, naar recht faalt ; 

Over het tweede en het derde middel 
samen, afgeleid, 

het tweede, uit de schending van de 
artikelen 97, 107 van de Grondwet, 
19, 20, 21, 38, 39 en 40 van de wet van 
26 juni 1963 tot instelli:ng van een Orde 
van architecten, 

dom·dat, op de conclusie waarbij eiser 
liet gelden " dat de Heer Gilot ten laste 
wordt gelegd beneden het barema te 
werken . . . dat het barema waarop de 
Orde zich steunt om de Heer Gilot te 
beschuldigen door het reglement van 
beroepsplichten werd bepaald », dat geen 
bindende kracht bezit, de sententie, na 
te hebben opgemerkt « dat appellant 
vergeefs . . . een beslissing van het Hof 
van Cassatie aanvoert die het reglement 
van beroepsplichten wegens onwettigheid 
vernietigt, dat de beroepsplichten in acht 
moeten worden genomen afgezien van 
enig reglement waarin ze worden ge
steld », eiser bij wijze van straf tot de 
schrapping veroordeelt, op grond dat 

<< ondubbelzinnig uit het dossier blijkt 
dat de eerste grief gegrond is, te weten 
dat Gilot ver beneden het barema werkte 
en zulks omdat : 1° hij dit zelf op inter
pellatie van de HH. Schoofs en Kerkhofs 
op ll februari 1970 bekende, en zijn ven
noot Vanderheyden dit daags te voren 
aan Mevr. Suy en aan de Heer Theuwissen 
bevestigde ; 2° het abnormaal hoog aantal 
door hem behandelde zaken het hem niet 
mogelijk maakte, zelfs !'net de mede
werking van enkele tekenaars, een vol
waardig werk te verrichten, dat een 
normaal ereloon verantwoordt; 3° appel
lant onmogelijk kan bewijzen van zijn 
clienten een met de geldende barema's 
overeenkomstig of bijna overeenkomstig 
ereloon te hebben ontvangen », 

terwijl, ee1•ste onde1·deel, om eiser bij 
wijze van straf tot de schrapping te 
veroordelen, de beslissing uitsluitend 
op het « barema » steunt, zonder dat zij 
betwist dat het, zoals eiser aanvoerde, 
om het door bij koninklijk besluit van 
5 juli 1967 goedgekeurd reglement van 
beroepsplichten ,rastgestelde barema 
ging, en zonder dat er twijfel bestaat 
dat het om dit barema gaat, vermits 
geen ander barema tot op heden, over
eenkomstig artikel 39 van de wet van 
26 juni 1963, bindende kracht werd 
verleend; artikel 39 van de wet van 
26 juni 1963 tot instelling van een Orde 
van architecten bepaalt dat de Koning, 
op verzoek van de nationale raad, aan 
de krachtens artikel 38 vastgestelde 
voorschriften van de plichtenleer, bij 
een in Ministerraad overgelegd besluit, 
bindende kracht kan verlenen ; hieruit 
volgt dat het hogervermelde door de 
nationale raad van de Orde van archi
tecten op 17 maart en 16 juni 1967 
vastgestelde reglement van beroepsplich
ten de bindende kracht waarvan sprake 
in artikel 39 niet bezit, vermits uit het 
koninklijk besluit van 5 juli 1967, tot 
goedkeuring ervan, blijkt dat de in raad 
vergaderde Ministers daarover eerst op 
2 juni 1967 hebben beraadslaagd; de 
beslissing, derhalve, vermits zij uitslui
tend op dit onwettig of minstens van 
bindende kracht ontbloot reglement 
steunt, wettelijk niet verantwoord is 
(schending van alle in het middel be
doelde bepalingen en meer bepaald van 
artikel 39 van de wet van 26 juni 1963 
en van artikel 107 van de Grondwet); 

tweede onderdeel, de beslissing minstens 
dubbelzinnig is, in zoverre zij het niet 
mogelijk maakt na te gaan of zij steunt 
op het barema waarvan sprake in gezegd 
reglement van beroepsplichten dan wel 
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op een ander reglement zonder bindende 
kracht, of op de door de plichtenleer 
algemeen aangenomen beginselen wat 
betreft de vaststelling van de erelonen 
in ieder afzonderlijk geval ; waaruit 
volgt dat de beslissing, ter wille van 
deze dubbelzinnigheid, niet wettelijk 
met redenen is omkleed (schending van 
artikel 97 van de Grondwet); 

het derde, uit de schending van arti
kel 97 van de Grondwet, 

doordat, na er zich toe beperkt te 
hebben op te merken dat << appellant 
vergeefs . . . een beslissing van het Hof 
van Cassatie aanvoert die het reglement 
van beroepsplichten wegens onwettigheid 
vernietigt ; dat de beroepsplichten in 
acht moeten worden genomen afgezien 
van enig reglement waarin ze worden 
gesteld », de sententie eiser bij wijze van 
straf tot de schrapping veroordeelt 
op grand dat « ondubbelzinnig uit het 
dossier blijkt dat de eerste grief gegrond 
is, te weten dat Gilot ver beneden het 
barema werkte en zulks omdat : 1° hij dit 
zelf op interpellatie van de Heren Schoofs 
en Kerkhofs op ll februari 1970 be
kende en zijn vennoot Vanderheyden 
dit daags tevoren aan Mevr. Suy en aan 
de Heer Theuwissen bevestigde ; 2° het 
abnormaal hoog aantal door hem be
handelde zaken het hem niet mogelijk 
maakte, zelfs met de medewerking van 
enkele tekenaars, een volwaardig werk 
te verrichten, dat een normaal ereloon 
verantwoordt ; 3° appellant onmogelijk 
kan bewijzen van zijn clienten een met de 
geldende barema's overeenkomstig of 
bijna overeenkomstig ereloon te hebben 
ontvangen », 

terwijl eiser, in zijn (tweede) conclusie 
in eerste aanleg, die hij op dit punt 
uitdrukkelijk overnam in zijn verzoek
schrift tot hager beroep alsook in zijn 
conclusie in hoger beroep, die verwijzen 
naar de redenen « uitgedrukt in de akte 
van hager beroep en in de conclusie in 
eerste aanleg », liet gelden « dat de Heer 
Gilot ten laste wordt gelegd beneden het 
barema te werken, dat het barema 
waarop de raad van de Orde van archi
tecten steunt om de heer Gilot te beschul
digen door het reglement van beroeps
plichten van de architecten werd vast
gesteld, op grond van artikel 39 van de 
wet van 26 juni 1963, dat een koninklijk 
besluit van 5 juli 1967, « genomen op het 
advies van Onze op 2 juni 1967 in raad 
vergaderde Ministers », aan dit reglement 
bindende kracht heeft gegeven ; niet
temin, het Hof van Cassatie, op 23 juni 
1970, geweigerd heeft het reglement van 

beroepsplichten toe te passen en daaraan 
iedere bindende kracht heeft ontkend, 
het Hof van Cassatie inderdaad heeft 
geoordeeld dat voor dit reglement van 
beroepsplichten geen in Ministerraad 
overgelegd besluit werd genomen, over
eenkomstig artikel 39 van de wet van 
26 juni 1963, derhalve de rechtspraak, 
die oordeelt dat de principiele arresten 
van het Hof van Cassatie voor haar 
bindend zijn, het reglement van beroeps
plichten van de Orde van architecten 
iedere bindende kracht ontkent ; het Hof 
van Cassatie nochtans de raad van de 
Orde van architecten de bevoegdheid 
heeft erkend voorschriften van de 
plichtenleer vast te stellen ; in onderhavig 
geval, inzake barema, de raad van de 
Orde van architecten, sedert het arrest 
van het Hof van Cassatie waarvan sprake, 
evenwel geen voorschriften van plichten
leer heeft vastgesteld ; derhalve geen voor 
de architecten bindende voorschriften 
bestaan inzake het ereloon dat zij mogen 
of moeten verlangen ; hieruit volgt dat, 
nu er geen normen zijn, geen overtreding 
kan begaan worden ; derhalve, in rechte, 
de Heer Gilot niet ten laste kan worden 
gelegd onaanvaardbare erelonen te heb
ben toegepast » ; de loutere vaststelling 
dat eiser « ver beneden het barema » 
heeft gewerkt en dat « de beroepsplichten 
in acht moeten worden genomen afgezien 
van enig reglement waarin ze worden 
gesteld >>, geen antwoord is of althans 
geen afdoend antwoord op het hierboven 
aangehaalde omstandige verweer ; inder
daad, bij de veroordeling van eiser 
omdat hij ver beneden het barema heeft 
gewerkt, de beslissing het betoog niet 
beantwoordt waarin eiser liet gelden dat 
de tegen hem gerichte vervolging op een 
barema zonder bindende kracht steunde 
(schending van artikel 97 van de Grand
wet) en in het onzekere laat of zij stoelt 
op dit reglement van beroepsplichten dan 
wei op een ander reglement zonder 
bindende kracht waarvan eiser beweerde 
dat het niet bestond of, integendeel, op 
de in het beroep algemeen aangenomen 
beginselen iT1zake vaststelling van ere
loon, welke beginselen, zelfs bij ontsten
tenis van elk reglement, als beroeps
normen zouden bestaan ; hieruit volgt 
dat, wegens dit ontbreken van een 
antwoord of, althans, wegens deze dubbel
zinnigheid, de beslissing niet regehnatig 
met redenen is omkleed (schending van 
artikel 97 van de Grondwet) : 

Overwegende dat de reden waarop de 
middelen kritiek uitoefenen, en volgens 
welke eiser « beneden het barema >> 
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heeft gewerkt, in die zin dient te worden 
begrepen dat, zoals de beslissing dit 
vaststelt, « eiser van zijn clienten belache
lijke erelonen verlangde, te weten nauwe
lijks meer dan een derde van de normale 
erelonen », hetgeen, volgens de beslis
sing, « zonder twijfel het absoluut abnor
maal groot aantal van zijn clienten 
doet begrijpen » en waaruit volgt dat 
« eiser aan de hem door de uitoefening 
van zijn beroep opgelegde plichten zwaar 
is tekortgekomen » ; 

Overwegende dat een beroepsregel los 
van elk reglement van beroepsplichten 
bestaat ; dat inderdaad artikel 19 van de 
wet van 26 juni 1963 de raad van de Orde 
gelast toezicht te houden op de eerbiedi
ging van de regels van de plichtenleer, 
met name door te waken op de eer, de 
bescheidenheid en de waardigheid van de 
leden van de Orde bij de uitoefening of 
ter gelegenheid van de uitoefening van 
hun beroep; 

Overwegende dat de raad van beroep, 
derhalve, door te overwegen dat er geen 
aanleiding bestaat om met het reglement 
van beroepsplichten rekening te houden, 
op eisers conclusie antwoordt en wettelijk 
beslist, zonder dat zijn beslissing dubbel
zinnig is, dat, om de door hem aange
duide redenen, eiser aan zijn beroeps
plichten is tekortgekomen ; 

Dat de middelen niet kunnen worden 
aangenomen ; 

Over het vierde middel, afgeleid nit de 
schending van artikel 97 van de Grand
wet, 

doordat de beslissing eiser bij wijze van 
straf tot de schrapping veroordeelt op 
grond dat « ondubbelzinnig nit het 
dossier blijkt dat de eerste grief gegrond 
is, te weten dat Gilot ver beneden het 
barema werkte en zulks omdat : 1° hij dit 
zelf op interpellatie van de Heren Schoofs 
en Kerkhofs op 11 februari 1970 bekende, 
en zijn vennoot Vanderheyden dit daags 
tevoren aan Mevr. Suy en aan de Heer 
Theuwissen bevestigde ; 2° het abnormaal 
hoog aantal door hem behandelde zaken 
het hem niet mogelijk maakte, zelfs met 
de medewerking van enkele tekenaars, 
een volwaardig werk te verrichten, dat 
een normaalloon verantwoordt ; 3° appel
lant onmogelijk kan bewijzen van zijn 
clienten een met de geldende barema's 
overeenkomstig of bijna overeenkomstig 
ereloon te hebben ontvangen », 

terwijl, eerste onderdeel, het tegenstrij
dig is, enerzijds, eiser als schuld te wijten 
erelonen beneden het barema te hebben 
toegepast en, anderzijds, om deze telast-

legging te staven, erop te wijzen dat eiser 
geen volwaardig werk kon verrichten, dat 
een normaal loon verantwoordt ; de 
beslissing, inderdaad, door deze vast
stelling impliciet doch zeker aanneemt 
dat de door eiser toegepaste erelonen, 
hoewel zij beneden de barema's waren, 
verantwoord waren ; de beslissing eiser 
aldus als schuld verwijt erelonen beneden 
het barema toegepast te hebben en 
tegelijkertijd vaststelt dat het cijfer van 
deze erelonen verantwoord was ; waaruit 
volgt dat de beslissing, wegens deze 
tegenstrijdigheid, niet regelmatig met 
redenen is omkleed (schending van arti
kel 97 van de Grondwet); 

tweede onderdeel, deze redenen minstens 
dubbelzinnig zijn !n zoverre zij het niet 
mogelijk maken na te gaan of de bestre
den beslissing eiser veroordeelt omdat hij 
ver beneden het barema werkte of omdat 
hij een onvolwaardig werk verrichte 
tegen erelonen die lager dan de barema's 
stonden doch, gelet op de waarde van 
de geleverde dienst, verantwoord waren, 
waaruit volgt dat de beslissing, wegens 
deze dubbelzinnigheid, niet regelmatig 
met redenen is omkleed (schending van 
artikel 97 van de Grondwet) : 

Overwegende dat het noch tegenstrij dig 
noch dubbelzinnig is, enerzijds, vast te 
stellen dat eiser erelonen « beneden het 
barema » vroeg en, anderzijds, te oor
delen dat het abnormaal hoog aantal 
door hem behandelde zaken het hem 
niet mogelijk maakte volwaardig werk 
te verrichten dat normale erelonen 
verantwoordde ; 

Dat het middel feitelijke grondslag 
mist; 

Over het vijfde middel, afgeleid uit de 
schending van artikel 97 van de Grand
wet en van het algemeen beginsel van 
het recht betreffende de verdeling van de 
bewijslast, meer bepaald in tuchtzaken, 

doordat de beslissing eiser bij wijze van 
straf tot de schrapping veroordeelt op 
grond dat « ondubbelzinnig nit het 
dossier blijkt dat de eerste grief gegrond 
is, te weten dat Gilot ver beneden het 
barema werkte en zulks omdat : l 0 hij 
dit zelf op interpellatie van de Heren 
Schoofs en Kerkhofs op 11 februari 1970 
bekende, en zijn vennoot Vanderheyden 
dit daags tevoren aan Mevr. Suy en aan 
de Heer Theuwissen bevestigde ; 2° het 
abnormaal hoog aantal door hem behan
delde zaken het hem niet mogelijk 
maakte, zelfs met de medewerking van 
enkele tekenaars, een volwaardig werk 
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te verriphten, dat een normaal ereloon 
verantwoordt ; 3° appellant onmogelijk 
kan bewijzen van zijn clienten een met de 
geldende barema's overeenkomstig of 
bijna ove,reenkomstig ereloon te hebben 
ontvangen », 

terwijl, krachtens het algemeen rechts
beginsel betreffende de verdeling van de 
bewijslast, de eisende of vervolgende 
partij in een tuchtzaak het bewijs van 
het door haar aangevoerde feit client te 
leveren; verweerder bijgevolg niet kan 
verplicht worden, om . zijn onschuld 
aan te tonen, het niet-bestaan van de 
hem ten laste gelegde feiten te bewijzen ; 
hieruit volgt dat de beslissing, zonder 
het in het middel bedoelde algemeen 
rechtsbeginsel te schenden, niet kon 
oordelen dat eiser (verweerder in de 
tuchtzaak) erelonen beneden het barema 
toepaste, omdat hij onmogelijk kan 
bewijzen dat hij van zijn clienten een met 
de geldende barema's overeenkomstig 
of bijna overeenkomstig ereloon heeft 
ontvangen (schending van alle in het 
:p1iddel bedoelde bepalingen) : 

Overwegende dat uit de in het middel 
aangehaalde redenen van de beslissing 
blijkt dat de raad van beroep oordeelt 
dat het feit beneden het barema te 
werken bewezen is door de sub primo 
en sub secundo aangeduide bewijs
e,lementen ; dat de raad van beroep 
sub tertio ten overvloede vermeldt dat 
eiser onmogelijk het uit deze gegevens 
voortvloeiende bewijs kan weerleggen ; 

Dat het middel, vermits het gericht is 
tegen een ten overvloede door de beslis
sing gegeven reden, niet ontvankelijk is 
bij gebrek aan belang ; 

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

doordat, ter verwerping van het ver
weer waarbij eiser, in zijn in hoger beroep 
genomen conclusie, liet gelden « dat 
geenszins bewezen is dat de door 
appellant voorgelegde en door diens 
clienten medeondertekende contracten 
valse contracten zijn ... ; dat indien men 
deze contracten voor echt aanziet, geens
zins bewezen is dat appellant beneden 
het barema gewerkt heeft », welk verweer 
omstandig in de tweede door eiser in 
eerste aanleg genomen conclusie werd 
uiteengezet, de beslissing zegt dat « de 
talrijke door appellant bij het debat 
voorgelegde contracten weliswaar 
voor · bouwwerken van omstree,ks 
i!OO. 000 frank normale . erelonen bepalen, 

dit is ongeveer 7 t.h., doch dat de vraag 
is of dergelijke erelonen werkelijk door de 
opdrachtgevers werden betaald ofwel die 
contracten louter bedoeld zijn om eiser 
jegens de raad van de Orde te dekken », 

terwijl, indien deze reden de in het 
middel aangehaalde bewering wil beant
woorden, zij dan nog twijfel te kennen 
geeft of in de vragende vorm is gesteld, 
doordat zij zich niet uitspreekt omtrent 
de valsheid van de betwiste contracten, 
doch slechts de vraag stelt ; een twijfelend 
of ondervragend antwoord op een con
clusie gelijkstaat met gebrek aan ant
woord en, bijgevolg, aan redenen ; waar
uit volgt dat de beslissing niet regelmatig 
met redenen is omkleed (schending van 
artikel 97 van de Grondwet) : 

Overwegende dat de beslissing, als 
antwoord op eisers in het middel over
genomen conclusie, zich er niet toe 
beperkt een vraag te stellen ; dat zij 
oordeelt dat ondubbelzinnig uit het 
dossier blijkt dat eiser « ver beneden het 
barema werkte »; 

Dat de beslissing ondubbelzinnig ver
meldt dat de door eiser voorgelegde 
contracten uitsluitend bedoeld waren om 
de raad van de Orde op een dwaalspoor 
te brengen ; 

Dat het middel feitelijke grondslag 
mist ; 

Over het zevende middel, afgeleid uit 
de schending van artikel 97 van de 
Grondwet, van het algemeen beginsel 
van de eerbiediging van de rechten van 
de verdediging en van de artikelen 19, 
20, 21 en 23 van de wet van 26 juni 1963 
tot instelling van e(ln Orde van archi
tecten, 

dom·dat de beslissing eiser bij wijze van 
straf tot de schrapping veroordeelt op 
grond dat « hij in de plaatselijke bladen 
publiciteit had gevoerd, waardoor hij 
bekende - op een ander gebied - aan 
de beroepsplichten tekort te zijn ge
komen », 

te1·wijl, eerste onderdeel, vermits het 
bureau van de raad van de Orde eiser 
niet overeenkomstig artike1 23 van de 
wet van 26 juni 1963 naar de raad had 
verwezen op grond van onrechtmatige 
publiciteitsdaden in de bladen, deze 
feiten noch bij de raad noch, a jm·tiori, 
bij de raad van beroep aanhangig waren 
gemaakt; de beslissing, zonder substan
tiele vormen te schenden, eiser niet kon 
veroordelen wegens tekortkomingen aan 
de beroepsplichten door in dagbladen 
publicit~;Jit te voeren, daar geen regel-
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matige vervolgingen bij de raad van 
beroep aanhangig waren gemaakt (schen~ 
ding van de in het middel bedoelde 
bepalingen, meer bijzonder artikel 23 
van de wet van 26 juni 1963) ; 

tweede ondm·deel, eiser, die niet op grond 
van deze telastlegging naar de raad van 
de Orde was verwezen, niet verzocht 
werd zijn verweermiddelen voor te dragen 
en zich in werkelijkheid niet ten gronde 
heeft verdedigd op het stuk van de 
inbreuk op de beroepsregelen die erin 
bestond publiciteit te hebben gevoerd 
in de dagbladen ; de beslissin.g derhalve, 
door eiser in dergelijke omstandigheden 
wegens deze overtreding te veroordelen, 
eisers recht van verdediging schendt 
(schending van aile in het middel be
doelde bepalingen) : 

Overwegende dat, indien de redenen 
van de beslissing zinspelen op het feit 
dat eiser .heeft bekend « - op een ander 
gebied - aan de beroepsplichten tekort 
te zijn gekomen >>, uit het geheel van de 
door de raad van beroep uitgedrukte 
overwegingen duidelijk blijkt dat eiser 
de tuchtstraf van schrapping oploopt 
omdat hij, in de uitoefening van zijn 
beroep, belachelijke erelonen heeft ge
vraagd, terwijl het abnormaal hoog 
aantal van de door hem behandelde 
zaken het hem niet mogelijk maakte 
een volwaardig werk te verrichten, dat 
een normaal ereloon verantwoordt ; 

Dat het middel feitelijke grondslag 
mist; 

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

23 februari 1978.- 18 kamer.- Voor
zitte1', de H. Trousse, raadsheer waar
nemend voorzitter. - V erslaggever, de 
H. Clason. - Gelijkluidende conclttsie, 
de H. Ballet, advocaat-generaal. 
Pleiters, de HH. L. Simont en Ansiaux. 

l e KAMER. - 23 februari 1978, 

REDENEN VAN DE VONNISSEN 
EN ARRESTEN. - BURGERLIJKE 
ZAKEN.- TEGENSTRIJDIGE REDENEN. 
- BEGRIP. 

derhalve niet regelmatig met redenen 
omkleed is de beslissing van de 1·echter 
dat, enerzijds, het oorspronkelijk hager 
be1·oep ontvankelijk en gegrond is en, 
anderzijds, dat dit hogm• beroep roekeloos 
en tm·gend is en dat de appellant hie1·voor 
aan de ge'intimeerde een ve1·goeding 
moet betalen (1). (Art. 97 Grondwet.) 

(VANDERHULST, T. RIDRElVIONT EN CALA.) 

ARREST (vm·taling). 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 14 januari 1977 door het Hof 
van Beroep te Brussel gewezen ; 

Over het middel afgeleid uit de schen
ding van artikel 97 van de Grondwet, 
van het door de artikelen 1382 en 1383 
van het Burgerlijk W etboek gehuldigd 
algemeen rechtsbeginsel betreffende het 
rechtsmisbruik, en, voor zover als nodig, 
uit de schending van gezegde artikelen 
1382, 1383 en van de artikelen 602, 616 
en 1050 van het Gerechtelijk Wetboek, 

do01•dat het arrest eiser veroordeelt 
tot betaling van een bedrag van 
50.000 frank als schadevergoeding wegens 
roekeloos en tergend boger beroep, -
bedrag « dat de door de geintimeerden 
(thans de verweerders) geleden schade 
billijk kan herstellen l) - op grond « dat 
de door appellant (thans eiser) tegen 
de vaststellingen en besluiten van de 
gerechtelijke deskundige uitgeoefende 
kritiek op geen tastbare werkelijkheid 
steunt die de door de deskundige bij het 
vervullen van zijn opdracht in acht 
genomen nauwkeurigheid kan weerleggen 
of verzwakken ; dat appellant, die zich, 
ter verantwoording van de schorsing van 
de uitvoering van de werken, op achter
stallige betaling door de gei:ntimeerde 
beroept, geen element aanvoert waardoor 
het nwgelijk wordt de juistheid na te 
gaan van wat hij beweert )), 

terwijl, ee1·ste onde1·deel, tegen ieder 
vonnis hoger beroep kan worden inge
steld, tenzij de wet anders bepaalt 
(artikel 616 van het Gerechtelijk Wet
hoek); het rechtsmisbruik, dat het 
voorwerp uitmaakt van het algemeen 
rechtsbeginsel waarbij het roekeloos en 
tergend aanwenden van rechtsmiddelen 
gesanctioneerd wordt, erop neerkomt 

(1) Cass., 20 januari 1977 (Arr. cass., 1977, 
Op tegenstrijdige 1·edenen gegrond en blz. 569). 
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zonder belang gebruik te maken van een 
recht of, althans, zonder voor de houder 
ervan merkelijk belang ; derhalve, door 
de beroepen beslissing gedeeltelijk teniet 
te doen, in zoverre zij, enerzijds, een 
provisioneel bedrag, en geen definitief 
bedrag, zoals het arrest beslist, van 
l.ll7 .819 frank toekende, en zij, ander
zijds, moratoire intresten verleende en 
voorbehoud maakte die door het arrest 
weggelaten worden, het arrest, dat aldus 
impliciet doch zeker vaststelt dat eiser 
een rechtmatig belang had bij het 
instellen van het door hem aangewend 
rechtsmiddel, niet wettig kon beslissen 
dat het door eiser ingesteld hoger beroep 
roekeloos en tergend was en, derhalve, 
abusief (schending van alle in het middel 
bedoelde bepalingen, meer bepaald van 
het algemeen rechtsbeginsel betreffende 
rechtsmisbruik); 

tweede onderdeel, de veroordeling van 
eiser wegens roekeloos en tergend hoger 
beroep in strijd is met de beschikkingen 
van het arrest waarbij de beroepen beslis
sing teniet wordt gedaan in zoverre zij, 
enerzijds, het bedrag van l.ll7.819 frank 
slechts provisioneel toekende en niet, 
zoals het arrest beslist, definitief en, 
anderzijds, moratoire interesten toekende 
en voorbehoud maakte, die door het 
arrest weggelaten worden ; inderdaad, 
hoger beroep dat zelfs tot gedeeltelijke 
reformatie leidt, voor appelant een 
belang inhoudt en derhalve roekeloos 
noch tergend kan zijn (algemeen rechts
beginsel betreffende het misbruik van 
recht en de artikelen 1382 en 1383 van het 
Burgerlijk Wetboek); hieruit volgt dat 
het arrest, wegens deze tegenstrijdigheid, 
niet wettelijk met redenen omkleed is 
(schending van artikel 97 van de Grand
wet) of, althans, niet wettelijk ver
antwoord is in zoverre het, ten gevolge 
van die tegenstrijdigheid, niet mogelijk 
maakt na te gaan waarin de fout of het 
misbruik in de aanwending van zijn 
recht op beroep ligt die eisers veroor
deling wegens roekeloos en tergend hoger 
beroep moet verantwoorden (schending 
van alle in het middel bedoelde bepa
lingen, meer bepaald van het algemeen 
rechtsbeginsel betreffende het rechts
misbruik) : 

Over het middel in zijn geheel ge
nomen: 

Overwegende dat, door te oordelen 
dat de door appellant (thans eiser) tegen 
de vaststellingen en besluiten van de 
gerechtelijke deskundige uitgeoefende 
kritiek op geen tastbare werkelijkheid 

steunt die de door de deskundige bij 
het vervullen van zijn opdracht in acht 
genomen nauwkeurigheid kan weerleggen 
of verzwakken en, anderzijds, dat hij 
geen enkel element aanvoert waardoor 
het mogelijk wordt de juistheid na te 
gaan van wat hij beweert, wanneer hij 
zich ter verantwoording van de schorsing 
van de uitvoering van de werken op 
achterstallige betaling door de gelnti
meerden (thans de verweerders) beroept, 
het arrest in feite zijn beslissing schijnt 
te verantwoorden waarbij eiser tot 
schadevergoeding wegens roekeloos en 
tergend hoger beroep veroordeeld wordt ; 

Overwegende dat het arrest evenwel 
daarna, bij het verwerpen van het 
verzoek van de verweerders tot een 
deskundigenonderzoek, definitief het be
drag bepaalt dat hen door de eerste 
rechter bij wijze van voorschot was 
toegekend en de door die rechter toe
gekende moratoire interesten afschaft ; 
dat het aldus gedeeltelijk over het hoger 
beroep gunstig beschikt ; dat het, der
halve, impliciet doch zeker erkent dat 
het hoger beroep voor appellant een 
belang inhield ; dat het, daarna, dit hoger 
beroep niet zonder tegenstrijdigheid 
roekeloos en tergend kon verklaren ; 

Dat het middel gegrond is ; 

Om die redenen, vernietigt het bestre
den arrest, in zoverre het eiser veroor
deelt tot betaling aan de verweerders 
van het bedrag van 50.000 frank wegens 
roekeloos en tergend hoger beroep en 
hem veroordeelt tot de kosten van hoger 
beroep die tot op de dag van de uitspraak 
werden gemaakt ; 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 Bergen. 

23 februari 1978.- Je kamer.- Voor
zitter en Verslaggeve?', de H. Trousse, 
raadsheer waarnemend voorzitter. 
Gelijkluidende conclusie, de H. Ballet, 
advocaat-generaal. - Pleiters, de HH. 
L. Simont en Ansiaux. 
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1 e KAMER. - 23 februari 1978. 

1° GEMEENTE- EN PROVINCIEBE
LASTINGEN. - DIRECTE GEMEENTE
BELASTING. - lNVORDERING. - ToE 
TE PASSEN REGELS. 

2° GEMEENTE- EN PROVINCIEBE
LASTINGEN.- DIRECTE GEMEENTE
BELASTING. - lNKOHIERING. - V:ER
RICHTING BETREFFENDE DE INVORDE
RING. 

3° GEMEENTE- EN PROVINCIEBE
LASTINGEN. - DIRECTE GEMEENTE
BELASTING. - BELASTING OP NIET
BEBOUWDE PERCELEN BEGREPEN IN 
EEN NIET-VERVALLEN VERKAVELING. 
- BELASTING OP GRONDEIGENDOMMEN. 
-GEVOLG. 

1° De regels inzake invordering van 
belastingen ten behoeve van de Staat 
zijn van toepassing op de directe 
gemeentebelastingen (1). (Art. 138 Ge
meentewet.) 

2° De inkohiering van de directe gemeente
belastingen is een verrichting die betrek
king heeft op de invordering van die 
belastingen (2). 

3° Belastingen op de niet-bebouwde per
celen in een niet-vervallen verkaveling 
zijn belastingen op de grondeigendom 
en de inkohiering ervan moet derhalve 
geschieden overeenkomstig de regels 
inzake onroerende voorheffing; de be las
ting op de percelen waarvan de vrouw 
eigenares of mede-eigenares is kan 
wettelijk ten kohiere gebracht worden 
ten name van de man alleen ( 3). (Art. 138 
Gemeentewet en art. 156 W.I.B.) 

(LEGREVE, T. GEMEENTE OTTIGNIES,) 

ARREST (vertaling). 

HET HOF ; - Gelet op de bestreden 
beslissing, op 17 februari 1977 gewezen 

(1) VgL cass., 20 oktober 1976 (Arr. cass., 
1977, biz. 218). Artikei239 van het koninklijk 
besiuit van 4 maart 1965, waarvan deze 
beslissing toepassing maakt, is gewijzigd 
bij artikei 5 van het koninklijk besiuit van 
15 januari 1973, dat toegepast wordt vanaf 
het aanslagjaar 1973. De nieuwe bepaling 
heeft enkei nog betrekking op de provincie
belastingen. 

door de Bestendige Deputatie van de 
Provincieraad van Brabant ; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 137, 138 van de gemeentewet, 
155, 156, 295 van het Wetboek van de 
Inkomstenbelastingen, 176, 180, 239 van 
het koninklijk besluit van 4 maart 1965 
tot uitvoering van dit wetboek, 3 en 9 
van de verordeningen betreffende de 
belastingen op de niet-bebouwde per
celen, begrepen in een niet-vervallen 
verkaveling, door de gemeenteraad van 
Ottignies bij stemming van 20 maart 197 3 
en 24 september 1974 aangenomen, en 
respectief goedgekeurd bij koninklijke 
besluiten van 6 oktober 1973 en 11 fe
bruari 1975, 

doordat de beslissing eisers bezwaar
schrift verwerpt, waarbij hij liet gelden 
dat de van hem, door inkohiering voor 
het aanslagjaar 1973, en de van de heer 
en mevrouw Joseph Legreve-Warnier, 
door inkohiering voor het aanslagjaar 
1974, gevorderde belastingen niet, over
eenkomstig de op 5 februari 1974 en op 
1 april 1975 regelmatig overgelegde 
aangiften, werden gevestigd op naam van 
de twee belastingsplichtigen die op 
1 januari van ieder van de aanslagjaren 
1973 en 1974 medeeigenaars van de twee 
aldus belaste gronden waren, noch op 
naam van ieder van hen, in de mate 
waarin zij, ieder voor zich, tot de betaling 
van de belastingschuld gehouden zijn, 
en deze beslissing naar de bepalingen van 
de artikelen 155, 156 en 295 van het 
Wetboek van de Inkomstenbelastingen 
verwijst, 

terwijl deze bepalingen uitsluitend 
betrekking hebben op de onroerende 
voorheffing en, bijgevolg, op de directe 
gemeentebelastingen niet toepasselijk 
zijn, en terwijl, krachtens artikel 137 
van de Gemeentewet, inzake directe 
belastingen, een kohier dient te worden 
aangelegd en door de bestendige depu
tatie van de provincieraad uitvoerbaar 
verklaard te worden en, krachtens arti
kel 138 van deze wet en artikel 239 van 
het koninklijk besluit van 4 maart 1965, 
de bepalingen betreffende de invordering 

(2) Raadpl. de noot get. E.D. onder cass., 
9 november 1954 (Bull. en Pas., 1955, I, 
207), en de noot get. W.G. onder cass., 
10 februari 1955 (ibid., 1955, I, 621). 

(3) Raadpl. cass., 8 september 1970 (Ar1•. 
cass., 1971, biz. 24) en 20 oktober 1976 (ibid., 
1977, biz. 218), 
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van de Staatsbelastingen, waartoe de 
inkohiering behoort, op de directe ge
rneentebelastingen van toepassing zijn; 
rneer bepaald het artikel 239 van het 
gezegd koninklijk besluit de artikelen 176 
en 180 van dit besluit toepasselijk maakt 
op de directe gerneentebelastingen; lui
dens deze laatste bepaling, zodra de 
kohieren uitvoerbaar verklaard zijn, een 
aanslagbiljet aan de betrokken belasting
schuldigen wordt gezonden, zodat een 
verrnoeden juris tantttm bestaat dat het 
aanslagbiljet met het kohier overeen
stemt; luidens artikel 176, de aanslagen 
op naarn van de betrokken belasting
schuldigen ten kohiere worden gebracht ; 
derhalve, zoals in de bezwaarschriften 
werd aangevoerd, de aanslagen ten nam.e 
van ieder van de medeeigenaars van de 
terreinen moeten gevestigd worden, in de 
mate waarin zij ertoe gehouden zijn de 
belastingschuld te betalen, vermits de 
verordeningen betreffende de belasting 
bepalen dat zij op de eigendom valt 
en door de eigenaar op 1 januari van 
het aanslagjaar verschuldigd is en de 
aanslagen, in feite, niet afzonderlijk 
op naa1n van ieder van de twee Inede
eigenaars werden gevestigd, doch enkel 
op namn van een van hen, voor het 
aanslagjaar 1973, en globaal op naam van 
beide rnedeeigenaars, voor het aanslag
jaar 1974 : 

Overwegende dat eiser en zijn echt
genote samen, voor elk van de aanslag
jaren 1973 en 1974, een aangifte hebben 
overgelegd in de belasting van de 
gemeente Ottignies op de niet-bebouwde 
percelen begrepen in een niet-vervallen 
verkaveling en daarbij vermeld hebben 
dat zij rnedeeigenaars waren van twee in 
dergelijke verkaveling gelegen percelen; 

Overwegende dat sedert artikel 239 
van het koninklijk besluit van 4 maart 
1965 tot uitvoering van het Wetboek 
van de Inkomstenbelastingen gewijzigd 
werd door artikel 5 van het koninklijk 
besluit van 15 januari 1973, dat van. 
toepassing is met ingang van het aanslag
jaar 19.73, gezegd artikel 239 met de 
directe gemeentebelastingen niets uit
staande heeft ; 

Overwegende dat, luidens artikel 138 
van de Gemeentewet, de invordering van 
de directe gemeentebelastingen geschiedt 
overeenkomstig de regels bepaald voor 
de heffing van de directe belastingen ten 
behoeve van het Rijk ; 

Overwegende dat de inkohiering van 
de belasting een verrichting is die betrek
king heeft op haar invordering ; 

Overwegende dat uit artikel 3 van elk 

van beide in het middel bedoelde 
besluiten van de gemeenteraad van 
Ottignies blijkt dat de litigieuze be1asting, 
zoals de onroerende voorheffing en de 
grondbelasting waarop deze voorheffing 
volgde, de grondeigendom treft ; dat 
luidens artikel 155 van het Wetboek van 
de Inkomstenbelastingen, de onroerende 
voorheffing verschuldigd is door de 
eigenaar, bezitter, erfpachter, opstal
houder of vruchtgebruiker der belast
bare goederen en dat de belasting van de 
gemeente Ottignies op de niet-bebouwde 
percelen begrepen in een niet-vervallen 
verkaveling door de eigenaar, de erf
:pachter of de opstalhouder verschuldigd 
18; 

Dat hieruit volgt dat de inkohiering 
van gezegde belasting client te geschieden 
overeenkomstig de regels bepaald voor 
de onroerende voorheffing ; 

Overwegende dat, krachtens artikel156 
van het Wetboek van de Inkomsten
belastingen, de onroerende voorheffing 
op de inkomsten van de persoonlijke 
immobilien van de vrouw ten name van 
de 1nan mag worden gevestigd ; 

Dat, ongeacht het door de echtgenoten 
aangenomen huwelijksstelsel, de belas
ting, ten deze, wettelijk ten name van 
eiser aileen kon ingekohierd worden ; 

Dat het middel niet kan aangenomen 
worden; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 8, 9, 10, 12 
van de belastingverordening op de niet
bebouwde percelen begrepen in een niet
vervallen verkaveling, door de gemeente
raad van Ottignies op 24 september 1974 
bij stemming aangenomen en bij konink
lijk besluit van ll februari 1975 goed
gekeurd, 102 en 138 van de gemeentewet 
van 30 maart 1836, 

cZoo1·dat, nu eiser en zijn echtgenote in 
hun bezwaarschrift lieten gelden dat de 
te hunnen laste bij de artikelen 8 en 9 
van het kohier nummer 21 van het 
aanslagjaar 1974 gevestigde aanslagen 
willekeurig en onwettig zijn omdat zij op 
het kohier werden opgenomen vooraleer 
de aangifte van de niet-bebouwde per
celen in ontvangst werd genomen, terwijl 
deze aangifte, waarvan het door het 
college van schepenen vastgestelde for
mulier aan de indieners van het bezwaar 
bij ter post aangetekend schrijven, de 
dato 5 maart 1975, werd gezonden, 
behoorlijk aangevuld, gedagtekend en 
getekend, . regelmatig naar het boven
vermelde college van schepenen, binnen 
de door artikel 8 van de voormelde 
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belastingverordening bepaalde termijn 
van een maand, werd teruggezonden, 
de beslissing dit bezwaarschrift verwerpt 
op grond dat de verordening niet bepaalt 
dat de inkohiering der belasting enkel 
op grondslag van de door de betrokken 
belastingschuldigen teruggezonden for
mulieren kan geschieden ; dat de 
gemeente, die dergelijke belasting voor 
het aanslagjaar 1973 reeds had geheven, 
over de nodige inlichtingen beschikte 
voor de inkohiering binnen de wettelijk 
bepaalde termijn ; dat de door de 
eigenaars van niet-bebouwde percelen bij 
het gemeentebestuur over te leggen aan
gifte een niet-substantiele formaliteit is 
die tot de interne administratie behoort, 
welke forrnaliteit in het uitsluitend belang 
van de administratie werd bepaald, en 
dat zij, ten gevolge van omstandigheden 
van buiten en die onafhankelijk van haar 
wil waren (termijn van goedkeuring), 
onmogelijk de vereiste formaliteit in 
acht kon.nemen, 

terwijl de bepalingen van voornoemde 
taksverordening van openbare orde zijn 
en de door haar bepaalde formaliteiten 
substantieel zijn ; de overlegging, over
eenkomstig artikel 8 van de taksverorde
ning, van de aangifte van de bebouwde 
percelen aan het gemeentebestuur van 
substantiele aard is en geen formaliteit 
van interne administratie ; derhalve, 
vermits het door het college van schepe
nen vastgesteld en aan de indieners van 
het bezwaar bij ter post aangetekend 
schrijven van 6 maart 197 5 verzonden 
formulier, behoorlijk aangevuld, gedag
tekend en getekend, op 1 april 1975 naar 
het bovenvermelde college van schepenen 
werd teruggezonden, dit is binnen de door 
de verordening bepaalde termijn, zoals 
trouwens door de beslissing werd vast
gesteld, de aanslagen uitsluitend op 
grond van de gegevens van de ontvangen 
aangifte dienden te geschieden, gelet op 
de bewijskracht die zij bezit, tot het 
tegenbewijs geleverd wordt, en niet van 
am'btswege, vooraleer de regelmatig over
gelegde aangifte in ontvangst werd 
genomen, daar de aanslag van ambtswege 
van de belastingsplichtigen, volgens de 
gegevens over welke de gemeente be
schikt, door artikel 12, lid 2, van de 
taksverordening slechts voorzien is bij 
niet-aangifte of bij onvolledige aangifte ; 
door het door de indieners van het 
bezwaar aangevoerde middel ongegrond 
te verklaren en de van ambtswege op 
27 maart 1975, voor het aanslagjaar 1974, 
op grond van de door de gemeente 
Ottignies voor het aanslagjaar 1973 

ingewonnen inlichtingen, ingekohierde 
aanslagen geldig .te verklaren, en tege
lijkertijd eiser te weigeren rekening te 
houden met de op 1 april 197 5 voor het 
aanslagjaar 1974 regelmatig overgelegde 
aangifte, de beslissing het algemeen 
beginsel van de rechten van de verdedi
ging schendt; anderzijds, in strijd met 
hetgeen het bestreden arrest beslist, het 
gemeentebestuur niet onmogelijk de 
vereiste formaliteit in acht kon nemen, 
te weten de overgelegde aangifte in 
aanmerking te nemen, ten gevolge van 
omstandigheden van buiten en die 
onafhankelijk van zijn wil waren (termijn 
van goedkeuring), vermits het konink
lijk besluit tot goedkeuring van de 
belastingverordening van 24 september 
1974 op ll februari 1975 genomen 
werd ; derhalve uitsluitend uit de vertra
ging in de afkondiging van het koninklijk 
besluit tot goedkeuring van de belasting
verordening, overeenkomstig artikel 102 
van de gemeentewet, volgde dat het 
gemeentebestuur het voor zichzelf mate
rieel onmogelijk maakte de bij arti
kelen 8 tot 12 van de belastingverorde
ning van 24 september 1974 bepaalde 
procedure tot invordering van de belas
ting in acht te nemen ; deze vertraging 
niet aan eisers toedoen kan worden 
toegeschreven en hem dus geen nadeel 
mag toebrengen : 

Overwegende dat artikel 8 van de 
beslissing de dato 24 september 1974 
van de gemeenteraad van Ottignies 
bepaalt dat de eigenaar van een niet
bebouwd perceel begrepen in een niet
vervallen verkaveling verplicht is daar
van aangifte te doen aan het gemeente
bestuur door middel van een door het 
college van burgemeester en schepenen 
vastgesteld aangifteformulier en dat 
deze verklaring binnen de maand te 
rekenen van de inwerkingtreding van 
gezegde beslissing moet overgelegd 
worden en, voor de volgende aanslag
jaren, v66r 31 januari; 

Overwegende dat artikel 12, lid 1, van 
dezelfde beslissing de straffen bepaalt 
die van toepassing zijn, met name bij 
niet-aangifte of bij onvolledige aangifte, 
en dat, krachtens lid 2 van dit artikel, 
bij niet-aangifte of bij onvolledige aan
gifte de belastingsplichtige van ambts
wege aangeslagen wordt, volgens de 
gegevens waarover de gemeente beschikt ; 

Overwegende dat uit de beslissing en 
uit de stukken waarop het Hof vermag 
acht te slaan blijkt dat de aangifte binnen 
de door de gemeenteverordening bepaalde 
termijn geschiedde, doch dat de belasting 

24-2 
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v66r de overlegging van deze aangifte 
ingekohierd werd, volgens de inlichtingen 
waarover de gemeente beschikte, die 
dezelfde belasting voor het vorige aan
slagjaar geheven had ; dat, bij het 
uitvoerbaar verklaren van het kohier, 
de door artikel 139 van de gemeentewet 
bepaalde belastingtermijn bijna ver
streken was ; 

Overwegende dat zo, in dergelijk geval, 
de schuldenaar de straffen bepaald bij 
niet-aangifte of te laat overgelegde 
aangifte niet kan oplopen, noch de 
voornoemde bepalingen van de gemeente
verordening noch enige andere inzake 
gemeentebelasting op de niet-bebouwde 
percelen begrepen in een niet-vervallen 
verkaveling toepasselijke wettelijke bepa
ling de aanslag van ambtswege verbieden 
bij niet-aangifte, wanneer ten tijde van 
deze aanslag, de termijn voor de aangifte 
niet verstreken is ; 

Dat het middel niet kan aangenomen 
worden; 

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

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

23 februari 1978.- 1e kamer.- Vom·
zitter, de H. Trousse, raadsheer waar
nemend voorzitter. Ve1·slaggever, 
Baron VinQotte. - Gelijkluidende con
clusie, de H. Ballet, advocaat-generaal. 

1 e KAMER. - 24 februari 1978, 

1° HUUR VAN GOEDEREN.- PACHT. 
- RECHT VAN VOORKOOP VAN DE 

(1) Die bepalingen vormen thans de arti
kelen 47 en volgende, die vervat zijn in arti
kel I van de wet van 4 november 1969 hou
dende de afdeling van het Burgerlijk W etboek 
inzake de regels betreffende de landpacht in 
het bijzonder. 

{2) Raadpl. cass., 14 november 1975 (Ar?'. 
cass., 1976, biz. 335); H. 0LosoN, Le bail a 
ferme, 1970, blz. 326; R. EEOKLOO, Pacht 
en voorkoop, 1970, biz. 408; M. LA HAYE en 
J, VANKEROKHOVE, « Loi du 1er fevrier 1963 

PACHTER. 
RECHT. 

VOORWERP VAN DIT 

2° HUUR VAN GOEDEREN. -PACHT. 
- RECHT VAN VOORKOOP VAN DE 
PACHTER. - VERKOOP VAN DE VER
PACHTE LANDEIGENDOM DOOR EEN 
BLOOT-EIGENAAR EN DE VRUOHTGE
BRUIKER SAMEN. - VoRDERING TOT 
INDEPLAATSSTELLING VAN DE PACHTER. 
- VORDERING INGESTELD TEGEN DE 
BLOOT-EIGENAAR ALLEEN. 0NT
VANKELIJKE VORDERING. 

1° Het reoht van voorkoop, dat de a?·ti
kelen 1778bis tot 1778octies van het 
Bu1·ge1·lijk Wetboek aan de paohter 
toekennen (1), kan enkel bet1·ekking 
hebben op de valle eigendom of de blote 
eigendom van de verpaohte landeigendom, 
die de eigenaar wil ve1•kopen of verkoopt, 
en niet op het vruohtgeb1·uik (2). 

2° W anneer een verpaohte landeigendom 
door de bloot-eigenaar en de vruoht
geb1·uike1· samen verkooht wordt, 
kan de paohter, die eist in de plaats 
van de koper gesteld te wo1·den, de 
reohtsvordering enkel en alleen tegen cle 
bloot-eigenaar instellen. (Art. l778quin
q1ties B.W. [3].) 

(DE WEERDT L, EN LITISOONSORTEN, 
T. ZIELENS EN GISSAU.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 24 juni 1976 in hoger beroep 
gewezen door de Rechtbank van Eerste 
Aanleg te V eurne ; 

Over het middel afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 544, 578, 595, 617, 
1200, 1202, 1382, 1383, 1778ter, § 1, lid 1, 
en l778quinquies van het Burgerlijk 
Wetboek (thans vervangen door de 
artikelen 48-1, lid 1, en 51 van de wet-

relative au droit de preemption en faveur 
des preneurs des biens ruraux », in Journ. 
des Trib., 1963, blz. 365; PH. VAN AVER
MAETE, " Vertakking van eigendomsrecht en 
recht van voorkoop in het agrarisch recht », 
in Rechtsk. Weekbl., 1973-1974, kol. 1359-
1372; M. SEVENS - G. TRAEST, Pacht, in 
A.P.R., 19782, nr. 162, biz. 166. 

(3) Deze bepaling is thans vervangen bij 
artikel 51 vervat in artikel I van de wet van 
4 november 1969. 
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geving op de landpacht, bij de wet van 
4 november 1969 in dit wetboek ingelast 
onder titel VIII, hoofdstuk II, afde
ling III, § 11) en 97 van de Grondwet, 

doordat de rechtbank beslist dat, bij 
verkoop, door de naakte eigenaar te
zamen met de vruchtgebruiker, van een 
goed waarop een recht van vrucht
gebruik rust, de pachter, wiens rechten 
van voorkoop miskend zijn, alleen de 
naakte eigenaar tot indeplaatsstelling of 
tot schadevergoeding dient te dag
vaarden, met uitsluiting van de vrucht
gebruiker, op grond van volgende be
schouwingen : « De wet bepaalt dat 
ingeval van vordering tot indeplaats
stelling van de pachters in de rechten 
van de kopers, en verkopers en kopers 
dienen te worden gedagvaard, en dat 
ingeval van vordering tot schadeloos
stelling alleen de verkopers dienen te 
worden gedagvaard. Door achtste eiser 
werd de naakte eigendom en door de 
eerste zeven eisers, het vruchtgebruik 
verkocht bij eenzelfde akte. Door de 
rechtsleer wordt aangenomen dat, indien 
het vruchtgebruik afzonderlijk wordt 
verkocht, het recht van voorkoop bij een 
dergelijke verkoop niet kan worden uitge
oefend. In geval van afzonderlijke ver
koop van de naakte eigendom bestaat het 
recht van voorkoop voor de pachter. De 
afscheiding van het vruchtgebruik van de 
eigendom brengt geen toestand teweeg 
van onverdeeldheid tussen de vrucht
gebruiker en de naakte eigenaar. Elk van 
hen heeft een verschillend recht, dat hem 
uitsluitend toebehoort. Dit zakelijk recht 
van vruchtgebruik is een tijdelijk recht 
dat ophoudt met de dood van de vrucht
gebruiker. De naakte eigenaar heeft het 
recht van beschikking over het goed. 
Het is derhalve alleen de naakte eigenaar 
die aan de pachter de prijs en de voor
waarden van de verkoop diende kenbaar 
te maken, zelfs indien en de vrucht
gebruiker en de naakte eigenaar in 
eenzelfde akte hun rechten aan derden 
verkopen. Aangezien het vruchtgebruik 
een tijdelijk recht is dat ophoudt met de 
dood van de vruchtgebruiker, dienen de 
erfgenamen van de vruchtgebruiker niet 
te worden gedagvaard om de indeplaats
stelling van de pachter in de rechten van 
de koper te horen bevelen. Ten deze 
echter hebben en de naakte eigenaar en 
de vruchtgebruikster solidair een fout 
begaan door aan de notaris, die de 
authentieke akte verleed, te verklaren 
dat het goed niet was verpacht. Deze 
solidariteit blijkt uit de akte van 1 juli 
1969. Er werd zelfs geen splitsing in de 

verkoopprijs gemaakt. Wegens deze fout 
kunnen de rechtsopvolgers van de vrucht
gebruikster samen met de naakte eigenaar 
worden gedagvaard om schadeloosstelling 
te betalen. Aangezien heiden, en vrucht
gebruikster en naakte eigenaar, solidair 
aansprakelijk waren voor deze fout was 
het voldoende een van heiden in schade
loosstelling te dagvaarden. De dagvaar
ding tegen de naakte eigenaar alleen is 
dan ook toelaatbaar », 

terwijl, eerste onde1·deel, de rechters in 
hoger beroep aldus een onderscheid 
menen te ontwaren tussen de vordering 
tot indeplaatsstelling aan de ene kant, 
en de vordering tot schadevergoeding 
aan de andere kant, die beide door de 
pachter, wiens recht van voorkoop ter 
gelegenheid van de verkoop van het 
verpachte goed werd miskend, werden 
ingesteld in het geval van verkoop van 
een goed waarop een recht van vrucht
gebruik rust ; de rechters dan ook 
oordelen dat de eerste vordering uit
sluitend tegen de naakte eigenaar kan 
en dient te worden gericht, en dat de 
tweede tegen deze laatste evenals tegen 
de vruchtgebruiker mag worden uitge
oefend, zonder dat de ontvankelijkheid 
ervan afhankelijk zou zijn van de om
standigheid dat deze partijen tezamen 
werden gedaagd; artikel 1778quinquies 
van het Burgerlijk Wetboek aan de 
pachter, wiens rechten van voorkoop 
werden miskend, nochtans oplegt de 
twee voor hem openstaande vorderingen 
minstens tegen de verkoper of de ver
kopers in te stellen op straffe van niet
ontvankelijkheid, zonder enig onder
scheid tussen gezegde vorderingen tot 
indeplaatsstelling en tot schadevergoe
ding ; de rechters in hoger beroep 
derhalve dienden uit te maken of 
de vruchtgebruikster, rechtsvoorgangster 
van de eerste zeven eisers, in de zin van 
artikel 1778quinquies, als verkoper was 
tussengekomen bij de miskenning van 
het recht van voorkoop van de ver
weerders en vervolgens na te gaan -
wat de ontvankelijkheid zowel van de 
vordering tot indeplaatsstelling als van 
die tot schadevergoeding betreft - of 
de vruchtgebruikster, als verkoper te 
beschouwen, door de benadeelde pachter 
tezamen met de naakte eigenaar was 
gedaagd ; zodat door afzonderlijk te 
onderzoeken of de vordering tot ·inde
plaatsstelling en die tot schadevergoe
ding, elk op zichzelf genomen, werden 
ingesteld tegen de partijen die door de 
in het onderdeel aangehaalde wets
bepalingen worden opgelegd, de recht-
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bank gezegde wetsbepalingen aldus inter
preteert dat de eerste vordering in het 
geheel niet en de tweede wel, doch 
zonder de ontvankelijkheid ervan te 
be'invloeden, tegen de vruchtgebruiker, 
die met de naakte eigenaar als verkoper 
van de valle eigendom van het verpachte 
goed was opgetreden, kon uitgeoefend 
worden, en artikel 1778quinquies van 
het Burgerlijk W etboek schendt ; 

tweede onderdeel, alleen het voornemen 
de eigendom van het verpacht goed over 
te dragen de eerbiediging van het recht 
van voorkoop van de pachter nood
zaakt, en alleen de eigenaar van het 
goed dan ook, krachtens artikel 1778ter 
van het Burgerlijk W etboek, gehouden 
is de pachter van de prijs en de verkoops
voorwaarden kennis te geven ; ingeval 
echter van miskenning van de rechten 
van voorkoop van de pachter, deze 
laatste de indeplaatsstelling, die hem 
krachtens artikel 1778quinquies van het 
Burgerlijk W etboek toekomt, tegen de 
verkoper of verkopers van de naakte of 
valle eigendom van het verpachte erf 
dient te vorderen ; naargelang enkel de 
naakte dan wel de valle eigendom is 
verkocht geworden, in het geval van 
verkoop van een grand waarop een recht 
van vruchtgebruik rustte, aanzegging tot 
indeplaatsstelling dient te worden ge
geven aan de naakte eigenaar alleen dan 
wel aan deze laatste evenals aan de 
vruchtgebruiker ; immers de gevolgen 
van de miskenning van het voorkoop
recht van de pachter, die hierin bestaan 
dat deze pachter in de plaats wordt 
gesteld van de koper van het verpachte 
eigendom, zowel ten opzichte van de 
pachter zelf, aldus benadeeld, als van 
de koper, uit zijn aangekocht erf ontzet, 
samen door de naakte eigenaar en de 
vruchtgebruiker, overdragers van de 
valle eigendom van het litigieuze goed, 
zullen worden ondergaan, vermits de 
pachter de valle eigendom verkrijgt en 
de koper vrijwaring of schadeloosstelling 
voor het verlies daarvan eist ; zodat, 
in het geval van de overdracht, bij mis
kenning van het voorkooprecht van de 
pachter, van de valle eigendom van een 
goed waarop een recht van vrucht
gebruik rustte, de rechtbank, door te 
oordelen dat de indeplaatsstelling enkel 
tegen de naakte eigenaar diende ge
vorderd, terwijl bedoelde overdracht van 
valle eigendom door de naakte eigenaar 
en door de vruchtgebruiker geschiedde 
en de eruit voortvloeiende verplichtingen 
door deze beide verkopers moeten worden 
nagekomen, de artikelen 544, 578, 595, 

617, 621 en 1778quinquies van het 
Burgerlijk Wetboek schendt; 

derde onderdeel, het recht van de 
pachter om tot indeplaatsstelling te 
dagvaarden voortspruit uit de misken
ning van zijn recht van voorkoop, 
gepleegd ter gelegenheid van de verkoop 
van het verpachte goed ; gezegd recht 
van de pachter dan ook te dezer gelegen
heid is ontstaan en naderhand voor 
uitoefening zowel tegen bedoelde verko
per zelf als tegen zijn rechtsopvolgers 
vatbaar is ; in het geval van verkoop 
van de valle eigendom van een goed door 
de naakte eigenaar en de vruchtgebruiker 
ervan, het tijdelijk karakter van het 
recht van deze laatste, titularis op het 
ogenblik van de de pachter benadelende 
verkoop, de pachter niet ontslaat van 
de op straf van niet-ontvankelijkheid 
gestelde verplichting de rechtsopvolgers 
van de later overleden vruchtgebruiker
verkoper tot indeplaatsstelling te dag
vaarden ; zodat de rechtbank, door 
op de tijdelijke aard van het recht van 
vruchtgebruik te stoelen als een bij
komende reden voor de pachter om de 
rechtsopvolgers van de als verkoper 
opgetreden vruchtgebruiker niet tot inde
plaatsstelling te dagvaarden, de arti
kelen 578, 595, 617, 621 en 1778quinquies 
van het Burgerlijk W etboek schendt ; 

vie1·de onderdeel, de vordering tot 
schadevergoeding, die openstaat voor 
de pachter wiens recht van voorkoop 
werd miskend, geregeld is door arti
kel 1778quinquies van het Burgerlijk 
W etboek, en dienvolgens niet door de 
artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk 
Wetboek; enerzijds, in het geval van 
verkoop van de valle eigendom van een 
goed waarop een recht van vruchtgebruik 
rustte, welke eigendom door de naakte 
eigenaar en de vruchtgebruiker tezamen, 
bij miskenning van het voorkooprecht 
van de pachter, werd overgedragen, het 
in het onderdeel aangehaalde arti
kel 1778quinquies aan de pachter, die de 
in deze wetsbepaling omschreven schade
vergoeding beoogt te bekomen, oplegt 
zowel de naakte eigenaar als de vrucht
gebruiker, of hun rechtsopvolgers, te 
dagvaarden, krachtens de interpretatie 
dat heiden als verkopers in de zin van 
deze wetsbepaling dienen te worden 
aangemerkt; anderzijds, volgens de 
tegenovergestelde interpretatie, luidens 
welke alleen de naakte eigenaar als 
verkoper in de zin van het aangehaalde 
artikel 1778quinquies moet worden be
schouwd, de schadevergoeding van 20 pet. 
van de verkoopprijs enkel van deze 
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naakte eigenaar kan worden gevorderd, 
bij uitsluiting van de vruchtgebruiker, 
die alsdan niet als verkoper, schuldenaar 
van gezegde schadevergoeding, in de zin 
van de in het onderdeel aangehaalde 
wetsbepaling, wordt erkend; zelfs ingeval 
tussen de naakte eigenaar en de vrucht
gebruiker een verhouding van mede
schuldenaars, die aquiliaans aansprake
lijk zijn, zou bestaan, deze verhouding 
geen band van « onverdeeldheid » in de 
zin van de artikelen 1200 en 1202 van 
het Burgerlijk Wetboek zou uitmaken, 
en de noodzaak beide partijen voor de 
bevoegde rechter te dagen, teneinde 
hun beider veroordeling tot schade
vergoeding te bekomen, onverminderd 
zou blijven voortbestaan ; zodat, door 
te oordelen dat de uitsluitende dag
vaarding van achtste eiser het ten deze 
mogelijk maakt de eisers tot schade
vergoeding te veroordelen, op grond van 
het bestaan van een zogezegde solidariteit 
tussen deze partijen, de rechtbank al de 
in het onderdeel aangehaalde wets
bepalingen en artikel 97 van de Grond
wet schendt : 

W at het eerste en het tweede onderdeel 
betreft : 

Overwegende dat aileen de volle of de 
naakte eigenaar de juridische beschikking 
over het goed heeft en het recht van 
voorkoop aileen bij verkoping van de 
volle of de naakte eigendom kan worden 
uitgeoefend; 

Overwegende dat de omstandigheid 
dat de samen handelende verkopers, 
respectievelijk naakte eigenaar en vrucht
gebruikster, het verpachte goed aan 
Van Damme en medekopers verkochten 
derhalve niet tot gevolg heeft dat de 
vruchtgebruikster ertoe was gehouden 
het voorkooprecht van de pachter op het 
litigieus goed te garanderen ; 

Dat het vonnis de rechtsvordering van 
de verweerders, enkel tegen de naakte 
eigenaar ingesteld, toelaatbaar mocht 
verklaren zonder de ingeroepen wets
bepalingen te schenden ; 

Dat de onderdelen naar recht falen ; 

W at het derde onderdeel betreft : 

Overwegende dat, nu, zoals in het 
antwoord op de eerste twee onderdelen is 
uiteengezet, de vruchtgebruikster niet 
was gehouden het voorkooprecht van 
de pachter te garanderen, haar rechts
opvolgers evenmin hiertoe zijn gehouden ; 

Dat het onderdeel naar recht faalt ; 

W at het vierde onderdeel betreft : 

Overwegende dat het bestreden vonnis 
het beroepen vonnis bevestigt waardoor 
de hoofdvordering van de verweerders 
wordt ingewilligd in zoverre zij er in 
hoofdorde toe strekt de pachter in de 
plaats van de koper te horen stellen, 
doch de ondergeschikte vordering tot 
betaling van een schadevergoeding gelijk 
aan 20 pet. van de koopprijs zonder 
belang verklaart wegens toewijzing van 
de in hoofdorde ingestelde vordering ; 

Dat het onderdeel, dat de onder
geschikte vordering tot schadevergoeding 
betreft, bij gemis van belang niet ont
vankelijk is ; 

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

24 februari 1978.- l e kamer.- Voor· 
zitter, de H. de Vreese, raadsheer waar· 
nemend voorzitter. - VerBlaggevm·, de 
H. Van Leckwijck. - Gelijkluidende 
concluBie, de H. Declercq, advocaat
generaal. - Pleiter, de H. Biitzler. 

3e KAMER. - 27 februari 1978. 

(TWEE ARRESTEN.) 

I 0 ARBEIDSOVEREENKOMST. -BE· 
DIENDE. - 0NTSLAG ZONDER OPZElG· 
GING.- DRINGENDE REDEN.- KEN· 
NISGEVING. - 0MSCHRIJVING VAN DE 
DRINGElNDE REDEN. FElTEN DIE 
KUNNEN IN AANMERKING KOMEN. 

2° ARBEIDSOVEREENKOMST. -BE· 
DIENDE. - 0NTSLAG ZONDER OPZEG· 
GING.- DRINGENDE REDEN.- FElTEN 
DIE NIET IN DE KElNNISGEVING ZIJN 
VERMELD. - FEITElN DIE DE ALS 
DRINGENDE REDEN AANGEVOERDE FEI· 
TEN KUNNEN TOELICRTElN. 

3o ARBEIDSOVEREENKOMST. -BE· 
DIENDEl. - 0NTSLAG ZONDER OPZEG· 
GING. - DRINGENDE REDEN, - BEl· 
WIJS.- FEliTEN DIE NA RET ONTSLAG 
GEBLElKEN ZIJN. FElTEN DIE DE 
ALS DRINGENDEl REDEN AANGEVOERDE 
FElTEN KUNNEN BEWIJZEN. 

40 OASSATIE. - BEVOEGDREID. -
BURGERLIJKE ZAKEN. - VERSCHRIJ· 
VING IN DE BESTREDEN BESLISSING. -
BEVOEGDREID VAN RET HoF OM ZE TE 
VERBETEREN. 
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1° De dringende reden ter verantwoording 
van het ontslag zonder opzegging moet 
in de kennisgeving zodanig worden 
uitgedrukt, dat daardoor, enerzijds, de 
ontslagen partij op de hoogte wo1·dt 
geb1·acht van de haar verweten jeiten en, 
anderzijds, de rechter het ernstige 
karakter van de aangevoerde reden kan 
beoordelen en kan nagaan of het dezeljde 
is als die welke voor hem wordt inge
roepen (1). (Gecoordineerde wetten 
van 20 juli 1955, art. 18.) (Eerste 
zaak.) 

2° Feiten die niet in de kennisgeving van 
de dringende reden vermeld zijn, kunnen 
in aanmerking komen om de jeiten die 
als dringende ?'eden worden aangevoerd, 
toe te lichten (2). (Gecoordineerde 
wetten van 20 juli 1955, art. 18.) 
(Eerste zaak.) 

3° Feiten die na het ontslag wegens d?·in
gende ?'eden gebleken zijn, kunnen in 
aanmerking komen om de jeiten die als 
dringende reden worden aangevoe1·d, te 
bewijzen (3). (Gecoordineerde wetten 
van 20 juli 1955, art. 18.) (Tweede 
zaak.) 

4° Het Hof is, bij de beoo1·deling van een 
cassatiemiddel, bevoegd om een verschrij
ving in de bestreden beslissing te 
verbeteren, wanneer die duidelijk blijkt 
uit de context ervan (4). (Tweede zaak.) 

Eerste zaak. 

(BELGISOHE STAAT, 
MINISTER VAN LANDSVERDEDIGING, 

T. LUYOKX.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 9 januari 1976 door het 
Arbeidshof te Antwerpen gewezen ; 

Overwegende dat het arrest beslist 
1° geen rekening te houden met vroegere 
afwezigheden van verweerster, 2° dat 
de laatste afwezigheid van verweerster 

(1) Cass., 2 juni 1976 (A1'1'. cass., 1976, 
biz. 1095); raadpl. cass., 16 december 1970 
(ibid., 1971, biz. 393). 

(2) en (3) Raadpi. cass., 16 juni 1971 (A1•1·. 
cass., 1971, biz. 1044) en 17 oktober 1973 
(ibid., 1974, biz. 199). 

(4) Cass., 7 januari 1977 (A1•r. cass., 1977, 
biz. 492). 

met een doktersgetuigschrift wordt ge
rechtvaardigd ; 

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

doordat het arrest beslist dat ver
weerster haar afwezigheid op 23 mei 1973 
gestaafd had door een doktersattest, dat 
dit attest weliswaar tegengesproken werd 
door de controlerende geneesheer, maar 
dat door niets was aangetoond dat het 
geneeskundig getuigschrift van haar 
huisarts al te lichtvaardig zou afgeleverd 
zijn, zodat voormelde afwezigheid niet 
als een reden van onmiddellijk ontslag 
kon gelden, 

terwijl noch deze noch enige andere 
beschouwing van het arrest een antwoord 
inhouden op het verweer waardoor eiser 
in conclusie liet gelden, ten eerste, dat de 
controlerende geneesheer constateerde 
dat verweerster arbeidsgeschikt was, dat 
verweerster accoord ging aangezien zij 
de verklaring had tegengetekend, en dat 
zij dit niet gerechtelijk had betwist, en, 
ten tweede, dat het door de eigen 
behandelende geneesheer van verweerster 
afgeleverde getuigschrift betwist werd 
en dat derhalve ten onrechte de eerste 
rechter het gevraagde getuigenverhoor, 
meer bepaald het verhoor van de be
trokken geneesheer, weigerde, welk 
gebrek aan antwoord gelijkstaat met een 
gebrek aan de door artikel 97 van de 
Grondwet vereiste motivering : 

Overwegende dat in verband met de 
simulatie van een ziekte, eiser in con
clusie liet gelden dat verweerster tegen
over de controlerende geneesheer haar 
arbeidsgeschiktheid aanvaardde " want 
zij heeft de verklaring tegengetekend ; 
zij heeft dit niet gerechtelijk betwist » ; 

Overwegende dat bedoeld verweer niet 
wordt beantwoord door de beschouwing 
" dat door niets is aangetoond dat het 
geneeskundig getuigschrift van haar 
huisarts als te lichtvaardig zou afge
leverd zijn " ; 

Dat het middel gegrond is ; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van artikel 18 van de bij 
koninklijk besluit van 20 juli 1955 
gecoordineerde wetten betreffende het 
bediendencontract, gewijzigd door de 
artikelen 48 van de wet van 21 november 
1969 en 34 van de wet van 10 december 
1962, 

doordat het arrest beslist dat, indien 
eiser weliswaar liet gelden dat in het 
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verleden versoheidene afwezigheden van 
verweerster werden genoteerd, alleen de 
afwezigheid op 23 mei 1973 als reden 
van ontslag werd aangehaald, zodat 
het verzoek van eiser om de vorige 
afwezigheden te mogen bewijzen diende 
te worden afgewezen, en dat derhalve 
alleen ter beoordeling bleef of de afwezig
heid op 23 mei 1973 als dringende reden 
tot ontslag kon aanvaard worden, 

terwijl het feit dat de vroegere afwezig
heden niet als redenen van ontslag 
konden worden ingeroepen, niet belette 
dat eiser, overeenkomstig artikel 18 van 
voormelde wetten betreffende het be
diendencontraot, die vroegere afwezig
heden kon inroepen ten einde te bewijzen 
dat de afwezigheid op 23 mei 1973, 
gezien die vroegere afwezigheden, een 
dringende reden van ontslag uitmaakte 
in de zin van gezegde wettelijke bepa
ling: 

Overwegende dat de dringende redenen 
ter verantwoording van het ontslag 
zonder opzegging in de ontslagbrief zo 
moeten worden uitgedrukt dat daardoor, 
enerzijds, de ontslagen werknemer op de 
hoogte gebracht wordt van de hem 
verweten feiten en, anderzijds, de rechter 
het ernstige karakter kan beoordelen 
van de redenen aangevoerd in de brief 
en kan nagaan of ze dezelfde zijn als die 
welke voor hem worden ingeroepen ; 

Overwegende dat het arrest, zonder 
op dit punt te worden aangevochten, 
vaststelt dat in de brief als dringende 
reden staat vermeld dat verweerster 
« op 23 mei 1973 niet op het werk was 
verschenen » ; 

Overwegende dat vroegere feiten 
eohter, hoewel ze niet in de ontslagbrief 
worden aangehaald, toeliohting kunnen 
verschaffen bij de in de brief vermelde 
grief; 

Overwegende dat het arrest artikel 18 
van de gecoordineerde wetten betreffende 
het bediendenoontract sohendt door '' het 
verzoek om de vroegere afwezigheden te 
mogen bewijzen » af te wijzen om de 
enkele reden dat « alleen de afwezigheid 
op 23 mei 1973 als reden van ontslag 
werd aangehaald » ; 

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 en zegt dat erover door de 
feitenrechter zal worden beslist ; ver
wijst de zaak naar het Arbeidshof te 
Brussel. 

27 februari 1978.- 3e kamer.- Voor
zitter, de H. Gerniers, raadsheer waar
nemend voorzitter. - Verslaggever, de 
H. Janssens. - Gelijkluidende conclusie, 
de H. Lenaerts, advocaat-generaal. 
Pleiters, de HH. Bayart en Biitzler. 

Tweede zaak. 

(D:EJ OUYPER, T. NAAMLOZE'VENNOOTSOHAP 
« KOFFIE F. ROMBOUTS ».) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 22 december 1976 door het 
Arbeidshof te Gent gewezen; 

Over het eerste middel, 

Dat het middel feitelijke grondslag 
mist; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 18, 20 van de bij koninklijk 
besluit van 20 juli 1955 gecoiirdineerde 
wetten betreffende het bediendencon
tract, zeals gewijzigd door de wetten 
van 10 december 1962 en 21 november 
1969, 15, 16, 17 van de wet van 30 juli 
1963 tot instelling van het statuut der 
handelsvertegenwoordigers, 1108, 1134, 
1135, 1184, 1315 en 1316 van het Burger
lijk Wetboek, 

doordat het arrest de door eiser tegen 
verweerster ingestelde vordering tot beta
ling van schadevergoeding wegens con
traotbreuk en van een uitwinnings
vergoeding afwijst op grond : dat, wat 
het negende feit betreft, enkel het lastig 
vallen van vrouwelijk arbeidspersoneel 
en bureelbedienden, vrouwen van col
lega's en van kaderpersoneel, met :fiauwe 
sexuele praat, schunnigheden, voor
stellen tot uitgaan, bewezen is ; dat 
getuige L ... verklaart dat eiser haar 
voorstellen deed om met hem naar bed 
te gaan en getuige Van D ... verklaart 
dat eiser eens in 1971 haar een briefje van 
500 frank heeft aangeboden voor een 
oneerbare handeling ; dat de getuige
nissen van V ... enS ... daarbij aansluiten; 
dat, « hoewel deze feiten !anger dan drie 
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dagen sedert het ontslag zich hebben 
voorgedaan, het niet gebleken is dat ze 
aan verweerster langer dan drie dagen 
voor het ontslag van eiser bekend 
waren "; dat in de gegeven omstandig
heden, mede om de redenen van de eerste 
rechter, deze negende ontslagreden op 
zichzelf als voldoende dringend be
schouwd wordt om het ontslag te recht
vaardigen, 

terwijl, ee1·ste ondM·deel, eiser in zijn 
akte van hoger beroep en in conclusie 
staande hield dat deze feiten aan ver
weerster niet bekend waren toen ze he1n 
bij brief van 29 september 1972 wegens 
dringende redenen ontsloeg, daar de 
getuigen verklaard hadden tot dan toe 
met niemand van het personeel van 
verweerster erover gesproken te hebben, 
zodat verweerster deze feiten niet ten 
laste van eiser kon inroepen ; het arrest 
op dit middel niet antwoordt (schending 
van artikel 97 van de Grondwet); 

tweede onderdeel, de door de getuigen 
L ... en Van D ... vermelde feiten, die 
aan verweerster niet bekend waren 
wanneer zij bij brief van 29 september 
1972 eiser om dringende redenen ontsloeg, 
door haar niet kunnen aangewend worden 
als bewijs van deze redenen, daar deze 
niet in aanmerking genomen werden om 
het ontslag te geven en de omstandigheid 
dat deze door verweerster niet gekende 
feiten zouden passen in het in de ontslag
brief gegeven feitenrelaas daaraan geen 
afbreuk doet (schending van de arti
kelen 18, 20 van het koninklijk besluit 
van 20 juli 1955, 15, 16, 17 van de wet 
van 30 juli 1963, ll08, ll34, ll35, ll84, 
1315 en 1316 van het Burgerlijk Wet
hoek); 

derde ondm·deel, de motivering van het 
arrest, volgens hetwelk de betwiste 
feiten zich « langer dan drie dagen 
sedert >> het ontslag hadden voorgedaan, 
maar niet « langer dan drie dagen voor 
het ontslag >> aan verweerster bekend 
waren, tegenstrijdig, duister en vaag is 
(schending van artikel 97 van de Grand
wet): 

W at het eerste en het tweede onderdeel 
betreft: 

Overwegende dat eiser niet aanvoert 
dat de onderwerpelijke reden in de 
opzeggingsbrief niet voldoende nauw
keurig werd aangeduid ; 

Overwegende dat verweerster de be
doelde reden door alle bewijsmiddelen, 
ook onrechtstreeks, mocht bewijzen, zij 

het door later aan verweerster bekend 
geraakte feiten ; 

Dat deze door getuigenissen voor 
bewezen gehouden feiten niet zelf als 
dringende reden in aanmerking worden 
genomen, maar dat zij als bewijs worden 
aangewend van de in de opzeggingsbrief 
aangehaalde reden ; 

Overwegende dat de arbeidsrechtbank, 
en dus ook het arbeidshof dat de motieven 
van de eerste rechter overneemt, het 
bedoelde verweer beantwoordt met de 
beschouwing dat de aan verweerster later 
bekend geraakte feiten « volledig n passen 
« in het feitenrelaas dat aanleiding gaf 
tot onmiddellijke afdanking >> ; 

W at het derde onderdeel betreft : 

Overwegende dat in plaats van« sedert 
het ontslag n, kennelijk moet gelezen 
worden « v66r het ontslag >> ; dat deze 
materiele vergissing geen aanleiding kan 
geven tot cassatie ; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen ; 

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

27 februari 1978.- 3e kamer.- Voor
zitter, de H. Gerniers, raadsheer waar
nemend voorzitter. - Ve1·slaggeve1·, de 
H. Janssens. - Gelijkluidende conclusie, 
de H. Lenaerts, advocaat-generaal. -
Pleiters, de HH. Houtekier en van Heeke. 

2e KAMER. - 28 februari 1978. 

AANSPRAKELIJKHEID (BUITEN 
OVEREENKOMST).- AANSPRAKE
LIJKHEID VAN DE OPDRACHTGEVER. -
FOUT DOOR DE AANGESTELDE TIJDENS 
ZIJN BEDIENING BEGAAN,- BEGRIP. 

Om de opdrachtgever voor een jotttieve daad 
van de aangestelde aansprakelijk te 
stellen, volstaat het dat die daad tijdens 
de bediening van de aangestelde is 
verricht en daarmee, al is het onrecht
streeks en occasioneel, verband houdt (1). 
(Art. 1384, derde lid, B.W.) 

(1) Cass., 27 maart 1944 (Bull. en Pas., 1944, 
I, 275); 9 april 1945 (ibid., 1945, I, 139); 
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(GAELENS, T. NAAMLOZE VENNOOTSOHAP 
«ROYALE BELGE » 

EN NAAMLOZE VENNOOTSOHAP 
« DE BIJ - DE VREDE ».) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 4 oktober 1977 door het Hof 
van Beroep te Gent gewezen ; 

I. In zoverre de voorziening gericht is 
tegen de beslissing op de tegen eiser 
ingestelde rechtsvordering van het open
baar ministerie : 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 1320, 1384 van het Burgerlijk 
Wetboek en 10 en volgende van de 
Arbeidswet van 16 maart 1971, 

doordat de rechters aannemen dat het 
feit dat het bestrafte wanbedrijf van 
onopzettelijke brandstichting zich voor
deed tijdens de middagonderbreking van 
het werk gedurende een uur, niet (( nood
zakelijk impliceert dat de beklaagde 
niet meer onder het toezicht was van zijn 
werkgever », en dit op grond van de 
enkele overweging dat eiser hem toe
gelaten had tijdens de middagonder
breking ter plaatse te blijven om zijn 
middagmaal te gebruiken, waaruit de 
rechters afleiden << dat ook tijdens die 
arbeidsonderbreking deze personeelsleden 
onder het toezicht stonden van hun 
werkgever », wat door de rechters niet 
strijdig geacht werd met de bepalingen 
van de Arbeidswet, het arbeidsreglement 
en het arbeidscontract betreffende de 
arbeidsduur vermits - aldus nog steeds 
dezelfde rechters- er tijdens die onder
breking geen arbeid moest verricht 
worden, 

te1·wijl de rechters aldus de conclusie 
van eiser niet beantwoorden waarin hij 
stelde : 1 o dat hijzelf geen enkele juri
dische bevoegdheid had om, tijdens de 
onderbreking van het arbeidscontract 
over de middag, zijn werklieden te 
gebieden of te verbieden ter plaatse te 
blijven, dit recht uitsluitend toebe
horend aan de eigenaar, vruchtgebruiker 

15 juni 1949 (ibid., 1949, I, 444); 14 januari 
1952 (ibid., 1952, I, 264); 13 november 1953 
(ibid., 1954, I, 185); 12 november 1954 
(ibid., 1955, I, 221); 30 september 1957 
(ibid., 1958, I, 61); 10 februari 1958 (ibid., 
1958, I, 635); 12 september 1960 en 10 maart 
1961 (ibid., 1961, I, 40 en 748); 23 januari 

of huurder van het pand waar de ver
anderingswerken moesten worden uitge
voerd, vermits het niet ging om een 
nieuwe bouwwerf die, tot de voor1opige 
oplevering, eigendom blijft van de aan
nemer en vermits de eventuele gedoog
zaamheid van de eigenaar, vrucht
gebruiker of huurder op dit stuk geen 
potentieel recht van gezag, leiding en 
toezicht creeert in de persoon van de 
gewone werkgever of aansteller ; 2° dat 
het toekennen aan eiser van een, zelfs 
!outer potentieel, recht van gezag, 1eiding 
en toezicht tijdens de arbeidsonder
breking van 's middags, noodzakelijker
wijze tot gevolg had dat de door de 
Arbeidswet, het arbeidsreglement en 
het arbeidscontract bepaalde arbeidsduur 
aanzienlijk overschreden werd en eiser 
aldus een veel uitgebreider bevelsrecht 
werd toegekend dan hem wettelijk en 
contractueel was toegemeten : 

Overwegende dat het arrest eiser 
burgerrechtelijk aansprakelijk verklaart 
voor de kosten van de strafvordering tot 
betaling waarvan het beklaagde, Goethals 
Ivan, veroordeelt, die het hem ten laste 
gelegde misdrijf van onopzettelijke 
brandstichting heeft gepleegd in de 
bediening waartoe eiser hem gebezigd 
had; 

Overwegende dat het arrest vaststelt 
dat de beldaagde brand had gesticht in 
de winkel waar hij in opdracht van zijn 
werkgever, eiser, schrijnwerk uitvoerde, 
door op een onbezonnen wijze een 
lucifertje aan te steken op een plaats waar 
een grote hoeveelheid white spirit was 
uitgespreid ; dat eiser niet betwist dat 
de beklaagde zijn aangestelde was en 
door hem gelast was schrijnwerk uit te 
voeren op de plaats van de feiten ; dat 
de beklaagde de feiten gepleegd heeft 
enkele minuten na 12 uur en dat volgens 
de bepalingen van de arbeidsovereen
komst het werk onderbroken werd van 
12 tot 13 uur; dat de beklaagde, evenals 
de andere bij de veranderingswerken 
van de winkel te werk gestelde werk
lieden, in de winkel gebleven was ; dat 
eiser hun dit had toegelaten ; 

Overwegende dat het arrest vervolgens 
oordeelt dat de onderbreking van het 

en 18 juni 1964 (ibid., 1964, I, 548 en 1065); 
7 februari en 12 mei 1969 (A1•r. cass., 1969, 
biz. 545 en 893); 27 februari 1970 (ibid., 1970, 
biz. 604); 21 april1971 (ibid., 1971, biz. 778); 
16 oktober 1972 (ibid., 1973, biz. 165); 
14 oktober 1974 (ibid., 1975, biz. 201) en 
25 oktober 1977, supra, biz. 258. 
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werk niet noodzakelijk impliceert dat de 
beklaagde niet meer onder het toezicht 
was van zijn werkgever, maar dat deze 
integendeel, nu hij het personeel had 
toegelaten gedurende die tijd wel in de 
winkel te blijven, op hen toezicht had en 
voor hen aansprakelijk bleef tegenover 
de eigenaar van de winkel ; dat het aldus 
antwoordt op het in het eerste onderdeel 
aangehaalde verweer van eiser ; 

Overwegende dat het arrest voorts nog 
oordeelt dat de omstandigheid dat de 
werklieden gedurende de middagonder
breking verder onder het toezicht van de 
werkgever stonden, geenszins tot gevolg 
heeft dat zij aldus een hoger aantal 
arbeidsuren presteerden dan in de ar
beidsovereenkomst bepaald was, nu zij 
tijdens die onderbreking geen arbeid 
moesten verrichten ; dat de rechters, door 
erop te wijzen dat de werklieden de 
toelating hadden gekregen om tijdens 
de middag op de plaats van het werk te 
blijven, uitsluiten dat zij daartoe het 
bevel hadden gekregen ; dat het arrest 
aldus antwoordt op het in het tweede 
onderdeel aangehaalde verweer ; 

Overwegende ten slotte dat het arrest 
uit de feitelijke omstandigheden die het 
vermeldt, wettelijk heeft kunnen afleiden 
dat de onrechtmatige daad, waardoor de 
schade werd veroorzaakt, verricht werd 
in de bediening van de beklaagde, in de 
zin van artikel 1384 van het Burgerlijk 
Wetboek; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen ; 

Over het tweede middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet en 1384 van het Burgerlijk 
Wetboek, 

doordat het arrest overweegt dat opdat 
het schadelijk feit bovendien ook ver
band zou houden met de dienstbetrek
king, en dus niet aileen tijdens de dienst
betrekking zou zijn gebeurd, het nood
zakelijk is, doch ook volstaat, dat de 
handeling verricht wordt << op de plaats 
waar de aangestelde het werk verricht 
waarvoor hij aangeworven werd en dat er 
tussen deze werkzaamheden en de schade
verwekkende handeling een verband 
bestaat dat onrechtstreeks en zelfs 
toevallig mag zijn "• 

terwijl, eerste onderdeel, de rechters 
daardoor aan artikel 1384 van het 
Burgerlijk W etboek een vereiste toe
voegen dat er niet kan uit afgeleid 
worden, namelijk dat het schadever
wekkend feit ook op de plaats van de 
uitvoering van het werk moet zijn 

voorgevallen, benevens het vereiste van 
rechtstreeks of onrechtstreeks verband 
met de arbeidsdaad ; 

tweede onderdeel, de beslissing van de 
rechters bovendien duister en dubbel
zinnig is, doordat zij aannemen dat het 
vereiste verband aanwezig is (2e vereiste) 
omdat het feit op de plaats van de 
contractuitvoering voorviel (I e vereiste) ; 
men aldus komt tot het besluit dat de 
rechters blijkbaar in werkelijkheid 
hebben willen beslissen dat er steeds 
voldoende verband bestaat tussen een 
schadeverwekkend feit en de arbeids
overeenkomst, zodra het feit geschiedt 
op de plaats waar de arbeidsovereen
komst uitgevoerd wordt ; nochtans naar 
de zin van artikell384 van het Burgerlijk 
Wetboek de plaats waar de schadelijke 
handeling gesteld wordt irrelevant is, als 
ze maar verricht wordt tijdens de dienst
uren en in verband met de diensttaak 
te brengen is, wat niet noodzakelijker
wijze inhoudt dat het moet gaan om een 
handeling die op de plaats van de uit
voering van het contract voorviel, doch 
wat wei noodzakelijkerwijze insluit dat 
het moet gaan om gevolgen van een 
handeling die de werkgever in enigerlei 
mate mag en kan bevelen : 

Overwegende dat, in antwoord op de 
door eiser in conclusie verdedigde stel
ling dat de door de beklaagde verrichte 
handeling geen verband hield met het 
werk waarvoor eiser hem in dienst had 
genomen, het arrest beslist dat bedoelde 
handeling er geen moet zijn « die de 
werkgever normaliter mag en kan be
velen "• maar dat het volstaat dat zij 
« door de aangestelde gesteld wordt op 
de plaats waar hij het werk verricht 
waarvoor hij aangeworven werd en dat 
tussen deze werkzaamheden en de schade
verwekkende handeling een verband 
bestaat dat onrechtstreeks en zelfs 
toevallig mag zijn " ; dat ten deze dat 
onrechtstreeks verband volgens het ar
rest bestaat, nu « de beklaagde de 
handeling op die plaats heeft kunnen 
verrichten omdat wegens de werken die 
hij aldaar uitvoerde hij na de onder
braking van het werk op het middaguur 
in de winkelruimte mocht blijven » ; 

Overwegende dat het arrest aldus niet 
als vereiste voor de toepasselijkheid van 
artikel 1384, derde lid, van het Burgerlijk 
Wetboek stelt dat de schade door de 
aangestelde moet worden veroorzaakt 
op de plaats waar hij het werk uitvoert 
waarvoor hij werd aangeworven, maar 
dat het daarentegen duidelijk en on-
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dubbelzinnig de stelling van eiser ver
werpt volgens welke de onreohtmatige 
daad tot de bediening zelf van de 
aangestelde moet behoren ; 

Dat het middel niet kan aangenomen 
worden; 

Over het derde middel, afgeleid uit de 
sohending van de artikelen 97 van de 
Grondwet en 1384 van het Burgerlijk 
Wetboek, 

doordat de reohters niet antwoorden 
op de opw.~rping van ei~.er ~at . elke 
oivielreohtehJke aansprakehJkheid, m .~e 
zin van artilwl 1384 van het BurgerliJk 
W etboek, wegvalt wanneer de aan~e
stelde een sohadeverwekkende handehng 
verrioht waardoor hij zioh totaal distan
tieert en afkeert van zijn aanstellende 
werkgever of zioh opstelt tegen hem ; 
door een dergelijke handeling te ver
riohten de aangestelde immers elk rede
lijk aanstellingsverband doorbreekt ; de 
reohters hierop niet hebben geantwoord 
en evenmin in feite vastgesteld dat de 
door de beklaagde verriohte handeling, 
namelijk het opzettelijk werpen van een 
brandend luoifertje, niettegenstaande 
voorafgaande verwittiging, op .. een met 
white spirit doordrenkt tapiJt, geen 
dergelijke handeling was : 

Overwegende dat het arrest het be
klaagde ten laste gelegde feit van onop
zettelijke brandstiohting bewezen ver
klaart op grond << dat de beklaagde 
onmiddellijk na het gebeuren bekende 
dat hij brand had gesticht in de winkel, 
waar hij in opdraoht van zijn werkgever 
Gaelens Hubert (thans eiser) sohrijnwerk 
uitvoerde, door op een onbezonnen wijze 
een luoifertje aan te steken op een plaats 
waar een grote hoeveelheid white spirit 
was uitgespreid geworden » ; 

Dat het hof van beroep aldus de 
redenen vermeldt waarom het van 
oordeel is dat beklaagde niet met opzet 
heeft gehandeld en het in het middel 
aangehaald verweer van eiser verwerpt, 
als zou beklaagde door het << opzettelijk 
werpen van een brandend luoifertje >> 

zioh in de door het middel gepreoiseerde 
situatie hebben geplaatst die het dienst
verband met eiser doorbreekt ; 

Dat het arrest zodoende dat verweer 
beantwoordt, regelmatig met redenen 
omkleed en meteen wettelijk gereoht
vaardigd is ; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen ; 

II. In zoverre de voorziening gerioht 

is tegen de beslissing op de tegen eiser 
ingestelde oivielreohtelijke vorderingen 

Overwegende dat eiser geen bijzonder 
middel aanvoert ; 

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

28 februari 1978.- 2e kamer.- Voor
zitter, Ridder de Sohaetzen, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - Verslaggever, 
de H. Delva. - Gelijkluidende conclusie, 
de H. Colard, advooaat-generaal. -
Pleiters, de HH. Lust (van de balie te 
Brugge) en L. Simont. 

2e KAMER. - 28 februari 1978. 

1o HERSTEL IN EER EN RECHTEN. 
- STRAFZAKEN. - VERBETERING EN 
GOED GEDRAG TIJDENS DE PROEFTIJD. 

BEOORDELINGSMACHT VAN DE 
KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTEL
LING. 

2° BEWIJS. - STRAFZAKEN. - G:m
VALLEN WAARIN DE WET GEEN BIJZON
DER BEWIJSMIDDEL VOORSCHRIJFT. -
0NAANTASTBARE BEOORDELING DOOR 
DE FEllTENRECHTER. 

3o REDENEN VAN DE VONNISSEN 
EN ARRESTEN.- STRAFZAKEN.
STRAFVORDERING. - RECHTER DIE 
BEPAALDEl BEWIJSMIDDELEN ALS OVElR
TUIGENDER BESCHOUWT DAN ANDERE. 
- GEEN CONCLUSIE. - GEEN VElR
PLICHTING VOOR DE RECHTER DEZE 
BElOORDELING TE MOTIVEREN. 

1 o De kamer van inbeschuldigingstelling 
die beslist over een verzoek tot he1·stel in 
eer en rechten, oordeelt op onaantastbare 
wijze of de veroordeelde tijdens de 
proejtijd blijk heejt gegeven van ve1•bete
ring en van goed gedrag is geweest (1). 
(Art. 624 Sv., gewijzigd bij art. 7 wet 
van 7 april 1964). 

2o In strajzaken, wanneer de wet geen 

(1) Cass., 13 juni 1960 (Bull. en Pas., 1960, 
I, 1175), 4 september 1961 (ibid., 1962, I, 13), 
17 september 1962 (ibid., 1963, I, 70) en 
20 juni 1966 (ibid., 1966, I, 1352). 
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bijzonder bewijsmiddel voorschrijft, be
oordeelt de rechter in feite en derhalve op 
onaantastbare wijze de bewijswaarde 
van de hem overgelegde gegevens (1). 

30 Bij ontstentenis van een conclusie dien
aangaande, is de rechte1· niet ve1-plicht 
de redenen aan te geven waarom hij 
bepaalde bewijsmiddelen als ovm·tuigen
der beschouwt dan andm·e (2). (Art. 97 
Grondwet.) 

(D:EJ RUA.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 16 november 1977 door het 
Hof van Beroep te Antwerpen, kamer van 
inbeschuldigingstelling, gewezen ; 

Overwegende dat het arrest het ver
zoek van eiseres tot herstel in eer en 
rechten afwijst op grond dat « door de 
stukken van het dossier wordt aange
toond dat verzoekster geen blijk heeft 
gegeven van verbetering en van goed 
gedrag tijdens de proeftijd, zoals opgelegd 
door de bepalingen van artikel 624 van 
het Wetboek van Strafvordering; uit de 
verklaringen van verzoekster ter terecht
zitting van 19 oktober 1977 voor het 
hof van beroep blijkt dat zij niet voldoet 
aan de verplichting tot bijdrage in 
onderhouds-, opvoedings- en behande
lingskosten ten aanzien van haar twee 
minderjarige kinderen, Merckx Patrick 
en Rudi, zoals bepaald door het vonnis 
van de jeugdrechter gewezen op 6 maart 
1969 )) ; 

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

van de artikelen 154 en 189 van het 
W etboek van Strafvordering, 

doordat het arrest, door te overwegen 
dat « door de stukken van het dossier 
wordt aangetoond dat verzoekster geen 
blijk heeft gegeven van verbetering en 
van goed gedrag tijdens de proeftijd », 
alle bewijswaarde ontneemt aan het 
proces-verbaal van de politie te Boom 
nr. 3798 van 13 december 1976, waaruit 
het tegengestelde blijkt, 

(1) Cass., 21 december 1977 en 7 februari 
1978, supra, blz. 495 en 676; raadpl. cass., 
3 januari 1978, supra, blz. 516. 

(2) Cass., 20 december 1977, sup1•a, blz. 491; 
raadpl. cass., 3 januari 1978, supra, blz. 516. 

terwijl in voormeld proces-verbaal 
letterlijk wordt geschreven: << Als schoon
maakster zou zij wel voldoening schenken 
.. . Haar eigen huishouding verricht zij 
naar behoren en er is een goede verstand
houding in het gezin ... Uiterst zelden in 
een herberg ... Nooit vastgesteld dat zij 
in dronken toestand verkeerde . . . Geen 
slechte reputatie in de buurt ... Wijzelf 
hadden nooit last met verzoekster ... Zij 
blijkt zich behoorlijk te gedragen ... 
Aangaande haar burgertrouw zijn geen 
ongunstige elementen bekend >> ; 

het tweede, afgeleid uit de schending 
van de artikelen 97 van de Grondwet, 
154, 190, 211 en 624 van het Wetboek 
van Strafvordering, 

doordat het arrest oordeelt dat eiseres 
« niet voldoet aan de verplichting van 
bijdrage in de onderhouds-, opvoedings
en behandelingskosten ten aanzien van 
haar ... kinderen », zonder de verklaring 
van eiseres - zowel ter zitting van het 
hof van beroep op 19 oktober 1977 als 
aan de politie te Boom op 21 maart 1977, 
zoals blijkt uit het proces-verbaal van 
deze politie nummer 67 5 van zelfde 
datum, - in aanmerking te nemen, 
waarin wordt voorgehouden dat eiseres 
niet op de hoogte was van het te haren 
laste uitgesproken vonnis van de jeugd
rechtbank, waarbij haar de verplichting 
werd opgelegd vijf frank per dag en per 
kind als onderhoudskosten voor haar 
kinderen te betalen : 

Overwegende dat de kamer van inbe
schuldigingstelling, beslissende over een 
verzoek tot herstel in eer en rechten, op 
onaantastbare wijze in feite oordeelt of 
de veroordeelde tijdens de proeftijd 
blijk heeft gegeven van verbetering en 
van goed gedrag is geweest ; 

Overwegende dat, wanneer, zoals ten 
deze, de wet in strafzaken geen bijzonder 
bewijsmiddel oplegt, de rechter onaan
tastbaar in feite de bewijswaarde beoor
deelt van hem overgelegde gegevens ; dat, 
bij gebrek aan conclusie hieromtrent, 
de rechter niet verplicht is de redenen 
aan te geven waarom hij bepaalde 
bewijsmiddelen als overtuigender be
schouwt dan andere ; 

Dat, voor het overige, uit de stukken 
waarop het Hof vermag acht te slaan 
niet blijkt dat eiseres tijdens de terecht
zitting van 19 oktober 1977 van de kamer 
van inbeschuldigingstelling een verkla
ring zou hebben afgelegd zoals weer
gegeven in het tweede middel ; 

Dat de middelen niet kunnen aange
nomen worden ; 
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En overwegende dat de substantiele of 
op straffe van nietigheid voorgeschreven 
rechtsvormen in acht zijn genomen en 
de beslissing overeenkomstig de wet is 
gewezen; 

Om die redenen, verwerpt de voor
ziening. 

28 februari 1978.- 2e kamer.- Voor
zitter, Ridder de Schaetzen, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - Verslaggever, 
de H. Delva. - Gelijkluidende conclusie, 
de H. Tillekaerts, advocaat-generaal. -
Pleiter, de H. Jan Lenaerts (van de balie 
te Antwerpen). 

2e KAMER.- 28 februari 1978. 

VOORZIENING IN CASSATIE. 
VoRM. - STRAFZAXEN. - VooRZIE· 
NING VAN DE VRIJWILLIG TUSSEN • 
GEKOMEN VERZEKERAAR VAN DE BUR· 
GERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID 
VAN DE BEKLAAGDE INZAKE MOTOR· 
RIJTUIGEN. - VOORZIENING NIET BE· 
TEKEND.- NIET·ONTVANKELIJKHEID, 

Niet ontvankelijk is het cassatieberoep 
van de verzekeraar van de burger
rechtelijke aansprakelijkheid van de 
beklaagde inzake motorrijtuigen, die 
voor het strajgerecht vrijwillig is tussen
gekomen, wanneer de voorziening niet 
is betekend aan de pa1·tijen tegen wie ze 
gericht is (1). (Art. 418 Sv.) 

(NAAMLOZE VENNOOTSCHAP 
« ALGEMENE VERZEKERINGEN VAN 1830 », 

T, STEVENS EN CONSORTEN.) 

Met de notitie overeenstemmend 
arrest. 

28 februari 1978.- 2e kamer.- Vom·
zitter, Ridder de Schaetzen, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - Verslaggever, 
de H. Soetaert. - Gelijkluidende con-

(1) Cass., 22 februari 1977 (A1'1'. cass., 
1977, biz. 679). 

(2) Cass., 28 februari 1977 (A1'1'. cass., 
1977, biz. 695). Wanneer het cassatieberoep 
echter ook werd ingesteid tegen de beslissing 

clusie, de H. Tillekaerts, advocaat
generaal. 

2e KAMER. - 28 februari 1978. 

VOORZIENING IN CASSATIE. 
STRAFZAKEN.- STRAFVORDERING. 
VOORZIENING VAN DE BEKLAAGDE. -
0VERLIJDEN VAN DE BEKLAAGDE. -
VOORZIENING DIE GEEN BESTAANS· 
REDEN MEER HEEFT. 

Door het overlijden van de beklaagde tijdens 
het cassatiegeding heeft de door hem tegen 
de beslissing op de strajvordering inge
stelde voorziening geen bestaans1·eden 
meer (2). (Art. 20 wet van 17 april 
1878). 

(PARYS.) 

ARREST. 

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

Overwegende dat het arrest slechts 
uitspraak doet over de tegen eiseres 
ingestelde strafvordering ; 

Overwegende dat uit een uittreksel van 
de registers van de burgerlijke stand 
van de stad Gent blijkt dat eiseres Parys 
Simonna op 26 november 1977 te Gent 
overladen is ; 

Dat ten gevolge van het overlijden 
van de veroordeelde de voorziening geen 
reden van bestaan meer heeft ; 

Om die redenen, zegt dat de voorzie
ning geen reden van bestaan heeft ; laat 
de kosten ten laste van de Staat. 

28 februari 1978.- 2e kamer.- Voor
zitte1', Ridder de Schaetzen, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - Vm·slaggevm·, 
de H. Lebbe.- Gelijkluidende conclusie, 
de H. Tillekaerts, advocaat-generaal. 

op de tegen de bekiaagde ingesteide burger· 
lijke rechtsvordering, behoudt de door hem 
ingesteide voorziening, wat deze Iaatste 
beslissing betreft, een bestaansreden, zoais 
blijkt uit het genoemde arrest. 
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2" KAMER. - 28 februari 1978. 

1° VOORLOPIGE HEOHTENIS. 
KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTEL
LING DIE, NA VERWIJZING DOOR HET 
HOF VAN 0ASSATIE, BESLIST OVER DE 
HANDHAVING VAN DE VOORLOPIGE 
HECHTENIS.- GEEN TERMIJN VOOR DIE 
BESLISSING. 

2° VOORLOPIGE HEOHTENIS. -
HANDHAVING VAN DE VOORLOPIGE 
HECHTENIS.- WET VAN 20APRIL I874, 
ARTIKEL 5.- BEZWAREN.- REDEN
GEVING.- BEGRIP. 

I 0 Germ enkele wettelij ke bepaling schrijft 
de termijn voo1· waarbinnen de kamer 
van inbeschuldigingstelling, na verwij
zing door het Hof van Oassatie, over de 
handhaving van het bevel tot aanhouding 
moet beslissen ( l). 

2° Hoewel de onderzoeksgerechten, ingeval 
zij de voorlopige hechtenis handhaven, 
hun beslissing met redenen moeten 
omkleden, zoals zulks is voo1•geschreven 
bij a1·tikel 5 van de wet van 20 april1874, 
zijn zij evenwel, bij gebrek aan een 
conclusie dienaangaande, niet ve1·plicht 
bovendien uitdrukkelijk vast te stellen 
dat er voldoende bezwaren aanwezig zijn ; 
wanneer in conclusie het bestaan van 
deze bezwaren wordt betwist, antwoorden 
deze gerechten regelmatig op de conclusie 
door vast te stellen dat zodanige bezwa1·en 
wel bestaan ( 2). 

(VITERISI.) 

ARREST. 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 27 januari 1978 op verwijzing 
door het Hof van Beroep te Brussel, 
kamer van inbeschuldigingstelling, ge
wezen; 

Gelet op het arrest door het Hof op 
20 december I977 gewezen (3); 

(1) Cass., 20 augustus 1975 (A?'?'. cass., 
1975, biz. 1191) en de noten 1 en 2. 

(2) Oass., 4 januari 1977, 14 juni 1977 en de 
conciusie van Advocaat-generaai Lenaerts, 
en 20 juli 1977 (Arr. cass., 1977, biz. 478, 
1058 en 1131). 

(3) Dit arrest werd niet gepubliceerd. 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, I, 6, 7, IO, II, I9 en 20 van 
de wet van 20 aprili874 op de voorlopige 
hechtenis, 5, § 3, en 5, § 4, van het Verdrag 
van Rome van 4 november I950 tot 
bescherming van de rechten van de mens 
en de fundamentele vrijheden, 

doordat het arrest beslist dat de termijn 
van vijftien dagen, bepaald bij artikel 20 
van de wet van 20 april I874 op de 
voorlopige hechtenis, niet toepasselijk 
is nadat het Hof van Oassatie een arrest 
van de kamer van inbeschuldigingstelling 
van een hof van beroep in zake voorlopige 
hechtenis heeft vernietigd en de zaak 
heeft verwezen naar een ander rechts
college in hager beroep, meer nog dater, 
in dit geval, hoegenaamd geen termijn 
door enige wet bedongen is, 

terwijl, in dit geval, er geen enkele 
termijn meer zou bestaan, en de rechters 
in hager beroep de behandeling van de 
bevestiging of handhaving van het bevel 
tot aanhouding ten eeuwigen dage zouden 
kunnen uitstellen, zonder dat hierop, 
in rechte en gerechtelijk, enige sanctie zou 
staan; 

en te1·wijl zodanige affirmatie voorzeker 
een miskenning is van de " redelijke 
termijn ll of "korte termijn ll van arti
kel 5, § 3, en artikel 5, § 4, van het 
genoemd Verdrag van Rome van 4 no
vember I950, verdrag dat zich, als 
Belgische wet, opdringt en dat, als 
supranationale wet, zelfs de voorrang 
heeft op artikel 20 van de wet van 
20 april 1874 op de voorlopige hechtenis, 
welke ook de interpretatie van dit 
artikel 20 moge zijn, zodat het arrest 
niet mocht zeggen dat de kamer van 
inbeschuldigingstelling van het hof van 
beroep, wat de termijn betreft, door geen 
enkele andere bepaling was gehouden, 
en evenmin mocht zeggen dat zulke 
termijn door geen enkele andere bepaling 
wordt vastgesteld : 

Overwegende dat het arrest beslist dat 
eiser ten onrechte voorhoudt dat de 
termijn van vijftien dagen, bepaald bij 
artikel 20 van de wet van 20 april I874, 
thans overschreden is en hij hierom in 
vrijheid dient gesteld te worden, daar de 
termijn waarbinnen het rechtscollege in 
hoger beroep, na verwijzing van het Hof 
van Oassatie, uitspraak moet doen, noch 
door voorvermelde bepaling, noch door 
enige andere bepaling wordt vastgesteld ; 

Overwegende dat het arrest aldus de 
in het middel vermelde artikelen van de 
wet van 20 april I874 juist toepast; dat 
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het ook niet de artikelen 5, § 3, en 5, § 4, 
van het V erdrag tot bescherrning van de 
rechten van de mens en de fundarnentele 
vrijheden schendt, nu deze artikelen 
irnrners geen bepaalde terrnijn vast
stellen voor de behandeling van de 
onderwerpelijke aangelegenheid, maar er 
zich toe beperken te verkondigen dat de 
gearresteerde verdachte het recht heeft 
binnen een << redelijke » terrnijn berecht 
te worden of hangende het proces in 
vrijheid te worden gesteld, en dat hij 
het recht heeft voorziening te vragen bij 
de rechter opdat deze op << korte » terrnijn 
beslist over de wettigheid van de gevan
genhouding ; 

Overwegende dat het rniddel aanvoert 
dat de beslissing van het arrest nochtans 
tot een schending van de laatstbedoelde 
voorschriften zou kunnen leiden indien 
de karner van inbeschuldigingstelling 
de behandeling van de zaak <<ten eeuwi
gen dage » zou uitstellen ; dat het rniddel 
echter niet aanvoert dat deze veronder
stelling, welke overigens volledig de 
voorschriften van artikel 5 van de wet 
van 20 april 1874 over het hoofd ziet, 
zich voordoet in het huidig geding, 
waarin de Raadkarner te Hasselt op 
4 november 1977 de hechtenis hand
haafde, de Karner van Inbeschuldiging
stelling te Antwerpen op 18 november 
1977 over het hoger beroep van eiser 
besliste, het Hof van Cassatie op 20 de
cember 1977 op het cassatieberoep van 
eiser besliste en ten slotte de Karner van 
Inbeschuldigingstelling te Brussel bij 
het bestreden arrest statueerde na ver
wijzing; 

Dat het rniddel niet kan worden aan
genornen; 

Over het tweede en het derde rniddel 
sarnen, 

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

doordat het arrest, door te overwegen 
<< dat er tegen verdachte schuldaanwij
zingen bestaan dat hij 155 valse facturen 
voor een totaal bedrag van rneer dan 
acht rniljoen heeft opgesteld of doen 
opstellen met bedrieglijk opzet >> en << dat 
er eveneens schuldaanwijzingen bestaan 
dat hij, als gefailleerde handelaar, een 
gedeelte van zijn activa verduisterd of 
verborgen heeft », eisers conclusie niet 
beantwoordt waarin hij betoogde dat het, 
in feite, onrnogelijk was << dat belangrijke 
fondsen zouden verdwenen zijn >> en 
zulks werd bevestigd door een deskun
digenverslag opgesteld ten verzoeke van 
de curatoren en dat de valsheden in 

geschriften, zoals de beweerde << 155 valse 
facturen voor een totaal bedrag van rneer 
dan acht rniljoen », fiscale overtredingen 
en overtredingen van de wetgeving van 
de Rijksdienst voor Maatschappelijke 
Zekerheid zijn, die zelfs geen uitdoving 
door transactie uitsluiten, en verder dat 
deze speciale wetgevingen de arti
kelen 193 en volgende van het Straf
wetboek niet toepasselijk rnaken ; 

en doordat de overweging van het arrest, 
volgens welke << de rechtsrnacht ten 
gronde gebeurlijk de kwalificatie zal 
nader vastleggen >> geen antwoord kan 
uitrnaken op het vlak van de voorlopige 
hechtenis, nude rnogelijk lichtere kwalifi
catie, volgens bijzondere wetgevingen 
die de transactie toelaten, uiteraard 
invloed uitoefent op de << ernstige en 
uitzondelijke ornstandigheden, die de 
openbare veiligheid raken », waarop de 
handhaving van de voorlopige hechtenis 
rnoet steunen, en het arrest, op de 
conclusie van verzoeker in cassatie 
rninstens had dienen te antwoorden of 
zulke lichtere kwalificatie denkbaar was, 
en welke gevolgen hieruit zouden voort
vloeien voor de << ernstige en uitzonder
lijke ornstandigheden die de openbare 
veiligheid raken >> ; 

het dm·de, afgeleid nit de schending van 
de artikelen 97 van de Grondwet, I, 6, 7, 
10, 11, 19 en 20 van de wet van 20 april 
1874 op de voorlopige hechtenis, 

doordat het arrest gewaagt van << vol
doende bezwaren », 

te?'Wijl deze twee woorden enkel betrek
king kunnen hebben op de verwijzing 
van een verdachte naar de rechtbank, en 
geenszins terug te vinden zijn in de 
hierboven geciteerde wetsartikelen betref
fende de voorlopige hechtenis ; de hand
having van deze voorlopige hechtenis 
onderworpen is aan de conditie van 
<< ernstige en uitzonderlijke ornstandig
heden die de openbare veiligheid raken », 
en daartoe niet enkel « voldoende bezwa
ren >> geenszins in aanrnerking kornen, 
doch zelfs niet de zwaarwichtigheid van 
de feiten, zodat, door het inroepen, aan 
de ene kant, van « ernstige en uitzonder
lijke ornstandigheden die de openbare 
veiligheid raken », en, aan de andere kant, 
het rneer precies aanhalen van « vol
doende bezwaren », het arrest tot een 
assirnilatie is overgegaan die de aange
duide wetsbepalingen schendt : 

Overwegende dat, hoewel de onder
zoeksgerechten, ingeval zij de voorlopige 
hechtenis handhaven, hun beslissing met 
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redenen moeten omkleden, zoals zulks 
is voorgeschreven bij artikel 5 van de wet 
van 20 april 1874, hetgeen ten deze is 
geschied, zij evenwel, bij gebrek aan een 
conclusie desaangaande, niet verplicht 
zijn bovendien uitdrukkelijk vast te 
stellen dat er voldoende bezwaren aan
wezig zijn; 

Dat wanneer in een conclusie het 
bestaan van deze bezwaren wordt betwist, 
deze gerechten regelmatig de conclusie 
beantwoorden door vast te stellen, zoals 
ten deze, dat dergelijke bezwaren aan
wezig zijn; 

Overwegende dat, nu het arrest vast
stelt dat er voldoende bezwaren aanwezig 
zijn voor de feiten zoals ze in het bevel 
tot aanhouding werden omschreven, het 
niet nader behoefde te antwoorden op de 
conclusie waarin eiser voorhield dat de 
feiten hoogstens zouden kunnen aanlei
ding geven tot een omschrijving van 
minder zwaarwichtige aard ; dat het 
tweede middel, dat het arrest verwijt 
de conclusie desbetreffend niet te hebben 
beantwoord, strijdig voorkomt met het 
derde middel waarin wordt aangevoerd 
dat de zwaarwichtigheid van de feiten 
geen belang heeft ; 

Dat de middelen niet kunnen worden 
aangenomen ; 

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

doordat het arrest opwerpt '' dat de 
vereisten van de openbare veiligheid 
dienen getoetst aan de door verdachte 
voorgelegde familiale toestand », hierbij 
wijzend op de uiteenzetting welke eiser 
verstrekt betreffende de ellendige situatie 
waarin ·!lijn zwaar zieke vrouw en zijn 
vier jonge kinderen zich in Italie 
bevinden, waaruit het hof van beroep 
slechts onthoudt '' dat verdachte nog 
steeds belangen heeft in Italie, zijn 
geboorteland >> en '' dat zijn echtgenote 
en kinderen er vertoeven », zodat aldus 
het door eiser voorgelegd middel, geput 
uit de lamentabele conditie van zijn 
familie in Italie en uit de noodzakelijk
heid haar dringend ter hulp te springen, 
tegen hem wordt gekeerd, 

terwijl het arrest niet antwoordt op de 
uitgebreide opwerpingen van eiser, 
betrekking hebbend op de wrede positie 
waarin deze familie zich bevindt en op de 
'' elementaire menselijkheid » waaraan 
zijn voorlopige invrijheidstellirig zou 
beantwoorden : 

Overwegende dat uit de in het middel 

opgenomen overwegingen blijkt dat het 
arrest de door eiser in het voordeel van 
een invrijheidstelling ingeroepen per
soonlijke omstandigheden afweegt tegen 
de ernstige en uitzonderlijke omstandig
heden die in het belang van de openbare 
veiligheid de verdere voorlopige hechtenis 
eisen, maar meer gewicht toekent aan de 
laatstbedoelde omstandigheden ; dat het 
arrest aldus eisers conclusie beantwoordt ; 

Dat het middel feitelijke grondslag · 
mist; 

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

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

28 februari i978.- 2e kamer.- Voor
zitter, Ridder de Schaetzen, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - V erslaggever, 
de H. Versee. - Gelijkluidende conclusie, 
de H. Tillekaerts, advocaat-generaal. -
Pleite1·, de H. Speyer (van de balie te 
Antwerpen). 

2e KAMER. - 1 maart 1978. 

1° INKOMSTENBELASTINGEN. 
RAMING VAN D~ BELASTBARE GROND
SLAG BIJ VERGELIJKING MET SOORT-
GELIJKE BELASTINGPLIOHTIGEN. 
WETBOEK VAN DE INKOMSTENB:E;LAS
TINGEN, ARTIKEL 248. - DE ADMINIS
TRATIE MOET REKENING HOUD~N MET 
DE BIJZOND~RE KENMERKEN VAN D~ 
~RGELEKEN BEDRIJVEN. 

2° INKOMSTENBELASTINGEN. 
RAMING VAN DE BELASTBARE GROND
SLAG BIJ VERGELIJKING MET SOORT
GELIJKE BELASTINGPLICHTIG~N. - T~R 
ZAKE DIENEN EN BEWIJSWAARDE VAN 
DE VERGELIJKINGSPUNTEN.- 0NAAN
TASTBARE B~OORD~LING DOOR DE FEI
TENR~CHTER. 

1° W anneer de administratie, bij gebrek 
aan bewijskrachtige gegevens, de belast
ban winsten mamt bij vergelijking 
met soortgelijke belastingplichtigen, moet 
zij rekening houden met de bijzondere 
kenmerken van de vergeleken bedrijven 
en met name, naar gelang van het geval, 
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met· de in artikel 248 van het W etboek 
van de I nkometenbelastingen vermelde 
gegevens. 

2o De jeitenrechter beoordeelt op onaantast
bare wijze of de voor de vaststelling van 
de bedrijjsinkomsten van een belasting
plichtige gekozen vergelijkingspunten ter 
zake dienen en bewijskrachtig zijn (1). 
(Art. 248 W.I.B.) 

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

ARREST (vertaling). 

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

Over het middel afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 246 en 248, inzon
derheid § 1, van het. Wetboek van 
Inkomstenbelastingen, 

doordat eiser in zijn verhaal bij het hof 
van beroep heeft doen gelden " dat de 
directeurs van Brabant aannemen dat 
een dag op vijf (( onnuttig)) is (wegens 
herstellingen, sluiting van de cafes, 
verlofdagen en diverse redenen) ; dat de 
toestand in Brabant uiteraard dezelfde 
is als in . Henegouwen ; dat verzoeker 
(thans eiser) toestellen exploiteert in 
Waals-Brabant, net als zijn Brusselse 
collega's », waarna eiser, na inzage van 
het administratief dossier, dat middel 
verder uitgewerkt heeft en in zijn con
clusie heeft aangevoerd " dat de verge
lijking met de soortgelijke belasting
plichtigen niet oordeelkundig is gebeurd ; 
dat men immers kan vaststellen dat, 
enerzijds, voor de belastingplichtige 
nr. 12.298, 62.453 frank " onnuttige 
belastingen » in aanmerking genomen 
werden, zegge 7,5 percent van het totaal 
bedrag van de " betaalde belastingen >>, 
en voor de belastingplichtige nr. 8250, 
59.650 frank " oru;mttige belastingen », 
of 11,5 percent van de cc betaalde belas
tingen >>, waarbij de coefficient 6,8 enkel 
toepasselijk is op <;J.e cc nuttige belas
tingen », en dat, anderzijds, ten aanzien 
van verzoeker, de coefficient 6,08 werd 
toegepast op 4.392.489 'frank cc nuttige 
belastingen » nadat slechts 6.261 frank 
of 0,02 percent cc improductieve belas
tingen >> werden afgetrokken; ( ... ) dat 

(1) Cass., 6 september 1973 (.Arr. cass., 
1974, blz. 15). 

CASSATIE, 1978. - 25 

bijgevolg, om tot een deugdelijke verge
lijking te komen, een onderscheid moet 
gemaakt worden tussen de door verzoeker 
opgebrachte cc nuttige belastingen >> en 
cc onnuttige belastingen >> ; dat om ten 
aanzien van verzoeker een vergelijkbaar 
bedrag cc nuttige belastingen >> te be
komen, men eerst 11,5 percent cc on
nuttige belastingen >> moet aftrekken 
van het bedrag van de door hem betaalde 
belastingen >>, welk middel het arrest 
verwerpt op grand cc dat het bepalen 
van de belastbare grondslag met toepas
sing van artikel 248 van het W etboek 
van de Inkomstenbelastingen, een ze
kere vergelijkingsvrijheid onderstelt, daar 
de winsten van de gelijksoortige belas
tingplichtigen onvermijdelijk afwijkingen 
vertonen ; dat artikel 248 van het 
Wetboek trouwens voorschrijft dat bij de 
bepaling van de winsten van de belasting
plichtige, de bijzondere omstandigheden 
die te zijnen aanzien gelden, moeten in 
acht genomen worden ; dat verzoeker de 
administratie dan ook ten onrechte 
aanwrijft dat zij bij de bepaling van het 
bedrag van de nuttige belastingen te 
zijnen aanzien, nagalaten heeft een zelfde 
percent on;nuttige belastingen af te 
trekken als ten aanzien van de belasting~ 
plichtige nr. 8250 ; dat verzoeker het 
bewijs niet levert noch aanbiedt dat 
tijdens het litigieu.ze aanslagjaar de 
onnuttige belastingen meer hebben be
dragen dan de som van 6.261 frank die 
door de administratie afgetrok:l!::en werd 
en bepaald werd naar gelang van de 
datum waarop de belastingen betaald 
werden en van de datum waarop de 
toestellen in gebruik werden genomen .. ·. ; 
dat de verschi.llen . die werden geconsta
teerd in de verhoudingen tussen de 
nuttige en de betaalde belastingen kunnen 
voortkomen uit een verschil ir). exploitatie 
en dat verzoeker derhalve ten onrechte 
betoogt dat de verschillen waarop hij 
wijst bij de afgetrokken percentages van 
onnuttige belastingen aantonen dat de 
vergelijking niet oordeelkundig is ge
beurd », 

terwijl, wanneer de administratie de 
belastbare grondslag bepaalt bij toepas
sing van artikel248 van het Wetboek van 
de Inkomstenbelastingen en daarbij een 
door de vergelijking opgeleverd gegeven 
terzijde stelt, zij zelf dient te bewijzen dat 
er aan de zaak eigen omstandigheden 
bestaan die dat verantwoorden, en zij 
te dezer zake met name zelf diende te 

. bewijzen dat ook al werden de betaalde 
belastingen slechts verminderd met een 
kleiner bedrag onnuttige belastingep. dan 
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voor de vergeleken belastingsplichtigen 
ward geconstateerd, eiser niettemin een 
zelfde rendementscoefficient heeft ver
wezenlijkt als die vergeleken belastings
plichtigen ; waaruit volgt dat het arrest, 
door het tegenovergestelde te beslissen; 
de wettelijke orde van de bewijslast 
omkeert en niet wettelijk verantwoordt 
dat de belastbare grondslag door de 
administratie conform de wet ward 
vastgesteld : 

Overwegende dat wanneer de adminis
tratis, bij gebreke van bewijskrachtige 
gegevens, de belastbare willsten raamt 
volgens de vergelijkingsmethode, zij 
krachtens artikel 248 van het W etboek 
van de Inkomstenbelastingen, volgens het 
geval, de bijzondere omstandigheden van 
de vergeleken bedrijven dient in acht te 
nemen ; dat de rechter op onaantastbare 
wijze en in feite beoordeelt of, wegens 
omstandigheden eigen aan de zaak, 
dergelijke bijzonderheden in aanmerking 
dienen genomen te worden om tot een 
oordeelkundige raming van de winsten 
te komen; 

Overwegende dat eisers ontvangsten 
geraamd werden door een bij de verge
lijkingsmethode bepaalde coefficient toe 
te passen op het door eiser tijdens dat 
aanslagjaar -betaalde bedrag aan jaar
lijkse forfaitaire belastingen op auto
:i:natische vermakelijkheidstoestellen die 
in voor het publiek toegankelijke plaatsen 
worden uitgezet ; 

Overwegende dat de administratis 
evenwel van dat belastingsbedrag niet 
aileen de belastingen afgetrokken heeft 
die eiser betaald had voor de door hem 
tijdens het aanslagjaar verkochte toe
stellen, maar ook nog dat deal van de 
belastingen dat zij als improductief of 
onnuttig beschouwde omdat het betrek
king had op toestellen die na de aanvang 
van een trimester in gebruik warden 
gesteld, een omstandigheid waarmee geen 
rekening wordt gehouden bij het vast
stellen van de verschuldigde belasting ; 

Dat het arrest in verband daarmee 
vaststelt dat eiser « het bewijs niet levert 
noch aanbiedt dat tijdens het litigieuze 
aanslagjaar de onnuttige belastingen 
meer hebben bedragen dan de 6.261 frank 
die door de administratie werden afge
trokken ''; 

Dat ook al werd in de vergelijkings
bedrijven of in sommige daarvan, de op 
eiser toegepaste verhouding tussen belas
tingen en ontvangsten slechts bekomen 
na aftrek van een groter percentage 
« onnuttige '' belastingen dan in eisers 
bedrijf het geval was, het arrest op 

grond van een feitelijke beoordeling van 
de zaak en zonder de wettelijke orde van 
de bewijslast om te keren, heeft kunnen 
beslissen dat om de regels van artikel 248 
van het Wetboek van de Inkomstenbelas
tingen oordeelkundig toe te passen met 
inachtneming van de bijzondere exploi
tatieomstandigheden van eisers bedrijf 
tijdens het bedoelde aanslagjaar, geen 
hoger bedrag << onnuttige '' belastingen 
in aanmerking diende genomen te worden 
dante dezen behoorlijk werd vastgesteld ; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen ; 

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

1 maart 1978. - 2e kamer. - Voor
zitter, Baron Richard, voorzitter. -
Verslaggevcr, Baron Vin9otte. - Gelijk
luidende conclusie, de H. Charles, advo
caat-generaal. - Pleiters, de HH. Maes 
en Baltus (van de balie te Brussel), en 
Fally. 

2e KAMER. - 1 maart 1978. 

1° INKOMSTENBELASTINGEN. 
WETBOEK VAN DE lNKOMSTENBELAS
TINGEN. - PERSONENBELASTING. -
BEDRIJFSINKOMSTEN. - BATEN vAN 
VRIJE BEROEPEN, AMBTEN, POSTEN OF 
ANDERE WINSTGEVENDE BEZIGHEDEN. 
- WETBOEK VAN DE !NKOMSTEN
BELASTINGEN, ARTIKEL 30, TWEEDE 
LID, 1°.- VERMEERDERINGEN VOORT
VLOEIENDE UIT MEERW AARDEN VER
WEZENLIJKT OP ACTIVA DIE WORDEN 
AANGEWEND VOOR HET UITOEFENEN 
VAN HET BEDRIJF.- BEGRIP. 

2° INKOMSTENBELASTINGEN. 
STELSEL v66R HET WETBOEK VAN DE 
lNKOMSTENBELASTINGEN.- BEDRIJFS
BELASTING. - Q-ECOORDINEERDE WET
TEN BETREFFENDE DE INKOl\!I;STEN
BELASTINGEN, ARTIKEL 27, § 1. -
ACTIVA DIE IN EEN NIJVERHEIDS-, 
HANDELS- OF- LANDBOUWBEDRIJF ZIJN 
GESTOKEN.- BEGRIP. 

3° INKOMSTENBELASTINGEN. 
WETBOEK VAN DE lNKOMSTENB-ELAS
TINGEN. - PERSONENBELASTING. -
BEDRIJFSINKOMSTEN. - BATEN VAN 
VRIJE BEROEPEN, AMBTEN, POSTEN OF 
ANDERE WINSTGEVENDE BEZIGHEDEN. 
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GOEDEREN DOOR EEN ADVOOAAT 
VOOR BEDRIJFSDOELEINDEN AANGE
WEND. - WETBOEK VAN DE lN
KOMSTENBELASTINGEN, ARTIKEL 30, 
TWEEDE LID, 1°. - ARREST DAT 
BESLIST DAT DE V:ElRMEERDERINGEN 
DIE VOORTVLOEIEN UIT MEERWAARDEN 
V:ElRW:ElZENLIJKT OP DIE GOEDEREN 
BELASTBARE BATEN ZIJN. - ARREST 
WAARIN NIET WORDT VASTGESTELD DAT 
DIE GOEDEREN AAN ALLE RISIOO'S VAN 
HET BEDRIJF ZIJN ONDERWORPEN, 
HOEWEL DIT BETWIST WERD. - WETTIG 
VERANTWOORDE BESLISSING. 

1° De woorden « activa aangewend tot het 
uitoefenen van het bedrijf "• waarvan 
sprake is in artikel 30, tweede lid, 1°, 
van het Wetboek van de Inkomsten
belastingen, zijn synoniem met de be
woordingen « om het even welke in die 
bedrijven gestoken activa "• zoals die 
voorkwamen in de artikelen 27, § 1, van 
de vroegere gecoordineerde wetten en in 
artikel 21 van het W etboek van de 
Inlwmstenbelastingen, v66r de wijziging 
ervan bij artikel 4 van de wet van 
25 juni 1973 (1). 

2° De in een nijverheids-, handels- of 
landbouwbedrijf gestoken activa, in de 
zin van artikel 27, § 1, van de gecoor
dineerde wetten betreffende de inkomsten
belastingen, zijn de activa die, door de 
eigenaar of met diens instemming, 
tegeUjl.: voor bedrijfsdoeleinden worden 
aangewend en aan alle 1·isico's van het 
bedrijf zijn onderworpen ( 2). 

3° Niet wettelijk verantwoord is het ar1•est 
dat beslist dat, als « tot het uitoefenen 
van het bedrijf aangewende activa " 
dienen te worden aangemerkt, in de zin 
van artikel 30, tweede lid, 1°, van het 
Wetboek van de Inkomstenbelastingen, 
<< de roerende en onroerende goederen 
die doo1• de belastingplichtige voor de 
uitoefening van zijn beroep van advocaat 
zijn aangewend "• maar dat zich niet 
uitspreekt over de tweede voorwaarde, t.w. 
dat die goederen aan de bedrijfsrisico's 
zijn onde1·wo1•pen, van welke voorwaarde 
de belastingplichtige in zijn conclusie 
het bestaan betwistte. 

(1) Zie de memorie van toelichting op de 
wet van 20 november 1962 houdende her
vorming van de inkomstenbelastingen, Gedr. 
St., Kamer, 1961-1962, nr. 264, blz. 1 tot 6. 

(2) Cass., 1 maart 1960 (Bull. en Pas., 
1960, I, 765), 8 oktober 1963, 28 april en 
2 juni 1964 (ibid., 1964, I, 137, 917 en 1044). 

(WYNANTS, T. BELGISOHE STAAT, 
:1'1\TNISTER VAN FINANOI:iiJN.) 

ARREST (vertaling). 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 1 juni 1977 door het Hof van 
Beroep te Brussel gewezen ; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 20, inzonderheid 3°, en 30, 
inzonderheid tweede lid, I 0 , van het 
W etboek van de Inkomstenbelastingen 
(koninklijk besluit van 26 februari 1964), 

doordat het bestreden arrest beslist 
dat eisers onroerend goed ten dele aan
gewend was tot het uitoefenen van zijn 
bedrijf, in de zin van artikel 30 van het 
Wetboek van de Inkomstenbelastingen, 
en dat de door eiser bij de verkoop 
van dat goed verwezenlijkte meerwaarde 
derhalve gedeeltelijk belastbaar was, ter 
verantwoording waarvan het arrest als 
gronden aanvoert dat eiser « zijn intrek 
heeft genomen in dat pand en twee 
kamers ervan (met name een bureau en 
een wachtkamer) aangewend heeft voor 
het uitoefenen van zijn beroep van 
advocaat ; dat niet betwist wordt dat 
het voor bedrijfsdoeleinden gebruikte 
deel van het pand geschat werd op een 
vijfde van de totale waarde van het 
onroerend goed (grand en huis), en dat 
evenmin wordt betwist dat voor de vorige 
aanslagjaren, zowel van het kadastraal 
inkomen als van de hypothecaire in
tresten en van de registratiekosten 
een vijfde als bedrijfsaandeel werd 
aangegeven en aangenomen bij de bereke
ning van het belastbaar inkomen van 
verzoeker (thans eiser) ( ... ); dat als tot 
het uitoefenen van het bedrijf aange
wende activa dienen aangemerkt te 
worden, de roerende en onroerende 
goederen die de eigenaar ervan gebruikt 
of besteedt voor beroepsdoeleinden "' 

te1·wijl, enerzijds, in de zin van 
artikel 30 van het W etboek van de 
Inkomstenbelastingen, slechts tot de 
uitoefening van het bedrijf zijn aange
wend, de activa die de belastingsplichtige 
tegelijk voor het uitoefenen van het 
bedrijf gebruikt heeft en overigens in 
alle risico's van zijn bedrijf betrokken 
heeft, en anderzijds uit de voormelde 
vaststellingen noch uit de overige reden
geving van het arrest blijkt dat met name 
die tweede voorwaarde was vervuld ; 
waaruit volgt dat het arrest geen wette
lijke verantwoording inhoudt voor zijn 
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beslissing om eisers onroerend goed te 
beschouwen als ten dele aangewend tot 
het uitoefenen van zijn bedrijf in de 
zin van artikel 30 van het W etboek van 
de Inkomstenbelastingen : 

Overwegende dat artikel 30, tweede lid, 
I 0 , van het Wetboek van de Inkomsten
belastingen bepaalt dat de baten van 
vrije beroepen, van ambten, posten of 
andere winstgevende bezigheden onder 
meer omvatten : " alle vermeerderingen 
die voortvloeien uit meerwaarden ver
wezenlijkt op activa aangewend tot het 
uitoefenen van het bedrijf " ; 

Overwegende dat blijkens de parlemen
taire voorbereiding van de wet van 
20 november I962, de bewoordingen 
" activa aangewend tot het uitoefenen 
van het bedrijf " synoniem zijn met de 
bewoordingen « om het even welke in die 
bedrijven belegde activa " zoals die 
voorkwamen in artikel 27, § I, van de 
vroegere gecoi:irdineerde wetten en in 
artikel 2I van het Wetboek \Tan de 
Inkomstenbelastingen v66r de wijziging 
ervan bij artikel 4 van de wet van 
25 juni I973; 

Overwegende dat een actief belegd is 
wanneer het door toedoen of met instem
ming van de eigenaar tegelijk voor 
beroepsdoeleinden wordt aangewend en 
in alle risico's van het bedrijf betrokken 
is; 

Overwegende dat het arrest de ver
vulling van de eerste voorwaarde vaststelt 
doordien het beslist dat als tot het 
uitoefenen van het bedrijf aangewende 
activa dienen aangemerkt te worden, 
<< de roerende en onroerende goederen die 
de eigenaar ervan gebruikt of besteedt 
voor beroepsdoeleinden " en doordien 
het erop wijst dat het litigieuze goed in dit 
geval door eiser werd aangewend tot het 
uitoefenen van zijn beroep van advocaat 
(bureau en wachtkamer); dat het arrest 
zich evenwel niet uitspreekt over de 
vervulling van de tweede voorwaarde, 
met name de betrokkenheid van het goed 
in de bedrijfsrisico's; dat het arrest 
derhalve zijn beslissing niet wettelijk 
verantwoordt ; 

Overwegende dat, zoals verweerder 
beweert, eiser inderdaad in zijn conclusie 
eerst heeft betoogd dat een goed pas in 
een bedrijf is belegd wanneer het tegelijk 
voor beroepsdoeleinden wordt aangewend 
en in alle risico's van het bedrijf 
betrokken is, en daarna heeft verklaard 
" dat het van geen belang was ook de 
tweede wettelijke voorwaarde op haar 
vervulling te toetsen ,, maar dat deze 
laatste verklaring slechts gedaan werd 

omdat eiser beweerde dat de adminis
tratie, die het bewijs moest leveren, niet 
had aangetoond dat de twee hierboven 
bedoelde kamers een meerwaarde hadden 
gekregen; 

Overwegende dat aangezien het dat 
verweer verwierp, het hof van beroep 
ertoe gehouden was na te gaan of ook de 
tweede voorwaarde vervuld was ; 

Dat het middel gegrond is ; 

Om die redenen, vernietigt het bestre
den arrest ; beveelt dat van dit arrest zal 
worden melding gemaakt op de kant van 
de vernietigde beslissing ; houdt de 
kosten aan en zegt dat de feitenrechter 
erover zal beslissen ; verwijst de zaak 
naar het Hof van Beroep te Bergen. 

I maart 1978. - 2e kamer. - Vom·
zitter, Baron Richard, voorzitter. -
Verslaggever, de H. Naulaerts.- Gelijk
luidende oonolusie, de H. Charles, advo
caat-generaal. - Pleiters, de HH. Baltus 
(van de balie te Brussel) en Fally. 

I e KAMER. - 2 maart 1978. 

I 0 BETEKENING VAN EXPLOTEN. 
- BURGERLIJKE ZAKEN. - AFSOHRIFT 
VAN HET EXPLOOT VAN BETEK1!1NING 
NIET OV1!1REENSTEMMEND M1!1T Hli1T 
ORIGINEEL. - DEGENE AAN WI1!1 Hli1T 
STUK IS BETEKEND KAN ZIOH SLEOHTS 
OP DE NI1!1TIGHEID TEN GEVOLGE VAN 
DIE NIET-OV1!1REENSTEMMING BEROE
PEN ALS HIJ DAARDOOR IN ZIJN B1!1-
LANGEN IS GESOHAAD. 

2° VOORZIENING IN CASSATIE. -
VoRM. - BuRGERLIJKE ZAK1!1N. -
EXPLOOT VAN BETEKENING VAN Hli1T 
VERZOEKSOHRIFT. - AFSOHRIFT VAN 
HET EXPLOOT NIET OV1!1REENSTEMMEND 
MET H1!1T ORIGINEEL. - Dli1GENE AAN 
WIE HET STUK IS BETEKEND KAN ZIOH 
SLEOHTS OP DE NIETIGHEID TEN G1!1-
VOLG1!1 VAN DIE NIET-OVERE1!1NST1!1M
MING BER01!1PEN ALS HIJ DAARDOOR IN 
ZIJN B1!1LANGEN IS GESOHAAD. 

I 0 en 2° Nietigheid we gens de onregel
matigheid ten gevolge van het niet
overeenstemmen van afsohrift en origineel 
van een exploot van betekening van een 
oassatieverzoeksohrift met het origineel 
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kan slechts worden uitgesproken als 
degene aan wie het stuk is betekend 
daardoor in zijn belangen is geschaad ( 1). 
(Artt. 45, 861, 862, § 1, en 1079, 
eerste lid, G.W.) 

(LETANGRE, T. DEJAIVE 
EN LITISCONSORTEN.) 

ARREST (vertaling). 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 4 november 1976 in hoger 
beroep gewezen door de Rechtbank van 
Eerste Aanleg te Brussel ; 

Over het middel van niet-ontvanke
lijkheid door de eerste twee verweersters 
tegen de voorziening opgeworpen en 
hieruit afgeleid dat de afschriften van de 
exploten van betekening van de voor
ziening aan die verweersters vermelden 
dat die afschriften werden afgegeven 
aan het gemeentebestuur van Ukkel en 
dat het origineel van het exploot werd 
geviseerd door de heer Cyrilla Geerinckx, 
" die belast is met het ontvangen van de 
boodschappen », terwijl op het origineel, 
benevens voornoemde vermeldingen, een 
stempel " politiecommissariaat van 
Ukkel » staat alsmede twee afdrukken 
" copie ontvangen onder gesloten om
slag )) en daarachter de met de hand 
geschreven vermelding " de gedele
geerde )) en een onleesbaar visum, 

terwijl deze vermeldingen niet vol
doen aan artikel 37 of aan artikel 43, 4°, 
van het Gerechtelijk W etboek ; immers, 
enerzijds, de afschriften niet vermelden 
dat ze werden afgegeven op het politie
commissariaat zoals is voorgeschreven 
bij artikel 37; het gemeentebestuur als 
zodanig niet bevoegd is om afschriften 
van de exploten in ontvangst te nemen ; 
hoewel het origineel van het exploot, 
ten deze, melding maakt van de afgifte op 
het commissariaat, zulks in tegenspraak 
is met de vermelding op de afschriften 
dat de afgifte aan het gemeentebestuur 
gedaan werd; door deze tegenstrijdigheid 
niet kan worden uitgemaakt of de heer 
Geerinckx de << gedelegeerde )) van het 
gemeentebestuur dan wel die van het 
politiecommissariaat is ; in de onder
stalling dat het origineel het afschrift 
aanvult, quod non, het daartoe echter 
niet kan worden aangevoerd, daar het 
afschrift geldt als origineel voor degene 

(1) Oass., 23 januari 1978, supra, blz. 616. 

aan wie het betekend werd; anderzijds, 
het exploot, krachtens artikel 43, 4°, 
van het Gerechtelijk Wetboek, op straffe 
van nietigheid melding moet maken van 
de naam, de voornaam en, in voorkomend 
geval, van de hoedanigheid van de 
persoon aan wie afschrift is ter hand 
gesteld ; de vermelding op het afschrift 
van het exploot dat de heer Geerinckx 
" belast is met het ontvangen van de 
boodschappen )) geen hoedanigheid of 
titel aangeeft doch het gevolg ervan; de 
nietigheid ten gevolge van dit verzuim, 
krachtens de artikelen 861 en 862 van 
het Gerechtelijk W etboek, door de 
rechter ambtshalve moet worden uitge
sproken ; de vermelding " gedelegeerde )) 
op het origineel dit verzuim niet kan 
goedmaken, omdat, naar luid van arti
kel 45 van het Gerechtelijk Wetboek, 
het afschrift van het exploot op straffe 
van nietigheid alle vermeldingen van 
het origineel moet bevatten ; het afschrift 
van het exploot als origineel geldt voor 
degene aan wie het betekend werd ; 
bovendien op grond van de vermelding 
" gedelegeerde )) op het origineel, wegens 
de andere vermeldingen ervan, niet kan 
worden uitgemaakt of het gaat om een 
gedelegeerde van het gemeentebestuur 
dan wel van het politiecommissariaat : 

Overwegende dat blijkens de vermel
dingen op het origineel van het exploot 
van betekening van de voorziening aan 
de eerste twee verweersters de afschriften 
van het exploot, onder gesloten omslag, 
op het politiecommissariaat van de 
gemeente Ukkel warden afgegeven aan 
de heer Cyrilla Geerinckx, een ambtenaar 
die daartoe opdracht had en die het 
origineel heeft geviseerd ; 

Overwegende dat de gemeentepolitie 
deel uitmaakt van het gemeentebestuur 
en dat de vermelding dat de afschriften 
van het exploot op het politiecommis
sariaat warden afgegeven dan ook niet 
in tegenspraak is met de vermelding dat 
ze aan het gemeentebestuur warden 
afgegeven, doch een precisering is van 
die vermelding ; 

Overwegende dat artikel 45 van het 
Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat het 
afschrift van het exploot op straffe van 
nietigheid alle vermeldingen van het 
origineel moet bevatten en door de 
gerechtsdeurwaarder getekend zijn ; 

Overwegende dat de nietigheid ten 
gevolge van de onregelmatigheid die, 
zoals ten deze, voortvloeit uit het ont
breken van overeenstemming tussen het 
afschrift en het origineel van het exploot 
niet een van de gevallen van nietigheid 
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is die in artikel 862, § I, van het Gerech
telijk W etboek worden opgesomd en 
waarop de regel van artikel 86I niet 
van toepassing is ; 

Overwegende dat niet blijkt dat de 
aangevoerde onregelmatigheid de belan
gen van de eerste twee verweersters heeft 
geschaad; 

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

Om die redenen, verwerpt de voorzie
ning ; veroordeelt eiser in de kosten, 
behalve in die van de memorie van 
wederantwoord ; veroordeelt de ver
weerster Dejaive en de personenvennoot
schap met beperkte aansprakelijkheid 
Fonbate in laatstgenoemde kosten. 

2 maart I978. - 1e kamer. - Voo1'
zitte1', de H. Trousse, raadsheer waar
nemend voorzitter. - VeTslaggeveT, de 
H. Meeus. - Gelijlcluidende oonolusie, 
de H. Colard, advocaat-generaal. -
Pleite?'s, deHH. VanRyn en A. DeBruyn. 

1 e KAMER. - 2 maart 1978. 

WEGVERKEER.- RrJWIEL MET HULP
MOTOR. - LEEFTIJD VEREIST VOOR HET 
BESTUREN VAN EEN RIJWIEL MET 
HULPMOTOR. 

De veTeiste minimumleeftijd vom· het 
bestunn van een Tijwiel met hulpmoto?' 
is vastgesteld op aohttien jaa?'; die leef
tijd wo?'dt eohteT, bij uitzondeTing op de 
algemene Tegel, op zestien jaaT teTug
gebTaoht voo?' de bestuuTde?'s van 
Tijwielen met hulpmoto?', voo?' zove?' 
alleen de bestuuTde?' het Tijwiel beTijdt (I). 
(Wegverkeersreglement van 14 maart 
1968, art. 11-3° v66r de wijziging van 
dit artikel bij artikel 4 van het konink
lijk besluit van 13 oktober 1971 [1].) 

(VERZEKERINGSVENNOOTSOHAP 
« DE ELZASSISOHE ll, T. BUOOIONE M. EN N.) 

ARREST (vm•taling). 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op I3 mei 1976 door het Hof van 
Beroep te Bergen gewezen ; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 

schending van de artikelen 11, inzonder
heid 3°, van het koninklijk besluit van 
I4 maart 1968 houdende algemeen 
reglement op de politie van het weg
verkeer, gewijzigd bij de artikelen 4 van 
het koninklijk besluit van 13 oktober 
1971 en 1 van het koninldijk besluit van 
16 juli I973, 1134, 1317, 1319, 1320, 1322 
van het Burgerlijk Wetboek, 25, inzon
derheid 6°, van de algemene voor
waarden van de door de tweede ver
weerder afgesloten polis voor verplichte 
aansprakelij kheidsverzekering inzake mo
torrijtuigen, en 97 van de Grondwet, 

doo?'dat het arrest beslist dat de over
treding van artikel 11, 3°, van het 
koninldijk besluit van 14 maart 1968 
door de eerste verweerder wegens het 
vervoeren van een passagier op zijn 
brom:fiets terwijl hij geen 18 jaar oud was, 
niet de « contractuele overtreding ll vormt 
van artikel 25, 6°, van de algemene 
voorwaarden van de polis voor ver
plichte aansprakelijkheidsverzekering in
zake motorrijtuigen waarop eiseres haar 
verhaalsvordering tegen de eerste ver
weerder baseerde en bijgevolg aan eiseres 
die rechtsvordering ontzegt, op grond 
« dat Buccione Mauro op het ogenblik 
van het ongeval niet vervallen was 
verklaard van het recht tot sturen ; dat 
artikel 11, 3°, van het koninklijk besluit 
van 14 maart 1968 de vereiste minimum
leeftijd voor het besturen van een 
bromfiets terugbrengt tot 16 jaar; dat 
de wetgever heeft geoordeeld dat een 
weggebruiker op die leeftijd normaal in 
het bezit is van de vereiste lichaams
geschiktheid, van de nodige en voldoende 
kennis en bedrevenheid om een dergelijk 
voertuig te besturen; dat het dus gaat om 
een persoonlijke voorwaarde voor de 
bestuurder om een bromfiets te « bestu
ren )) in de ruime zin van het woord, daar 
hij erop onder meer een bagagedrager 
kan plaatsen en daarop voorwerpen 
vervoeren; dat, hoewel artikel 11, 3o, 
preciseert « voor zover alleen de bestuur
der het rijwiel met hulpmotor berijdt ll, 
deze woorden een beperking aanbrengen 
die betrekking heeft op de voorwaarden 
tot gebruik van het voertuig en niet op 
de vereiste minimumleeftijd van de 
bestuurder ervan ; dat moeilijk valt aan 
te nemen dat een door een bromfietser 
afgelegd traject op het gebied van de 
vereiste minimumleeftijd kan worden 

(1) In het artikel 8-2, 3°, van het Wegver
keersreglement van 1 december 1975 komt 
dezelfde regel voor. 
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gesplitst naargelang hij onderweg een 
passagier laat opstappen of hem afzet, 
of dat het voertuig zelf van categorie 
verandert naargelang er al dan niet 
een passagier opzit » ; dat het arrest 
aldus van oordeel is dat artikel11, 3°, van 
het koninklijk besluit van 14 maart 1968 
de vereiste minimumleeftijd voor het 
besturen van een bromfiets op 16 jaar 
vaststelt, dat deze regel het ter zake 
geldend algemeen beginsel is en dat het 
vereiste dat men 18 jaar moet zijn 
wanneer de bestuurder een passagier 
vervoert slechts « een beperking is die 
betrekking heeft op de voorwaarden tot 
gebruik van het voertuig en niet op de 
vereiste minimumleeftijd van de be
stuurder ervan », 

terwijl, eerste onderdeel, artikel 11, 3°, 
van het koninklijk besluit van 14 maart 
1968 de vereiste minimumleeftijd voor 
het besturen van een bromfiets op alge
mene wijze op 18 en niet op 16 jaar 
vaststelt ; krachtens deze bepaling de ver
eiste minimumleeftijd uitzonderlijk op 
16 jaar wordt teruggebracht wanneer 
de bestuurder geen passagier vervoert ; 
deze uitzondering en niet, zoals het arrest 
beslist, de algemene regel dat de bestuur
der 18 jaar moet zijn, door de voor
waarden tot gebruik van het voertuig 
wordt gerechtvaardigd ; waaruit volgt 
dat, door de afwijzing van de vordering 
van eiseres hierop te baseren dat het 
vereiste van de leeftijd van 18 jaar in 
artikel ll, 3°, van het koninklijk besluit 
van 14 maart 1968 niet de vereiste 
minimumleeftijd voor het besturen van 
dit voertuig vormt, doch enkel een 
beperking in verband met de voor
waarden tot gebruik ervan, en door, op 
basis van die gronden, te verklaren dat de 
overtreding van verweerder niet de 
« contractuele » overtreding is als bedoeld 
in artikel 25, 6o, van de modelpolis, het 
arrest artikel ll, 3°, van het koninklijk 
besluit van 14 maart 1968 en artikel 97 
van de Grondwet schendt ; 

tweede onderdeel, mocht men zelfs van 
oordeel zijn - quod non - dat het arrest 
artikel ll, 3°, van het koninklijk besluit 
van 14 maart 1968 op correcte wijze 
heeft uitgelegd, het echter artikel 25, 6D, 
van de algemene voorwaarden van 
voormelde verplichte verzekering zou 
miskennen ; de verzekeraar immers vol
gens dit artikel een verhaalsvordering 
mag instellen wanneer de bestuurder op 
het ogenblik van het ongeval niet 
voldoet aan de voorwaarden door de 
Belgische wet en reglementen voorge
schreven om het voertuig te besturen ; 

artikel 25, 6D, in deze zin wordt uitgelegd 
dat het betrekking heeft op objectieve 
fouten die voortvloeien uit permanente 
gegevens en rechtstoestanden die naar 
hun aard en naar hun duur duidelijk 
omschreven zijn, en, zoals eiseres in haar 
conclusie van hoger beroep betoogde, 
de overtreding van artikel 11, 3°, van 
het koninklijk besluit van 14 maart 1968 
door de eerste verweerder wegens het 
vervoeren van een passagier op zijn 
bromfiets terwijl hij geen 18 jaar oud 
was, een objectieve fout is als bedoeld in 
artikel 25, 6°, van de algemene voor
waarden van de verplichte verzekering 
krachtens hetwelk de verzekeraar een 
verhaalsvordering mag instellen ; waaruit 
volgt dat, door te beslissen dat de over
treding van artikel ll, 3D, van het 
koninklijk besluit van 14 maart 1968 
door de eerste verweerder niet de 
'' contractuele » overtreding was waarvan 
sprake in artikel25, 6°, van de rnodelpolis, 
het arrest : 1° dit artikel 25, 6°, schendt ; 
2° althans de bindende kracht van die 
bepaling miskent (schending van de in 
het middel verrnelde bepalingen en 
inzonderheid van artikel 1134 van het 
Burgerlijk W etboek) ; 3D of althans de 
bewijskracht ervan (schending van de in 
het middel verrnelde wettelijke bepa
lingen en inzonderheid van de arti
kelen 1317, 1319, 1320 en 1322 van het 
Burgerlijk W etboek) : 

Overwegende dat artikel 11, 3°, van 
het W egverkeersreglement, zoals het 
luidde voordat het bij het koninklijk 
besluit van 13 oktober 1971 werd ge
wijzigd, de vereiste rninirnumleeftijd 
voor het besturen van een voertuig met 
eigen beweegkracht op achttien jaar 
vaststelt, dat echter die leeftijd, bij 
uitzondering op de algernene regel, op 
zestien jaar wordt teruggebracht voor de 
bestuurders van rijwielen met hulprnotor 
voor zover aileen de bestuurder het 
rijwiel berijdt; 

Dat daaruit volgt dat de bestuurder 
van een bromfiets, die nog geen achttien 
jaar oud is, deze bepaling van het 
verkeersreglement overtreedt wanneer 
hij een passagier vervoert ; 

Overwegende dat het arrest, door te 
zeggen dat het vereiste inzake de leeftijd 
van achttien jaar enkel een beperking 
vormt die betrekking heeft op de voor
waarden tot gebruik van de voertuigen, 
zijn beslissing niet wettelijk verant
woordt; 

Dat het middel gegrond is ; 
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Om die redenen, vernietigt het bestre
den arrest ; beveelt dat van dit arrest 
melding zal worden gemaakt op de kant 
van de vernietigde beslissing ; houdt de 
kosten aan en zegt dat, de feitenrechter 
erover zal beslissen; verwijst de zaak 
naar het Hof van Beroep te Luilc 

2 maart 1978. - 1e kamer. - Voor
zitter, de H. Trousse, raadsheer waar
nemend voorzitter. - VerBlaggever, de 
H. Closon. - Gelijkluidende concluBie, 
de H. Colard, advocaat-generaal. 
Pleiter, de H. L. Simont. 

1 e RAMER. - 3 maart 1978. 

1° BESLAG.- UITVOEREND BESLAG OP 
ROEREND GOED. - BESLAG BUITEN 
DE WOONPLAATS VAN DE SOHULDENAAR. 
- WOONPLAATS. -BEGRIP. 

2° BESLAG.- UITVOEREND BESLAG OP 
ROEREND GOED. - BE SLAG BUITEN DE 
WOONPLAATS VAN DE SOHULDENAAR.
VERZOEKSOHRIFT AAN DE BESLAG
REOHTER GERICHT. VORM ALS 
BEDOELD IN ARTIREL 1503, TWEEDE 
LID, VAN HET GEREOHTELIJR WET
BOER. - NIET OP STRAFFE VAN 
NIETIGHEID VOORGESOHREVEN. 

1° BeBlag iB buiten de woonplaatB van .de 
Bchuldenaar gelegd, wanneer zulkB ge
beu1't op een andere plaatB dan die waar 
de Bchuldenaar op de bevolkingBregiBterB 
iB ingeBch1·even alB hebbende aldaar 
zijn hoojdverblijf. (Artt. 36 en 1503 
G.W.) 

2° De pleegvorm bedoeld in artikel 1503, 
tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek, 
naar luid waarvan het verzoekBch1·ijt dat 
aan de beBlagrechter wordt gericht om 
buiten de woonplaatB van de Bchuldenaar 
en bij een derde beBlag te leggen, zo 
mogelijk, een korte opgave moet bevatten 
van de in beBlag te nemen roerende 
goederen, iB niet voo1·geBch1·even op 
Btmffe van nietigheid, zodat niet-naleving 
van die vorm geen nietigheid van dit 
verzoekBchrift medebrengt. (Artt. 860 
en 1503 G.W.) 

(OALLUY EN PERSONENVENNOOTSOHAP 
MET BEPERRTE AANSPRARELIJRHEID 
« VERZERERINGSRANTOOR PAUWELS>>, 

T. MONGARE EN GALLANT.) 

ARREST. 

HET HOF;- Gelet op het bestreden 
arrest, op 19 november 1976 door het 
Hof van Beroep te Gent gewezen ; 

Over het middel afgeleid uit de 
schending van de artikelen 102 van het 
Burgerlijk Wetboek, 36 en 1503 van het 
Gerechtelijk W etboek, 

doordat het arrest de vordering van de 
eiseressen, strekkende tot handlichting 
van het litigieuze roerend beslag en 
tot schadevergoeding, ongegrond ver
klaart en het verweer verwerpt waardoor 
de eiseressen lieten gelden dat het beslag 
niet was gebeurd op de woonplaats van 
de schuldenaar, namelijk van verweerder 
te Antwerpen, n1.aar op de woonplaats 
van eiseres te Stekene, en dat het verzoek
schrift dat door verweerster werd L.>ge
diend met het oog op het aldus te leggen 
beslag de door artikel 1503 van het 
Gerechtelijk Wetboek voorgeschreven 
korte opgave van de in beslag te nemen 
goederen niet bevatte, zulks op grond 
van de beschouwing, ten eerste dat, 
krachtens bet voorschrift van gezegd 
artikel 1503, deze opgave niet verplicht 
doch facultatief is, en ten tweede dat 
verweerder na zijn tweede huwelijk 
:fictief zijn domicilie te Antwerpen be
hield, dat door de gerechtsdeurwaarder 
aJdaar geen huisraad behorende aan 
verweerder werd aangetroffen, doch dat 
verweerder ter gelegenheid van de be
twiste inbeslagneming in de woning van 
eiseres te Stekene werd aangetroffen, 

terwijl, eerBte onderdeel, ook indien 
verweerder op :fictieve wijze zijn domicilie 
te Antwerpen zou hebben behouden, 
dit is met andere woorden, ook indien 
verweerder zijn inschrijving ten princi
pale titel in de bevolkingsregister te 
Antwerpen zou hebben behouden terwijl 
hij in werkelijkheid zijn hoofdverblijf 
in de woonst van zijn echtgenote te 
Stekene zou hebben gevestigd, hieruit 
slechts volgde dat de woonplaats van 
verweerder in de zin van artikel 102 van 
het Burgerlijk Wetboek zich te Stekene 
bevond, doch dat zijn woonplaats in de 
zin van artikel 36 van het Gerechtelijk 
Wetboek, en derhalve zoals bedoeld in 
artikel 1503 van dit wetboek, zich te 
Antwerpen bevond ; 

tweede onderdeel, de door artikel 1503 
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van het Gerechtelijk W etboek voorge
schreven korte opgave van de in beslag 
te nemen roerende goederen geenszins 
facultatief is, doch wel verplicht is 
indien zij mogelijk is, zodat het arrest, 
door verweerster van die verplichting te 
ontslaan, zonder te constateren dat die 
opgave ten deze onmogelijk was, gezegd 
artikel 1503 schendt : 

W at het eerste onderdeel betreft : 

Overwegende dat het arrest vaststelt 
dat verweerster, overeenkomstig arti
kel 1503 van het Gerechtelijk Wetboek, 
uitvoerend beslag deed leggen op de 
roerende goederen zich bevindende in 
de waning van eerste eiseres ; dat zulks 
impliceert dat dit beslag buiten de 
woonplaats van de schuldenaar, ver
weerder, werd gelegd, deze woonplaats 
verstaan zijnde in de zin van artikel 36 
van voormeld wetboek ; 

Overwegende dat, nu krachtens boven
gemeld artikel 1503 dit beslag, mits 
toelating van de rechter, kan gelegd 
worden buiten de woonplaats van de 
schuldenaar en bij een derde en nu niet 
wordt aangevoerd dat deze toelating niet 
regelmatig gegeven werd, het onderdeel 
bij gebrek aan belang niet ontvankelijk 
is; 

W at het tweede onderdeel betreft : 

Overwegende dat, zo luidens arti
kel 1503, tweede lid, van het Gerechtelijk 
W etboek, het verzoekschrift aan de 
beslagTechter om beslag te leggen buiten 
de woonplaats van de schuldenaar en 
bij een derde « zo mogelijk >> een korte 
opgave van de in beslag te nemen 
roerende goederen bevat, deze pleegvorm 
echter niet op straffe van nietigheid is 
opgelegd ; dat daaruit volgt dat, krach
tens artikel 860, eerste lid, van voormeld 
wetboek, het hofvan beroep de nietigheid 
van bedoeld verzoekschrift en van het 
daaropvolgend beslag wegens het inge
roepen verzuim niet kon uitspreken ; 

Dat het onderdeel derhalve naar recht 
faalt; 

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

3 maart 1978. - 1e kamer. - Voor
zitter, de H. Wauters, eerste voorzitter. 
- Verslaggeve1·, de H. Sury. - Gelijk
luidende conclusie, de H. Krings, advo
caat-generaal. - Pleiter, de H. Bayart. 

1 e KAMER. - 3 maart 1978. 

1° BEWIJS.- BEWIJS DOOR GESOHRIFT. 
- BEWIJSKRACHT VAN DE AKTEN. -
BURGERLIJKE ZAKEN. - UITLEGGING 
VERENIGBAAR MET DE BETEKENIS VAN 
DE AKTE.- GEEN MISKENNING VAN DE 
BEWIJSKRACHT VAN DE AKTE. 

2° OVEREENKOMST. - BINDENDE 
KRACHT, - REOHTER DIE AAN DE 
OVEREENKOMST RET GEVOLG TOEKENT 
DAT ZIJ, IN DE UITLEGGING DIE HIJ ER
AAN GEEFT, WETTELIJK TUSSEN PAR
TIJEN HEEFT.- GEEN SOHENDING VAN 
ARTIKEL 1134 VAN HET BURGERLIJK 
WETBOEK. 

3° CASSATIEMIDDELEN. - BURGER
LUKE ZAKEN. - MIDDEL WAARIN 
FElTEN EN RECHT VERMENGD ZIJN.
NIET-ONTVANKELIJKHEID. 

1 o en 2° De bewijskracht van een akte 
wordt niet miskend en de verbindende 
kracht van de ove1·eenkomst, die in deze 
akte wordt vastgesteld, wordt niet ge
schonden door de rechter die zonder aan 
die akte een uitlegging te geven welke 
onverenigbaar is met de termen ervan, 
aan die overeenkomst de gevolgen toekent 
welke zij, in die uitlegging, wettelijk 
tussen pa1·tijen heeft (1). 

3° Niet ontvankelijlc, wegens ve1·menging 
van feiten en ?'echt, is het middel dat 
het Hof Zott ve1·plichten gegevens van 
jeitelijlce aard na te gaan (2). (Art. 95 
Grondwet.) 

(PERSONENVENNOOTSOHAP MET BEPERKTE 
AANSPRAKELIJKHEID « ROBOT CENTER ))' 
T. NAAMLOZE VENNOOTSCHAP « LIMBURG 
SHOPPING CENTER>> EN NAAMLOZE VEN
NOOTSCHAP « BRUSSEL LAMBERT>>.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 14 juni 1976 in hager beroep 
gewezen door de Rechtbank van Eerste 
Aanleg te Tongeren ; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 20 van de 
Grondwet, 2 van de wet van 24 mei 1921 

(1) Raadpl. cass., 31 januari 1978, supra, 
blz. 650. 

(2) Cass., 15 december 1977, supra, blz. 463, 
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met betrekking tot de vrijheid van 
vereniging, 12 van de wet van 27 juni 
1921 met betrekking tot de verenigingen 
zonder winstoogmerk, 6, 1134, 1319, 
1320, 1322 van het Burgerlijk Wetboek 
en 97 van de Grondwet, 

doordat de rechtbank, om eiseres te 
veroordelen tot betaling van de bijdrage 
voor de vereniging zonder winstoogmerk 
<< V erenigde Handelaars " en tot betaling 
van het in de gemeenschapskosten 
vervatte deel promotiekosten dat toe
komt aan deze vereniging, de bijdragen 
aan de vereniging en het lidmaatschap 
van de vereniging heeft gedissocieerd op 
grond dat eiseres << zich niet eenzijdig 
aan haar verbintenissen in het wederkerig 
huurconuract kan onttrekken en elf' 
verdere betaling van de contractneel 
overeengekomen bijdragen in de gemeen
schappelijke publiciteitskosten geen af
breuk doen aan het principe van vrijheid 
van vereniging "• 

terwijl, eerste onderdeel, de termen van 
het huurcontract de betaling van bij
dragen en van gemeenschappelijke pnbli
citeitskosten, gespendeerd door de ver
eniging zonder winstoogmerk, afhankelijk 
laten van het lidmaatschap van deze 
vereniging, zodat het vonnis door boven
staande motivering deze afhankelijkheid 
en dns de bewijskracht van gezegde 
hnnrovereenkomst miskent (schending 
van de artikelen 1319, 1320 en 1322 van 
het Bnrgerlijk Wetboek), of tenminste 
weigert een wettelijk tussen de partijen 
gesloten overeenkomst toe te passen 
(schending van artikel 1134 van het 
Burgerlijk Wetboek); 

tweede onde1·deel, de rechter, door 
enerzijds de vrijheid van vereniging en 
de correlatieve vrijheid van nittreding 
nit een vereniging te erkennen, doch 
anderzijds de betaling van de bijdrage 
en van andere geldelijke verplichtingen, 
voortvloeiend uit het lidmaatschap, ook 
na de nittreding nit de vereniging verder 
op te leggen, de vrijheid van nittreding 
nit een vereniging miskent (schending 
van de artikelen 20 van de Grondwet, 
2 van de wet van 24 mei 1921 met 
betrekking tot de vrijheid van vereniging, 
12 van de wet van 27 juni 1921 met 
betrekking tot de verenigingen zoncJeJ' 
winstoogmerk en 6 van het Bnrgerlijk 
Wetboek), en zodoende zijn beslissing 
tegenstrijdig en derhalve niet voldoende 
naar recht motiveert (schending van 
artikel 97 van de Grondwet) : 

W at het eerste onderdeel betreft : 

Overwegende dat uit de door eiseres 

overgelegde akte, die het tussen de 
partijen gesloten huurcontract inhoudt, 
blijkt dat lnidens artikel 12, de lmnrder, 
hier eiseres, bniten zijn aandeel in de 
gemeenschapskosten, zoals in het artikel 
bepaald, als allerlei kosten << vanaf het 
begin van zijn betrekking en wei gedn
rende de ganse hnnrperiode te betalen 
heeft : ... 5) bijdrage voor de handelaars
vereniging. Zoals vastgesteld in het 
reeds vermeld algemeen reglement van 
mede-eigendom is de hnurder verplicht 
deel nit te maken van de handelaars
vereniging en dient aan deze vereniging 
de bijdrage te storten die door haar 
bepaald is " ; 

Dat uit artikel 20 van gezegd hnur
contract blijkt << dat de nemer kennis 
heeft genomen van de statnten van de 
vereniging zonder winstoogmerk << Ver
eniging der Handelaars van het Shopping 
Center van Genk "· Hij verbindt zich er 
toe deel nit te maken van deze vereniging 
en aile rechten en verplichtingen daarnit 
spruitend te aanvaarden " ; 

Overwegende dat het vonnis oordeelt 
dat het lid worden van de vereniging en 
voornamelijk het betalen van de bij
dragen een deel van de lasten, bepaald 
in artikel 11 (lees 12) van het tnssen de 
partijen gesloten hnurcontract, nitma
ken ; dat eiseres vrij het hnurcontract 
heeft ondertekend en zich verbonden 
heeft de daarin voorziene verplichtingen, 
onder meer de betaling van bijdrage aan 
de vereniging, na te komen; dat eiseres 
zich bij het sluiten van het contract 
verbonden heeft voor de dunr van het 
contract haar deel in de kosten van 
gemeenschappelijke pnbliciteit langs deze 
vereniging om te betalen ; dat eiseres 
zich niet kan beroepen op vrijheid van 
vereniging om te ontsnappen aan haar 
vrij aangegane contractnele verplich
tingen tot bijdrage in de gemeenschappe
lijke lasten; dat eiseres zich niet eenzijdig 
aan haar verbintenissen in het wederkerig 
hnurcontract kan onttrekken en de 
verdere betaling van de contractueel 
overeengekomen bijdragen in de gemeen
schappelijke publiciteitskosten geen af
breuk doen aan het principe van vrijheid 
van vereniging ; 

Overwegende dat nit deze beslissing 
niet blijkt dat eiseres als lid van de 
vereniging ontslag zan hebben genomen 
of ten minste dat dit ontslag door de 
rechters in hager beroep als rechtsgeldig 
werd beschonwd ; 

Dat d81·halve uit het vonnis evenmin 
blijkt dat de rechter zou hebben beslist 
dat de betaling van de bijdrage aan de 
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vereniging van de handelaars niet afhan
kelijk is van het lidmaatschap ; 

Dat het vonnis aldus de bewijskracht 
noch de bindende kracht van de huur
overeenkomst miskent, nu het van deze 
akte geen :interpretatie geeft die met de 
termen ervan onverenigbaar is, en even
min weigert aan de overeenkomst het 
gevolg toe te kennen dat ze, in die inter
pretatie, tussen de partijen heeft; 

Dat het onderdeel feitelijke grondslag 
mist; 

W at het tweede onderdeel betreft : 

Overwegende dat, nu, zoals uit het 
antwoord op het eerste onderdeel blijkt, 
het vonnis geenszins beslist dat eiseres 
regelmatig uit de verenig:ing ontslag heeft 
genomen, en uit het vonnis evenmin 
blijkt dat eiseres de bijdrage aan de 
vereniging ook na de uittreding zou 
moeten blijven betalen, het vonnis de 
beweerde tegenstrijd:igheid niet inhoudt; 

Overwegende dat voor zover het 
onderdeel voorhoudt dat eiseres uit de 
vereniging is getreden en derhalve niet 
meer kan worden verplicht de bijdragen 
verder te betalen, het onderdeel feiten 
met recht vermengt en derhalve niet 
ontvankelijk is ; 

Dat het onderdeel niet kan worden 
aangenomen ; 

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

doordat de rechtbank eiseres veroordeelt 
tot het betalen van een som van 
259.265 frank achterstallige huur, zonder 
de sam van 31.894 frank in mindering 
van dit bedrag te brengen, op grond dat 
" het bewijs van betaling van het saldo, 
namelijk 49.957 frank- 18.063 frank = 
31.894 frank, niet wordt bijgebracht », 

te1·wijl eiseres :in haar conclusie duide
lijk stelde dat dit bedrag van 31.894 frank 
werd vereffend en dat dit bleek uit de 
stukken gedagtekend 17 december 197 4, 

zodat, eerste onderdeel, niet kan worden 
uitgemaakt of de rechtbank, om haar 
beslissing te motiveren, heeft bedoeld dat 
er geen bewijs van de betaling van deze 
som werd bijgebracht, dan wel dat zij, na 
onderzoek van de bewijsstukken, het 
bewijs ontoereikend zou hebben bevon
den, zodat haar beslissing onduidelijk, 
dubbelzinnig en dus inadequaat is gemo
tiveerd (schending van artikel 97 van 
de Grondwet); 

tweede onderdeel, :in de veronderstelling 

dat de rechtbank bedoeld heeft dat er 
geen bewijs van betaling van deze som 
werd bijgebracht, zij de bewijskracht van 
de conclusie van eiseres miskent, waarin 
het bewijs van betaling wel werd gebracht 
met verwijz:ing naar bepaalde stukken 
(schending van de artikelen 1319, 1320 
en 1322 van het Burgerlijk Wetboek) ; 

derde onderdeel, in de veronderstelling 
dat de rechtbank heeft bedoeld dat het 
bewijs ontoereikend was, zij haar beslis
sing onvoldoende motiveert, nu er ver
wezen was naar bepaalde welomschreven 
bewijsstukken (schending van artikel 97 
van de Grondwet) : 

W at het eerste en het derde onderdeel 
betreft: 

Overwegende dat eiseres bij conclusie 
aanvoerde dat vereffend werden, maar 
niet aangerekend : 

" 31.894 frank (zijnde een betaling 
van 99.382 frank - 67.488 frank); 

Het bedrag van 67.488 frank wordt 
vermeld in de ontvangsten, doch niet 
:in het verschil tot 99.382 frank, dat 
vereffend werd, zoals blijkt uit de 
stukken op datum van 17 december 197 4 ; 

» 18.063 frank (dubbele starting name
lijk eenmaal op 30 december 1974 en een 
tweede maal op 5 juni 1975); 

» Totaal 49.957 frank»; 
Overwegende dat het vonnis oordeelt 

dat eiseres ten onrechte nog een bedrag 
van 49.957 frank in minder:ing wil 
brengen omdat enerzijds een deel van 
dit bedrag, met name 18.063 frank, reeds 
in rekening werd gebracht en anderzijds 
het bewijs van betaling van het saldo, 
met name 49.957 frank- 18.063 frank = 
31.894 frank, niet wordt bijgebracht; 

Overwegende dat het vonnis zodoende 
duidelijk te kennen geeft dat het, op 
grond van de overgelegde stukken, de 
aanvoering van eiseres betreffende het 
beweerd betaalde bedrag van 49.957 frank 
onderzocht, maar oordeelt dat de tot 
staving van de betaling van het saldo 
van 31.894 frank overgelegde stukken 
het bewijs van deze betaling niet bij
brengen; 

W at het tweede onderdeel betreft : 

Overwegende dat, nu het vonnis aan 
de conclusie van eiseres niets toeschrijft 
dat ze niet inhoudt maar enkel vaststelt 
dat de in deze conclusie vermelde stukken 
het bewijs van de betaling van het saldo 
van 31.894 frank niet bijbrengen, het de 
bewijskracht van die conclusie niet 
miskent; 
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Dat het middel feitelijke grondslag 
mist; 

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

3 maart 1978. - 16 kamer. - Voor
zitter, de H. Wauters, eerste voorzitter. 
- Verslaggever, de H. Sury. - Gelijk
luidende conclusie, de H. Krings, advo
caat-generaal. - Pleiters, de HH. Biitzler 
en van Heeke. 

1 e KAMER. - 3 maart 1978. 

1° HUUR VAN DIENSTEN.- ARcHI
TECT.- AANSPRAKELIJKHEID.- AAN
SPRAKELIJKHEID VAN DE ARCHITECT 
VOOR EEN FOUT VAN EEN DOOR 
HEM AANGEWEZEN STUDIEBUREAU. -
BE GRIP. 

2o REDENEN VAN DE VONNISSEN 
EN ARRESTEN. - BURGERLIJKE 
ZAKEN. - BESLISSING W AARBIJ EEN 
VORDERING WORDT AANGENOMEN. -
REGELMATIG VOORGEDRAGEN VER
WEER.- GEEN ANTWOORD.- GEEN 
REGELMATIG GEMOTIVEERDE BESLIS
SING. 

3° HUUR VAN DIENSTEN.- ARcHI
TECT.- 0LAUSULES VAN HET BESTEK 
INZAKE HET BOUWMATERIAAL.- VER
PLICHTING EN AANSPRAKELIJKHEID. 

4o HUUR VAN DIENSTEN.- ARcHI-
TECT. AANSPRAKELIJKHEID. 
BEG RIP. 

5° HUUR vAN DIENSTEN. - ARCHI
TECT. - IN HET BESTEK OPGELEGD 
BOUWMATERIAAL. - BEWIJSLAST. -
BEGRIP. 

6° BEWIJS.- BURGERLIJKE ZAKEN.-

(1) FLAMME, Rev. crit. jur. belge, 1974, 
blz. 543; P. RIGAUX, L'a1·chitecte, le droit de 
la profession, Brussel, 1975, nrs. 417-418; 
HANNEQUART, Le d1·oit de la construction, 
Brussel, 1974, blz. 391; BRIOUONT, La 1'es
ponsabilite des a1·chitectes et des ent1·ep1•eneurs, 
Brussel, 1971, blz. 47 tot 50; DELVAUX, 
T1·aite ju1·idique des bdtisseurs, d. I, Brussel, 
1968, blz. 705 ; B. SoiNNE, La 1·esponsabilite 
des architectes et entrepreneurs, Parijs, 1969, 
d. II, blz. 601; LIET-VEAux, noot, Gazette du 
Palais, 1960, doctr., blz. 51. 

RECHTER DIE ENKEL STEUNT OP EEN 
LOUTERE BEWERING VAN DE EISERES. 
- SCHENDING VAN DE REGELS INZAKE 

DE BEWIJSLAST. 

1° W anneer een architect een studiebureau 
raadpleegt voor technische problemen, 
waarvoor hij geen vakopleiding heeft 
gekregen en die buiten z~jn bevoegdheid 
vallen, kan hij zich t.o.v. de opdracht
gever van zijn aansprakelijkheid slechts 
ontlasten in zoverre bewezen is dat de 
keus van de door hem geraadpleegde 
technicus naar algemene bekendheid 
een goede keus was en de door die techni
cus begane fout van die aard was dat z~j, 
gelet op de vakkennis van de architect, 
door hem niet kon worden ontdekt ( 1). 

2° Niet regelmatig gemotiveerd is de 
beslissing waarbij een vorde1·ing wordt 
aangenomen, zonder dat wordt geant
woord op een door de tegenpartij regel
matig bij conclusie voorgedragen ver
weer (2). (Art. 97 Grondwet.) 

3° De architect is, gelet op zijn vakkennis, 
verplicht in het bestek de materialen 
voor te schrijven die geschikt zijn voor 
het doel waarvoor ze bestemd zijn ; hij 
moet de opdrachtgever wijzen op de 
nadelen van dat materiaal (3). 

40 De architect die de gevaren en nadelen 
van bepaalde bouwmate1·ialen kent, moet 
zijn medewerking weigeren, als de 
opdrachtgever hem het geb1·uik ervan 
oplegt en het gebouw o.a. daardoo1· 
geheel of gedeeltelijk zou kunnen teloor 
gaan (4). 

5° De architect moet bewijzen dat hij de 
opdrachtgever gewezen heejt op de geva
ren en nadelen van de bouwmaterialen 
waarvan hij in het bestek het gebruik 
had voorgeschreven. 

6° De regels inzalce de bewijslast worden 
geschonden door de rechter die enkel 
steunt op loutere beweringen van de 
eiseres. 

(2) Cass., 12 januari 1978, sup1·a, biz. 563. 
(3) en (4) Wat betreft de aard van de aan

sprakelijkheid van de architect, FLAMME en 
LEPAFFE, Le cont1·at d'entreprise, Brussel, 
1966, biz. 739 tot 740bis; HANNEQUART, 
Le droit de la construction, biz. 483 en vig. ; 
BRIOMONT, Responsabilite de l'architecte et de 
!'entrepreneur, biz. 94 tot 98; SOINNE, La 
responsabilite des architectes et entrep1·eneurs, 
d. II, biz. 586. 
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(VANDER AUWERA, T. MIGNOT P. 
EN MIGNOT M.) 

ARREST, 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 25 november 1976 door het 
Hof van Beroep te Brussel gewezen ; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 6, 1131, 1133, 
1134, 1135, 1142, 1146, 1147, 1165, 1319, 
1320, 1322, 1710, 1792, 1797, 2270 van 
het Burgerlijk Wetboek, 4, lid 1, van 
de wet van 20 februari 1939 op de 
bescherming van de titel en van het 
beroep van architect, 53 van de wet van 
26 juni 1963 tot oprichting van een orde 
van architecten en 97 van de Grondwet, 

doordat het arrest eiser veroordeelt om 
aan de verweerders een som te betalen 
van 106.925 frank als saldo van ereloon
staat en de door eiser ingeroepen exceptio 
non adimpleti cont1·act~ts en de ingestelde 
tegeneis tot aanstelling van een gerech
telijk deskundige verwerpt om de redenen 
dat, wat de barsten in de zwemkom 
betreft, de verweerders niet aansprakelijk 
kunnen gesteld worden voor eventuele 
fouten V!ln het studiebureau waaraan 
ze een betonstudie gevraagd hebben; dat 
ze geenszins verplicht waren na te gaan 
of die studie juist is ; dat het deskundigen
verslag van Tambuyser, noch de con
sultatie van Van Mingeroet en Van 
Ginderachter met zekerheid bewijzen 
dater een vergissing of een fout door het 
studiebureau begaan werd ; dat er in 
elk geval geen conceptiefout van de 
verweerders bewezen is en dat de schade 
blijkbaar te wijten is, volgens de des
kundige Tambuyzer, aan het feit dat 
eiser jaren gewacht heeft om die 
zwemkom te laten afwerken, 

terwijl, eerste onderdeel, eiser staande 
hield, zonder op dit punt door het arrest 
tegengesproken te worden, dat hij de 
verweerders met een volledige opdracht 
van architect had belast ; dezen dan ook 
aansprakelijk waren voor de conceptie
fouten vervat in de betonstudie van de 
zwemkom, ook al was die door hen 
overeenkomstig het lastenkohier aan een 
ingenieursbureau toevertrouwd; eiser im
mers niet met het studiebureau heeft 
gecontracteerd en het lastenkohier geen 
beperking van aansprakelijkheid tegen
over de architect bepaalt, hetgeen overi
gens zou indruisen tegen de openbare 
orde (schending van de artikelen 6, 431, 
1133, 1134, 1135, 1142, 1146, 1147, 1165, 
1710, 1792, 1797, 2270 van het Burgerlijk 

Wetboek, 4, lid 1, van de wet van 20 fe
bruari 1939 en 53 van de wet van 26 juni 
1963) ; 

tweede onderdeel, enerzijds, eiser bij 
conclusie staande hield dat volgens het 
verslag van Van Ginderachter het door 
het studiebureau berekende beton veel 
te zwak was en dat zulks een conceptie
fout is ; daarop noch door het arrest, 
noch door het verslag van deskundige 
Tambuyser wordt geantwoord ; ander
zijds het verslag van Van Ginderachter 
uitdrukkelijk besluit tot fouten van de 
betonstudie, zodat de bewijskracht ervan 
wordt miskend (schending van de arti
kelen 97 van de Grondwet, 1319, 1320 
en 1322 van het Burgerlijk Wetboek) ; 

derde onderdeel, eiser staande hield dat 
de verweerders als architecten aan hun 
verplichtingen te kort gekomen zijn door 
geen verdere, nochtans noodzakelijke 
afwerking van de zwemkom in het 
lastenlwhier te bepalen, en door eiser 
niet op de noodzakelijkheid te wijzen 
onmiddellijk de zwemkom van een 
beldeding te voorzien en ze te vullen ; 
de verweerders aldus aan hun contrac
tuele verplichtingen van conceptie en 
raad te kort gekomen zijn ; het arrest 
op deze conclusie onvoldoende antwoordt 
(schending van de artikelen 1134, 1135, 
1142, 1146, 1147, 1710, 1792, 1797, 2270 
van het Burgerlijk Wetboek en 97 van 
de Grondwet) : 

W at het eerste onderdeel betreft : 

Overwegende dat indien kan aange
nomen worden, gelet op de huidige hoge 
techniciteit van bepaalde studies die tot 
het bouwbedrijf behoren, dat de architect 
zich, zelfs impliciet, tegenover de bouw
heer van zijn aansprakelijkheid kan vrij 
maken met betrekking tot zekere tech
nische studies, zoals betonstudie en 
berekeningen van het weerstandsvermo
gen van materialen, waarvoor hij geen 
opleiding ontving en die derhalve buiten 
zijn bevoegdheid vallen, de bepalingen 
van artikel 1792 van het Burgerlijk 
Wetboek en van de wet van 20 februari 
1939 echter vereisen dat, bij de beoorde
ling van de aansprakelijkheid van de 
architect, steeds in feite zou worden 
nagegaan of de keus van de door de 
architect geraadpleegde technicus naar 
algemene bekendheid al dan niet een 
goede keus was en, in ieder geval, of de 
door gezegde specialist begane fout van 
die aard was dat zij, gelet op de vakkennis 
van de architect, die trouwens een 
ingenieur kan zijn, al dan niet door hem 
kon worden ontdekt ; 
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Overwegende dat daaruit volgt dat het 
hof van beroep, dat zich ertoe beperkt 
op absolute wijze te verhlaren dat de 
verweerders voor de eventuele fouten 
van het studiebureau niet aansprakelijk 
kunnen worden gesteld en dat zij geens
zins waren verplicht na te gaan of de 
betonstudie juist was, zonder voormelde 
feitelijke gegevens te onderzoeken, zijn 
beslissing niet wettelijk verantwoordt ; 

Dat het onderdeel gegrond is ; 

W at het tweede onderdeel betreft : 

Overwegende dat het arrest geen 
antwoord verstrekt op de omstandige 
conclusie van eiser, luidens welke, volgens 
het verslag van Van Ginderachter, het 
door het studiebureau berekende beton 
« veel te zwak " was ; 

Dat het onderdeel gegrond is ; 

W at het derde onderdeel betreft : 

Overwegende dat eiser, tot staving van 
zijn verweer, in conclusie een passage 
van het verslag van Van Mingeroet 
inriep, luidens hetwelk de verweerders 
nooit eisers aandacht hadden getrokken 
op het feit dat er onmiddellijk een 
bekleding op het beton moest worden 
aangebracht en de zwemkom worden 
gevuld, geen verdere afwerking in het 
lastenboek was vermeld en « het niet na 
het gebeuren is dat men de bouwheer 
moet wijzen op verdere afwerking wan
neer de storingen reeds gebeurd zijn ,, 
bouwheer die « hiervoor trouwens zich 
door een architect laat bijstaan » ; 

Overwegende dat, door enkel te oor
delen dat de schade blijkbaar te wijten is, 
volgens deskundige Tambuyser, aan het 
feit dat eiser jaren heeft gewacht om de 
zwemkom te laten afwerken, het arrest 
voormelde conclusie van eiser niet beant
woordt; 

Dat het onderdeel gegrond is ; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 6, 1131, 
1133, 1134, 1135, 1142, 1146, 1147, 1315, 
1316, 1319, 1320, 1322, 1341, 1349, 1710, 
1792, 1797, 2270 van het Burgerlijk 
Wetboek, 870, 871 van het Gerechtelijk 
Wetboek, 4, lid 1, van de wet van 
20 februari 1939 op de bescherming 
van de titel en van het beroep van 
architect en 53 van de wet van 26 juni 
1963 tot oprichting van een orde van 
architecten, 

doordat het arrest eiser veroordeelt om 
aan de verweerders een som te betalen 
van 106.925 frank als saldo van ereloon
staat en de door eiser ingeroepen exceptio 

non adimpleti contractus en de ingestelde 
tegeneis tot aanstelling van een gerechte
lijke desktmdige verwerpt op grond dat, 
wat betreft het warmwatercircuit, de 
verweerders opmerken dat ze de aandacht 
van eiser hebben gevestigd op het gevaar 
van oxydatie en corrosie bij het gebruik 
van stalen buizen, maar dat deze zich 
akkoord verhlaarde met het plaatsen 
van gegalvaniseerde buizen, zoals blijkt 
uit het lastenboek, en eiser, volgens de 
verweerders, deze buizen niet heeft 
onderhouden zoals zij het hem hadden 
aangeraden ; dat in die omstandigheden 
het aanduiden, in 1965, van gegalvani
seerde stalen buizen op zichzelf geen 
conceptiefout van de verweerders uit
maakt, 

terwijl, eerste onde~·deel, het feit dat de 
verweerders in het lastenkohier het 
gebruik van deze stalen buizen hadden 
voorgeschreven, geenszins inhoudt dat 
zij eiser van de nadelen ervan hadden 
verwittigd; het arrest de bewijskracht 
van het lastenkohier miskent en het feit 
dat eiser zou verwittigd zijn en de buizen 
slecht zou hebben onderhouden ten 
onrechte en zonder bewijs ten laste van 
eiser aanhoudt (schending van de arti
kelen 1315, 1316, 1319, 1320, 1321, 1341, 
1349 van het Burgerlijk Wetboek, 870 
en 871 van het Gerechtelijk Wetboek); 

tweede onderdeel, het feit dat de ver
weerders het gebruik van deze stalen 
buizen in het lastenkohier hadden voorge
schreven, geenszins inhoudt dat zij 
daardoor van hun aansprakelijkheid voor 
de schadelijke gevolgen van dit gebruik 
zouden zijn vrijgesteld (schending van de 
artikelen 6, 1131, 1133, 1134, 1135, 1142, 
1146, 1147, 1710, 1792, 1797, 2270 van 
het Burgerlijk Wetboek, 4, lid l, van de 
wet van 20 februari 1939 en 53 van de wet 
van 26 juni 1963) : 

Overwegende dat de architect, wegens 
zijn professionele vakkennis, wordt ge
acht in het lastenkohier het voor zijn 
bestemming aangepaste materiaal voor 
te schrijven ; 

Overwegende dat, wanneer het gebruik 
van een bepaald materiaal een bezwaar 
oplevert, de architect de bouwheer ervan 
dient te verwittigen ; dat, wanneer deze 
laatste beslist, ondanks de raadgevingen 
van zijn architect, bedoeld materiaal te 
gebruiken, het de architect behoort 
hetzij zijn medewerking te weigeren 
indien dit gebruik het geheel of gedeel
telijk teniet gaan van de bouw kan 
teweegbrengen, hetzij, in de overige 
gevallen, zich door de bouwheer van zijn 
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aansprakelijkheid tegenover hem te doen 
ontslaan; 

Overwegende dat uit de enkele ver
melding in het lastenkohier van het 
gebruik van gegalvaniseerde stalen buizen 
voor de warmwaterleidingen, geenszins 
volgt dat de verweerders, bij het voor
schrijven van dit materiaal, eiser hebben 
verwittigd van het eraan verbonden 
gevaar voor oxydatie en corrosie ; 

Overwegende bovendien dat het arrest, 
dat, zoals uit het middel blijkt, enkel 
stoelt op loutere beweringen van de 
verweerders, de regels van de bewijslast 
schendt; 

Dat het middel gegrond is ; 

Over het derde middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 1134, 1135, 1142, 1146, 1147, 
1710, 1792, 1797, 2270 van het Burgerlijk 
Wetboek, 4, lid 1, van de wet van 20 fe
bruari 1939 op de bescherming van de 
titel en van het beroep van architect en 
53 van de wet van 26 juni 1963 tot 
oprichting van een orde van architecten, 

doordat het arrest eiser veroordeelt om 
aan de verweerders een som te betalen 
van 106.925 frank als saldo van ereloon
staat en de door eiser ingeroepen exceptio 
non adimpleti contractus en de ingestelde 
tegeneis tot aanstelling van een gerechte
lijke deskundige verwerpt, 

te1·wijl, eerste ondm·deel, eiser in con
clusie staande hield dat er riolerings
geuren in de derde kamer waren, dat er 
een onderzoek aan de dichting van de 
deksels van de onderzoekskamers en 
aansluitingen op de rioleringen diende 
uitgevoerd te worden en dat er immers 
verscheidene leidingen rechtstreeks op 
de onderzoekskamer werden gebracht, 
zonder eerst op een open of gesloten 
sterfput uit te komen, en het arrest op 
deze conclusie niet antwoordt (schending 
van artikel 97 van de Grondwet); 

tweede onderdeel, de verweerders, die een 
volledige architectenopdracht hadden 
ontvangen, aldus hun verplichtingen van 
raad, conceptie en toezicht hebben 
verwaarloosd (schending van de arti
kelen 1134, 1135, 1142, 1146, 1147, 1710, 
1792, 1797, 2270 van het Burgerlijk 
Wetboek, 4, lid 1, van de wet van 20 fe
bruari 1939 en 53 van de wet van 
26 juni 1963) : 

W at het eerste onderdeel betreft : 

Overwegende dat het arrest met geen 
woord rept over de in het onderdeel 
aangehaalde conclusie ; 

Dat het middel in dit opzicht gegrond 
IS; 

Over het vierde middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 1134, 1135, 1142, 1146, 1147, 
1710, 1792, 1797, 2270 van het Burgerlijk 
Wetboek, 4, lid 1, van de wet van 20 fe
bruari 1939 op de bescherming van de 
titel en van het beroep van architect en 
53 van de wet van 26 juni 1963 tot op
richting van een orde van architecten, 

doordat het arrest eiser veroordeelt om 
aan de verweerders een som te betalen 
van 106.925 frank als saldo van ereloon
staat en de door eiser ingeroepen exceptio 
non adimpleti contractus en de ingestelde 
tegeneis tot aanstelling van een gerech
telijk deskundige verwerpt op grand dat, 
wat de dakafwerking betreft, de conceptie 
van de waterafioop niet fout is daar in 
1968 het dak waterdicht was ; dat, in 
strij d met hetgeen eiser voor de eerste 
rechter beweert, er in het lastenboek 
desaangaande geen inlichtingen voor
komen ; dat uit de aanbieding van de 
dakleien door een gespecialiseerde firma 
geenszins kon afgeleid worden dat de 
Italiaanse leien niet aan ons klimaat 
zouden zijn aangepast, 

terwijl, eerste onderdeel, eiser in con
clusie staande hield dat het feit dat de 
dakbedekking in leien buiten de algemene 
aanbesteding werd gehouden, aan de 
verweerders, die een algemene opdracht 
hadden, geenszins toeliet in het lasten
boek helemaal niets over deze dakbedek
king te beschrijven en zulks fout was ; 
het arrest op deze conclusie niet ant
woordt (schending van artikel 97 van 
de Grondwet); 

tweede onderdeel, eiser staande hield, 
zonder op dit punt te worden tegen
gesproken, dat de leien zeer erg verkleurd 
waren en de verweerders onvoldoende 
onderzoek naar de kwaliteit ervan hadden 
gedaan en dat het feit dat een gespeciali
seerde firma uit Ciney deze leien aan
beval geenszins van die aard is dat het 
aantoont dat de verweerders hun ver
plichting voldoende hebben nagekomen 
en van hun aansprakelijkheid ontslagen 
zijn (schending van de artikelen 1134, 
1135, 1142, 1146, 1147, 1710, 1792, 1797, 
2270 van het Burgerlijk Wetboek, 4, 
lid 1, van de wet van 20 februari 1939 
en 53 van de wet van 26 juni 1963); 

de1·de onderdeel, eiser in conclusie 
staande hield dat de leien bij winterweer 
en vorst abnormaal afschilferden en het 
arrest hierop niet antwoordt (schending 
van artikel 97 van de Grondwet) : 
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Overwegende dat het arrest vastst~l~, 
zonder dienaangaande te worden gekrltl
seerd, dat er geen conceptiefout betref
fende de waterafloop bestaat en dat het 
dak in 1968 waterdicht was; 

Dat het middel enkel verband houdt 
met de hoedanigheid van de voor de 
dakbedekking gebruikte leien; 

W at het eerste onderdeel betreft : 

Overwegende dat eiser in conclusie 
aanvoerde dat geen beschrijving van het 
voor de dakbedekking te gebruiken 
materiaal in het lastenboek voorkomt en 
dat, al werd de aanneming van de dak
bekleding aan de algemene onderne~~r 
niet toevertrouwd, maar afzonderhJk 
uitgegeven, de verweerders tot plicht 
hadden deze beschrijving te doen ; 

Overwegende dat het arrest, dat 
trouwens vaststelt dat in het lastenboek 
aileen vermeld staat (( couverture en 
ardoise : pour memoire ----: hors en~re
prise », voormelde conclus1e van e1ser 
niet beantwoordt ; 

Dat het onderdeel gegrond is; 

Om die redenen, en zonder acht te 
slaan op het tweede onderdeel van het 
derde middel en op het tweede en derde 
onderdeel van het vierde middel, ver
nietigt het bestreden arres~, doch enk~l 
in zoverre het, met betrekkmg tot de e1s 
van de verweerders, de door eiser opge
worpen exceptie non adimpl.eti contractus 
en zijn vraag tot aanstellmg van een 
gerechtelijk deskundige, uitspraak doet 
1 o over het bestaan van barsten in de 
zwemkom, 2° over de warmwaterlei
dingen, 3o over de rioolgeuren in de de~de 
kamer, 4o over de voor de dakbekledmg 
gebruikte leien, en in zoverre het over de 
kosten uitspraak doet ; beveelt dat van 
onderhavig arrest melding zal worden 
gemaakt op de kant van de gedeeltelijk 
vernietigde beslissing ; houdt de kosten 
aan en zegt dat de feitenrechter erover 
zal beslissen ; verwijst de aldus beperkte 
zaak naar het Hof van Beroep te Ant
werpen. 

3 maart 1978. - 1e kamer. - Voor
zitter de H. Wauters, eerste voorzitter. 
- Verslaggever, de H. Sury. - Gelijk
luidende conclusie, de H. Krings, advo
caat-generaal.- Pleiter, de H. Houtekier. 

2e KAMER.- 7 maart 1978. 

VERJARING. - STRAFZAKEN. - VER-
STEKVONNIS. BETEKENING. 
SOHORSING VAN DE VERJARING VAN DE 
STRAFVORDERING.- BEGRIP. 

W anneer een verstekvonnis is betekend, 
maar niet aan de veroordeelde in per soon, 
wordt de verjaringstermijn van de 
strajvordering geschorst na het verstrijken 
van de ve1·zettermijn en vervangen door 
de termijn van verjaring van de straf; 
de verjaring van de strajvordering beg%nt 
pas opnieuw te lopen op de dag dat het 
verzet tegen het verstekvonnis ontvanke
lijk wordt verklaard (1); indien een 
dergelijk vonnis niet binnen de v_er
jaringstermijn van de strafvorden;t,rJ 
regelmatig is betekend, kan d~e term~Jn 
natuurlijk niet door een latere betekentng 
worden geschorst. (Art. 24 wet van 
17 april 1878; artt. 151 en 187 Sv.) 

(PROVOST.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 4 januari 1978 door het Hof 
van Beroep te Gent gewezen ; 

Over het middel afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 21 en volgende van 
de wet van 17 april 1878, houdende de 
voorafgaande titel van het W etboek van 
Strafvordering, 

doordat de strafvordering verjaard was 
toen het arrest werd gewezen : 

Overwegende dat het arrest eiser 
veroordeelt enerzijds wegens de gecorrec
tionaliseerde misdaad bedrieglijke bank
brenk (telastleggingen B-1 en B-2) en 
het wanbedrijf eenvoudige bankbreuk 
(telastleggingen A-1, a, b en c; A-2; 
A-3 en A-4) betreffende feiten die 
gepleegd werden tussen juni en 17 sep
tember 1971, en waarin een zelfde straf
bare gedraging tot uiting k~am, ander
zijds wegens het wanbednJf gepleeg~ 
tussen 21 mei en 31 augustus 1971, biJ 
inbreuk op de wetgeving betreffende het 
handelsregister (telastlegging E) ; 

Overwegende dat, blijkens de regel-

(1) Cass., 21 februari en 19 juni 1972 (.Ar1·. 
cass., 1972, biz. 578 en 978) en de noten; 
26 maart 1973 (ibid., 1973, biz. 743). 
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matig overgelegde processtukken waar
op het Hof vermag acht te slaan, het 
arrest, na te hebben vastgesteld dat de 
verjaring op 26 februari 1974 door de in 
het middel aangehaalde vordering van 
het Openbaar Ministerie rechtsgeldig 
werd gestuit, verkeerdelijk aanneemt 
dat de strafvordering op de dag van de 
uitspraak niet vervallen was door verja
ring op gTond dat de verjaring werd 
geschorst tot op 17 mei 1977, datum 
waarop eiser tegen het bij verstek ge
wezen vonnis van 26 februari 1974 verzet 
heeft aangetekend ; 

Overwegende dat de schorsing van de 
verjaring ten deze slechts een aanvang 
kon nemen bij het verstrijken van de 
gewone termijn van verzet, dit is na 
verloop van de termijn van tien dagen 
na de betekening van het verstekvonnis 
conform artikel 187, eerste lid, van het 
Wetboek van Strafvordering; dat een 
dergelijke betekening blijkens de des
betreffende processtukken in 197 4 niet 
heeft plaatsgevonden, nu de gerechts
deurwaarder, die op 26 maart 1974 tot 
de betekening zou overgaan, deze stukken 
« onbetekend '' naar de diensten van het 
parket terugstuurde met vermelding dat 
eiser sinds 30 januari 1973 op het adres 
van zijn laatste woonplaats ambtshalve 
geschrapt was ; 

Overwegende dat de betekening van 
het verstekvonnis pas op 7 mei 1977 aan 
eiser in persoon is gebeurd, in de gevan
genis te Palma de Mallorca ; dat op die 
datum de strafvordering met betrekking 
tot alle tegen eiser aangehouden feiten 
vervallen was door verjaring, nu bij 
ontstentenis van oorzaak van schorsing 
meer dan drie jaar verstreken was sinds 
de laatste daad van stuiting ; 

Dat de strafvordering dus op 4 januari 
1978, datum van het arrest, verjaard 
was; 

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; zegt dat 
er geen gTond is tot verwijzing. 

7 maart 1978. - 2e kamer. - Voor
zitter, Baron Richard, voorzitter. -
Verslaggever, de H. Delva. - Gelijk
luidende conclusie, de H. Dumon advo
caat-generaal. 

2e KAMER. - 7 maart 1978. 

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN. STRAFZAKEN. 
NEERLEGGING VAN EEN CONCLUSIE 
REGELMATIG VASTGESTELD. - GEEN 
CONCLUSIE IN HET DOSSIER. - ON
MOGELIJKHEID VOOR HET HoF NA TE 
GAAN OF DE BESTREDEN BESLISSING 
REGELMATIG IS GEMOTIVEERD. 
SCHENDING VAN ARTIKEL 97 VAN DE 
GRONDWET. 

W anneer regelmatig is vastgesteld dat een 
conclusie is neergelegd, maar zij niet 
in het dossier voorkomt en de bewoor
dingen ervan niet zijn overgenomen 
in de bestreden beslissing en evenmin 
in andere stukken waarop het H of 
vermag acht te slaan, kan het Hof 
onmogelijk nagaan of die beslissing 
regelmatig is gemotiveerd (1). (Art. 97 
Grondwet.) 

(VAN TROYS EN VAN DEN BERGHE, 
T. VANDERMAELE.} 

ARREST. 

HET HOF;- Gelet op het bestreden 
vonnis, op 28 oktober 1977 in hoger 
beroep gewezen door de Correctionele 
Rechtbank te Oudenaarde ; 

Over het middel afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 152, 153, 154, 172, 
174, 176, 185, 190, 190bis, 211, 423 van 
het Wetboek van Strafvordering, 97 van 
de Grondwet, en van het algemeen rechts
beginsel van de eerbied voor de rechten 
van de verdediging, 

doordat het vonnis de eisers straf
rechtelijk veroordeelt, hen vervolgens op 
burgerrechtelijk gebied veroordeelt om 
aan Van de Maele een bedrag te betalen 
van 61. 824 frank, de door hen ingestelde 
rechtstreekse vorderingen verwerpt en 
zich onbevoegd verklaart om van hun 
burgerlijke rechtsvorderingen kennis te 
nemen, 

terwijl, eerste onderdeel, het ·proces
verbaal van de terechtzitting van 28 ok
tober 1977 van de Correctionele Recht
bank te Oudenaarde, waarop de zaak 
van de eise:::s behandeld werd, vermeldt 

(1) Cass., 12 april1965 (Bull. en Pas., 1965, 
I, 357) en 5 november 1976 (.Arr. cass., 1977, 
blz. 273). 
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dat hun raadsman voor hen een conclusie 
neerlegde ; deze conclusie echter niet 
in het dossier is opgenomen, zodat de 
wettelijkheid van de beslissing niet kan 
onderzocht worden (schending van de 
artikelen 152, 153, 154, 172, 174, 176, 185, 
190, 190bis, 211, 423 van het Wetboek 
van Strafvordering en 97 van de Grand
wet); 

tweede onderdeel, het ontbreken, in het 
dossier, van de in hoger beroep door de 
eisers genomen conclusie een miskenning 
is van de rechten van de verdediging, 
daar niet kan uitgemaakt worden of de 
rechters er mede rekening gehouden 
hebben en of ze deze conclusie al dan niet 
beantwoorden (schending van artikel 97 
van de Grondwet en van het algemeen 
rechtsbeginsel) : 

Overwegende dat, luidens het proces
verbaal van de terechtzitting van 28 ok
tober 1977, waarop de zaak werd be
handeld, de raadsman van de eisers een 
conclusie neerlegde ; dat die conclusie 
niet is opgenomen in de inventaris van 
de stukken en zich ook niet bij de stukken 
van het dossier bevindt ; dat de inhoud 
ervan in het zittingsblad noch in het 
vonnis is overgenomen ; 

Overwegende dat bij ontstentenis van 
bedoelde conclusie het Hof niet kan 
nagaan of het vonnis erop antwoordt ; 

Dat het middel gegrond is ; 

Om die redenen, vernietigt het bestre
den vonnis behalve in zoverre het Vande
maele op strafrechtelijk gebied vrij
spreekt en het de kosten van het hoger 
beroep van het openbaar ministerie ten 
laste van de Staat laat ; 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 Gent, zitting houdende in hoger beroep. 

7 maart 1978. - 2e kamer. - Voor
zitte?', Baron Richard, voorzitter. -
Verslaggever, de H. Versee. - Gelijk
luidende conclusie, de H. Dumon, eerste 
advocaat-generaal. - Pleiter, de H. 
Houtekier. 

2e KAMER. - 7 maart 1978. 

1° GENEESKUNST.- VERHANDELEN 
VAN GIFTSTOFFEN, SLAAPMIDDELEN EN 
VERDOVENDE MIDDELEN. - 0VER
TREDINGEN W.A.ARVAN SPR.AKE IS IN 
DE WET VAN 24 FEBRU.ARI 1921, 
GEWIJZIGD BIJ DE WETTEN VAN 22 JULI 
1974, 9 JULI 1975 EN 1 JULI 1976, -
VRIJSTELLING OF VERMINDERING VAN 
STR.AF. - ARTIKEL 6 VAN DIE WET. -
VooRWAARDEN. 

2° GENEESKUNST.- VERHANDELEN 
VAN GIFTSTOFFEN, SLA.APMIDDELEN EN 
VERDOVENDE MIDDELEN.- WET VAN 
24 FEBRUARI 1921. - VRIJSTELLING 
EN VERMINDERING VAN STRAF.- AR
TIKEL 6 VAN DIE WET. - 0NTHULLEN 
.A.AN DE OVERHEID VAN DE IDENTITEIT 
VAN ONBEKEND GEBLEVEN DADERS.
BE GRIP. 

1° Van de correctionele straffen bepaald 
bij de artikelen 2bis en 3 van de wet 
van 24 februari 1921 betreffende het 
verhandelen van de gijtstoffen, slaap
middelen en verdovende middelen, ont
smettingsstoffen en antiseptica blijven 
vrij de schuldigen die, v66r de vervolging, 
aan de overheid de identiteit van de 
daders van de bij die artikelen om
schreven misdrijven of, indien de daders 
niet bekend zijn, het bestaan van die 
misdrijven hebben onthuld; de bij 
diezelfde artikelen gestelde cor1·ectionele 
straffen wo1·den verminderd in de bij 
artikel 414, vierde lid, van het Straf
wetboek bepaalde mate, ten aanzien van 
de schuldigen die, na het begin van de 
vm·volging, de identiteit van onbekend 
gebleven daders aan de overheid hebben 
onth~tld. (Art. 6 wet van 24 februari 
1921). (Impliciete oplossing.) 

2° De onthulling aan de ovm·heid van de 
onbekend gebleven dader, die ovm·een
komstig artikel 6 van de wet van 24 fe
brua?'i 1921 betreffende het verhandelen 
van de giftstoffen, slaapmiddelen en 
vm·dovende middelen, ontsmettingsstoffen 
en antiseptica, naar gelang van het 
geval, aanleiding geeft tot vrijstelling 
van de co1·rectionele straffen of tot 
vermindering van die straffen, is een 
onthulling op grond waarvan de overheid 
vervolgingen kan instellen en, als zulks 
het geval is, een onthulling die volledig 
oprecht is (1) (2). 

(1) Raadpl. cass., 20 juni 1977 (Arr. cass., 
1977, blz. 1084). 

(2) In andere wetsbepalingen komen gelijk-
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(DERIDDER, BAKKALI, TUYTELAERS 
EN VAN DEN TROOST.) 

ARREST. 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 2 december 1977 door het Hof 
van Beroep te Antwerpen gewezen ; 

A. Op de voorziening van Deridder : 

Over het middel afgeleid uit de scherr
ding van artikel 6, vierde lid, van de wet 
van 24 februari 1921, ingevoerd bij de 
wet van 9 juli 1975, betreffende het 
verhandelen van verdovende middelen, 

doordat het arrest eiser veroordeelt 
wegens het onbevoegd vervaardigen, 
bezitten, verkopen, te koop stellen, 
afleveren of aanschaffen van verdovende 
middelen, 

terwijl eiser op 10 september 1976, bij 
de behandeling van de zaak voor de 
Correctionele Rechtbank te Antwerpen, 
de naam van een medeplichtige heeft 
genoemd, zodat alle voorwaarden aan
wezig waren voor strafvermindering als 
bij het voormelde wetsartikel bepaald 
en het hof van beroep niet vermocht die 
strafvermindering te ontzeggen : 

Overwegende dat artikel 6, vierde lid, 
van de wet van 24 februari 1921, inge
voerd bij de wet van 9 juli 197 5, bepaalt 
dat de in de artikelen 2bis en 3 gestelde 
straffen worden verminderd in de mate 
bepaald in artikel 414, vierde lid, van het 
Strafwetboek, ten aanzien van de schul
digen die na het begin van de vervolging 
de identiteit van onbekend gebleven 
daders aan de overheid hebben onthuld; 

Overwegende dat het arrest niet alleen 
vaststelt dat eiser de in het middel 
vermelde verklaring heeft gedaan, maar 
ook dat het onderzoek, dat op grond van 
de gegevens daarvan gevoerd werd, de 
openbare overheid niet in staat stelde 

aardige verschoningsgronden tot straffeloos
heid of strafvermindering voor : o.a. in de 
artikelen 136, 192 en 236 van het Straf
wetboek. Bij de voorbereiding van de wet van 
9 juli 1975 die in de wet van 24 februari 1921 
de huidige bepaling van artikel 6 van die wet 
heeft ingevoerd, werd uitdrukkelijk verwezen 
naar die wetsbepalingen; raadpl. met name 
Gedr. St. Senaat, nr. 290, zitt. 1970-1971, 
en Gedr. St. Kamer van Volksvertegen
woordigers, nr. 608-1; CALEWAERT, Belgisch 
Strafrecht, d. II, blz. 463, en Les Novelles, 
Droit penal, d. I, bd. I, nrs. 2943 tot 2961, 

vervolgingen in te stellen, de verklaring 
derhalve niet onthullend was en het doel, 
gesteld door de wetgever, niet bereikt 
werd ; dat het arrest door die vaststel
lingen de beslissing, dat de strafvermin
deringsgrond bepaald in het voormelde 
wetsartikel niet aanwezig was, wettelijk 
verantwoordt ; 

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

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

B. Op de voorziening van Bakkali : 

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

0. Op de voorziening van Tuytelaers 
en Van Den Troost : 

Over het eerste Iniddel, afgeleid uit de 
schending van artikel 6, tweede lid, van 
de wet van 24 februari 1921, ingevoerd 
bij de wet van 9 juli 1975, 

doordat het arrest de eisers de straffe
loosheid, welke aan Benmoussa werd 
toegekend, ontzegt, op grond dat hun 
onthullingen niet volledig waren ten 
aanzien van hun eigen wetenschap 
omtrent identiteiten en misdrijven wat 
betreft de feiten van de telastlegging, 
gepleegd te Antwerpen, 

terwijl in de tekst van de wet nergens 
wordt bepaald dat voor straffeloosheid of 
verschoonbaarheid vereist is dat werke
lijk alle onbekend gebleven daders worden 
aangeduid aan de overheid; de Neder
landse tekst, hoewel in het meervoud 
gesteld, zeker niet van alle onbekend 
gebleven daders spreekt; een dergelijke 
uitbreiding van de strafwet een ontoe
laatbare verzwaring ten nadele van de 
beklaagde betekent ; overigens nooit 

en nopens de verschoningsgronden waarvan 
sprake is a) in artikel 136 van het Straf
wetboek : R. DE RYOKERE, « L'impunite du 
denonciateur ,, Revue de droit penal et de 
m·iminologie, 1921, biz. 19 en vlg. ; en NYPELS 
en SERVAis, Le Code penal interp1•ete, d. I, 
blz. 425 en 426; b) in artikel 192 van het 
Strafwetboek NYPELB, Commentaire et 
Complement du Code penal belge, Boek II, 
titel III, VI, nr. 18, biz. 272; c) in artikel 326 : 
NYPELS en SERVAIS, op. cit., d. 2, blz. 357 
en vlg. 
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achterhaald kan worden of iemand alle 
onbekend gebleven daders heeft mee
gedeeld en ter zake zeker niet is geweten 
of bijvoorbeeld de vrijgesproken Ben
moussa niet bepaalde gegevens heeft 
achtergehouden ; overigens uit het be
roepen vonnis blijkt dat, in feite, de 
eisers door het rechtstreeks aangeven van 
Benmoussa ook tot de aanhouding van 
Bakkali aanleiding hebben gegeven; 
zeker niet is aangetoond dat, bij · een 
verdere en meer nauwkeurige onder
vraging van de eisers, wanneer daarover 
precieze vragen werden gesteld, ook niet 
over de identiteit van Bakkali zou zijn 
gesproken ; en artikel 6 van de genoemde 
wet zeker niet meer bedoelt dan dat men 
van de beklaagde oprechtheid verwacht, 
die in dit geval zeker over geheel de lijn 
bij de eisers aanwezig was : 

Overwegende dat het arrest vaststelt 
dat de eisers v66r het begin van de 
vervolging gegevens hebben verstrekt die, 
wat eiser betreft mogelijk, wat eiseres 
betreft zeker, van die aard waren dat zij 
de identiteit van Benmoussa aan de 
politie kenbaar maakten, maar eveneens 
vaststelt dat geen van heiden gewag 
maakte van Bakkali noch van het te 
zijnen laste gelegde misdrijf, ofschoon 
naderhand is gebleken dat zij Bakkali 
reeds geruime tijd kenden en wisten dat 
de leveringen van verdovende middelen 
van hem afkomstig waren ; dat hun 
onthullingen derhalve niet volledig waren 
ten aanzien van lllm wetenschap omtrent 
identiteiten en misdrijven ; 

Overwegende dat zowel uit de tekst en 
het doel van artikel 6 van de genoemde 
wet als uit de memorie van toelichting 
bij de wet van 9 juli 1975 blijkt dat aan 
de schuldige slechts dan straffeloosheid 
of strafvermindering wordt toegestaan, 
wanneer hij volledig oprecht is geweest ; 
dat het arrest derhalve door de aange
haalde vaststellingen de beslissing dat de 
eisers niet gerechtigd waren zich op de 
bedoelde verschoningsgrond te beroepen, 
wettelijk verantwoordt ; dat het middel 
voor het overige opkomt tegen de feite
lijke beoordeling van de rechters ; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen ; 

Over het tweede middel, hie1·nit afge
leid dat, wat de feiten gepleegd in het 
arrondissement Turnhout betreft, de 
feitenrechter de brief van Radzwill totaal 
foutief heeft heeft begrepen en uit de 
brief afleidingen heeft gemaakt welke 
tegen de zin van de wet ingaan, en tevens 
hiernit dat het arrest een zware tegen-

spraak in zichzelf inhoudt, daar, indien, 
wat door het arrest wordt beslist, zowel 
Pellis als Radzwill de eisers hebben 
aangegeven als daders van het misdrijf, 
zij overeenkomstig artikel 6 van de 
genoemde wet dienden te worden vrij
gesteld van straf, althans een reden van 
verschoonbaarheid uit dien hoofde op hen 
diende te worden toegepast (terwijl zij 
toch werden veroordeeld), zodat de 
feitenrechter zich in feite zeker heeft 
vergist door een tegenstrijdige beslissing 
te nemen enerzijds ten opzichte van de 
eisers en anderzijds ten opzichte van 
Pellis en Radzwill : 

Overwegende dat, nu de eisers ieder 
tot een enkele straf werden veroordeeld 
voor de gezamenlijke feiten gepleegd te 
Antwerpen en in het arrondissement 
Turnhout, en deze straf wettelijk gerecht
vaardigd is door de bewezenverklaring 
van de feiten gepleegd te Antwerpen, 
het middel, dat enkel de in het arrondisse
ment Turnhout gepleegde feiten betreft, 
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. 

7 maart 1978. - 2e kamer. - Voor
zitter, Baron Richard, voorzitter. -
Verslaggever, de H. Soetaert. - Gelijk
lnidende concl·usie, de H. Duman, advo
caat-generaal.- Pleiters, de HH. Somers 
en Van Schoubroeck (van de balie te 
Turnhout). 

2e KAMER. - 7 maart 1978. 

I o REDENEN VAN DE VONNISSEN 
EN ARRESTEN.- STRAFZAKEN.
VEROORDELING WEGENS OVERTRElDING 
VAN ARTIKElL 2, § l, VAN HElT KONINK
LIJK B:EiSLUIT NR. 78 VAN 10 NOVEMBER 
1967 BETREFFENDE DE UITOEF:EiNING 
VAN DE GEN:EiESKUNST. - Bll1SLISSING 
WAARIN WORDT VASTG:EiSTELD DAT ALL:Ei 
BESTANDD:EiLEN VAN HET MISDRIJF AAN
WEZIG ZIJN, ZOND:ElR DAT DE JUISTE 
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BEWOORDINGEN VAN DIE WETSBEPA
LING WORDEN WEERGEGEVEN. 
REGELMATIG GEMOTIVEERDE BESLIS
SING.- BEGRIP. 

20 GENEESKUNST.- ONWETTELIJKE 
UITOEFENING. - MISDRIJF OMSCRRE
VEN IN ARTIKEL 2, § 1, VAN RET 
KONINKLIJK BESLUIT NR. 78 VAN 
10 NOVEMBER 1967 BETREFFENDE DE 
UITOEFENING VAN DE GENEESKUNST.
BESLISSING WAARIN WORDT VAST
GESTELD DAT ALLE BESTANDDELEN VAN 
RET MISDRIJF AANWEZIG ZIJN, ZONDER 
DAT DE JUISTE BEWOORDINGEN VAN 
DIE WETSBEPALING WORDEN WEER
GEGEVEN. - REGELMATIG GEMOTI
VEERDE BESLISSING. - BEGRIP. 

1 o en 2° Regelmatig gemotiveerd is de 
beslissing tot bewezenverklaring van 
de overtreding van artikel 2, § 1, van 
het koninkliJk besluit nr. 78 van 
10 november 1967 bet1·ejJende de uit
oefening van de geneeskunst waa1·in 
wordt vastgesteld dat alle bestanddelen 
van dat misdrijf aanwezig zijn, zelfs 
indien zij niet de juiste bewoordingen 
van die wetsbepaling weergeejt (1). 

(MILlS.) 

ARREST. 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 6 januari 1978 door het Hof 
van Beroep te Antwerpen gewezen ; 

Over het middel afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 9 van de Grondwet 
en 7 van het V erdrag tot bescherming 
van de rechten van de mens, ondertekend 
te Rome op 4 november 1950 en goed
gekeurd bij de wet van 13 mei 1955, 

doordat het arrest eiseres tot een geld
boete veroordeelt om « als onbevoegd 
persoon, enige tak van de geneeskunde, 
hoe dan ook genoemd, geregeld uitge
oefend te hebben, meer bepaald het 
stellen van een diagnose met behulp van 
een pendel, het instellen of uitvoeren van 
een behandeling van een fysische of 
psychische, werkelijke of vermeende 
pathologische toestand "• zonder vast 
te stellen dat eiseres de voorwaarden 
gesteld bij artikel 2, § 1, eerste lid, van 
het koninklijk besluit nr. 78 van 10 no
vember 1967 niet vervulde, noch dat zij 

(1) Raadpl. cass., 27 maart 1961 (Bull. en 
Pas., 1961, I, 820). 

de vermelde handelingen bij menselijke 
wezens verrichtte, 

terwijl er geen wetsbepaling bestaat die 
het aldus omschreven feit strafbaar 
stelt : 

Overwegende dat het arrest de feiten 
ten laste van eiseres bewezen verklaart 
in de in het middel aangehaalde termen 
en met verwijzing naar het genoemde 
koninklijk besluit en bovendien vaststelt 
dat eiseres de geneeskundige hande
lingen die het vermeldt, verrichtte op 
klanten van de dieet- en kruidenwinkel 
die zij uitbaatte ; 

Overwegende dat, zo de strafrechter 
wettelijk verplicht is het bestaan van al 
de bestanddelen van het misdrijf wegens 
hetwelk hij de beklaagde veroordeelt 
vast te stellen, hij nochtans, vermits 
onder meer artikel 182 van het Wetboek 
van Strafvordering niet bepaalt in welke 
bewoordingen een dagvaarding moet 
opgesteld worden, de wetsbepaling die hij 
toepast niet woordelijk behoeft over te 
nemen, voor zover het toezicht van het 
Hof op de wettelijkheid van de veroor
deling mogelijk blijft ; 

Overwegende dat het arrest zich welis
waar ertoe beperkt in de omschrijving 
van het bewezen verklaard misdrijf vast 
te stellen dat eiseres « als onbevoegd 
persoon " enige tak van de geneeskunde ... 
geregeld uitgeoefend heeft, terwijl toch 
artikel 2, § 1, van het koninklijk besluit 
nr. 78 van 10 november 1967 preciseert 
wie daartoe onbevoegd is, te weten de 
personen die het wettelijk diploma van 
doctor in de genees-, heel- en verlos
kunde .. . niet bezitten of indien zij dit 
wel bezitten de voorwaarden gesteld bij 
artikel 7, §§ 1 of 2, van hetzelfde besluit 
niet vervullen ; 

Overwegende echter dat, enerzijds, 
artikel 18 van de wet van 1818 waarvan 
de bepalingen door evengenoemd arti
kel 2, § 1, overgenomen werden zonder 
dat de wettelijke vereisten om de genees
kunde te mogen beoefenen werden 
gewijzigd, zich ertoe beperkte te bepalen, 
dat het aan « alle onbevoegde personen " 
verboden was de geheeskunde uit te 
oefenen, en dat, anderzijds, uit de 
vaststellingen van het arrest blijkt, niet 
enkel dat eiseres, die handelaarster is, 
de geneeskunde in haar winkel uitoefende, 
maar ook impliciet doch zeker dat zij 
het wettelijk diploma, vereist om de 
geneeskunde uit te oefenen, niet bezat 
noch ervan was vrijgesteld ; 

Overwegende dat het arrest derhalve 
alle bestanddelen van het bewezen 
verklaarde misdrijf vaststelt op een 
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wijze die het toezicht van het Hof 
mogelijk maakt; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen ; 

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

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

7 maart 1978.-2e kamer.- Voor
zitter, Baron Richard, voorzitter. 
Verslaggever, de H. Lebbe. - Gelijk
lttidende conclusie, de H. Dumon, eerste 
advocaat-generaal.- Pleite1·, de H. Ooms 
(van de balie te Antwerpen). 

2e KAMER. - 8 maart 1978. 

10 LANDLOPERIJ.- VoORZIENING IN 
OASSATIE VAN EEN LANDLOPER TEGEN 
EEN VONNIS WAARBIJ ZIJN INTERNE
RING WORDT BEVOLEN. - VERWER
PING VAN DE VOORZIENING. - V:EJR
OORDELING VAN DE EISER IN DE 
KOSTEN. 

2o GERECHTSKOSTEN. STRAF-
ZAKEN.- LANDLOPERIJ.- 0ASSATI:E1-
GEDING. - VERWERPING VAN DE 
VOORZIENING VAN EEN LANDLOPER 
T:ElG:ElN HET VONNIS VAN DE OORREO
TIONEL:El REOHTBANK WAARBIJ ZIJN 
INTERN:ElRING WORDT BEVOLEN, 
VEROORDELING IN DE KOSTEN. 

1 o en 2° In geval van verweTping van de 
voorziening van een lanclloper tegen een 
vonnis van een cor1·ectionele rechtbank 
waarbij zijn terbeschikkingstelling van 
de Regering W01'dt bevolen, moeten de 
kosten van het cassatiegeding ten laste 
van de eiser blijven (1). (Art. 16bis wet 
van 27 november 1891, gewijz. op 
6 augustus 1971; artt. 162 en 176 Sv.) 

(JIWAN.) 

Met de notitie overeenstemmend 
arrest. 

(1) Cass., 8 mei 1972 (Ar1•, cass., 1972, 
biz. 833). 

8 maart 1978. - 2e kamer. - Voor
zitter, de H. Legros, raadsheer waar
nemend voorzitter.- Verslaggeve1', Mevr. 
Raymond-Decharneux. - Gelijkluidende 
conclusie, de H. Ballet, advocaat-generaal. 

2e KAMER. - 8 maart 1978. 

OPLICHTING. - BESTANDD:ElL:ElN VAN 
RET MISDRIJF. 

Oplichting vereist, bttiten bedrieglijk opzet 
en ajgijte aan de beklaagde van zaken, 
als bedoeld in aTtikel 496 van het Straf
wetboek, aanwending van bepaalde mid
delen, zoals a.m. listige kunstg1•epen om 
zich de zaak te doen ajgeven (2). 

(MESTREZ, T. NAAMLOZE VENNOOTSOHAP 
« ESSO BELGIUM».) 

ARREST (vertaling). 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 6 oktober 1977 door het Hof 
van Beroep te Luik gewezen; 

Over het middel afgeleid nit de schen
ding van de artikelen 496 van het Straf
wetboek en 97 van de Grondwet, 

do01·dat het arrest, met bevestiging van 
het beroepen vonnis en na de tenlaste
legging bewezen te hebben verklaard 
luidens welke eiser ervan verdacht werd 
te Herstal, op 18 oktober 1971, «met 
het oogmerk om zich een zaak toe te 
eigenen die aan een ander toebehoort, 
zich gelden, roerende goederen, verbinte
nissen, kwijtingen, of schuldbevrijdingen, 
ten deze 12.000 liter benzine voor een 
bedrag van 109.730 frank, te hebben 
doen afgeven of afleveren, hetzij door het 
gebruikmaken van valse namen of valse 
hoedanigheden, hetzij door het aan
wenden van listige kunstgrepen om mis
bruik te maken van het vertrouwen of 
van de lichtgelovigheid », eiser veroor-

(2) Cass., 20 augustus 1963 (B1tll. en Pas., 
1963, I, 1148) ; raadpi. cass., 26 juni 1973 
(A1•r. cass., 1973, biz. 1053), 30 juni 1975 
(ibid., 1975, biz. 1167), 25 februari 1976 
(ibid., 1976 biz. 730) en 23 mei 1977 (ibid., 
1977, biz. 968). 
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deelt op grond, enerzijds, « dat de door 
beklaagde Mestrez gegeven versie van de 
feiten, die inhoudt dat de cheque 
nr. 276.462 door een derde persoon zou 
ge!nd zijn, slechts aan te nemen is indien 
Gendebien ( ... ), .Jalet ( ... )en Sermeus ( ... ) 
leugenachtige verklaringen hebben afge
legd of in overleg hebben gehandeld om 
het bedrag van de cheque van zijn 
bestemming af te wenden, en anderzijds 
« dat Mestrez het door hem ten tijde 
van de benzinelevering gevoerde telefoon
gesprek zodanig gerokken heeft dat hij 
zeker was dat, gelet op het gevorderde 
uur, Gendebien daardoor ongeduldig zou 
worden en minder aandacht zou gaan 
besteden aan de vermeldingen van de 
cheque , en dat « die houding, ten gevolge 
waarvan de firma Esso de cheque aan de 
emittent zou terugsturen, de listige 
kunstgreep oplevert die vereist is als 
grondslag van de tenlastelegging ,, 

terwijl, eerste onderdeel, artikel 496 van 
het Strafwetboek met « listige kunst
grepen , de bedrieglijke middelen bedoelt 
die worden aangewend om zich een aan 
een ander toebehorende zaak te doen 
afgeven en tevens de afgifte van die zaak 
bepalen, weshalve het arrest eiser, die 
in zijn conclusie het bestaan van derge
lijke kunstgrepen tot het bekomen van 
de litigieuze levering uitdrukkelijk heeft 
ontkend, niet wettelijk kon veroordelen 
zonder vast te stellen dat vanwege de 
verdachte inderdaad listige kunstgrepen 
hebben gespeeld die tot doel hadden de 
levering van 12.000 liter benzine voor een 
bedrag van 109.730 frank uit te lokken en 
voor die levering tevens bepalend waren, 
waaruit volgt dat de wettelijke verant
woording ontbreekt aan het arrest dat, 
zonder het bestaan van dergelijke kunst
grepen vast te stellen en louter op grond 
van een houding die zich pas na de 
afgifte van de goederen heeft voorgedaan 
en waarvan trouwens niet is vastgesteld 
dat zij de levering van 12.000 liter benzine 
heeft bepaald, vermits die houding, naar 
luid van het arrest, « ertoe zou leiden dat 
de cheque door de firma Esso aan de 
emittent werd teruggestuurd, en der
halve slechts een invloed heeft gehad op 
de betaling van de geleverde goederen, 
niettemin eiser veroordeelt om het bij 
artikel 496 van het Strafwetboek be
paalde misdrijf te hebben gepleegd, in 
voorliggend geval zich met aanwending 
van listige kunstgrepen « 12.000 liter 
benzine voor een bedrag van 109.730 
frank, te hebben toegeiiigend of doen 
afgeven (schending van artikel 496 van 
het Strafwetboek) : 

Overwegende dat voor het bestaan van 
het misdrijf oplichting niet alleen het 
bedrieglijk opzet en de afgifte van de 
zaak wettelijk vereist zijn maar tevens 
de aanwending van bepaalde middelen, 
met name listige kunstgrepen om zich 
de zaak te doen afgeven ; 

Overwegende dat doordien het eiser 
veroordeelt wegens oplichting op grond 
van de listige kunstgrepen zoals die in het 
middel omschreven zijn, zonder daarbij 
te wijzen op het bestaan van kunstgrepen 
die tot doel hadden zich aan een ander 
toebehorende benzine te doen afgeven, 
het arrest zijn beslissing niet wettelijk 
verantwoordt ; 

Dat het middel gegrond is ; 
En overwegende dat de vernietiging 

van de beslissing op de strafvordering 
tevens de vernietiging meebrengt van 
de daaruit volgende beslissing op de 
civielrechtelijke vordering ; 

Om die redenen, en zonder dat er grond 
bestaat tot toetsing van het tweede 
onderdeel van het middel, dat toch niet 
zou kunnen leiden tot een ruimere 
cassatie noch tot cassatie zonder verwij
zing, vernietigt het bestreden arrest ; 
beveelt dat van dit arrest zal worden 
melding gemaakt op de kant van de 
gedeeltelijk vernietigde beslissing ; ver
oordeelt verweerster in de kosten ; ver
wijst de zaak naar het Hof van Beroep 
te Brussel. 

8 maart 1978. - 2e kamer. - Voor
zitter, de H. Legros, raadsheer waar
nemend voorzitter. - Verslaggever, de 
H. Screvens. - Gelijkluidende conclusie, 
de H. Ballet, advocaat-generaal. 
Pleitm·, de H. De Gryse. 

1 e KAMER. - 9 maart 1978. 

1o VOORZIENING IN CASSATIE. -
PERSONEN TEGEN WIE CASSATIEBEROEP 
KAN WORDEN INGESTELD.- BURGER
LIJKE ZAKEN. - VoORZIENING BE
TEKEND AAN EEN PERSOON, NA DIENS 
OVERLIJDEN. - VOORZIENING NIETIG 
EN NIET ONTVANKELIJK. 



- 792 

2° VOORZIENING IN OASSATIE. -
BURGERLIJKE ZAKEN. - NA EEN 
EERSTE VOORZIENING WORDT GEEN 
ANDERE VOORZIENING TOEGELATEN.
DRAAGWIJDTE VAN DE REGEL. 
ExcEPTIES. 

go HUUR VAN GOEDEREN.- HuuR
ovEREENKOMSTEN. - HUUR AFGE
SLOTEN VOOR 1 JANUARI 1973, WETTE
LIJK VERLENGD. - AANPASSING VAN 
DE HUURPRIJS AAN DE WAARDE OP 
1 JANUARI 1973 DOOR MIDDEL VAN DE 
FORMULE VAN ARTIKEL 2 VAN DE WET 
VAN 10 APRIL 1975 BETREFFENDE DE 
HUURPRIJZEN VAN WONINGEN.- BE
PERKING VAN DE AANPASSING OPGE
LEGD DOOR ARTIKEL 4, § 5, 2°, VAN DIE 
WET VOOR DE HUUROVEREENKOMSTEN 
WAARIN NIET IS VASTGESTELD DAT DE 
HUURPRIJS, AL DAN NIET GEKOPPELD 
AAN EEN INDEX, PERIODIEK ZOU SCHOM
MELEN. 

1° Nie~ig en niet ontvankelijlc is de 
voorztening, in burgerlijke zalcen, in 
zoverre zij is ge1·icht tegen een partij 
aan wie zij, na haar ove1·lijden is 
betelcend (1). 

2° Ajgezien van de toepassing van ar
tikel 1 van de wet van 8 maart 1948 
en behoudens het geval van ?'egelmatige 
afstand van de eerste voorziening, is niet 
ontvanlcelijk de tweede voorziening die 
dezelfde partij tegen een arrest in bu?·ger
lijke zalcen instelt, zelfs indien die tweede 
voo?·ziening is ingesteld voo?·dat ove?' de 
eerste uitspraak is gedaan (2). 

4° In geval van wettelijke ve1·lenging van 
een v66r 1 janua?'i 1973 ajgesloten 
huurovereenkomst, zonde?· dat is be
dongen dat de huu?prijs, al dan niet 
gekoppeld aan een indexcijjer, pe?·iodiek 
zou schommelen, wo?·dt de huu?·overeen
komst, wat de huurprijs betrejt, geacht op 
die datum een aanvang te hebben gena
men. De huurprijs op 1 januari 1973 is 

(1) Raadpl. cass., 28 mei 1903 (Bull. en 
Pas., 1903, I, 246), en Rep. pmt. du dr. belge, 
v 0 Pourvoi en cassation en matie?'e civile, 
nr.lll. 

(2) Raadpl. cass., 23 oktober 1958 (Bull. 
en Pas., 1959, I, 191), en ScHEYVEN, Traite 
pratique des pourvois en cassation, biz. 380, 
nr. 186. In strafzaken, raadpl. met name 
cass., 13 december 1976 (.Arr. cass., 1977, 
biz. 413). 

derhalve gelijk aan de huttrprijs van 
1 december 1968 en het aanvangsindex
cijjer is, in geval van toepassing van 
artikel 2 van de wet van 10 april 1975, 
het indexcijjer van de consumptieprijzen 
van de maand die voorajgaat aan de 
maand vanaf welke de aanpassing werd 
ingevoe1·d (3). (Art. 4, § 5, 2°, wet van 
10 april 1975 betreffende de huur
prijzen van woningen.) 

(SAINLEZ, T. PIL EN MOYART.) 

ARREST (vertaling). 

HET HOF ; - Ge1et op het bestreden 
vonnis, op 7 september 1976 in hoger 
beroep gewezen door de Rechtbank van 
Eerste Aanleg te Brussel ; 

Overwegende dat de voorzieningen die 
onder de nummers 5598 en 5610 op de 
algemene rol zijn ingeschreven tegen 
hetzelfde vonnis zijn gericht ; dat 
ze ambtshalve moeten samengevoegd 
worden; 

Overwegende dat de voorziening 
nr. 5598 in zoverre zij betekend werd aan 
Pil na diens overlijden nietig en niet
ontvankelijk is ; dat de voorziening 
nr. 5610 in zoverre zij betekend werd 
aan Moyart qualitate qua niet ontvan
kelijk is aangezien eiser zich reeds tegen 
die partij in cassatie heeft voorzien met 
aanvoering van hetzelfde middel ; 

Over het middel afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 2, 4, §§ 1, 1°, en 5, 
van de wet van 10 april 1975 betreffende 
de huurprijzen van woningen, 97 van 
de Grondwet en 780, 3°, van het Gerech
telijk Wetboek, 

doordat het bestreden vonnis het 
beroepen vonnis bevestigt, het tussen
beroep van de verweerders inwilligt en 
eiser veroordeelt om aan de verweerders 
een maandelijkse huurprijs te betalen van 
3.518 frank van 1 december 1974 tot 
31 maart 1976 en een maandelijkse 
huurprijs van 3. 782 frank van 1 april1976 
tot 31 december 1976, op grond "dat 
aangezien geen schommeling van de 
huurprijs werd bedongen, wegens de 

(3) Raadpl. PAUWELS en RAES, Manuel 
permanent des baux a layer et commerciaux, 
Brussel, 1976, nrs. 340 en 341 ; VAN KERK· 
HOVEN, "La loi du 10 avril 1975 relative aux 
loyers des immeubles d'habitation », Journ. 
des Trib., 1975, biz. 419, nr. 43, eerste lid. 
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stijging van de levensduurte, ten deze 
toepassing moet worden gemaakt van de 
artikelen 4, § 5, 2o, 2 en 4, § l, 10, van de 
voornoemde wet en bijgevolg de maan
delijkse huurprijs als volgt vast te 
stellen : 

- bedrag van de huurprijs berekend 
op 1 januari 1973 (artikel 2) : 
2.500 frank X 108,87 (index van kracht 

op 1 januari 1973 
------------- ----

89,74 (index van kracht 
op 1 december 1968) 

3.033 frank, 
- huurprijs van l december 1974 tot 

30 november 1975 (koninklijk besluit 
van 11 april 1975) : 3.033 frank X 
1,16 = 3.518 frank, 

- huurprijs van 1 december 1975 tot 
31 maart 1976 (koninklijk besluit van 
13 november 1975) 3.033 frank X 
1,16 = 3.518 frank, 

- huurprijs van 1 april 1976 tot 
31 december 1976 (koninklijk besluit van 
31 maart 1976) : 3.033 frank X 1,247 = 
3.782 frank; 

dat nu de partijen niet aantonen dat 
de aldus berekende huurprijs merkelijk 
afwijkt van de normale huurwaarde van 
het goed, het bedrag ervan niet naar 
billijkheid moet worden vastgesteld (arti
kel 4, § 5, laatste lid, van de genoemde 
wet), 

tenvijl, eerste onderdeel, voor de huur
overeenkomsten die v66r 1 januari 1973 
werden afgesloten artikel 4, § 1, van 
de genoemde wet van 10 april 1975 
bepaalt dat de huurprijs berekend op 
zijn waarde per 1 januari 1973 slechts kan 
aangepast worden aan de hand van de in 
artikel 2 bepaalde formule, indien werd 
bedongen dat de huurprijs al dan niet 
gekoppeld aan een index periodiek zou 
schommelen, wat niet het geval is voor de 
litigieuze huurovereenkomst ; artikel 4, 
§ 5, uitdrukkelijk bepaalt dat in geval 
van wettelijke verlenging van de huur
overeenkomsten de huurovereenkomsten 
afgesloten v66r 1 januari 1973, wat de 
huurprijs betreft, geacht worden op deze 
datum een aanvang te hebben genomen ; 
ten deze de huurprijs op 1 januari 1973 
noodzakelijk gelijk is aan de huurprijs 
op 1 december 1968, zelfs indien de 
formule van artikel 2 wordt toegepast, 
aangezien het indexcijfer van de con
sumptieprijzen van de maand die vooraf
gaat aan 1 januari 1973 geacht wordt het 
aanvangsindexcijfer te zijn, en terwijl 
het bestreden vonnis door bijgevolg de 
basishuurprijs van 2.500 frank te ver-

menigvuldigen met het indexcijfer van de 
consumptieprijzen op 1 januari 1973 en 
te delen door het indexcijfer op 1 de
cember 1968, alsof dit het aanvangs
indexcijfer was, de vorenvermelde wette
lijke bepalingen verkeerd heeft toegepast 
en inzonderheid de bepaling van artikel 4, 
§ 5, van de wet van 10 april 197 5, volgens 
welke in geval van wettelijke verlenging 
van de huurovereenkomst, de huur
overeenkomsten afgesloten v66r 1 januari 
1973, geacht worden, wat de huurprijs 
betreft, op deze datum een aanvang te 
hebben genomen ; 

tweede onderdeel, door te zeggen « dat, 
aangezien geen schommeling van de 
huurprijs bedongen werd, wegens de 
stijging van de levensduurte ten deze 
toepassing moet worden gemaakt (vanaf 
1 december 1974) van de artikelen 4, 5, 
2°, 2 en 4, § 1, 1°, van de voornoemde 
wet ,, het bestreden vonnis niet ant
woordt op eisers conclusie van hoger 
beroep ten betoge, enerzijds, op grond 
van de genoemde wettelijke bepalingen 
van de wet betreffende de huurprijzen 
van woningen, dat de regel inzake de 
berekening van de huurprijs op 1 januari 
1973 bedoeld bij artikel 4, § 1, 1°, van de 
genoemde wet « slechts · kon toegepast 
worden indien de indexering of de 
periodieke schommeling van de huurprijs 
bestond op het ogenblik waarop de 
huurovereenkomst werd aangegaan " en, 
anderzijds, dat « de indexatieformule 
geen terugwerkende kracht kan hebben ,, 
zodat de beslissing die, zonder deze 
verweermiddelen te beantwoorden, de 
huurprijs v66r 1 januari 1973 aanpast 
en eiser overigens veroordeelt om een 
verhoogde huurprijs te betalen vanaf 
1 december 1974, terwijl de rechtsvor
dering pas op 11 september 1975 werd 
ingesteld, niet regelmatig met redenen is 
omkleed (schending van de artikelen 97 
van de Grondwet en 780, 3°, van het 
Gerechtelijk W etboek) : 

W at betreft het eerste onderdeel : 

Overwegende dat het bestreden vonnis, 
nate hebben vastgesteld dater ten deze 
verlenging van de huurovereenkomst is 
krachtens de wet van 10 april 1975 
betreffende de huurprijzen van woningen 
en dat geen enkele schommeling van de 
huurprijs werd bedongen, beslist dat, 
wegens de stijging van de levensduurte, 
bij de vaststelling van het bedrag van de 
huurprijs op 1 januari 1973 rekening 
moet gehouden worden met de stijging 
van de index sinds de inwerkingstelling 
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van de huurovereenkomst op 1 december 
1968; 

Dat het overigens erop wijst dat, nu de 
partijen niet aantonen dat de aldus 
berekende huurprijs merkelijk afwijkt 
van de huurwaarde van het goed, het 
bedrag ervan niet naar billijkheid moet 
worden vastgesteld ; 

Overwegende dat artikel 4, § 5, 2°, van 
de genoemde wet bepaalt dat, bij wette
lijke verlenging van de huurovereen
komst, indien niet bedongen was dat de 
huurprijs, al dan niet gekoppeld aan een 
index, periodiek zou schommelen, de 
huurovereenkomsten afgesloten v66r 1 j a
nuari 1973 geacht worden, wat de huur
prijs betreft, op deze datum een aanvang 
te hebben genomen; 

Dat daaruit volgt dat de huurprijs op 
1 januari 1973 ten deze noodzakelijk 
gelijk is aan de huurprijs van 1 december 
1968 en dat bijgevolg dit aanvangsindex
cijfer, in geval van toepassing van 
artikel 2 van de wet, het indexcijfer is 
van de consumptieprijzen van de maand 
die voorafgaat aan de maand vanaf 
welke de aanpassing werd ingevoerd ; 

Overwegende dat het vonnis, door 
toepassing te maken van een factor van 
aanpassing van de huurprijs op 1 januari 
1973, de in het middel bedoelde bepa
lingen van de wet van 10 april 1975 
schendt; 

Dat het eerste onderdeel van het middel 
gegrond is; 

Om die redenen, verwerpt de voorzie
ning nr. 5598 in zoverre zij tegen Pil 
gericht is en de voorziening nr. 5610 in 
zoverre zij tegen Moyart gericht is ; 
vernietigt het bestreden vonnis ; beveelt 
dat van dit arrest melding zal worden 
gemaakt op de kant van de vernietigde 
beslissing ; houdt de kosten aan en zegt 
dat de feitenrechter erover zal beslissen, 
behalve de kosten van de betekening 
van de voorziening nr. 5598 aan Pil en 
van de voorziening nr. 5610 aan Moyart, 
die ten laste van eiser blijven ; verwijst 
de zaak naar de Rechtbank van Eerste 
Aanleg te Nijvel, zitting houdend in 
hoger beroep. 

9 maart 1978. - 1e kamer. - Voor
zitter, de H. Trousse, raadsheer waar
nemend voorzitter. - Verslaggever, de 
H. Mahillon. - Gelijkluidende aonclusie, 
de H. Charles, advocaat-generaal. 
Pleiter, de H. A. De Bruyn. 

1e KAMER.- 10 maart 1978. 

1° VENNOOTSCHAPPEN. - NAAM
LOZE VENNOOTSOHAP.- !NBRENG DIE 
NIET UIT GELD BESTAAT EN ZONDER 
WAARDE IS. - lNBRENG DIE NIET KAN 
WORDEN BESOHOUWD ALS EEN GELDIGE 
INSOHRIJVING IN DE ZIN VAN ARTI• 
KEL 35, 2°, VAN DE BIJ KONINKLIJK 
BESLUIT VAN 30 NOVEMBER 1935 
GEOOORDINEERDE WETTEN OP DE HAN
DELSVENNOOTSOHAPPEN. 

2° CASSATIEMIDDELEN.- BuRGER
LIJKE ZAKEN.- MIDDEL DAT SLEOHTS 
SOMMIGE REDENEN VAN DE BESTREDEN 
BESLISSING BEKRITISEERT. - BESOHIK
KING WETTELIJK VERANTWOORD DOOR 
EEN ANDERE REDEN.- NIET-ONTVAN
KELIJKHEID. 

3° BEWIJS. - BEWIJS DOOR GESOHRIFT. 
- BEWIJSKRAOHT VAN DE AKTEN.
BURGERLIJKE ZAKEN.- 0PRIOHTINGS
AKTE VAN EEN VENNOOTSOHAP. -
UITLEGGING VERENIGBAAR MET DE 
BETEKENIS EN DRAAGWIJDTE VAN DEZE 
AKTE. - GEEN MISKENNING VAN DE 
BEWIJSKRAOHT VAN DEZE AKTE. 

4° OVEREENKOMST. - BINDENDE 
KRACHT TUSSEN DE PARTIJEN. 
REOHTER DIE AAN DE OVEREENKOMST 
EEN UITWERKING TOEKENT DIE ZIJ, 
VOLGENS DE UITLEGGING DIE HIJ ERVAN 
GEEFT, WETTELIJK TUSSEN DE P ARTIJEN 
HEEFT. - GEEN SOHENDING VAN 
ARTIKEL 1134 VAN HET BURGERLIJK 
WETBOEK. 

50 CASSATIEMIDDELEN.- BURGER
LIJKE ZAKEN.- MIDDEL DAT KRITIEK 
OEFENT OP EEN TEN OVERVLOEDE GE
GEVEN REDEN. - NIET-ONTVANKELIJK
HEID. 

6° TUSSENKOMST. - BuRGERLIJKE 
ZAKEN.- 0ASSATIEGEDING.- VORDE
RING TOT BINDENDVERKLARING VAN 
HET ARREST DOOR DE ElSER INGESTELD. 
- VERWERPING VAN DE VOORZIENING. 
- VoRDERING ZONDER BELANG. 

1° Een inbreng die niet uit geld bestaat en 
zonder waarde is, kan niet worden 
besohouwd als een geldige insohrijving 
in de zin van artikel 35, 2°, van de bij 
het koninklijk besluit van 30 november 
1935 geooordineerde wetten op de handels
vennootsohappen ( 1). 

(1) Cass., 2 oktober 1970 (.Ar1·. cass., 1971, 
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2o 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 is vemnt
woord door een andere reden (2). 

3o De bewijskracht van de oprichtingsakte 
van een vennootschap wordt niet miskend 
door de rechter die van deze akte een 
uitlegging geejt die verenigbaar is met 
de betekenis en de draagwijdte van deze 
akte (3). (B.W., artt. 1319, 1320 en 
1322.) 

4o De verbindende kmcht van een overeen
komst wordt niet miskend door de rechter 
die aan de overeenkomst de uitwerking 
toekent die zij, volgens de uitlegging die 
hij e1·van geeft, wettelij k tussen de 
partijen heejt (4). (B.W., art. ll34.) 

5o Niet ontvankelijk, bij gebrek aan belang, 
is het middel dat kritiek oejent op een 
ten overvloede gegeven reden van de 
bestreden beslissing (5). 

6o Verwerping van de voorziening ont
neemt alle belang aan eisers vordering 
tot bindendverklaring van het arrest (6). 

(DUBOIS, 1\'IICHIELS EN VAN ROY, T. NAAli'I
LOZE VE'NNOOTSCHAP <C BOVIN ,, IN 
TEGENWOORDIGHEID VAN 1\'IR. 1\'IOl\'I
BAERTS, CURATOR VAN HET FAILLISSE-
1\'IENT VAN WIJLEN DONNE GUSTAAF, 
DONNE 1\'IICHELINE, DE KEYZER EN 
DONNE CLAUDE.) 

ARREST. 

HET HOF;- Gelet op het arrest op 
2 oktober 1970 door het Hof in deze 
zaak gewezen (7); 

Gelet op het bestreden arrest, op 
13 september 1976 door het Hof van 
Beroep te Antwerpen gewezen ; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 

blz. 112) en noot; FREDERICQ, Traite de droit 
commercial belge, deel IV, druk 1950, nrs. 285 
en 293 ; Rep. prat. d1•. belge, deel XII, tref
woord Societes anonymes, nrs. 353, 354 en 
147; VANRYN, Principes de droit commercial, 
deel I, druk 1954, nrs. 495, 496 en 502. 

De tekst van artikel 35, 2°, werd vervangen 
bij artikel 2 van de wet van 1 februari 1977 
tot vaststelling van het kapitaalsminimum 
van naamloze vennootschappen, doch de 
nieuwe tekst kwam ten deze niet te pas. 

schending van de artikelen 1319, 1320, 
1322 van het Burgerlijk Wetboek, ll38, 
3°, van het Gerechtelijk W etboek en 97 
van de Grondwet, 

doordat het arrest de eisers veroordeelt, 
hoofdelijk onderling en met de cura
tor qualitate qua, om een som van 
857.294 frank aan verweerster te betalen 
op grand dat verweerster in conclusie 
met nauwkeurige en duidelijke cijfers 
aantoont dat de toestand van de per
sonenvennootschap met beperkte aan
sprakelijkheid Donne aldus was geevo
lueerd dat op 25 mei 1956 haar maat
schappelijk vermogen een netto-passief 
vertoonde van 6.019.255 frank; dat zeer 
uitdrukkelijk moet onderstreept worden 
dat de eisers wel de kritiek van verweer
ster op bepaalde posten van het actief 
betwisten, namelijk de schuldvorderingen 
op G. Donne (693.714 frank en 315.000 
frank) en de niet-verbruikte grondstoffen 
(450.000 frank), doch de juistheid van het 
passief van 6.019.255 frank geenszins 
expliciet of impliciet betwisten ; dat 
derhalve deze personenvennootschap met 
beperkte aansprakelijkheid Donne op 
25 mei 1956 in staat van faillissement of 
ten minste zonder actief was ; dat de 
stichters van de naamloze vennootschap 
Donne spreken van een batig saldo van 
2.495.969 frank, maar de voornoemde 
personenvennootschap met beperkte aan
sprakelijkheid in feite een negatief saldo 
van 6.019.255 frank in de naamloze 
vennootschap Donne heeft ingebracht, 

terwijl, eerste onderdeel, de eisers 
Michiels-Van Roy in conclusie uitdruk
kelijk staande hielden dat het kapitaal 
van 2.500.000 frank, vertegenwoordigd 
door de inbreng van de personenvennoot
schap met beperkte aansprakelijkheid 
Donne, zeker geldig aanwezig was en dat 
de optelling van de activa- en de passiva
posten, zoals door verweerster gedaan, 
willekeurig was en op een onbestaande 
basis berustte, zodat de eisers dit passief 
van 6.019.255 frank uitdrukkelijk en in 
alle geval impliciet betwistten en het 
arrest de bewijskracht van deze conclusie 
miskent (schending van de artikelen 1319, 

(2) Cass., 16 december 1977 en 16 januari 
1978, sup1•a, blz. 474 en 577. 

(3) Cass., 2 december 1977 en 31 januari 
1978, supm, blz. 398 en 650. 

(4) Cass., 4 januari, 3 en 10 februari 1978, 
sup1·a, blz. 520, 667 en 699. 

(5) Cass., 29 september 1977, supra, blz. 140. 
(6) Cass., 21 oktober 1977, supra, blz. 242. 
{7) Arr. cass., 1971, blz. 112. 
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1320 en 1322 van het Burgerlijk Wet
hoek); 

tweede onderdeel, de eisers Michiels
Van Roy in conclusie niet alleen de 
kritiek van verweerster op de activa
posten van 693.714 frank, 315.000 frank 
en 450.000 frank betwistten, maar ook 
stelden dat verweerster ten onrechte de 
som van 2.000.000 frank, met name een 
kredietopening ten voordele van de heer 
Donne, van de activa aftrok ; ook daar
door het door verweerster vooropgestelde 
passivabedrag van 6.019.255 frank be
twist werd ; het arrest ten onrechte van 
deze betwisting geen melding maakt, 
derhalve op deze conclusie niet antwoordt 
en nalaat over deze betwisting uitspraak 
te doen (schending van de artikelen 1319, 
1320, 1322 van het Burgerlijk Wetboek, 
97 van de Grondwet en 1138, so, van het 
Gerechtelijk W etboek) : 

Overwegende dat, luidens artikel 35, 
eerste lid en 2°, van de gecoordineerde 
wetten op de handelsvennootschappen, 
zoals die bepaling in 1956, ten tijde van 
de oprichting van de naamloze vennoot
schap Donne, van kracht was, de op
richters van de naamloze vennootschap 
tegenover de belanghebbenden hoofdelijk 
aansprakelijk waren wegens het gehele 
gedeelte van het kapitaal dat niet geldig 
zou zijn ingeschreven ; 

Overwegende dat een inbreng die niet 
uit geld bestaat en waardeloos is, niet als 
een geldige inschrijving in de zin van 
voormelde wetsbepaling kan worden 
beschouwd; 

Overwegende dat de betwisting het 
gedeelte van het ingeschreven kapitaal 
van de naamloze vennootschap Donne 
betreft dat bestond uit het actief voort
komend van de personenvennootschap 
met beperkte aansprakelijkheid Donne 
die - bij notariele stichtingsakte van de 
naamloze vennootschap Donne van 
25 mei 1956 - in de naamloze vennoot
schap Donne werd omgevormd ; 

Overwegende dat, na te hebben vast
gesteld dat verweerster op grond van 
nauwkeurige en duidelijke cijfers aan
toont dat het maatschappelijk vermogen 
van de personenvennootschap met be
perkte aansprakelijkheid Donne op 
25 mei 1956 een netto-passief vertoonde 
van 6.019.255 frank, het arrest oordeelt 
dat de personenvennootschap met be
perkte aansprakelijkheid Donne op die 
datum in staat van faillissement of ten 
minste zonder actief was, en dat, terwijl 
de stichters van de naamloze vennoot
schap Donne in voormelde akte een 

batig saldo van de personenvennootschap 
met beperkte aansprakelijkheid Donne 
vermeldden van 2.495.969 frank, de 
personenvennootschap in feite een nega
tief saldo van 6.019.255 frank in de 
naamloze vennootschap Donne heeft 
ingebracht ; 

Overwegende dat het arrest twee 
schuldvorderingen op G. Donne, van 
respectievelijk 693.714 frank en 315.000 
frank, alsook een post van 450.000 frank 
« wegens niet-verbruikte algemene 
kosten " - posten die in de notariele 
akte als activa voorkomen en die in 
conclusie door verweerster werden betwist 
en door de eisers werden verdedigd -
bespreekt, de schuldvorderingen als niet 
ernstig verwerpt en de post van 
450.000 frank als zijnde zonder noemens
waardige, laat staan decisieve, invloed 
op de totale betwisting beschouwt ; dat 
het arrest tot het besluit komt dat het 
werkelijk door de personenvennootschap 
met beperkte aansprakelijkheid Donne 
in de naamloze vennootschap Donne 
ingebrachte maatschappelijk kapitaal 
niet de waarde had die in de stichtings
akte van de naamloze vennootschap 
Donne als zodanig was vermeld, en dat de 
fictieve inschrijving « alleszins "• dit is 
ook rekening houdend met het feit dat 
bepaalde posten betwist zijn, « hoger 
lag dan het gevorderde bedrag van 
857.294 frank"; 

Overwegende dat deze laatste vast
stelling volstaat om de beslissing, luidens 
welke de stichters aansprakelijk zijn 
voor de schade die verweerster door het 
scheppen van een fictief krediet heeft 
ondergaan, wettelijk te verantwoorden ; 

Overwegende dat, ook indien zou 
worden aangenomen dat het arrest ten 
onrechte oordeelt dat de eisers de juist
heid van het globale netto-passief van 
6.019.255 frank expliciet noch impliciet 
betwistten en de stelling van de eisers 
betreffende een ten onrechte van de 
activa afgetrokken kredietopening van 
2.000.000 frank ten voordele van 
G. Donne niet beantwoordt, zulks de 
wettelijkheid van voormelde beslissing 
niet zou aantasten ; 

Dat het middel, bij gemis van belang, 
niet ontvankelijk is ; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 6, 1131, 
1133, 1134, 1135, 1319, 1320, 1322 van 
het Burgerlijk Wetboek, 29, 34, lid 1, 35, 
eerste lid en 2°, van de bij het koninklijk 
besluit van 30 november 1935 gecoor
dineerde wetten op de handelsvennoot
schappen, die titel IX van boek I van 
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het Wetboek van Koophandel vormen, 
en 97 van de Grondwet, 

doordat het arrest de eisers veroordeelt, 
hoofdelijk onderling en met de cura
tor qualitate qua, om een som van 
857.294 frank aan de verweerster te 
betalen op grand dat, om na te gaan 
welk vermogen van de personenvennoot
schap met beperkte aansprakelijkheid 
Donne op 25 mei 1956 in de naamloze 
vennootschap Donne precies werd inge
bracht, de boekhoudkundige toestand 
van de personenvennootschap met be
perkte aansprakelijkheid op deze datum 
decisief is en niet de « raming » gedaan 
op basis van de balans van 31 maart 
1956; dat de vermelding, in de notariiile 
stichtingsakte van de naamloze vennoot
schap Donne, dat de winsten en ver
liezen van 31 maart 1956 tot 25 mei 1956 
« voor rekening worden genomen >> door 
de naamloze vennootschap, slechts kan 
betekenen, indien de stichters te goeder 
trouw zijn, dat voormelde boekhoud
kundige periode reeds zal moeten opge
vangen worden in de boekhouding van 
de naamloze vennootschap ; dat deze 
termen echter geenszins kunnen be
tekenen dat de winsten en verliezen 
tussen 31 maart 1956 en 25 mei 1956 
niet in aanmerking zouden komen om de 
« raming » van 25 juni (lees : mei) 1956 
nadien aan te vullen en om het precieze 
ingebrachte vermogen van de personen
vennootschap met beperkte aansprake
lijkheid correct te begroten, 

terwijl, eerste onderdeel, volgens de 
notariiile stichtingsakte, de naamloze 
vennootschap Donne in de plaats werd 
gesteld van de omgevormde personen
vennootschap met beperkte aansprake
lijkheid Donne wier passief zij tegenover 
derden overnam, en het ingebracht bezit 
van de omgevormde personenvennoot
schap met beperkte aansprakelijkheid 
volgens balans van 30 maart 1956 geschat 
werd en partijen aanvaardden dat de 
sinds deze datum door de personen
vennootschap met beperkte aansprake
lijkheid gemaakte winsten en verliezen 
voor rekening van de opgerichte naam
loze vennootschap waren ; het arrest 
ten onrechte weigert deze clausule, die 
klaar en duidelijk is en geenszins indruist 
tegen de goede trouw, toe te passen 
(schending van de artikelen 6, 11, 31, 
1133, 1134, 1135, 1319, 1320, 1322 van 
het Burgerlijk Wetboek, 29, 34, eerste lid, 
35, eerste lid en 2°, van het koninklijk 
besluit van 30 november 1935); 

tweede onderdeel, de eisers Michiels-

Van Roy in conclusie staande hi elden 
1° dat het ging om de omvorming van de 
personenvennootschap met beperkte aan
sprakelijkheid Donne in de naamloze 
vennootschap Donne ; 2o dat de op
richters dan slechts aansprakelijk waren 
ten belope van het door de omvorming 
verhoogde kapitaal ; 3° dat dit laatste 
6.500.000 frank beliep en geldig inge
schreven was geworden door de inbren
gers in geld en in onroerende goederen ; 
het arrest op dit middel niet antwoordt 
(schending van artikel 97 van de Grand
wet); 

derde onderdeel, de bepaling die de 
hoofdelijke aansprakelijkheid van de 
stichters instelt eng moet worden ge!nter
preteerd, zodat zij, in geval van om
vorming van een vennootschap, slechts 
toepasselijk is voor het verhoogde kapi
taalgedeelte (schending van de arti
kelen 34, eerste lid, en 35, eerste lid en 2°, 
van het koninldijk besluit van 30 no
vember 1935) : 

W at het eerste onderdeel betreft : 

Overwegende dat artikel 6 van de 
notariele stichtingsakte van 25 mei 1956 
onder meer bepaalt dat het maatschappe
lijk vermogen van de naamloze vennoot
schap Donne de algemeenheid van de 
baten en « onbaten » begrijpt die het 
vermogen van de omgevormde personen
vennootschap met beperkte aansprake
lijkheid Ondernemingen Gustaaf Donne 
uitmaken, dat het vermogen van de 
omgevormde vennootschap wordt « ge
raamd » op 2.500.000 frank « volgens 
balans opgesteld op 31 maart 1956 » 
en dat de partijen aanvaarden dat de 
winsten en verliezen die vanaf deze 
datum werden gemaakt cc voor rekening 
zijn » van de bij de akte opgerichte 
naamloze vennootschap ; 

Overwegende dat het arrest oordeelt 
dat die termen aantonen dat het in de 
naamloze vennootschap Donne inge
brachte vermogen van de personen
vennootschap met beperkte aansprake
lijkheid Donne werd « geraamd » op 
basis van de balans van 31 maart 1956, 
doch dat het werkelijk ingebrachte 
vermogen op het ogenblik van de om
vorming (25 mei 1956) slechts nadien 
precies kon worden bepaald, voor welke 
bepaling niet voormelde raming, maar 
de boekhoudkundige toestand van de 
personenvennootschap met beperkte aan
sprakelijkheid op 25 mei 1956 decisief is; 

Dat het arrest oordeelt dat de vermel
ding in de notariiile akte dat de winsten 
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en verliezen die vanaf 31 maart tot 25 mei 
1956 worden gemaakt, door de naamloze 
vennootschap Donne " voor rekening 
worden genomen », met inachtneming 
van de goede trouw slechts kan betekenen 
dat voormelde periode boekhoudkundig 
reeds zal moeten worden opgevangen in 
de boekhouding van de naamloze ven
nootschap, maar dat de termen " voor 
rekening nemen » geenszins kunnen be
tekenen dat de tussen 31 maart en 25 mei 
1956 gemaakte winsten en verliezen niet 
in aanmerking zouden komen om voor
melde raming aan te vullen en het 
juiste ingebrachte vermogen van de 
personenvennootschap 1net beperkte aan
sprakelijkheid correct te begroten; 

Overwegende dat het arrest zodoende 
van voormelde bepaling een interpretatie 
geeft die met de termen ervan geenszins 
onverenigbaar is ; 

Dat het arrest evenmin weigert die 
bepaling toe te passen of aan die bepaling 
de gevolgen toe te kennen die zij, in de 
uitleg die het ervan geeft, wettelijk tussen 
partijen heeft; 

Dat de in het onderdeel aangehaalde 
wetsbepalingen niet worden geschonden; 

W at het tweede en het derde onderdeel 
betreft : 

Overwegende dat zowel in de notariiile 
akte zelf als in het arrest de omvorming 
van de personenvennootschap met be
perkte aansprakelijkheid Donne in de 
naamloze vennootschap Donne wordt 
beschouwd als de oprichting van een 
nieuwe vennootschap waarin de eisers 
het vermogen van de personenvennoot
schap met beperkte aansprakelijkheid 
inbrachten ; 

Dat zulks onder meer blijkt uit de 
termen van de notariiile akte : " als 
stichters opgetreden zijn van de naamloze 
vennootschap Donne " en " van de bij 
onderhavige akte opgerichte naamloze 
vennootschap », en uit de bewoordingen 
van het arrest : << de stichters van de 
naamloze vennootschap », << tevens leden 
van de personenvennootschap met be
perkte aansprakelijkheid " ; 

Dat zulke oprichting van een nieuwe 
vennootschap zich overigens v66r de wet 
van 23 februari 1967 opdrong; 

Overwegende dat het arrest dan ook, 
door de regel van artikel 35, eerste lid en 
2°, van de gecoordineerde wet ten op de 
handelsvennootschappen, luidens welke 
de oprichters van een naamloze vennoot
schap tegenover de belanghebbenden 
hoofdelijk aansprakelijk zijn wegens het 
gehele gedeelte van het kapitaal dat niet 

geldig zou zijn ingeschreven, toe te 
passen op de eisers, ook ten aanzien van 
het ingebrachte vermogen van de per
sonenvennootschap met beperkte aan
sprakelijkheid, van de in het derde onder
dee! aangehaalde wetsbepalingen een 
juiste toepassing maakt ; 

Dat het arrest, door de omvorming 
van de personenvennootschap met be
perkte aansprakelijkheid Donne in de 
naamloze vennootschap Donne te be
schouwen als de oprichting van een 
nieuwe vennootschap, tevens de con
clusie beantwoordt waarin de eisers 
stelden dat, in geval van omvorming 
van een personenvennootschap met be
perkte aansprakelijkheid in een naamloze 
vennootschap, de voorwaarden door 
artikel 34, eerste lid, vereist tot de 
oprichting van een naamloze vennoot
schap en meteen de door artikel 35 be
paalde aansprakelijkheid slechts toepas
selijk zijn ten aanzien van de verhoging 
van het kapitaal ; 

Dat het middel niet kan worden aan
genomen; 

Over het derde middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 870, 871 van 
het Gerechtelijk Wetboek, 1315 van het 
Burgerlijk Wetboek, 29, 34, eerste lid, 35, 
eerste lid en 2°, van de bij koninklijk 
besluit van 30 november 1935 gecoor
dineerde wetten op de handelsvennoot
schappen, die titel IX van boek I van 
het Wetboek van Koophandel vormen, 
en 97 van de Grondwet, 

doordat het arrest de eisers veroor
deelt, hoofdelijk onderling en met de 
curator qualitate qua, om een som van 
857.294 frank aan verweerster te betalen, 
op grond dat, wat de betwisting betreft 
ten aanzien van de door de personen
vennootschap met beperkte aansprake
lijkheid Donne in de naamloze vennoot
schap Donne ingebrachte twee schuld
vorderingen op G. Donne, ten belope 
van 693.714 frank en van 315.000 frank, 
die door de eisers worden aangezien als 
behorende tot het actief van de personen
vennootschap met beperkte aansprake
lijkheid Donne, verweerster voorhoudt 
dat deze schuldvorderingen waardeloos 
zijn omdat G. Donne en zijn echtgenote, 
eerste eiseres, door de inbreng van 
onroerende goederen en geldsommen 
volledig insolvabel zijn geworden ; dat de 
eisers hierop antwoorden dat roerend 
vermogen heden belangrijker is dan 
onroerend en dat de echtgenoten Donne 
derhalve door die inbreng niet nood
zakelijk insolvabel zijn geworden ; dat 
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de eisers, echter, ook al berust de bewijs
last bij verweerster als oorspronkelijke 
eiseres, de gegevens van hun verweer 
dienen te bewijzen en zij geen enkel 
bewijs aanbrengen om aan te tonen dat 
de solvabiliteit van G. Donne, op grand 
van zijn roerend vermogen, van die aard 
was dat op 25 mei 1956 de litigieuze 
schuldvorderingen ernstig moesten 
worden genomen, 

terwijl, eerste onderdeel, verweerster 
als oorspronkelijke eiseres het bewijs 
niet heeft geleverd van het feit dat 
G. Donne en eerste eiseres op 25 mei 1956, 
datum van de oprichting van de naam
loze vennootschap Donne, insolvabel 
zouden zijn geworden en het arrest ten 
onrechte het bewijs van deze zogezegde 
insolvabiliteit aanhoudt omdat de eisers 
het tegenbewijs niet leveren; aldus 
het tegenbewijs van een niet-bewezen 
feit wordt gevorderd en zulke motieven 
de bewijsregels schenden en tegenstrijdig 
en duister zijn (schending van de arti
kelen 870, 871 van het Gerechtelijk 
Wetboek, 1315 van het Burgerlijk Wet
hoek en 97 van de Grondwet); 

tweede ondm·deel, eerste eiseres in con
clusie staande hield, zonder op dit punt 
te worden tegengesproken, dat G. Donne 
tussen 25 mei 1956 en 19 mei 1963 steeds 
al zijn schulden heeft voldaan ; zulks 
inhoudt dat de schuldvorderingen op 
G. Donne bestonden en werkelijk waren, 
zodat de stichters op dit punt aan hun 
verplichtingen hebben voldaan (scherr
ding van de artikelen 29, 34, eerste lid en 
35, eerste lid en 2°, van het koninklijk 
besluit van 30 november 1935) ; 

derde onderdeel, door van de eisers het 
bewijs van hun solvabiliteit te vorderen, 
het arrest ten onrechte de eisers, als 
stichters, aansprakelijk stelt voor de 
uitvoering van de bij de stichting van 
de naamloze vennootschap Donne aan
gegane verbintenissen; de stichters im
mers als dusdanig slechts aansprakelijk 
zijn voor het bestaan van de verbinte
nissen (schending van de artikelen 34, 
eerste lid, en 35, eerste lid en 2°, van het 
koninklijk besluit van 30 november 
1935) : 

W at het eerste onderdeel betreft : 

Overwegende dat het arrest vooreerst 
aanmerkt dat de twee ingebrachte schuld
vorderingen op G. Donne, die door de 
eisers worden aangezien als deel uit
makend van het actief van de personen
vennootschap met beperkte aansprake
lijkheid Donne, door verweerster als 

waardeloos worden geweerd omdat 
G. Donne en zijn echtgenote, door de 
inbreng van onroerende goederen en 
geldsommen in de naamloze vennoot
schap Donne, volledig insolvabel zijn 
geworden en nog steeds zijn ; dat het 
aanstipt dat de eisers hierop antwoorden 
dat G. Donne door de inbreng van 
onroerende goederen niet noodzakelijk 
insolvabel werd, vermits roerend vermo
gen vaak belangrijker is dan onroerend 
vermogen; 

Overwegende dat de rechter, door 
vervolgens te beslissen dat de eisers 
" de gegevens van hun " verweer » moeten 
bewijzen ,, impliciet doch zeker te kennen 
geeft dat hij oordeelt dat verweerster, aan 
de hand van de inbreng, door G. Donne, 
van zijn onroerende goederen in de 
naamloze vennootschap, het bewijs van 
diens insolvabiliteit en meteen het bewijs 
van de niet-ernstige aard van de schuld
vorderingen had bijgebracht; 

Dat de rechter derhalve, door te 
oordelen dat de eisers het tegenbewijs 
moesten leveren, en namelijk moesten 
aantonen dat de solvabiliteit van 
G. Donne op grond van zijn roerende 
goederen volstond om de schuldvorde
ringen toch als ernstig te beschouwen, 
wat zij in gebreke blijven te doen, de 
regels betreffende de bewijslast niet 
schendt; 

Dat de motieven van het arrest noch 
duister noch tegenstrijdig zijn; 

W at het tweede onderdeel betreft : 

Overwegende dat uit het antwoord op 
het eerste middel blijkt dat, door te 
oordelen dat de oprichters van de naam
loze vennootschap Donne in de akte van 
25 mei 1956 een batig saldo van de 
personenvennootschap met beperkte aan
sprakelijkheid Donne van 2.495. 969 frank 
vermeldden, terwijl de personenvennoot
schap met beperkte aansprakelijkheid in 
feite een negatief saldo van 6.019.255 
frank in de naamloze vennootschap heeft 
ingebracht, en door te oordelen dat de 
<< fictieve onderschrijving alleszins hoger 
lag dan het door de verweerster gevor
derde bedrag van 857.294 frank,, het 
arrest zijn beslissing, luidens welke de 
eisers als oprichters van de naamloze 
vennootschap Donne of als erfgenamen 
van deze oprichters aansprakelijk zijn 
voor de schade die verweerster, door 
het scheppen van een fictief krediet, 
heeft ondergaan, wettelijk verantwoordt ; 

Dat de omstandigheid dat G. Donne 
tussen 25 maart 1956 en 19 mei 1963 
zijn schulden zou hebben voldaan, indien 
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zij bewezen zou zijn, voormelde wette
lijke verantwoording niet zou vermogen 
te ontzenuwen ; 

W at het derde onderdeel betreft : 

Overwegende dat, door vast te stellen 
dat de eisers geen enkel tegenbewijs 
voorbrengen waardoor zou worden aan
getoond dat de solvabiliteit van G. Donne 
van die aard was dat de kwestieuze 
schuldvorderingen ernstig moesten wor
den genomen, het arrest geenszins de 
eisers, als stichters, aansprakelijk stelt 
voor de uitvoering van bij de oprichting 
van de naamloze vennootschap Donne 
aangegane verbintenissen, doch vaststelt 
dat de ingebrachte schuldvorderingen 
op het ogenblik dat de notariele akte 
werd verleden, waardeloos en derhalve 
niet reeel waren ; 

Overwegende dat een kapitaal waar
van, op het ogenblik van de oprichting 
van een naamloze vennootschap, reeds 
vaststaat dat het waardeloos is, niet kan 
worden geacht geldig te zijn ingeschreven 
in de zin van artikel 35, eerste lid en 2°, 
van de gecoordineerde wetten op de 
handelsvennootschappen ; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen ; 

Over het vierde middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 13, 29, 34, 
eerste lid, 35, eerste lid en 2°, 53, 54, 62 
van de bij koninklijk besluit van 30 no
vember 1935 gecoordineerde wetten op 
de handelsvennootschappen, die titel IX 
van hoek I van het Wetboek van Koop
handel vormen, en 97 van de Grondwet, 

doo1·dat het arrest de eisers veroor
deelt, hoofdelijk onderling en met de 
curator qualitate qua, om een som van 
857.294 frank aan verweerster te betalen 
op grond dat, wat de betwisting betreft 
ten aanzien van de door de personen
vennootschap met beperkte aansprake
lijkheid Donne in de naamloze vennoot
schap Donne ingebrachte sommen, ver
weerster de ernst betwist van het bedrag 
van 450.000 frank in de stichtingsakte 
voorkomend met als verklaring " niet
verbruikte algemene kosten '' ; dat ver
weerster niet tegengesproken wordt wan
neer zij stelt dat, ook al wordt in de 
boekhouding verklaard dat dit bedrag 
slaat op << niet-verbruikte algemene on
kosten, grondstoffen en fabrikaten "• 
deze goederen in de boekhouding niet 
nader worden bepaald en ervan zelfs geen 
spoor te vinden is ; dat daarbij dit bedrag 
geen noemenswaardige invloed kan 
hebben op de totale betwisting en op het 

totaal actief en passief van de personen
vennootschap met beperkte aansprake
lijkheid Donne, 

terwijl, eerste onderdeel, zowel uit de 
conclusie van de eisers als uit die van 
verweerster blijkt dat partijen aannamen 
dat de post van 450.000 frank niet
verbruikte grondstoffen in de naamloze 
vennootschap Donne was ingebracht ; 
zodoende de stichters aan hun verplich
tingen hadden voldaan en de uitboeking 
ervan geenszins tot hun aansprakelijk
heid kan leiden (schending van de 
artikelen 13, 29, 34, eerste lid, 35, eerste 
lid en 2°, 53, 54 en 62 van het koninklijk 
besluit van 30 november 1935); 

tweede onderdeel, het verweer van de 
eisers niet enkel op het bedrag van 
450.000 frank sloeg, maar eveneens aile 
andere door verweerster gemaakte kri
tieken betrof, met name het zogezegde 
passief van de personenvennootschap 
met beperkte aansprakelijkheid Donne 
en de posten van 693.714 frank, 315.000 
frank en 2.000.000 frank, zodat het 
kwestieus motief de beslissing niet recht
vaardigt (schending van artikel 97 van 
de Grondwet) : 

Overwegende dat uit het antwoord op 
het eerste middel blijkt dat het arrest 
zijn beslissing, luidens welke de eisers 
aansprakelijk zijn voor de schade die 
verweerster door het scheppen van een 
fictief krediet heeft ondergaan, wettelijk 
verantwoordt door te oordelen dat het 
werkelijk door de personenvennootschap 
Donne in de naamloze vennootschap 
Donne ingebrachte maatschappelijk kapi
taal niet de waarde had die in de stich
tingsakte van de naamloze vennootschap 
Donne als zodanig was vermeld, en dat de 
fictieve inschrijving " aileszins "• dit is 
ook rekening houdend met het feit dat 
bepaalde posten zijn betwist, « hoger lag 
dan het door verweerster gevorderde 
bedrag van 857.294 frank " ; 

Dat het middel, dat opkomt tegen een 
overbodige beschouwing van het arrest, 
bij gemis van belang, niet ontvankelijk 
is· 

En overwegende dat de verwerping 
van de tegen de naamloze vennootschap 
Bovin gerichte voorziening aile belang 
ontneemt aan de door de eisers tegen 
Mr. Mombaerts qualitate qua, Donne 
Micheline, Donne Claude en De Keyzer 
ingestelde vordering tot verbindend
verklaring van het arrest ; 

Om die redenen, verwerpt de voorzie
ning en de vordering tot verbindend-



- 801 

verklaring van het arrest ; veroordeelt 
de eisers in de kosten. 

10 maart 1978. - 1e kamer. - Voor
zitter en Verslaggever, de H. de Vreese, 
raadsheer waarnemend voorzitter. -
Gelijkluidende conclusie, de H. Tillekaerts, 
advocaat-generaal. - Pleiters, de HH. 
Houtekier en De Baeck. 

1e KAMER.- 10 maart 1978. 

1° VONNISSEN EN ARRESTEN. 
BuRGERLIJKE ZAKEN.- ARREST DAT, 
NA OP DE HOOFDVORDERING DE ECHT· 
SCHEIDING TE HEBBEN TOEGESTAAN 
TEN NADELE VAN EISERES EN VER
WEERDER TE HEBBEN ONTSLAGEN VAN 
ELKE UITKERING TOT LEVENSONDER· 
HOUD IN HET VOORDEEL VAN EISERES, 
NA VOLTREKKING VAN DE ECHTSCHEI· 
DING, ZEGT DAT DE DOOR EISERES INGE
STELDE TEGENVORDERING TOT ECHT· 
SCHEIDING NIET IN STAAT VAN WIJZEN 
IS EN DE BEHANDELING ERVAN UIT
STELT OP EEN LATERE DATUM. -
V OORZIENING TEGEN DE BESLISSING OP 
DE TEGENVORDERING. - BESLISSING 
OP DE TEGENVORDERING GEEN BESLIS
SING IN DE ZIN VAN DE ARTIKELEN 608 
EN 609, 1°, VAN HET GERECHTELIJK 
WETBOEK. 

2° VOORZIENING IN CASSATIE. 
BESLISSINGEN WAARTEGEN CASSATIE
BEROEP KAN WORDEN INGESTELD. -
BURGERLIJKE ZAKEN.- ARREST DAT, 
NA OP DE HOOFDVORDERING DE ECHT
SCHEIDING TE HEBBEN TOEGESTAAN 
TEN NADELE VAN EISERES EN VER·: 
WEERDER TE HEBBEN ONTSLAGEN VAN 
ELKE UITKERING TOT LEVENSONDER
HOUD IN HET VOORDEEL VAN EISERES, 
NA VOLTREKKING VAN DE ECHTSCHEI
DING, ZEGT DAT DE DOOR EISERES 
INGESTELDE TEGENVORDERING TOT 
ECHTSCHEIDING NIET IN STAAT VAN 
WIJZEN IS EN DE BEHANDELING ERVAN' 
UITSTELT OP EEN LATERE DATUM. -
VOORZIENING TEGEN DE BESLISSING OP 
DE TEGENVORDERING. - BESLISSING OP 
DE TEGENVORDERING GEEN BESLISSING 
IN DE ZIN VAN DE ARTIKELEN 608 EN 
609, 1°, VAN HET GERECHTELIJK 

CASSATIE, 1978. - 26 

WETBOEK. N IET-ONTVANKELIJK-
HElD VAN DE VOORZIENING. 

1° De beslissing waa1·bij de 1'echter, na op 
de hoojdvo1•de1·ing de echtscheiding te 
hebben toegestaan ten nadele van eiseres 
en verweerder te hebben ontslagen van 
elke uitke1·ing tot levensonderhoud in het 
voordeel van eise1·es na voltrekking van 
de echtscheiding, zegt dat de tegen
vordering niet in staat van wijzen is en 
de behandeling ervan uitstelt op een 
late1·e datum, te1·wijl tussen de pa1·tijen 
niet was betwist dat de tegenvordering 
niet in staat van wijzen was, is geen 
beslissing in de zin van de artikelen 608 
en 609, 1°, van het Gerechtelijk Wet
boek (1). 

2° W anneer een a1·rest, na op de hoofd
vordM·ing de echtscheiding te hebben 
toegestaan ten nadele van eise1·es en 
verwee1·de1· te hebben ontslagen van elke 
uitkering tot levensonde1·houd in het 
vo01·deel van eiseres na volt1·ekking van 
de echtscheiding, zegt dat de tegenv01·de
ring niet in staat van wijzen is en de 
behandeling ervan uitstelt op een latere 
datum, te1·wijl tussen de partijen niet 
was betwist dat de tegenvorde1·ing niet 
in staat van wijzen was, is de voorzie
ning, in zover1·e zij is ingesteld tegen 
d'3 beslissing op de tegenvordering, niet 
on~vankelijk (2). (Artt. 608 en 609, 1o, 
G.W.) 

(J ... , T. H ... ) 

ARREST. 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 19 januari 1977 door het Hof 
van Beroep te Antwerpen gewezen ; 

Overwegende dat het arrest, recht
doende op de hoofdvordering van ver
weerder, de echtscheiding ten laste van 
eiseres toestaat, verweerder ontslaat 
van elke uitkering tot levensonderhoud 
in het voordeel van verweerster na 
voltrekking van de echtscheiding en 
tevens vaststelt dat ter terechtzitting 
van 21 december 1976 de voortzetting 
van de behandeling van de tegenvorde
ring van eiseres op de terechtzitting van 
1 februari 1977 werd bepaald; dat een 

(1) en (2) Raadpl. cass., 4 maart 1976 (Arr. 
cass., 1976, blz. 765) en de noot 2, getekend 
F.D., en 4 november 1976 (ibid., 1977, 
blz. 257). 



-802-

tweede, niet-bestreden arrest van 1 maart 
1977 de echtscheiding ten laste van 
verweerder toestaat ; 

Over de door verweerder ingeroepen 
gronden van niet-ontvankelijkheid van 
de voorziening, afgeleid vooreerst uit het 
feit dat, volgens hem, de voorziening 
enkel is gericht tegen de beslissing van 
het bestreden arrest waarbij de tegen
vordering van eiseres niet in staat van 
wijzen wordt verklaard en de behandeling 
ervan wordt uitgesteld op 1 februari 1977, 
en dat het arrest, in zoverre het aldus 
wordt bestreden, enkel een maatregel van 
inwendige aard inhoudt, in de zin van 
artikel 1046 van het Gerechtelijk Wet
hoek, die geen beslissing is zoals bepaald 
door artikel 609, 1°, van dit wetboek, en 
verder uit het gebrek aan belang van 
eiseres : 

Overwegende dat nit de voorziening 
blijkt dat eiseres het bestreden arrest 
aanvecht, niet alleen in zoverre het de 
behandeling van haar tegenvordering 
uitstelt, maar ook in zoverre het de 
echtscheiding te haren laste toestaat 
en verweerder ontslaat van elke uit
kering tot levensonderhoud te haren 
voordele na voltrekking van de echt
scheiding; 

Overwegende dat deze laatste beslis
sing een eindbeslissing is in de zin van 
de artikelen 608 en 609, 1°, van het 
Gerechtelijk Wetboek en dat eiseres er 
belang bij heeft de vernietiging van het 
arrest op dit punt te bekomen ; 

Dat de gronden van niet-ontvankelijk
heid in dit opzicht niet kunnen aange
nomen worden ; 

Overwegende dat, in zoverre het arrest 
oordeelt dat de tegenvordering van 
eiseres niet in staat van wijzen is en de 
behandeling ervan in voortzetting op de 
terechtzitting van 1 februari 1977 vast
stelt, dient te worden nagegaan of 
voormelde beschikking een eindbeslissing 
uitmaakt, waarbij de rechter op een 
zelfs incidenteel geschilpunt tussen de 
partijen uitspraak doet en derhalve zijn 
rechtsmacht op dit punt uitput ; 

Overwegende dat uit de stukken waar
op het Hof vermag acht te slaan blijkt 
dat de enige door eiseres genomen 
conclusie v66r de terechtzitting van 
21 december 1976, en trouwens v66r 
het bestreden arrest, die is welke zij op 
20 december 1976 ter griffie van het hof 
van beroep neerlegde, waarin zij aan
voerde dat verweerder op 5 november 
1976 bij verstek door het Hof van Beroep 

te Antwerpen wegens overspel was 
veroordeeld, dat dit arrest aan ver
weerder werd betekend, maar dat het 
« reeds nu uitschijnt dat verweerder nog 
diverse middelen zal gebruiken om zijn 
veroordeling wegens overspel op de lange 
baan te kunnen schuiven >> - hetgeen 
impliceert dat eiseres op dit ogenblik niet 
bij machte was het bewijs te leveren dat 
voormeld correctioneel arrest in kracht 
van gewijsde was gegaan - en waarbij 
eiseres vroeg « alvorens ten gronde te 
beslissen >> tot het getuigenbewijs van 
bepaalde feiten te worden toegelaten ; 

Overwegende dat, nu eiseres zelf 
erkende dat het hof van beroep niet 
onmiddellijk over haar tegenvordering 
kon beslissen en nu daarover tussen de 
partijen geen betwisting bestond, het 
arrest, door de behandeling van de 
tegenvordering van eiseres in voort
zetting op een latere datum uit te stellen, 
geen enkele beslissing over de tegen
vordering zelf of over een incidenteel 
geschilpunt heeft gewezen ; 

Overwegende dat daaruit volgt dat de 
bevolen maatregel geen beslissing is in 
de zin van de artikelen 608 en 609, 1°, 
van voormelde wetboek, zodat de voor
ziening, die ertegen is gericht, niet 
ontvankelijk is ; 

Dat de grond van niet-ontvankelijk
heid in dit opzicht gegrond is ; 

Over het middel 

W at het eerste en het tweede onderdeel 
betreft : 

Dat de eerste twee onderdelen feitelijke 
grondslag missen ; 

W at het derde onderdeel betreft : 

Overwegende dat het onderdeel enkel 
opkomt tegen het arrest in zoverre het 
oordeelt dat de tegenvordering van 
eiseres niet in staat van wijzen is; 

Overwegende dat, zoals hierboven 
aangetoond, de voorziening tegen deze 
beslissing niet ontvankelijk is ; 

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

10 maart 1978. - 1e kamer.- Voor
zitter, de H. de Vreese, raadsheer waar
nemend voorzitter. - Verslaggever, de 
H. Sury. - G1·otendeels gelijkluidende 
conclusie, de H. Tillekaerts, advocaat
generaal. - Pleiters, de HH. Houtekier 
en Biitzler. 
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3• KAMER. - 13 maart 1978. 

lO TAALGEBRUIK. - NED:ElRLANDSE 
EN FRANSE TAAL. - BURGERLIJKE 
ZAKEN. - RECRTSPLEGING VOOR DE 
BURGERLIJKE RECRTBANKEN EN RECRT
BANKEN VAN KOOPHANDEL VAN EERSTE 
AANLEG W AARVAN DE ZETEL TE 
BRUSSEL IS G:ElVESTIGD, MET UITZONDE
RING VAN DE GERECRTEN WIER RECRTS
GEBIED UITSLUITEND UIT VLAAMSE 
GEMEENTEN BESTAAT, GELEGEN BUITEN 
DE BRUSSELSE AGGLOMERATIE. 
RECRTSPLEGING VOORTGEZET IN DE 
TAAL DER AKTE TOT INLEIDING VAN 
RET GEDING. - DE VERWEERDER KAN 
EVENWEL VRAGEN DAT DE RECRTS
PLEGING IN DE ANDERE TAAL WORDT 
VOORTGEZET. - BE GRIP. 

20 TAALGEBRUIK. - NEDERLANDSE 
EN FRANSE TAAL. - BURGERLIJKE 
ZAKEN. - RECRTSPLEGING VOOR DE 
BURGERLIJKE RECRTBANKEN EN RECRT
BANKEN VAN KOOPRANDEL VAN EERSTE 
AANLEG WAARVAN DE ZETEL TE 
BRUSSEL IS GEVESTIGD, MET UITZONDE
RING VAN DE GERECRTEN WIER RECRTS
GEBIED UITSLUITEND UIT VLAAMSE 
GEMEENTEN BESTAAT, GELEGEN BUITEN 
DE BRUSSELSE AGGLOMERATIE. - VER
WEERDER DIE VRAAGT DAT DE RECRTS
PLEGING VOORTGEZET WORDT IN DE 
ANDERE TAAL DAN DIE DER AKTE TOT 
INLEIDING VAN RET GEDING. - ONDER
SCHEID NAARGELANG DE AANVRAAG 
GEDAAN WORDT DOOR DE VERWEERDER 
DIE IN PERSOON OF BIJ LASTHEBBER 
VERSCRIJNT. - BESLISSING VAN DE 
RECRTER TOT WIE DE AANVRAAG IS 
GERICRT. 

3° VONNISSEN EN ARRESTEN. 
BURGERLIJKE ZAKEN. - VERSCRIJ
NING VAN DE PARTIJEN IN PERSOON.
ARTIKEL 728, GERECRTELIJK WET
BOEK. - ZOWEL RECRTSPERSONEN ALS 
NATUURLIJKE PERSONEN MOGEN IN 
RECHTE IN PERSOON VERSCRIJNEN. -
VERSCHIJNING IN PERSOON VAN EEN 
RECHTSPERSOON. - BE GRIP. 

40 TAALGEBRUIK. - NEDERLANDSE 
TAAL EN FRANSE TAAL. - BURGER
LIJKE ZAKEN. - RECRTSPLEGING VOOR 
DE BURGERLIJKE RECHTBANKEN EN 
RECHTBANKEN VAN KOOPRANDEL VAN 
EERSTE AANLEG WAARVAN DE ZETEL 
TE BRUSSEL IS GEVESTIGD, MET UIT
ZONDERING VAN DE GERECRTEN WIER 
RECRTSGEBIED UITSLUITEND UIT 
VLAAMSE GEMEENTEN BESTAAT, GE-

LEGEN BUITEN DE BRUSSELSE AGGLO
MERATIE. VERWEERDER, EEN 
NATUURLIJKE PERSOON, DIE VRAAGT 
DAT DE RECHTSPLEGING VOORTGEZET 
WORDT IN DE ANDERE TAAL DAN DIE 
DER AKTE TOT INLEIDING VAN RET 
GEDING, VERWEERDER DIE IN 
PERSOON OF BIJ LASTREBBER VER
SCRIJNT. - DE RECRTER MOET IN 
BEIDE GEV ALLEN REKENING RODDEN 
MET DE KENNIS VAN DE TAAL VAN 
DE VERWEERDER. 

5° TAALGEBRUIK. - NEDERLANDSE 
EN FRANSE TAAL. - BURGERLIJKE 
ZAKEN. - RECRTSPLEGING VOOR DE 
BURGERLIJKE RECRTBANKEN EN RECRT
BANKEN VAN KOOPRANDEL VAN EERSTE 
AANLEG WAARVAN DE ZETEL TE 
BRUSSEL IS GEVESTIGD, MET UITZON
DERING VAN DE GERECHTEN WIER 
RECRTSGEBIED UITSLUITEND UIT 
VLAAMSE GEMEENTEN BESTAAT, GE
LEGEN BUITEN DE BRUSSELSE AGGLO
MERATIE. VERWEERDER, EEN 
RECRTSPERSOON, DIE VRAAGT DAT DE 
RECRTSPLEGING WORDT VOORTGEZET 
IN DE ANDERE TAAL DAN DIE DER AKTE 
TOT INLEIDING VAN RET GEDING. -
RECRTSPERSOON DIE IN PERSOON VER· 
SCRIJNT.- DE RECRTER MOET REKE
NING RODDEN MET DE KENNIS VAN DE 
TAAL DIE VALT AF TE LEIDEN UIT DE 
WERKELIJKE BEDRIJVIGREID VAN DIE 
RECRTSPERSOON, 

1° en 2° Behoudens wat betreft de v1·ede
gereohten wier 1·eohtsgebied uitsluitend 
uit Vlaamse gemeenten bf.-staat, gelegen 
buiten de B1·usselse agglomemtie, wordt 
voor de burge1·lijke reohtbanken en de 
reohtbanken van koophandel van eerste 
aanleg waarvan de zetel gevestigd is in 
het arrondissement B1·ussel, de reohts
pleging in betwiste zaken gevoerd in de 
taal die, overeenkornstig het tweede lid 
van § 1 van artikel 4 der wet van 15 juni 
1935, wm·dt geb1·uikt voo1· het opmaken 
van de akte tot inleiding van het geding, 
tenzij de verweerder, v661· alle ve~·weer 
en alle exoeptie, zelfs van onbevoegdheid, 
vmagt dat de 1·eohtspleging in de andere 
taal wordt voortgezet ; die aanvraag 
wordt mondeling gedaan wannee1· de 
vm·weerder in persoon versohijnt, maar 
wordt soh1'ijtelijk ingediend wanneer 
de verweerdm· bij lasthebber versohijnt. 
In dat geval moet het gesohl'ijt van de 
hand zijn van de vm·weerder en door hem 
zelf ondertekend ; de reohter doet op 
staande voet uitspraak. Hij kan weigeren 
op die aanvraag in te gaan, indien uit 
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de elementen van de zaak blijkt dat de 
vm·weerde?' een toereikende kennis bezit 
der taal geb1·uikt voor het opmaken dm· 
akte tot inleiding van het geding. 
(Art. 4, §§ 1 en 2, wet van 15 juni 1935.) 

3° De bepaling van artikel 728 van het 
Gerechtelijk Wetboek naa?' luid waarvan 
de pa1·tijen in rechte in persoon kunnen 
verschijnen, beoogt zowel rechtspersonen 
als natuurlijke pe1•sonen; de wet wijst 
de natuurlijke personen aan, die de 
rechtspe?·sonen in rechte vertegenwoor
digen en die, door hun persoonlijke 
aanwezigheid voor de ?'echtm·, de pe?'
soonlijke verschijning van de ?'echts
persoon mogelijk maken (1). 

4° Wannee1' voo?' een btt?'ge?'lijke rechtbank 
of 1·echtbank van koophandel van eerste 
aanleg van het a1·rondissement B1·ussel, 
als bedoeld in het tweede lid van § 1 van 
artikel 4 van de wet van 15 jttni 1935, 
de ve1·weerder, een natuurlijke pe1·soon, 
vraagt dat de ?'echtspleging wordt voort
gezet in de andere taal dan die de?' akte 
tot inleiding van het geding, moet de 
?'echtm· nagaan of de verwee1·dm· een 
toereikende lcennis heeft van die taal, 
ongeacht of de verweerde1· in pe?'soon of 
bij lasthebber, o.m. bij advocaat, ve?'
schijnt. (Art. 4, §§ 1 en 2, wet van 
15 juni 1935.) 

5° W annee1' vom· een burgerlij ke ?'echtbank 
of rechtbank van koophandel van ee?·ste 
aanleg van het arrondissement Brussel, 
als bedoeld in het tweede lid van § 1 van 
artikel 4 de1· wet van 15 juni 1935, de 
verweerder, een rechtspersoon, v1·aagt 
dat de ?'echtspleging wo1·dt voo1·tgezet in 
de andere taal dan die der akte tot 
inleiding van het geding, moet de 
rechter nagaan of de natuurlijke per-

(1) Oass., 19 mei 1972 (A1'1', cass., 1972, 
blz. 876). 

(2) Volgens LEO LINDEMANS (Alg. P1•act. 
Rechtsverz., v" Taalgeb1•uik in gm·echtszalcen, 
uitg. 1973, blz. 68, m. 114) wordt steeds 
de taalkennis in aanmerking genonien, zoals 
die blijkt uit de bedrijvigheid van de rechts
persoon, ongeacht of deze in persoon of bij 
lasthebber verschijnt; als in een van de 
dlensten een taal gebruikt wordt, moet clan 
ook worden beslist dat die rechtspersoon die 
taal kent. 

Die opvatting wordt niet gedeeld door de 
professoren B.oNSE en STORME (Rechtskundig 
Weekblad, 1968-1969, kol. 1886, nr. 22). 
B.aadpl. ook noot 1, get. A.T., onder cass., 
14 mei 1976 (A?'?'. cass., 1976, blz. 1024). 

sonen die de pm·soonlijke verschijning 
van de Ve?'Weerder mogelijk maken, 
enerzijds; en de rechtspersoon zelf, in 
geval van ve?'schijning bij lasthebbm·, 
o.m. bij advocaat, anderzijds, een toe
?'eikende kennis hebben van die taal; 
om de kennis van de rechtspersoon zelf 
vast te stellen, moet de rechter geen 
rekening houden met de taalkennis van 
de natutwlijke personen die de organen 
van die rechtspm·soon zijn of van zekere 
aangestelden ervan, maa?' wel met de 
kennis die valt af te leiden uit de we?·ke
lijke bed1·ijvigheid van de rechts
pe?·soon (2) (3). (Art. 4, §§ l en 2, wet 
van 15 juni 1935.) 

(NAAMLOZE VENNOOTSCHAP 
"DESMED & MEYNAERT ,, 

T. VANDERWEYEN.) 

De H. eerste advocaat- genemal F. Dumon 
heeft in substantie gezegd wat de toepassing 
van artikel 4, §§ 1 en 2, van de wet van 
15 juni 1935 betreft wanneer een ?'echts
persoon in persoon voor de ?'echte?' ver
schijnt : 

Eiseres werd gedagvaard door haar 
gewezen bediende, de heer Jean-Baptiste 
Vandeweyer, thans verweerder, om te 
verschijnen voor de Arbeidsrechtbank te 
Brussel. 

Deze inleidende akte was in het 
N ederlands gesteld. 

Eiseres vroeg de taalwijziging aan op 
grond van artikel 4 van de wet van 
15 juni 1935 op het gebruik der talen 
in gerechtszaken. Zij deed daartoe gelden 
dat de leden van de raad van beheer 
een onvoldoende kennis van het Neder
lands bezaten. 

De arbeidsrechtbank weigerde de aan
vraag tot taalwijziging in te willigen 
en zegde voor recht dat de rechtspleging 

(3) Indien men reclelijkerwijs kan aannemen 
dat ingeval een rechtspersoon bij lasthebber 
verschijnt, voor de vaststelling van de taal
kennis rekening moet worden gehouclen met 
de talen waarin de rechtspersoon zijn werke
lijke beclrijvigheid verricht, worclt echter 
vereist clat als de rechtspersoon in persoon 
verschijnt, de daartoe bij de wet aangewezen 
natuurlijke personen moeten verstaan wat 
voor de rechter worclt gezegd en er het woord 
voeren; in dit geval client door de rechter te 
worden onderzocht of die natuurlijke per
sonen wel de taal kennen. (B.aadpl. de con
clusie van het openbaar ministerie.) 
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in de taal van de inleidende akte zou 
worden voortgezet. 

Er dient herinnerd te worden aan wat 
artikel 4 van de wet op het gebruik der 
talen in gerechtszaken bepaalt. 

Maar eerst wil ik twee essentiele 
opmerkingen maken : 

1° Artikel 4 van genoemde wet, op 
grond waarvan de taalwijziging werd 
aangevraagd, betreft uitsluitend de 
rechtspleging v66r de burgerlijke recht
banken en de rechtbanken van koop
handel en van eerste aanleg. Dus niet de 
procedures v66r de strafrechtscolleges. 

2° Hetzelfde artikel 4 betreft ook 
uitsluitend het gebruik der talen in de 
rechtsplegingen v66r de gerechten van 
eerste aanleg waarvan de zetel in het 
arrondissement B1·ussel is gevestigd ... 
niet dus de burgerlijke rechtsplegingen 
v66r de gerechten die elders in het Rijk 
zijn gevestigd. 

W at bepaalt artikel 4 ? 

« De rechtspleging wordt voortgezet 
in de taal der akte tot inleiding van het 
geding (taal die ofwel het Nederlands 
ofwel het Frans kan zijn), tenzij de 
verweerder (ten deze eiseres) v66r alle 
verweer en alle exceptie, zelfs van 
onbevoegdheid, vraagt dat de rechts
pleging in de andere taal wordt voort
gezet "· 

Bedoeld artikel 4 preciseert verder : 
<< De rechter doet op staande voet uit
spraak. Hij kan weigeren op de aanvraag 
in te gaan, indien uit de elementen van 
de zaak blijkt dat de verwem·de1· een 
toereikende kennis bezit der taal gebruikt 
voor het opmaken der akte tot inleiding 
van het geding ». 

Het bestreden vonnis heeft geweigerd 
in te gaan op het verzoek om taalwijzi
ging van eiseres, op grond van de 
volgende overwegingen of beschouwin
gen: 

« Overwegende dat terzake niet de 
persoonlijke taalkennis client beoordeeld 
te worden van de beheerders van de 
verwerende vennootschap ook al ver
tegenwoordigen zij in rechte geldig de 
N aamloze Vennootschap ; 

, - dat terzake de taalvaardigheid 
client beoordeeld te worden waarover de 
rechtspersoon in zijn geheel en in zijn 
werkelijke bedrijvigheid beschikt en niet 
in de persoon van zijn organen (d.w.z. 
persoonlijke kennis van de taal telt niet); 

· " Overwegende dat de verwerende par
tij een handelsvennootschap is waarvan 

de exploitatiezetel gevestigd is in de 
Brusselse agglome1·atie ; dat aldus de ver
werende partij krachtens het bepaalde in 
artikel 52, § 1, 2de lid, van de bij konink
lijk besluit van 18 juli 1966 gecoordi
neerde wetten op het gebruik der talen in 
bestuurszaken wettelijk gehouden is 
gebruik te maken van het N ederlands in 
haar relatie met haar N ederlandssprekend 
personeel. >> 

Dit vonnis, aldus gemotiveerd, stoelt 
duidelijk op de doctrine van de h. Leo 
Lindemans die in zijn verhandeling, zijn 
hoek « Taalgebrilik in gerechtszaken », 
in 1973 uitgegeven, schrijft, p. 68, 
nr. 114: 

« Waarin bestaat eigenlijk de taalkennis 
van een reohtspersoon ? Het kan geen 
persoonlijke taalkennis zijn van een of 
meer individuen, ook al vertegenwoor
digen zij in rechte geldig de rechtspersoon. 
Het gaat om de taalvaardigheid waarover 
de rechtspersoon in zijn geheel besohikt, 
in zijn werkelijke bedrijvigheid en niet 
in de persoon van zijn organen of last
hebbers. Wanneer in de diensten, die de 
aktiviteit van een rechtspersoon uit
maken, in jeite gebruik gemaakt wordt 
van een taal, moet aanvaard worden dat 
de 1•eohtspersoon deze taal kent>>. 

Op deze beschouwingen zal ik straks 
terugkomen. 

Eiseres doet m.i. gans terecht het 
volgende gelden, in de twee onderdelen 
van haar enig middel : 

« Eerste onderdeel, 
luidens artikel4 van de wet van 15 juni 

1935, dat zonder onderscheid van toe
passing is op fysische personen en rechts
personen, client de taalkennis van rechts
personen uiteraard nagegaan te worden 
bij het orgaan van deze rechtspersoon 
waardoor zij in rechte handelt, zodat de 
rechter, die niet betwist dat de personen 
die dit orgaan uitmaken geen toereikende 
kennis bezitten van de taal gebruikt in 
de inleidende akte, niet wettelijk mocht 
beslissen dat de taalwijziging, regelmatig 
door deze personen aangevraagd, niet 
kon worden toegekend. 

Tweede onderdeel, 
de omstandigheid, dat een handels

vennootschap onderworpen zou zijn aan 
het voorschrift van artikel 52, § 1, van 
de gecoordineerde wetten op het gebruik 
der talen in bestuurszaken, sluit deze 
rechtspersonen niet nit van de mogelijk
heid om de taalwijziging te bekomen 
overeenkomstig de bepalingen van arti
kel 4 van de wet van 15 juni 1935 op het 



-806-

gebruik der talen in gerechtszaken, en 
voornoemde omstandigheid schept in elk 
geval niet het vermoeden dat deze 
rechtspersoon een toereikende kennis 
bezit der taal gebruikt voor het opmaken 
der gedinginleidende akte. >> 

Deze onderdelen zijn m.i. volledig 
gegrond en dienen derhalve tot vernieti
ging van het bestreden vonnis te leiden. 
Waarom ? Dit zal, mij dunkt, blijken uit 
de beschouwingen en vaststellingen welke 
ik meen thans aan het Hof te moeten 
kenbaar maken. 

Ik leg nochtans vooreerst de nadruk 
op de omstandigheid, dat ik hier slechts 
en uitsluitend de toestand onderzoek van 
een privaatrechtelijk rechtspersoon die 
in rechte optreedt en niet van een publiek
rechtelijk rechtspersoon. 

De kennis van beide landstalen wordt 
immers voor de organen van deze 
publiekrechtelijke rechtspersonen door 
rechtsregels bepaald, die niet voor de 
privaatrechtelijke rechtspersonen gelden. 

Welke zijn nu de beschouwingen en 
vaststellingen die mij tot de overtuiging 
leiden dat het bestreden vonnis dient 
vernietigd te worden ? 

1° Men schrijft dikwijls dat bij de 
redactie van het thans onderzocht artikel 
alleen aan natuurlijke personen is gedacht 
en niet aan de rechtspersonen (zie o.m. 
RONSE en STORl\'IE in een studie, gepu
bliceerdinhetR.W., 1968-l969,kol.1886, 
die verwijzen naar LINDEMANS en 
FREDERICQ en ook naar bepaalde von
nissen van rechtbanken van eerste 
aanleg). 

W aar of niet waar .. . ? Artikel 4 
bepaalt welke de rechten van de ver
weerder zijn en dit artikel maakt geen 
onderscheid tussen de natuurlijke en de 
rechtspersonen. Een rechtspersoon kan 
uiteraard ook een verweerder zijn v66r 
een rechtscollege. 

Principieel hebben de rechtspersonen 
dezelfde genotsbekwaamheid als de na
tuurlijke personen, d.w.z. dat zij houder 
zijn van dezelfde subjectieve rechten ... 
tenzij deze genotsbekwaamheid beperkt 
zou worden ofwel door de aard zelve van 
de rechtspersoon (een dergelijk rechts
subject is principieel niet houder van de 
familierechten of van verscheidene per
soonlijkheidsrechten zoals de persoonlijke 
vrijheid, het recht van vergaderingen ... ), 
ofwel door een uitdrukkelijke bepaling 
van de wet o.m. om i.h.b. de familiale 
patrimonia te beschermen tegen de 
zogezegde dode-hand (een typisch Bel
gisch probleem), en ten slotte ingevolge 
het specialiteitsprincipe, dat geenszins 

volledig werd afgeschaft door de wet van 
1973 die de eerste richtlijn van de Euro
pese Economische Gemeenschap in zake 
handelsvennootschappen toegepast heeft. 

Geen enkel van deze beperkingen kan 
hier toepassing vinden : niemand kan 
dit betwisten. 

Derhalve hebben de rechtspersonen 
dezelfde rechten als de natuurlijke 
personen wanneer zij v66r de rechts
colleges i.h.b. als verweerder verschijnen. 

2° Artikel 728 van het Gerechtelijk 
W etboek bepaalt : « op het ogenblik van 
de rechtsingang en later dienen de 
partijen in persoon of bij advocaat te 
verschijnen ». 

Het Hof heeft, voor zoveel als nodig, 
door zijn arrest van 19 mei 1972 (Arr. 
cass., 1972, p. 876) beslist dat dit artikel 
zowel de rechtspersonen als de natuurlijke 
personen bedoelt. 

Sommige auteurs hebben gewis dat 
arrest gekritiseerd, in zoverre het beslist 
heeft welke natuurlijke personen namens 
of voor de rechtspersoon verschijnen ... 
maar men heeft het Hof het verwijt niet 
kunnen toesturen te hebben beslist dat 
zowel de rechtspersoon als de natuurlijke 
personen zowel in persoon als bij advocaat 
v66r het rechtscollege verschijnen. 

Dit is het enig probleem dat ons in dit 
verband ten deze aanbelangt. 

3° Uiteraard, wanneer een rechts
persoon in rechte in persoon verschijnt, 
kan dit slechts geschieden door middel 
van natuurlijke personen. De rechts
personen zijn niet rechtsonbekwaam -
zij bezitten de handelingsbekwaamheid 
- maar zij kunnen logischerwijze en 
kennelijk hun rechten niet zelf uitoefenen 
of doen gelden. 

Een rechtspersoon bezit weliswaar een 
patrimonium, rechten, belangen en 
plichten die hem eigen zijn, d.w.z. 
welke niet die zijn van de vennoten, 
geassocieerden, oprichters of stichters. 
Hij heeft ook doelstellingen, een organi
satie, een bedrijvigheid die te onder
scheiden zijn van die van de vennoten, 
geassocieerden, oprichters of stichters. 
Dit alles rechtvaardigt immers het be
staan en in feite en in rechte van de 
rechtspersonen. Maar, deze rechtssub
jecten - de rechtspersonen - hebben 
noch eigen verstand noch een eigen taal. 

Zij redeneren niet, zij spreken niet. 
Dit alles is - men gelieve mij te veront
schuldigen- natuurlijk elementair. 

De rechtspersoon moet dus, uiteraard, 
in rechte verschijnen door natuurlijke, 
fysische personen, die v66r de rechter 
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eventueel zullen luisteren, spreken en 
concluderen. 

4° De wet- artikel 54 van de gecoi:irdi
neerde wetten op de handelsvennoot
schappen - bepaalt wie, welke natuur
lijke personen, voor de rechtspersonen, 
i.h.b. de naamloze vennootschappen, 
in rechte optreden. Dit artikel zegt : 
" De raad van beheer vertegenwoordigt 
de vennootschap jegens derden en in 
rechte als eiser of als verweerder .. . De 
statuten kunnen echter aan een of meer 
beheerders de bevoegdheid verlenen om 
alleen of gezamenlijk de vennootschap 
in de handelingen of in rechte te vertegen
woordigen. >> 

Een rechtspersoon, i.h.b. een naamloze 
vennootschap, heeft gewis nog andere 
organen dan de raad van beheer, met 
name de algemene vergadering, de 
commissarissen en twee facultatieve or· 
ganen, de afgevaardigde-beheerder en de 
algemene raad (zie de artikelen 63 en 68 
van de gecoi:irdineerde wetten). 

Maar het is evident, enerzijds, dat de 
algemene vergadering van een N.V., 
in feite, niet in rechte zou kunnen 
verschijnen, anderzijds, dat zij deze 
bevoegdheid ook niet heeft, evenmin als 
de commissarissen of de algemene raad, 
en ten slotte dat de afgevaardigde· 
beheerder slechts over beperkte bevoegd
heden beschikt. 

De raad van beheer of de ingevolge de 
statuten daartoe benoemde beheerder, 
zijn dus de enigen die de rechtspersoon, 
in persoon, kunnen en mogen in rechte 
vertegenwoo1·digen, of bete1· gezegd door 
htm fysische aanwezigheid de fysische 
aanwezigheid van de vennootschap ver
zekeren. 

5° Het lijkt me duidelijk, dat, zo 
artikel 4 van de wet op het gebruik der 
talen aan de verweerder het recht heeft 
toegekend de taalwijziging te vragen 
omdat hij de taal van de akte tot inlei
ding van het geding niet kent ... de red en 
daarvan is aan deze verweerder, die in 
persoon verschijnt, zoals het zijn recht 
is, de gelegenheid te geven de procedure 
te begrijpen, zijn verweermiddelen en 
excepties met kennis van zaken voor te 
dragen . . . kortom, ten einde zijn rechten 
van verdediging te beschermen. 

Deze rechten dienen geeerbiedigd te 
worden, zowel voor de verweerders 
rechtspersonen, als voor de verweerders 
natuurlijke personen. 

Het komt me ook uiterst duidelijk 
voor, dat de kennis van de taal van de 
akte tot inleiding van het geding door de 
andere organen, de algemene vergadering 

(zeer theoretische , veronderstelling), de 
commissarissen, de algemene raad ... 
zonder het minste juridisch of praktische 
belang is. Deze organen kunnen immers 
de vertegenwoordiging in rechte van de 
rechtspersoon niet waarnemen. Dit 
kunnen alleen de raad van beheer of 
bepaalde beheerders. 

Derhalve, zelfs wanneer deze andere 
organen de oorspronkelijke taal van de 
procedure kennen maar de raad van 
beheer of de beheerders, benoemd inge
volge de statuten om de vennootschap 
te vertegenwoordigen, enerzijds die taal 
niet kennen en anderzijds de wijziging 
van de taal van de procedure niet mogen 
vragen, zullen de rechten en belangen 
van de rechtspersoon niet kunnen be
hartigd en verdedigd worden en zullen 
zijn rechten van verdediging kennelijk 
gekrenkt en miskend worden. 

(Ik onderzoek hier niet het bijzonder 
pro bleem dat rij st wanneer sommige 
leden van de raad van beheer de taal 
kennen en de andere niet. Dit is hier niet 
ons pro bleem, en het kan ten andere 
gemakkelijk opgelost worden.) 

6° Uit de bed1·ijvigheid van een ver
weerder, natuurlijke persoon of zelfs 
rechtspersoon, kan gewis, in feite en in 
specie afgeleid worden dat hij de taal van 
de gedinginleidende akte kent. 

Maar het is m.i. totaal uitgesloten dat 
een rechter wettelijk zou mogen beslissen 
dat, omdat deze verweerder een bedrijvig
heid uitoefent die het bezigen van deze 
taal noodzakelijk maakt, hij persoonlijk 
deze taal kent. 

Wanneer ik hier zeg : << persoonlijk 
de taal kent », bedoel ik de verweerder 
natuurlijke persoon, en de raad van 
beheer of de beheerders die de persoon
lijke verschijning van de rechtspersonen 
verzekeren. 

Wanneer een verweerder- natuurlijke 
of fysische persoon - de taalwijziging 
vraagt op grond van artikel 4 van de wet 
van juni 1935 zou de rechter toch niet 
mogen beslissen dat, alhoewel hij in feite 
geen toereikende kennis van de taal van 
de dagvaarding heeft, zijn verzoek toch 
client afgewezen te worden omdat hij 
personeel bezigt dat deze taal spreekt en 
hij door het koninklijk besluit van 18 juli 
1966 wettelijk gehouden is gebruik te 
maken van die taal in zijn relaties met 
bedoeld personeel. Hij kent die taal niet 
- en dat is zijn recht - maar om zich te 
schikken naar hetgeen het koninklijk 
besluit bepaalt doet hij een beroep op 
medewerkers of tolken die deze taal 
kennen. 
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Vermits de 
reikende kennis 
principieel zijn 
worden. 

verweerder geen toe
van de taal heeft dient 
verzoek ingewilligd te 

Hoe zou een andere beslissing kunnen 
gerechtvaardigd worden wanneer de 
verweerder een rechtspersoon is ? 

W anneer dus de beheerders, die de 
persoonlijke verschijning van de rechts
persoon verzekeren of mogelijk maken, 
deze taal in feite, d.w.z. in werkelijkheid, 
niet kennen, zouden derhalve de rechten 
van de verdediging waarop artikel 4 van 
de wet van 15 juni 1935 acht heeft 
geslagen, duidelijk gekrenkt worden zo 
de rechter de aangevraagde taalwijziging 
zou verwerpen op grond van de enige 
overweging dat de rechtspersoon zaken 
doet met N ederlandstalige klan ten of 
leveranciers of zelfs dat een gedeelte 
van zijn personeel N ederlandssprekend is. 

De aanvraag mag dan alleen afgewezen 
worden wanneer in jeite vaststaat dat de 
raad van beheer - of de meerderheid 
van zijn led en- of de beheerders die de 
vennootschap in rechte vertegenwoor
digen, peTsoonlijk de taal van de 
inleidende akte effectief en voldoende 
kennen. De kennis van deze taal door 
bedienden, kaders, door andere organen 
.. . is zonder het minste be lang .. . want 
het is niet aan deze personen dat de 
opdracht en de verantwoordelijkheid 
werden toegekend of verleend de rechten 
en belangen van de rechtspersoon voor 
de rechter te verdedigen. 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 26 april 1976 door de Arbeids
rechtbank te Brussel gewezen ; 

Over het middel afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 4 van de wet van 
15 juni 1935 op het gebruik der talen in 
gerechtszaken, 54 van de gecoordineerde 
wetten op de handelsvennootschappen, 
zoals gewijzigd door artikel 14 van de wet 
van 6 maart 1973, 52, inzonderheid § I, 
tweede lid, van de bij koninklijk besluit 
van 18 juli 1966 gecoordineerde wetten 
op het gebruik der talen in bestuurszaken, 
1349, 1350, 1352 en 1353 van het Burger
lijk Wetboek en van het algemeen 
rechtsbeginsel van de eerbiediging van de 
rechten van de verdediging, 

doo1·dat het vonnis de door eiseres 
ingediende aanvraag tot taalwijziging 
verwerpt en zegt dat de rechtspleging 
in de taal van de inleidende akte zal 
voortgezet worden, om de redenen dat 

«de rechtspersoon die een handels
vennootschap is geen taalwijziging kan 
bekomen wanneer hij, gevestigd zijnde 
in de Brusselse agglomeratie, de taal van 
de inleidende akte krachtens de wet moet 
kennen ,,, na overwogen te hebben dat, 
hoewel « niet wordt betwist dat de aan
vraag tot taalwijziging werd ingediend 
door de terzake bevoegde personen die 
de verwerende partij geldig in rechte 
vertegenwoordigen ll, ten deze « niet de 
persoonlijke taalkennis dient beoordeeld 
te worden van de beheerders van de 
verwerende vennootschap ook al ver
tegenwoordigen zij geldig in rechte de 
naamloze vennootschap ; dat terzake de 
taalvaardigheid dient beoordeeld te 
worden waarover de rechtspersoon in 
zijn geheel en in zijn werkelijke bedrijvig
heid beschikt en niet in de persoon van 
zijn organen ll, dat « de verwerende partij 
een handelsvennootschap is waarvan de 
exploitatiezetel gevestigd is in de 
Brusselse agglomeratie ; dat aldus de 
verwerende partij krachtens het bepaalde 
in artikel 52, § 1, tweede lid, van de bij 
koninldijk besluit van 18 juli 1966 
gecoordineerde wetten op het gebruik der 
talen in bestuurszaken wettelijk gehouden 
is gebruik te maken van het Nederlands 
in haar relatie met haar nederlands
sprekend personeel '' en dat « het argu
ment gesteund op de vaststelling dat 
ten deze het aanwervingscontract en 
de opzeggingsbrief met opzegging van 
eiser in de Franse taal zijn opgesteld ten 
deze niet dienend is ,,, 

teTwijl, ee1·ste onde1·deel, krachtens arti
kel 4 van de wet van 15 juni 1935, dat 
zonder onderscheid van toepassing is op 
fysieke personen en rechtspersonen, de 
taalkennis van rechtspersonen uiteraard 
dient nagegaan te worden aan de zijde 
van het orgaan van deze rechtspersoon 
waardoor zij in rechte handelen, zodat 
de rechter, die niet betwist dat de 
personen, die dit orgaan uitmaken, geen 
toereikende kennis bezitten van de in de 
inleidende akte gebruikte taal, niet 
wettelijk mocht beslissen dat de taal
wijziging, regelmatig door deze personen 
aangevraagd, niet kon worden toegekend 
(schending van de artikelen 4 van de wet 
van 15 juni 1935, 54 van de gecoi:irdi
neerde wetten op de handelsvennoot
schappen, en van het algemeen beginsel 
van de eerbiediging van de rechten van 
de verdediging); 

tweede onde1·deel, de omstandigheid dat 
een handelsvennootschap onderworpen 
zou zijn aan het voorschrift van arti
kel 52, § 1, van de gecoi:irdineerde wetten 
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op het gebruik der talen in bestuurszaken, 
deze rechtspersonen niet uitsluit van de 
mogelijkheid om de taalwijziging te 
bekomen overeenkomstig de bepalingen 
van artikel4 van de wet van 15 juni 1935 
op het gebruik der talen in gerechtszaken, 
en voornoemde omstandigheid in elk 
geval niet het vermoeden schept dat deze 
rechtspersoon een toereikende kennis 
bezit van de taal gebruikt voor het 
opmaken van de gedinginleidende akte 
(schending van alle in het middel ver
melde wetsbepalingen) : 

W at het eerste onderdeel betreft : 

Overwegende dat, na als regel te 
hebben gesteld dat " de rechtspleging 
wordt voortgezet in de taal der akte tot 
inleiding van het geding tenzij de ver
weerder, voor alle verweer en alle 
exceptie, zelfs van onbevoegdheid, vraagt 
dat de rechtspleging in de andere taal 
wordt voortgezet )), artikel 4 van de wet 
van 15 juni 1935 op het gebruik der talen 
in gerechtszaken bepaalt, enerzijds, dat 
" de ... aanvraag mondeling wordt gedaan 
door de verweerder die in persoon 
verschijnt >> en " schriftelijk wordt inge
diend, wanneer de verweerder bij last
hebber verschijnt >> en, anderzijds, dat de 
rechter " kan weigeren op de aanvraag 
in te gaan, in.dien uit de elementen van 
de zaak blijkt dat de verweerder een 
toereikende kennis bezit der taal gebruikt 
voor het opmaken der akte tot inleiding 
van het geding >> ; 

Overwegende dat uit die wetsbepaling 
volgt dat, wanneer de verweerder, fysieke 
persoon, geen toereikende kennis van 
deze taal bezit, de rechter op de aanvraag 
dient in te gaan zowel wanneer de ver
weerder in persoon, als wanneer hij bij 
lasthebber voor hem verschijnt; dat de 
wet immers voorschrijft dat het, in beide 
gevallen, de toereikende kennis van de 
taal bij de verweerder is, die door de 
rechter in aanmerking dient genomen te 
worden; 

Overwegende dat, wanneer de ver
weerder een rechtspersoon is en hij door 
een lasthebber, onder meer een advocaat, 
voor de rechter verschijnt, het insgelijks 
de kennis van de taal bij die rechts
persoon, de verweerder, is die door de 
rechter in aanmerking moet genomen 
worden en niet die van bepaalde fysieke 
personen die organen of aangestelden 
van de verweerder zijn ; 

Dat deze kennis of de niet toereikende 
kennis van de taal bij de rechtspersoon 
derhalve moet blijken uit de bedrijvigheid 
van de verweerder en onder meer uit de 

taal die voor deze bedrijvigheid in feite 
wordt gebezigd, hetgeen · onaantastbaar 
door de feitenrechter wordt vastgesteld ; 

Overwegende, echter, dat niet enkel 
de verweerders die fysieke personen zijn, 
Tnaar ook verweerders-rechtspersonen, 
het recht hebben, ingevolge de bepalingen 
van artikel 728 van het Gerechtelijk 
W etboek, in persoon voor de rechter te 
verschijnen ; 

Dat de wet bepaalt welke de fysieke 
personen zijn die de rechtspersonen in 
rechte vertegenwoordigen en die, door 
hun persoonlijke aanwezigheid voor de 
rechter, de persoonlijke verschijning 
van de rechtspersoon mogelijk maken ; 

Overwegende derhalve dat, vermits 
de bepalingen van artikel 4 van de wet 
van 15 jnni 1935 aan de verweerder, die 
geen toereikende kennis van de taal van 
de akte tot inleiding van het geding bezit, 
het recht toekennen te eisen dat de 
procedure in de andere taal wordt 
voortgezet, ten einde deze procedure 
persoonlijk te kunnen begrijpen en 
volgen, en dienvolgens met kennis van 
zaken persoonlijk verweermiddelen en 
excepties te doen gelden, hetzelfde recht 
dient toegekend te worden aan de 
fysieke personen die door de wet of 
overeenkomstig de wet worden aangeduid 
om de persoonlijke verschijning van de 
rechtspersoon, verweerder, mogelijk te 
maken en die, voor alle verweer of 
exceptie, de wijziging van de procedure
taal mondeling vragen ; 

Dat mitsdien, in dit geval, op straffe 
deze persoonlijke verschijning te ont
zeggen, althans haar bestaansreden of 
haar nut te negeren, de .taalkennis dient 
beoordeeld te worden bij bedoelde fysieke 
personen en niet uitsluitend aan de hand 
van de bedrijvigheid van de rechts
persoon, bedrijvigheid die zich eventueel 
geheel of ten dele kan ontplooien in een 
taal die zij persoonlijk niet kennen ; 

Overwegende dat uit het vonnis blijkt 
dat het gewezen werd in zake Vande
weyer Jean-Baptiste, eiser, tegen de 
naamloze vennootschap " Desmed en 
Meynaert)) ... verweerster, "vertegen
woordigd door Mr. Van Gindertael, loco 
Mr. A.O. Verlaine, advocaten dragers der 
stukken >> ; dat, daarenboven, het vonnis 
vaststelt dat <<de aanvraag tot taal-· 
wijziging met de hand geschreven en 
ondertekend (werd) door de drie be
heerders van de verwerende maat
schappij ... >>, welke vaststelling impliceert 
dat deze vennootschap bij lasthebber 
verscheen vermits bedoeld artikel 4 
bepaalt dat << de aanvraag mondeling 
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wordt gedaan door de verweerder die in 
persoon verschijnt » en « schriftelijk 
wordt ingediend wanneer de verweerder 
bij lasthebber verschijnt ''; 

Dat het vonnis derhalve, door geen 
rekening te houden met de taal van de 
leden van de raad van beheer maar wel 
met de toereikende kennis van de taal 
bij de vennootschap, noch de artikelen 4 
van de wet van 15 juni 19g5 en 54 van de 
gecoi:irdineerde wetten op de vennoot
schappen, noch de rechten van de 
verdediging schendt of miskent ; 

Dat het eerste onderdeel niet kan 
worden aangenomen ; 

W at het tweede onderdeel betreft : 

Overwegende dat, na nochtans eerst 
geoordeeld te hebben dat de taalvaardig
heid van een verweerder die, op grond van 
artikel 4 van de wet van 15 juni 19g5, 
om wijziging van de proceduretaal 
verzoekt, aan de hand van zijn werke
lijke bedrijvigheid moet worden onder
zocht, het vonnis het ten deze ingediende 
verzoek afwijst op grond van de volgende 
redenen : 1° dat eiseres een handels
vennootschap is waarvan de exploitatie
zetel gevestigd is in de Brusselse agglo
meratie ; 2° dat eiseres aldus, krachtens 
het bepaalde in artikel 52, § 1, tweede lid, 
van de gecoi:irdineerde wetten op het 
gebruik der talen in bestuurszaken, 
wettelijk ertoe gehouden is gebruik te 
maken van het Nederlands in haar 
relaties met haar nederlandssprekend 
personeel ; go dat de rechtspersoon, die 
een handelsvennootschap is, geen taal
wijziging kan bekomen wanneer hij, 
gevestigd zijnde in de Brusselse agglo
meratie, de taal van de inleidende akte 
krachtens de wet moet kennen ; 

Overwegende dat het vonnis aldus aan 
voormeld artikel van de gecoi:irdineerde 
wetten op het gebruik der talen in 
bestuurszaken de draagw:ijdte toekent 
van een vermoeden, juris et de jure, van 
taalvaardigheid dat deze wetsbepaling 
niet inhoudt ; 

Dat het vonnis aldus deze bepaling 
schendt; 

Dat het onderdeel in dit opzicht 
gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt het bestre
den vonnis ; beveelt dat van dit arrest 
melding zal worden gemaakt op de kant 
van de vernietigde beslissing ; houdt de 
kosten aan en zegt dat erover door de 
feitenrechter zal worden beslist ; verwijst 

de zaak naar de anders samengestelde 
Arbeidsrechtbank te Brussel. 

1g maart 1978.- ge kamer. - Voor
zitter, de H. Gerniers, raadsheer waar
nemend voorzitter. - Verslaggever, de 
H. Chatel. - Gelijkluidende conclusie, 
de H. Dumon, eerste advocaat-generaal. 
- Pleiter, de H. VanRyn. 

ge KAMER. - 13 maart 1978. 

1° VOORZIENING IN CASSATIE. 
VORM. - BURGERLIJKE ZAKEN. 
MEMORIE VAN WEDERANTWOORD. 
GEEN MIDDEL VAN NIET-ONTVANKE· 
LIJKHEID TEGEN DE VOORZIENING OP
GEWORPEN. - MEMORIE NIET ONT
VANKELIJK. 

2° HOGER BEROEP. - BURGERLIJKE 
ZAKEN.- 0NSPLITSBAAR GESOHIL. -
BEGRIP. 

go ONSPLITSBAARHEID.- ZIEKTE
EN INVALIDITEITSVERZEKERING.- GE
SOHIL TUSSEN DE VERZEKERINGS· 
INSTELLING EN DE VERZEKERDE OVER 
ONREOHTMATIG UITBETAALDE UITKE· 
RINGEN. - TUSSENKOMST VAN HET 
RIJKSINSTITUUT VOOR ZIEKTE- EN 
INVALIDITEITSVERZEKERING. - 0N
SPLITSBAAR GESOHIL. 

4° ZIEKTE- EN INV ALIDITEITS
VERZEKERING.- DooR EEN VER· 
ZEKERINGSINSTELLING ONREOHTMATIG 
BETAALDE UITKERINGEN. - VORDE· 
RING VAN DE VERZEKERINGSINSTEL· 
LING TOT TERUGB:ElTALING DOOR DE 
VERZEKERDE. - TUSSENKOMST VAN 
HET RIJKSINSTITUUT VOOR ZIEKTE· EN 
INVALIDITEITSVERZEKERING. - RECHT 
VAN HET RIJKSINSTITUUT OM HOGER 
BEROEP IN TE STELLEN. 

50 HOGER BEROEP. - BURGERLIJKE 
ZAKEN.- 0NSPLITSBAAR GESOHIL. -
HOGER BEROEP VAN DE TUSSEN
KOMENDE PARTIJ. - GEEN HOGER 
BEROEP VAN DE PARTIJ TER BESOHER· 
MING VAN WIER BELANGEN ZIJ IS 
TUSSENGEKOMEN. - 0NTVANKELIJK· 
HEID. 

1o In burgm·lijke zaken is de memorie van 
wederantwoord niet ontvankelijk, wan
neer de door verweerde1· aangevoerde 
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grond van niet-ontvankelijkheid gericht 
is tegen het middel en niet tegen de 
voorziening (1). (Ger. W., art. 1094.) 

2° V oor de toepassing van artikell 053 van 
het Gerechtelijk Wetboek is het geschil 
enkel onsplitsbaar, wanneer de gezamen
lijke tenuitvoerlegging van de onder
scheiden beslissingen waartoe het aan
leiding geeft, materieel onmogelijk zou 
zijn (2). (Ger. W., art. 31.) 

3° Onsplitsbaar ten aanzien van het 
Rijksinstituut voor Ziekte- en Invalidi
teitsverzekB1·ing, dat is tussengekomen, 
is het geschil over het 1·echt van de 
verzekeringsinstelling op terugbetaling 
door de verzeke1·de van uitke1·ingen 
inzake ziekte- en invaliditeitsvB1·zekB1·ing 
die zij hem onrechtmatig heeft uit
betaald (3) (4). 

4° Het Rijksinstituut voor Ziekte- en 
Invaliditeitsverzekering, dat is tussen
gekomen in het geding waarbij de 
ve1·zekeringsinstelling van de verzekerde 
de te1·ugbetaling vordm·t van de uit
keringen die zij hem onrechtmatig heeft 
uitbetaald, mag hoger beroep instellen 
tegen het vonnis dat de vordering afwijst, 
ook indien de vm·zekeringsinstelling 
geen hoger bm·oep instelt (5). (Wet van 
9 augustus 1963, art. 97.) 

5° Wannee1· het geschil onsplitsbaar is, 
kan de tussenkomende partij hoger 
beroep instellen binnen een maand nadat 
het vonnis aan ham· is betekend (6), 
ook indien de partij ter bescherming van 
wier belangen zij is tussengekomen, 
geen hoger bm·oep heeft ingesteld (7). 
(Ger. W., artt. 31, 1051 en 1053.) 

(1) Oass., 22 september 1976 (A1·1·. cass., 
1977, biz. 87). 

(2) Oass., 22 februari 1973 (A1'1'. cass., 1973, 
biz. 621). 

(3) Raadpi. cass., 26 mei 1976 (A1'1', cass., 
1976, biz. 1069). 

( 4) Hoewei het geschil de vordering van de 
verzekeringsinstelling tot terugbetaling door 
de sociaal verzekerde betreft, komt het Rijks
instituut voor Ziekte- en Invaliditeitsver
zekering toch tussen ter verdediging van een 
eigen beiang, omdat van de rechterlijke 
beslissing afhangt of het Rijksin&tituut 
ertoe gehouden is zelf het overeenkomstige 
bedrag van de uitkering aan de verzekerings
instelling te betalen. De rechtsbetrekking 
tussen het Rijksinstituut en de verzekerings
instelling staat echter volkomen los van de 
verhouding verzekerde-verzekeraar, maar 

(RIJKSINSTITUUT VOOR ZIEKTE- EN 
INVALIDITEITSVERZEKERING, T. SONCK 

EN LANDSBOND DER NEUTRALE 
MUTUALITEITSVERBONDEN.) 

Advocaat- Generaal Lenaerts heeft onde1· 
meer gezegd : 

Volgens het arbeidshof kan er van een 
onsplitsbaar geschil ten deze geen sprake 
zijn, omdat er maar een beslissing in het 
geding is. 

Deze stelling kan moeilijk in overeen
stemming worden gebracht met de recht
spraak van het Hof. 

Het arrest van 3 oktober 1968 (1) past 
de volgende regel toe : wanneer een eis is 
ingesteld tegen verschillende verweerders 
en het geschil aan de feitenrechter de 
oplossing heeft opgelegd van eenzelfde 
vraagstuk dat het voorwerp was van een 
gemeenschappelijk debat en dat door 
dezelfde beslissing op identieke wijze ten 
opzichte van alle partijen werd opgelost, 
zijn het geschil en de beslissing tussen 
laatstgenoemden onsplitsbaar met be
trekking tot dit vraagstuk. Het gaat hier 
kennelijk om een beslissing t.a.v. ver
schillende partijen. 

Het arrest van 26 mei 1976 (2) oordeelt 
dat het geschil tussen de pensioen
aanvrager en de Rijksdienst voor vVerk
nemerspensioenen betreffende het recht 
op pensioen onsplitsbaar is t.a.v. de 
procureur-generaal bij het hofvan beroep, 
die cassatieberoep heeft ingesteld tegen 
het arrest van het arbeidshof dat over 
dit geschil uitspraak heeft gedaan. 
Ook hier gaat het om een enkele beslis
sing : die over het recht op pensioen. 

Hetzelfde geldt het geschil, waarover 
het recente arrest van 2 december 1977 
uitspraak doet en dat de vraag betrof in 
een lastenkohier van openbare verkoping 

wordt uitsluitend bepaald door de specifieke 
regeien van de wetgeving op de ziekte- en 
invaliditeitsverzekering; raadpi. daaromtrent 
de conciusie van het openbaar ministerie. 

(5) Raadpi. cass., 19 februari 1975 (Arr. 
cass., 1975, biz. 687) en 23 februari 1977 
(ibid., 1977, biz. 687). 

(6) Raadpi. cass., 8 juni 1893 (Bull. en Pas., 
1893, I, 252) en 8 juni 1973 (A1'1'. cass., 1973, 
biz. 981). 

(7) Raadpl. cass., 5 december 1968 (Arr. 
cass., 1969, biz. 352), 17 juni 1971 (ibid., 
1971, biz. 1047), en de noot R.H. onder cass., 
18 september 1947 (Bull. en Pas., 1947, I, 359). 

(1) A1?', cass., 1969, biz. 138. 
(2) A1·r. cass., 1976, biz. 1069. 
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te doen vermelden dat een van de eisers 
pachter van de onverdeelde goederen 
was. Ret Rof acht het geschil onsplits
baar, omdat over de ene verplichte 
vermelding twee tegenstrijdige beslis
singen niet tegelijkertijd uitvoerbaar 
zijn. 

Wanneer de omschrijving van «on
splitsbaarheid >> in artikel 31 van het 
Gerechtelijk W etboek het heeft over 
« onderscheiden beslissingen >> waarvan 
de gezamenlijke tenuitvoerlegging mate
rieel onmogelijk zou zijn, betekent dit 
niet dat er over het geschil verschillende 
van elkaar onderscheiden beslissingen 
moeten worden genomen ; onsplitsbaar 
is het geschil, wanneer het maar een 
vraag doet rijzen, maar de beslissing 
daarover niet verschillend kan zijn naar 
gelang van de partij of partijen ten 
opzichte van wie zij genomen wordt. 

In onderhavige zaak gaat het geschil 
over de vraag of eerste verweerder ten 
onrechte ontvangen arbeidsongeschikt
heidsuitkeringen moet terugbetalen aan 
zijn verzekeringsinstelling, d.i. tweede 
verweerder. 

Ret bedrag van de uitkeringen die de 
verzekeringsinstelling toekent aan haar 
leden, wordt terugbetaald door het 
Rijksinstituut, d.i. eiser, doorgaans het 
R.I.Z.I.V. genoemd (3). Financieel is 
het voor de verzekeringsinstelling dus 
niet erg, wanneer zij eventueel een 
uitkering toekent waarop de verzekerde 
wettelijk geen recht heeft ; zij moet de 
uitkeringen toch niet uit eigen middelen 
betalen. Aangezien de verzekerden ander
zijds vrij hun verzekeringsinstelling 
kiezen (4), is het voor deze laatste niet 
interessant al te krenterig te zijn bij het 
toekennen van uitkeringen, te meer daar 
het aantal leden mede in aanmerking 
komt bij de verdeling van de inkomsten 
van de ziekte- en invaliditeitsverzekering 
over de zes verzekeringsinstellingen (5), 
d.z. de vijf landsbonden en de Rulp
kas (6). 

Daarom controleert het R.I.Z.I.V. of 
de uitkeringen door de verzekerings
instellingen aan hm1 leden gedaan, regel
matig zijn gebeurd (7). Stelt het een 
onregehnatige betaling vast, dan brengt 
het dit ter kennis van de verzekerings
instelling (8). Deze laatste is dan verplicht 

(3) Wet van 9 augustus 1963, art. 123, § 2. 
( 4) Id., art. 62. 
(5) Id., art. 123, § 1, 3°. 
(6) Id., artt. 2, d, 3 en 5. 
(7) Id., artt. 91 en 95. 
(8) Id., art; 94. 

de onregelmatig betaalde uitkering terug 
te vorderen van haar verzekerde. Doet 
zij dat niet, dan zal zij uiteindelijk zelf 
de kosten daarvan moeten dragen ; want 
die uitbetaling komt dan niet meer in 
aanmerking voor terugbetaling door het 
R.I.Z.I.V. (9). 

Deze regeling maakt het duidelijk dat 
het voor de verzekeringsinstelling wel 
noodzakelijk is een vordering tegen haar 
verzekerde in te stellen om niet zelf de 
uitkering ten laste moeten nemen, zelfs 
indien zij ervan overtuigd is dat de 
uitbetaling regelmatig is gebeurd. Maar 
de uitspraak over die vordering is voor 
haar van minder belang, want indien zij 
wordt afgewezen, wordt de uitkering 
toch terugbetaald door het R.I.Z.I.V. 
Uiteindelijk is dit laatste dus meer 
ge'interesseerd in de beslissing over het 
geschil, ook al wordt, indien de vordering 
gegrond wordt verklaard, de verzekerde 
veroordeeld om de onrechtmatig ont
vangen uitkeringen terug te betalen aan 
zijn verzekeringsinstelling en niet aan 
het R.I.Z.I.V. 

Dit legt dan ook uit waarom, zoals ten 
deze, het verwerpen van de vordering 
van de verzekeringsinstelling door de 
arbeidsrechtbank, niet leidt tot hager 
beroep van de oorspronkelijke eiseres, 
de verzekeringsinstelling, maar wel van 
het R.I.Z.I.V., dat in eerste aanleg is 
tussengekomen om aan te tonen dat de 
vordering van de verzekeringsinstelling 
in elk geval gegrond is, ook indien deze 
laatste, hoewel zij eiseres is, zelf meent 
dat dit niet het geval is. 

In het desbetreffende geschil is tussen 
de drie betrokken partijen maar een 
vraag aan de orde : heeft de verzekerings
instelling recht op terugbetaling van de 
uitkering door haar verzekerde ? Moest 
nu tussen beide laatste beslist worden 
dat dit niet het geval is, maar op de 
tussenvordering van de tussenkomende 
partij het tegendeel worden beslist, dan 
zou de gezamenlijke tenuitvoerlegging 
van beide beslissingen - terugbetaling 
en niet-terugbetaling - materieel on
mogelijk zijn. 

Derhalve is het geschil onsplitsbaar 
in de zin van artikel 31 van het Gerech
telijk W etboek. 

* * * 
De toelaatbaarheid van het hager 

beroep, wanneer het geschil onsplitsbaar 
is, wordt geregeld door artikel 1053 van 

(9) Id., artt. 97 en 124. 
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het Gerechtelijk Wetboek : het moet 
gericht worden tegen alle partijen ':'ier 
belang in strijd is met dat v.an de mser 
in hager beroep en bovendien moeten 
de andere partijen in de zaak worden 
betrokken. 

De verantwoording van de eerste 
voorwaarde, waarvan het arrest van 
17 juni 1971 (10) toepassing maakt, 
wordt gegeven door het arrest van 
5 december 1968 (II) : wanneer degene 
die hager beroep instelt, de beslissing 
in kracht van gewijsde laat gaan ten 
voordele van bepaalde partijen die een 
belang hebben verdedigd dat in strijd is 
met het zijne - door zijn hager beroep 
tegen deze niet te richten -, kan hij 
wegens de onsplitsbaarheid van het ge
schil dit gewijsde niet opnieuw in het 
geding ter sprake brengen. 

Is het hager beroep wel tegen alle 
partijen gericht, dan komt het gewijsde 
dus wel opnieuw ter sprake. . . 

Wanneer dit geldt t.a.v. de partiJen 
met een tegengesteld belang, g;~ldt dit 
dan niet a jortio1'i voor de partiJen met 
hetzelfde belang, die overigens ook in de 
zaak moeten worden betrokken ? 

In zijn verslag over de Gerechtelijke 
Hervorming wijst de Konin~dijk Oom
missaris erop dat de toepassmg van de 
regels die de onsplitsbaarheid .beheerse1:, 
afbreuk kan doen aan de begmselen d1e 
o.m. het rechterlijk gewijsde beheersen. 
En voorts merkt hij op « dat het beroep, 
ingesteld door een van de partij~n, 
noodzakelijk het geheel van het gedmg 
ten aanzien van alle partijen opnieuw 
tot voorwerp van betwisting maakt >> 

(blz. 56). 
In een noot onder het arrest van IS sep

tember 1947 (12) merkt Procureur
Generaal Hayoit de Termicourt op : 
" ... si l'auteur du recours- qu'il s'agisse 
d'un appel ou d'un pourvoi - a:u lie~ 
de le diriger contre toutes les part1es qm 
ont defendu un interet oppose au sien, 
a laisse couler la decision en force de 
chose jugee au profit de certaines .d'entre 
elles, il lui est impossible, en rarson de 
l'indivisibilite du litige, de remettre en 
question, a l'egard des autres, la chose 
ainsi jugee ... 

>> En revanche, le litige fut-il indivi
sible, lorsque plusieurs parties ont le 
meme interet, l'une d'elles peut valable
ment se pourvoir en appel ou en cassation 

(10) An. cass., 1971, blz. 1047. 
(11) A1·1·. cass., 1969, blz. 352. 
(12) Bull. en Pas., 1947, I, 359. 

· quoique ses co'interesses demeurent iner
tes ou aient introduit un recours 
irregulier. 

>> .. • Mais le litige etant indivisible, 
le recours, s'il est regulier, remettra 
en question la chose jugee et au profit 
de l'auteur du recours et au profit des 
co'interesses qui sont demeures inertes 
ou ont introduit un recours irregulier >>. 

De omstandigheid dat tweede ver
weerder geen hoger beroep heeft inge
steld, vormt dus geen beletsel voor eiser 
om het te doen, op voorwaarde dat hij 
de door artikel 1053 voorgeschreven 
regels in acht neemt, wat is gebeurd. 

* * * 
Blijft dan nog de vraag binnen welke 

termijn het hoger beroep diende te 
worden ingesteld. 

V olgens eerste verweerder kon eiser 
maar hager beroep instellen binnen de 
termijn binnen welke tweede verweerder 
dit kon doen, d.i. binnen de maand van 
de betekening van het beroepen vonnis 
aan deze laatste. 

De betekening doet de termijn echter 
maar lopen ten aanzien van de partij 
aan wie en de partij door wie het vonnis 
betekend is, niet ten aanzien van de 
partij aan wie het niet betekend is (13). 

Is de betokening aan verschillende 
partijen op verschillende data ged~an! 
dan moet, volgens het arrest van 8 JUlll 
1893 (14), voor elke partij afzonderlijk 
de datUlll in aanmerking worden 
genomen, waarop de betokening aan 
haar werd gedaan. 

Ret arrest van 8 juni 1973 (15) formu
leert de volgende regel : wanneer een 
beslissing over een onsplitsbaar geschil 
door een partij slechts aan een enkele van 
de andere partijen, wier belangen tege~: 
gesteld zijn, is betekend en deze partlJ 
van die beslissing binnen de wettelijke 
termijn in hoger beroep is gekomen, heeft 
de betokening aan de appellant, ~~t 
betrekking tot de aanvang van de termiJn 
van hager beroep, geen gevolg ten 
aanzien van de partijen aan wie de 
beslissing niet is betekend. Deze laatsten 
kmmen dus nog altijd hoger beroep 
instellen. 

W anneer nu het vonnis aan alle 
partijen is betekend, maar op verschil
lende data, beschikt elke partij over de 

(13) Repe1't. p1·at. d1•. belge, vo Appel en 
matie1'e civile et comme1'ciale, nr. 254. 

(14) Bull. en Pas., 1893, I, 252. 
(15) An·. cass., 1973, blz. 981. 
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termijn van een maand vanaf de datum 
waarop de betekening aan haar werd 
gedaan, ook indien de andere partijen 
geen hoger beroep hebben ingesteld. 

En er is geen reden om van deze regel 
af te wijken ten aanzien van de partij 
die is tussengekomen om de belangen te 
beschermen van de oorspronkelijke eiser 
die geen hoger beroep heeft ingesteld. 

Ten deze heeft eiser tot cassatie hoger 
beroep ingesteld binnen de maand nadat 
het vonnis aan hem werd betekend. 

Zijn hoger beroep is derhalve ontvan
kelijk. Ten onrechte verklaart het 
arbeidshof het dan ook niet toelaatbaar. 

De middelen zijn dus gegrond. 

Oonclusie : vernietiging. 

ARR:ElST, 

HET HOF ; - Gelet op de arresten, 
respectievelijk op 17 juni 197 6 en 4 no
vember 1976 door het Arbeidshof te 
Brussel gewezen ; 

Over het eerste en het tweede middel 
samen, 

het eerste, afgeleid uit de schending van 
de artikelen 15, 16, 17, 18, 28, 580, 2° en 
3o, 617, tweede lid, 621, 812, 813, 1031, 
1042, 1050, 1068 en ll22 van het Gerech
telijk Wetboek, zoals gewijzigd door de 
wetten van 12 mei 1971 en 30 juni 1971, 

doordat het arrest van 17 juni 1976 
beslist dat, indien tweede verweerder, 
de landsbond, geen hoger beroep tegen 
het hem betekende vonnis heeft ingesteld, 
het door eiser beroepen vonnis dan 
tussen de beide verweerders in kracht van 
gewijsde is getreden; dat gelet op de aard 
van het geding, de uitoefening van het 
terugvorderingsrecht door de landsbond 
uitgedoofd is wegens de tussen deze 
partij en haar verzekerde tussengekomen 
kracht van gewijsde ; dat weliswaar eiser 
partij geworden is in het geding maar nog 
moet bewijzen dat hij de vereiste 
hoedanigheid bezit om wat definitief 
beslecht werd tussen de verzekerde en 
zijn ziekenfonds, opnieuw in discussie te 
stellen ; dat zulks de bevoegdheidsfeer 
van eiser betreft en het gepast is op dit 
punt de debatten te heropenen, 

terwijl, eerste ondm·deel, eiser, die in de 
tussen de landsbond en Sonck hangende 
zaak vrijwillig was tussengekomen om 
de belangen van de landsbond te verde
digen, regelmatig hoger beroep tegen het 
vonnis heeft ingesteld, zodat dit hoger 
bflroep ook ten goede kwam aan de 

lands bond (schending van de artikelen 15, 
16, 17, 18, 580, 2° en 3°, 617, tweede lid, 
621, 812, 813, 1031, 1042, 1050, 1068 en 
ll22 van het Gerechtelijk Wetboek); 

tweede onde1·deel, het beroepen vonnis 
tengevolge van dit hoger beroep van 
eiser geen kracht van gewijsde had tussen 
Sonck en de landsbond en in elk geval 
deze kracht van gewijsde, die relatief is, 
niet kon beletten dat eiser liet vast
stellen dat Sonck ten onrechte de 
uitkeringen van de landsbond had ont
vangen (schending van alle voormelde 
ingeroepen wetsbepalingen); 

het tweede, afgeleid uit de schending 
van de artikelen 15, 16, 17, 18, 28, 31, 
580, 2° en 3o, 617, tweede lid, 621, 812, 
813, 1031, 1042, 1050, 1053, 1068 van 
het Gerechtelijk W etboek, zoals gewijzigd 
door de wetten van 12 mei 1971 en 30 juni 
1971, 2, 6, 46, 50, 62, 91, 92, 93, 97, 100 
en 121, 2°, van de wet van 9 augustus 
1963 tot instelling en organisatie van een 
regeling voor verplichte ziekte- en invali
diteitsverzekering, zoals gewijzigd door 
de wetten van 8 april 1965, 10 oktober 
1967, 27 juni 1969, 9 juni 1970, 12 mei 
1971 en 20 juli 1971, 

doordat het arrest van 4 november 1976 
het door eiser ingestelde hoger beroep 
niet toelaatbaar verklaart op grond : 
dat de landsbond berust heeft in het 
beroepen vonnis dat te zijnen opzichte 
kracht van gewijsde bekwam; dat het 
arbeidshof op het enkele hoger beroep 
van eiser binnen de gestelde middelen 
en perken niet meer kan beslissen over 
de oorspronkelijke vordering en alzo 
impliciet ten overstaan van eiser het 
bedrag van de in de oorspronkelijke eis 
gevorderde terugbetalingen vaststelt ; dat 
eiser tot staving van de toelaatbaarheid 
van zijn hoger beroep zich tevergeefs 
beroept op de onsplitsbaarheid van het 
geschil ; dat er immers ten deze slechts 
een beslissing in het geding is en er 
derhalve geen sprake is van gezamenlijke 
tenuitvoerlegging van onderscheidene be
slissingen en van haar materiele on
mogelijkheid, 

tm·wijl, eerste onderdeel, eiser, die in de 
tussen de 1andsbond en Sonck hangende 
zaak vrijwillig was tussengekomen om de 
belangen van de lands bond te verdedigen, 
regelmatig hoger beroep tegen het vonnis 
heeft ingesteld, zodat dit hoger beroep 
ook ten goede kwam aan de landsbond 
(schending van de artikelen 15, 16, 17, 
18, 580, 2° en 3°, 617, tweede lid, 621, 
812, 823, 1031, 1042, 1050, 1068 en ll22 
van het Gerechtelijk W etboek) ; 
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tweede onde1·deel, het beroepen vonnis 
tengevolge van dit hager beroep van 
eiser geen kracht van gewijsde had tussen 
Sonck en de landsbond en in elk geval 
deze kracht van gewijsde, die relatief is, 
niet kon beletten dat eiser liet vaststellen 
dat Sonck ten onrechte de uitkeringen 
van de landsbond had ontvangen (schen
ding van de artikelen 15, 16, 17, 18, 28, 
580, 2° en 3°, 617, tweede lid, 621, 812, 
813, 1031, 1042, 1050, 1068 en 1122 van 
het Gerechtelijk Wetboek); 

de1·de onderdeel, het feit dat de door 
de landsbond ten onrechte uitgekeerde 
prestaties teruggevorderd worden, geens
zins belet dat over de tnssenkomst en het 
hager beroep zoals door eiser gevraagd, 
zou beslist worden (schending van de 
artikelen 2, 6, 46, 50, 62, 91, 92, 93, 97, 
100, 121, 1°, van de wet van 9 augustus 
1963, 15, 16, 17, 18, 580, 2° en 3°, 617, 
tweede lid, 621, 812, 813, 1031, 1042, 
1050 en 1068 van het Gerechtelijk 
Wetboek); 

vierde onderdeel, het feit dat er slechts 
een beslissing in geding was, niet weg
neemt dat deze, gezien het aantal 
partijen, tot verscheidene beslissingen 
kon aanleiding geven en het tegelijk 
oordelen in onderscheidene beslissingen 
dat verweerder Sonck terecht en ten 
onrechte de uitkeringen ontvangen heeft, 
materieel niet kan uitgevoerd worden, 
zodat het geschil onsplitsbaar was (schen
ding van de artikelen 31 en 1053 van het 
Gerechtelijk Wetboek) : 

W at het tweede onderdeel van het 
eerste middel betreft : 

N opens het door eerste verweerder 
opgeworpen middel van niet-ontvanke
lijkheid van de " voorziening » hieruit 
afgeleid dat het onderdeel aanvoert dat 
het arbeidshof, bij arrest van 17 jnni 
1976, heeft beslist dat het beroepen 
vonnis kracht van gewijsde bezit tegen
over het Rijksinstituut voor Ziekte- en 
Invaliditeitsverzekering, terwijl voormeld 
arrest dit niet heeft beslist op definitieve 
wijze : 

Overwegende dat het hier niet gaat 
om de niet-ontvankelijkheid van de 
voorziening, maar om de niet-ontvanke
lijkheid van het onderdeel ; 

Overwegende dat het middel van niet
ontvankelijkheid uitgaat van de onder
stalling dat het onderdeel aanvoert dat 
het arrest van 17 jnni 197 6 heeft beslist 
dat het beroepen vonnis kracht van 
gewijsde bezit tegenover het Rijks-

instituut voor Ziekte- en Invaliditeits. 
verzekering ; 

Dat het onderdeel zulks niet aanvoert, 
maar stelt dat het arrest van 17 juni 1976 
beslist heeft dat het beroepen vonnis 
kracht van gewijsde heeft tussen Sonck 
en de Landsbond ; 

Dat het middel van niet-ontvanke
lijkheid, hetwelk berust op een verkeerde 
interpretatie van het onderdeel, feitelijke 
grondslag mist ; 

Overwegende dat, nu de aangevoerde 
grand van niet-ontvankelijkheid gericht 
is tegen het middel en niet tegen de 
voorziening, de memorie van weder
antwoord niet ontvankelijk is ; 

W at de beide middelen betreft : 

Overwegende dat tweede verweerder 
de terugbetaling vorderde van uitke
ringen die in het kader van de ziekte- en 
invaliditeitsverzekering ten onrechte aan 
eerste verweerder werden uitgekeerd, 
en dat eiser, bij verzoekschrift in vrij
willige tussenkomst, de terugbetaling van 
die zelfde uitkeringen ten voordele van 
tweede verweerder vorderde ; 

Dat, bij tegenstrijdige beslissingen 
omtrent de vordering van tweede ver
weerder enerzijds, en de vordering van 
eiser anderzijds, de gezamenlijke tenuit
voerlegging van die onderscheidene be
slissingen materieel onmogelijk zou zijn ; 

Dat het geschil derhalve omsplitsbaar 
is in de zin van artikel 31 van het 
Gerechtelijk Wetboek; 

Dat, wanneer het geschil onsplitsbaar 
is, de tussenkomende partij hager beroep 
tegen de beslissing op haar tussen
vordering kan instellen, ook indien de 
partij ter bescherming van wier belangen 
zij is tussengekomen, geen hoger beroep 
heeft ingesteld; dat, krachtens arti~ 
kel 1053 van voormeld wetboek, dit 
hoger beroep moet gericht worden tegen 
alle partijen wier belang in strijd is met 
of verschillend is van dat van de tussen
komende partij, en zulks binnen de 
termijn van een maand sedert de beteke
ning van het beroepen vonnis aan haar 
zelf; dat inderdaad, bij betekening aan 
onderscheidene belanghebbenden op ver
schillende data, zoals ten deze, de termijn 
van hager beroep ten opzichte van ieder 
belanghebbende afzonderlijk moet 
worden berekend ; 

Dat dit hager beroep noodzakelijk het 
geheel van het geding ten aanzien van 
alle partijen opnieuw tot voorwerp 
van de betwisting maakt ; 

Dat de middelen gegrond zijn ; 



- 816 

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

13 maart 1978.- 38 kamer.- Voor
zittm· en Verslaggever, de H. Gerniers, 
raadsheer waarnemend voorzitter. -
Gelijkluidende conclusie, de H. Lenaerts, 
advocaat-generaal. - Pleite1·s, de HH. 
Houtekier en Biitzler. 

3e KAMER. - 13 maart 1978. 

1° BEVOEGDHEID EN AANLEG. 
VOLSTREKTE BEVOEGDHEID. - SoOI
ALE ZAKEN. - ARBEIDSGEREOHTEN. -
GEREOHTELIJK WETBOEK, ARTI· 
KEL 579, 1°.- VORDERINGEN BETREF· 
FENDE ARBEIDSONGEVALLENVERGOE
DINGEN.- BEGRIP. 

2° BEVOEGDHEID EN AANLEG. ----c 

VOLSTREKTE BEVOEGDHEID. - SOOI· 
ALE ZAKEN. - ARBEIDSONGEVALLEN. 

BIJKOMENDE VERZEKERING. 
VORDERING VAN DE GETROFFENE OF 
ZIJN REOHTHEBBENDEN.- VORDERING 
DIE VOOR DE REOHTBANK VAN KOOP
HANDEL KAN WORDEN GEBRAOHT. 

3° BEVOEGDHEID EN AANLEG. -
VoLSTREKTE BEVOEGDHEID. - SoOI
ALE ZAKEN. - ARBEIDSONGEVALLEN. 
- SAMENHANGENDE VORDERINGEN.
VORDERINGEN TOT HET BEKOMEN VAN 
WETTELIJKE EN OONTRAOTUELE VER· 
GOEDINGEN. VORDERINGEN DIE 
VOOR DE ARBEIDSREOHTBANK KUNNEN 
WORDEN GEBRAOHT. 

4° SAMENHANG.- SOOIALE ZAKEN.
ARBEIDSONGEVALLEN. - VORDERIN
GEN TOT HET BEKOMEN VAN WETTE· 
LIJKE EN OONTRAOTUELE VERGOEDIN· 
GEN. - VORDERINGEN DIE VOQR DE 
ARBEIDSREOHTBANK KUNNEN WORDEN 
GEBRAOHT. 

5° CASSATIE.- TAAK VAN HET HoF.
BURGERLIJKE ZAKEN. - BESTREDEN 

BESLISSING DIE HAAR BESOHIKKENDE 
GEDEELTE GRONDT OP EEN DOOR DE 
VOORZIENING GEKRITISEERDE RED EN. 
- BEVOEGDHEID VAN HET HOF OM 
DEZE TE VERVANGEN DOOR EEN REOHTS
GROND DIE HET BESOHIKKENDE GE
DEELTE REOHTVAARDIGT. 

1° Artikel 579, 1°, van het Gerechtelijk 
W etboek verleent aan de arbeidsrechtbank 
alleen bevoegdheid om kennis te nemen 
van vo1·deringen betreffende de m·beids
ongevallenvergoedingen die k1·achtens 
de a1·beidsongevallenwetgeving verschul
digd zijn, maar niet van vorderingen 
die ste~men op een ve1·zekeringsovereen
komst welke strekt tot toekenning van 
bijkomende vergoedingen. 

2° Een vm·dering die steunt op een ve1·ze
keringsovereenkomst welke st1·ekt tot 
toekenning van bijkomende a?·beids
ongevallenvergoedingen, kan door de 
getroffene of zijn rechthebbenden voo1· 
de rechtbank van koophandel worden 
gebmcht. (Ger. W., art. 573, tweede lid.) 

3° en 4° De get?·offene of zijn rechtheb
benden k~mnen een vm·dering tot het 
bekomen van a?·beidsongevallenvergoe
dingen krachtens de m·beidsongevallen
wetgeving en een vo1·dering tot het 
bekomen van bijkomende arbeidsonge
vallenvergoedingen ingevolge een · verze
keringsove?·eenlcomst, als samenhangende 
vorde1·ingen voo1· de m·beidsrechtbank 
brengen. (Ger. W., artt. 565, 3°, 566, 
573, tweede lid, en 579, 1°.) 

5° I ndien de best1·eden beslissing haar 
beschikkende gedeelte grondt op een door 
de voorziening gelcritisee1·de 1·eden, mag 
het Hof deze vervangen door een ?'echts
grond die het beschikkende gedeelte 
1·echtvaardigt ( 1). 

(NAAMLOZE VENNOOTSOHAP 
«DE VADERLANDSE », T. VAN WETTEREN 

EN LITISOONSORTEN.) 

Advocaat- Genemal Lenaerts heeft onder 
meer gezegd : 

Het arrest beslist dat de arbeids
gerechten bevoegd zijn om kennis te 
nemen van een vordering tot betaling 
van arbeidsongevallenvergoedingen op 
grand van een verzekeringspolis << waarbij 

(1) Oass., 23 september 1976, twee arresten 
(Ar1·. cass., 1977, biz. 91 en 96). 
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naast de wettelijke arbeidsongevallen
verzekering een bijzondere overeenkomst 
werd afgesloten voor bepaalde werk
nemers die tegen een hoger loon dan de 
wettelijk beperkte jaarloongrens waren 
tewerkgesteld ». 

Eiseres voert aan dat artikel 579, I 0 , 

van het Gerechtelijk Wetboek aan de 
iubeidsgerechten geen bevoegdheid toe
kent, wanneer het gaat om vergoedingen 
die verschuldigd zijn, niet op grond van 
de arbeidsongevallenwetgeving, maar op 
grond van een vrij aangegane bijkomende 
verzekering. 

De voorziening stelt vooreerst de vraag 
aan de orde wat in dit artikel wordt 
verstaan onder « vorderingen betreffende 
de vergoeding van schade voortkomende 
uit arbeidsongevallen ». 

Het arbeidshof verantwoordt zijn stal
ling door de overweging dat in die 
bepaling geen enkele verwijzing naar 
de arbeidsongevallenwetgeving voorkomt 
en de draagwijdte ervan dus niet mag 
worden beperkt tot de vorderingen tot 
betaling van de wettelijke arbeids
ongevallenvergoedingen. 

Om de waarde van dit tekstargument 
te beoordelen is het nodig eerst de 
geschiedenis van de totstandkoming van 
de betrokken bepaling op te sporen, niet 
alleen aan de hand van de parlementaire 
voorbereiding van artikel 579 en de erin 
aangebrachte wijzigingen, maar ook met 
inachtneming van de bevoegdheids
regeling die aan het Gerechtelijk W etboek 
is voorafgegaan, en de voorstellen tot 
wijziging ervan die v66r de bespreking 
van dit wetboek bij het Parlement 
werden ingediend. Daarna kan de inter
pretatie die uit de geschiedenis kan 
worden afgeleid, worden getoetst aan de 
strekking van het artikel. 

* * * 
V 66r de inwerkingtreding van het 

Gerechtelijk W etboek behoorde de be
rechting van de geschillen over het recht 
op arbeidsongevallenvergoeding tot de 
bevoegdheid van de vrederechter. Aan
gezien deze bevoegdheidsregeling in de 
arbeidsongevallenwetten zelf voorkwam, 
ging het vanzelfsprekend uitsluitend om 
de door die wetten verleende vergoe
dingen, zoals in de tekst ervan overigens 
uitdrukkelijk werd bepaald. Zowel arti
kel 24 v:an de gecoordineerde wetten van 
28 september I931 als artikel 3I van de 
Arbeidsongevallenwet zeelieden van 
30 december 1929 schrijven voor dat de 
vrederechter bevoegd is om kennis te 
nemen van de rechtsvorderingen betref-

fende de vergoedingen die « kraohtens 
deze wet » verschuldigd zijn. 

Vanaf I953 werden verschillende wets
voorstellen ingediend tot oprichting van 
arbeidsgerechten, waarin telkens tot 
uitdrukking werd gebracht dat hun 
bevoegdheid ook de geschillen inzake 
arbeidsongevallenvergoeding zou om
vatten, maar op een uitzondering na, 
steeds met een verwijzing, onder de ene 
of de andere vorm, naar de desbetreffende 
wetgeving. 

Luidens artikel I4 van de wetsvoor
stellen Hmnbiet en De Gryse (I) nemen 
de arbeidsgerechten, « in burgerlijke 
zaken kennis van alle geschillen aan
gaande de toepassing der maatsohappe
lijke wetten die de werkgevers en de 
loontrekkenden betreffen, o.m. : 2° van 
de rechtsvorderingen betreffende het 
herstel van de schade voortvloeiend uit 
arbeidsongevallen ... >>. 

Veel gelijkenis met deze tekst ver
toonde artikel I3 van het wetsvoorstel 
Tahon (2), luidens hetwelk de arbeids
gerechten in burgerlijke zaken kennis 
nemen ''van alle geschillen van indivi
duele aard met betrekking tot de toe
passing van de wetgeving betreffende de 
arbeid . . . en namelijk : 2° van alle 
rechtsvorderingen betreffende het herstel 
van de schade voortvloeiend uit arbeids
ongevallen ... ». 

V olgens artikel 42 van het wetsvoorstel 
Lahaye tot installing van vredegerechten 
voor sociale zaken (3) zouden de vrede
rechters voor sociale zaken kennis nemen 
« van alle geschillen die thans in sociale 
aangelegenheden, namelijk arbeids
ongevallen ... , aan de vrederechters 
worden voorgelegd >>. 

Het wetsvoorstel Major ten slotte 
omschrijft in zijn eerste versie van 
I954 (4) de bevoegdheid van de arbeids
gerechten ter zake in artikel 3, I 0 , als 
volgt : « vorderingen betreffende de 
vergoedingen die verschuldigd zijn aan 
de door arbeidsongevallen getroffenen 
en aan hun rechthebbenden, bedoeld in 
de artikelen 24 tot 29 van de wetten 
betreffende de vergoeding der schade 
voortspruitende uit de arbeidsongevallen, 
geordend bij koninklijk besluit van 
28 september l93I >>. 

In artikel I9, 7°, van de tweede versie 

(1) Kamer, 1953-1954, Gedr. St., nr. 143; 
ibid., 1954-1955, Gedr. St., nr. 161. 

(2) 6, Gedr. St., nr. 474. 
St., nr. 489. 
t., nr. 86. 
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van 1959 (5) wordt deze omschrijving 
enigszins verruimd en luidt dan : « aile 
geschillen van individuele aard tussen 
werkgevers en werknemers naar ~an
leiding van de wetten en beslmten 
betreffende de hersteiling der schade 
veroorzaakt door arbeidsongevallen ... "· 

De derde en laatste versie van het 
wetsvoorstel Major van 1961 (6) maakt 
weliswaar geen gewag meer van de 
wetgeving, maar spreekt in artikel19, 8°, 
gewoon van « het herstel der schade 
veroorzaakt door arbeidsongevallen )), Er 
is echter in de toelichting bij het voorstel 
geen enkele aanwijzing te _vinden .<;la;t 
de indiener door deze redactwnele WlJZl

ging de bevoegdheidsregeling heeft wiilen 
uitbreiden tot geschillen over het recht 
op arbeidsongevallenvergoeding dat niet 
aan een wettelijke regeling is ontleend, 
maar uitsluitend in een vrijwillig aange
gane verzekeringsovereenkomst zijn oor
sprong vindt. 

Aile voornoemde wetsvoorstellen be
oogden de bevoegdheid in sociale ~aken, 
die verspreid lag over versch1llende 
rechtscoileges - inzonderheid de werk
rechtersraden, de vrederechters en ver
schillende administratieve rechtscolleges 
- samen te brengen en aan de arbeids
gerechten toe te vertrouwen. Maar in de 
regel was het er de indieners niet om te 
doen de bevoegdheid van deze arbeids
gerechten uit te breiden tot g~schill.en 
die volgens de geldende wetgevmg met 
onder de bevoegdheid van die instanties 
vielen. En inzake arbeidsongevailen was 
het zeker niet de bedoeling aan die rechts
coileges een ruimere bevoegdheid te geven 
dan de vrederechters ter zake hadden ; 
en deze betrof enkel de geschillen om trent 
de door de arbeidsongevailenwetgeving 
verleende vergoedingen, met uitsluiting 
van de vergoedingen die hun oorsprong 
vonden in een bijkomende verzekering 
door de werkgever vrijwillig aangegaan. 

* * * 
Ook de Koninklijk Commissaris voor 

de Gerechtelijke Hervorming wilde 
kennelijk aan de arbeidsgerechten aileen 

(5) Ibid., 1958-1959, Gedr. St., nr. 316. 
(6) Ibid., B.Z. 1961, Gedr. St., nr. 125. 
(7) Verslag ovm• de Gerechtelijke Hervorming, 

II, biz. 139. 
(8) Verslag, I, biz. 228. 
(9) Besiuitwet van 20 september 1945 

waarbij de wet betreffende de vergoeding der 
schade voortspruitende uit arbeidsongevallen 
op de dienstboden wordt toepasselijk 

bevoegdheid verlenen om uitspraak te 
doen over geschillen betreffende de 
wettelijke arbeidsongevallenvergoeding. 
Want het door hem voorgestelde arti
kel 579 luidde als volgt : 

« De afdeling van de arrondissements
rechtbank die de sociale rechtbank 
vormt, neemt kennis van de vorderingen 
gegrond op de wetgeving betreffende de 
schadevergoeding wegens arbeidsonge
vallen en beroepsziekten, onverminderd 
de bevoegdheid door de wet aan de 
scheidsrechterlijke commissies toege
kend )) (7). 

Deze tekst wijst er duidelijk op dat de 
Koninklijk Commissaris de geldende 
bevoegdheidsregeling aileen in zoverre 
heeft willen wijzigen dat de bevoegdheid 
van de vrederechters werd overgeheveld 
naar de arbeidsgerechten, zelfs met 
behoud van de scheidsrechterlijke com
missies die krachtens de gecoiirdineerde 
wetten konden worden opgericht. 

Weliswaar schrijft de Koninklijk Com
missaris dat artikel 579 is « opgesteld in 
algemene termen )), Maar daarbij dacht 
hij dan uitsluitend aan andere wettelijke 
regelingen dan de gecoiirdineerde wetten 
en de Arbeidsongevailenwet zeelieden 
en niet aan bijkomende, vrijwillige 
verzekeringen. Want hij vervolgt : cc De 
wetgeving op de arbeidsongevallen is 
niet enkel van toepassing op de arbeids
ongevailen, maar ook op de ongevailen 
die voorkomen op de weg naar het werk 
en op de arbeidsongevallen waarvan de 
huisarbeiders (bedoeld wordt kennelijk 
het huispersoneel) en de dienstboden het 
slachtoffer worden en op de arbeids
ongevallen die veroorzaakt worden door 
oorlogstuigen )) (8). Maar ook op dat stuk 
ging het ontwerp niet verder dan de 
bestaande bevoegdheidsregeling, aange
zien de desbetreffende wetten ofwel de 
gecoordineerde wetten - dus ook de 
bevoegdheid van de vrederechter -
toepasselijk verklaarden (9) ofwel uit
drukkelijk bepaalden dat deze bevoegd 
was (10). In elk geval ging het uitsluitend 
om wettelijke regelingen. 

* * * 

gemaakt; besluitwet van 13 december 1945 
betreffende de vergoeding der schade voort
spruitende uit ongevallen die zich op de weg 
naar of van het werk voordoen. 

(10) Besiuitwet van 19 mei 1945 betreffende 
de vergoeding der schade voortspruitende uit 
arbeidsongevallen in weiker oorzaken een 
ooriogsfeit voorkomt, art. 43. 
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In de inleidende uiteenzetting over 
het ontwerp van wet houdende het 
Gerechtelijk W etboek, die hij voor de 
cornmissies voor arbeid en voor justitie 
van de Kamer en van de Senaat hield, 
verklaarde de Minister van Justitie : 

« Steunend op de voorstellen die thans 
aanhangig zijn bij de Kamer van Volks
vertegenwoordigers, heeft men de be
voegdheid van wat wij de arbeids
rechtbank noemen veralgemeend in een 
mate die U precies zal beschreven vinden 
in de artikelen 578 tot 584 van het 
ontwerp » (11). De minister bedoelt 
kennelijk de hiervoor genoemde wets
voorstellen, hoewel alleen het laatste 
voorstel Major nog maar aanhangig was 
en de overige vervallen waren. De verkla
ring dat men daarop gesteund heeft om 
de bevoegdheidsregeling te bepalen, wijst 
er nogmaals op dat alleen de geschillen 
over de wettelijke arbeidsongevallen
vergoedingen werden beoogd. 

* * * 
De door de Koninklijk Commissaris 

voorgestelde tekst van artikel 579 werd 
door de Senaatscommissie vervangen 
door die welke uiteindelijk in het Gerech
telijk W etboek werd opgenomen. Over 
de reden van deze wijziging wordt in het 
Senaatsverslag met geen woord gerept. 

Hieruit mag worden afgeleid dat de 
Senaatscommissie door de aangenomen 
tekstwijziging niet de bedoeling heeft 
gehad de inhoud of de draagwijdte van 
artikel 579 te veranderen. Want in de 
inleiding van het verslag merkt de 
verslaggever op : « de vormwijzigingen 
worden niet verantwoord in het verslag, 
dat over 't algemeen slechts commentaar 
levert op de artikelen waarin wijzigingen 
ten gronde zijn aangebracht >> (12). 

Vermoedelijk heeft de Senaatscom
missie artikel 579 gewijzigd ingevolge 
de opmerkingen van de Raad van State. 
Deze stelde niet alleen de vraag of het 
nog zin had de scheidsrechterlijke com
missies te behouden, maar stelde ook voor 
in de tekst niet te spreken van de 
arbeidsongevallenwetgeving om de vol
gende reden : 

« De sociale rechtbank lijkt bevoegd 
te zullen zijn om over de toepassing van 
de wetgeving betreffende de arbeids
ongevallen uitspraak te doen, niet alleen 

(11) Senaat, 1964-1965, Gedr. St., nr. 170, 
biz. 17. 

(12) Ibid., biz. 10. 

wanneer die toepassing het rechtstreeks 
gevolg van die wetgeving is, maar ook 
wanneer zij het resultaat is van een 
andere wets- of verordeningsbepaling 
welke de toepassing van die wetgeving 
heeft uitgebreid. Om dat beter tot 
uiting te brengen, leze men de tekst als 
volgt « van de vorderingen betreffende 
de schadevergoeding ... >>. >> (13) 

Of het weglaten van de woorden << ge
grond op de wetgeving >> nu wel nood
zakelijk was, lijkt mij eerder twijfel
achtig, omdat met << wetgeving >> toch 
niet alleen wordt verwezen naar de 
toen geldende gecoordineerde wetten, 
maar naar de ganse arbeidsongevallen
wetgeving. Hoe dan ook, uit deze op
merking blijkt in elk geval duidelijk dat 
ook de Raad van State aan geen andere 
arbeidsongevallenvergoedingen heeft ge
dacht dan aan die welke krachtens enige 
wets- of verordeningsbepaling worden 
toegekend. 

* * * 
Artikel 579 van het Gerechtelijk Wet

hoek werd achteraf nog tweemaal ge
wijzigd. 

De wet van 24 juni 1969 bracht de 
bestaande tekst in een 1° onder en 
voegde er een 2° en een 3o aan toe om de 
bevoegdheid van de arbeidsrechtbanken 
uit te breiden tot 

a) << de vorderingen betreffende de 
schadevergoeding wegens arbeidsonge
vallen, welke zich tussen 10 mei 1940 en 
30 september 1944, onder de gelding van 
de Duitse wetgeving voorgedaan hebben 
in de door het Duitse Rijk aangehechte 
Belgische gebieden >> ; 

b) << de vorderingen betreffende de 
toelagen toegekend door het Fonds voor 
arbeidsongevallen en het Fonds voor de 
beroepsziekten >>. 

De wet van 16 augustus 1971 vulde 
artikel 579 aan met een 4° om de bevoegd
heid van de arbeidsrechtbank uit te 
breiden tot << de vorderingen betreffende 
de vergoeding van schade voortkomende 
uit nijverheidsongevallen en landbouw
ongevallen in het raam van de verzeke
ring tegen >> die ongevallen van de 
kantons Eupen, Malmedy en Sankt-Vith. 

Tijdens de parlementaire voorbereiding 
van beide wetten werd geen enkele 
verklaring gegeven van de reden waarom 
artikel579 werd aangevuld. Vermoedelijk 
heeft de wetgever alle twijfel willen 

(13) Ibid., 1963-1964, Gedr. St., nr. 60, 
bijlage I, biz. 9. 
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uitsluiten over de vraag of de geschillen 
over de toepassing van beide nieuwe 
arbeidsongevallenregelingen wel tot de 
kennisneming van de arbeidsgerechten 
behoorden en of dit ook de toelagen van 
het Fonds voor Arbeidsongevallen gold, 
wat vroeger werd betwist (14). 

Men kan inderdaad erover discussieren, 
zoals partijen doen, of die toevoegingen 
wel noodzakelijk waren (15). In elk geval 
wijzen zij erop dat het telkens gaat om 
een uitbreiding van de bevoegdheid van 
de arbeidsgerechten tot geschillen over 
rechten die door een wettelijke regeling 
worden verleend. 

* * * 
Uit het voorgaande blijkt duidelijk 

dat tijdens de ganse wordingsgeschiedenis 
van artikel 579 nooit gedacht is aan 
vorderingen die de gerechtigden op 
arbeidsongevallenvergoedingen uitslui
tend ontlenen aan een verzekerings
overeenkomst buiten ellm wettelijke 
regeling om. Bovendien kan uit de tekst 
van dit artikel geen argument worden 
gehaald om die vorderingen eronder te 
brengen. Bedoeling van de wetgever is 
duidelijk geweest aileen de geschillen 
over de toepassing van de arbeids
ongevailenwetgeving onder de bevoegd
heid van de arbeidsgerechten te brengen. 
Dat de tekst van artikel 579 niet uit
drukkelijk bepaalt dat de vorderingen 
moeten steunen op de arbeidsonge
vailenwetgeving, doet daaraan niets af. 
Daardoor heeft de wetgever alleen tot 
uitdrukking wiilen brengen dat aile 
wettelijke regelingen krachtens welke 
arbeidsongevailenvergoedingen worden 
toegekend, in aanmerking komen. Alleen 
in die zin is de bepaling zeer ruim. 

* * * 
N u zou nog de vraag kunnen worden 

gesteld of deze interpretatie geen afbreuk 
doet aan de opzet en de strekking van de 
artikelen 578 tot 583 van het Gerech
telijk Wetboek het ganse sociaal conten
tieux aan de arbeidsgerechten toe te 
vertrouwen of, zoals Prof. Fettweis het 
nog uitdrukt : «De bevoegdheid van de 
arbeidsrechtbank strekt zich uit tot elk 

(14) PETIT, "De gerechtelijke hervorming 
en de arbeidsgerechten "• A1•beidsblad, 1965, 
blz. 787 en 788 ; contm : mijn Sociaal Proces
!'echt, blz. 95. 

(15) Zie ook Handboek voor Gm·echtelijk 
Recht, II, FETTWEIS : Bevoegdheid, blz. 199, 
noot 72. 

geschil van individuele aard waarvan na 
een onderzoek, waaruit blijkt dat de 
juridische gegevens voor de oplossing 
ervan tot het sociale recht behoren, 
wordt erkend dat het een sociaal geschil 
is» (16). 

De interpretatie die het arbeidshof aan 
artikel 579 geeft, gaat echter heel wat 
verder dan sociaalrechtelijke geschiilen 
aan het oordeel van de arbeidsgerechten 
te onderwerpen. 

In onderhavige zaak wordt het geschil 
over de louter contractuele verplichtingen 
weliswaar nog in ruime mate beheerst 
door de arbeidsongevallenwetgeving, om
dat aileen wordt afgeweken van de wets
bepalingen betreffende het basisloon. 
Maar een vrijwillig aangegane, bij
komende verzekering kan veel verder 
gaan en bepalen dat ook de andere 
voorschriften van de Arbeidsongevailen
wet niet van toepassing zijn, dat zelfs 
vergoedingen worden toegekend aan 
personen die er krachtens de wet geen 
recht op hebben, voor ongevailen die 
volgens de wet geen arbeidsongevallen 
zijn, wegens schade die door de wet niet 
wordt gedekt. 

W aar gaat men dan de grens van de 
bevoegdheid van de arbeidsgerechten 
trekken ? Gaat het criterium dan aileen 
zijn de overeenkomst tussen werkgever 
en verzekeraar om de verzekering als een 
aanvuilende arbeidsongevailenverzeke
ring aan te merken ? Dan wordt de 
bevoegdheidsregeling uiteindelijk niet 
meer bepaald door de wet, maar door de 
partijen. 

De bekritiseerde interpretatie leidt 
ertoe dat niet alleen sociaalrechtelijke 
maar ook louter burgerrechtelijke ge
schiilen aan het oordeel van de arbeids
gerechten worden onderworpen, wat zeker 
niet de strekking van de bevoegdheids
regeling en inzonderheid van artikel 579 
is. 

* * * 
V oiledigheidshalve dient nog te worden 

opgemerkt dat bepaalde geschillen over 
het recht op arbeidsongevailenvergoedin
gen die niet krachtens de arbeids
ongevallenwetgeving worden verleend, 
toch tot de kennisneming van de arbeids
gerechten kunnen behoren, maar dan 
niet met toepassing van artikel 579, 
maar krachtens andere bevoegdheids
regelen. 

W anneer de werkgever tegenover zijn 
werknemer de verbintenis aangaat bij-

(16) Op. cit., nr. 336, biz. 186 en 187. 
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komende arbeidsongevallenvergoedingen 
uit te betalen, bijvoorbeeld het verschil 
tussen het verloren loon en de wettelijke 
vergoeding tijdens de arbeidsongeschikt
heid geheel of gedeeltelijk te blijven door
betalen, kan daaruit een geschil inzake 
arbeidsovereenkomsten ontstaan, welk 
geschil met toepassing van artikel 578, 1°, 
van het Gerechtelijk W etboek tot de 
kennisneming van de arbeidsgerechten 
behoort. Hetzelfde geldt, krachtens arti
kel 578, 3°, wanneer het recht wordt 
toegekend door een collectieve arbeids
overeenkomst. W ordt de bijkomende 
arbeidsongevallenvergoeding verleend 
door een fonds voor bestaanszekerheid, 
dan kan de bevoegdheid van de arbeids
rechtbank haar rechtsgrond in artikel580, 
2o, vinden. 

Ten slotte kan de bevoegdheid van de 
arbeidsgerechten volgen uit de regelen 
betreffende de samenhang tussen de 
vordering gegrond op de arbeidsonge
vallenwetgeving en die welke steunt op 
de bijkomende verzekering. 

En deze regelen moeten in deze zaak 
van nabij worden onderzocht, omdat het 
middel ook de schending daarvan aan
voert en omdat bovendien uit het arrest 
blijkt dat de verweerders het geheel van 
de vergoedingen waarop zij aanspraak 
maken, vorderen, dus zowel die welke hen 
krachtens de wet toekomen als die welke 
in de bijkomende verzekering zijn be
dongen. Zelfs indien het arbeidshof deze 
laatste vordering had verworpen, had 
het nog uitspraak moeten doen over het 
recht op de wettelijke vergoedingen. 

Wanneer nu zou blijken dat de arbeids
gerechten bevoegd zouden zijn om met 
toepassing van de regels inzake samen
hang van het geschil betreffende de 
bijkomende verzekering kennis te nemen, 
dan is de beslissing van het arbeidshof 
wettig verantwoord, ook al doet het zijn 
bevoegdheid ten onrechte steunen op 
artikel 579. Alsdan mag het Hof de 
correcte rechtsgrond in de plaats stellen 
van die welke door het arbeidshof is 
ingeroepen, en dient de voorziening 
te worden verworpen (17). 

* * * 
Elke onderneming van verzekeringen 

met premien is, luidens artikel 2 van het 
W etboek van Koophandel, een daad 
van koophandel, zodat eiseres als verze
keringsmaatschappij handelaar is. 

(17) Zie o.m. cass., 23 september 1976 
(.Arr. oass., 1977, biz. 91 en 96). 

Luidens artikel 573, eerste lid, 1°, van 
het Gerechtelijk W etboek neemt de 
rechtbank van koophandel kennis van 
de geschillen tussen kooplieden, welke 
daden van koophandel betreffen. Aan
gezien de verweerders in onderhavig 
geschil niet als kooplieden optreden en 
hun vordering betreffende de bijkomende 
arbeidsongevallenverzekering niet onder 
artikel 579 valt, hadden zij deze bij de 
rechtbank van eerste aanleg aanhangig 
moeten maken. Hadden zij dat gedaan, 
dan had deze rechtbank overeenkomstig 
de artikelen 565, tweede lid, 2°, en 566, 
ook kennis genomen van de samen
hangende vordering betreffende de wette
lijke vergoedingen. 

De verweerders waren evenwel niet 
verplicht hun vordering betreffende de 
contractuele vergoedingen bij de recht
bank van eerste aanleg in te stellen. 
Artikel 573, tweede lid, geeft hun immers 
de mogelijkheid het geschil voor de 
rechtbank van koophandel te brengen. 
Want het bepaalt : « Het geschil, dat 
betrekking heeft op een handeling die de 
wet als daad van koophandel aanmerkt 
en dat niet onder de algemene bevoegd
heid van de vrederechter valt, kan 
eveneens voor de rechtbank van koop
handel worden gebracht, hoewel de eiser 
niet de hoedanigheid van handelaar 
heeft ». 

Indien de verweerders van die moge
lijkheid hadden gebruik gemaakt, hadden 
zij hun vordering betreffende de wette
lijke vergoedingen afzonderlijk kunnen 
instellen, maar dan voor de arbeids
rechtbank overeenkomstig artikel 579. 

Zij hadden beide vorderingen dan 
echter ook als samenhangende zaken voor 
dezelfde rechtbank kunnen brengen. 
Maar dan hadden zij de arbeidsrechtbank 
moeten kiezen, omdat deze, luidens 
artikel 565, tweede lid, 3°, voorrang heeft 
hoven de rechtbank van koophandel. 

De arbeidsrechtbank waarbij, zoals 
ten deze, een vordering aanhangig wordt 
gemaakt die ertoe strekt de wettelijke 
arbeidsongevallenvergoedingen en boven
dien de in een vrijwillig aangegane 
verzekeringsovereenkomst bedongen bij
komende vergoedingen te bekomen, kan 
zich niet onbevoegd verklaren, niet 
omdat artikel 579 haar de kennisneming 
van beide vorderingen opdraagt, maar 
omdat de getroffene of zijn rechthebben
den de laatstgenoemde vordering bij de 
rechtbank van koophandel mogen en de 
eerstgenoemde vordering bij de arbeids
rechtbank moeten aanbrengen en, wan
neer zij beide vorderingen dan willen 
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samenvoegen, zij van beide rechtbanken 
de arbeidsrechtbank moeten kiezen. 

Nu beslist het arbeidshof niet alleen 
dat de arbeidsrechtbank rechtstreeks 
krachtens artikel 579, 1°, bevoegd is, 
maar onderzoekt zij ook welke rechtbank 
bevoegd zou zijn, indien het om samen
hangende vorderingen zou gaan. En het 
arrest komt tot het besluit dat ook dan 
de arbeidsrechtbank bevoegd zou zijn. 
Deze beslissing is om de genoemde 
redenen juist. Maar de reden waarop 
het arrest stoelt is verkeerd, aangezien 
deze nogmaals uitgaat van de verkeerde 
interpretatie van artikel 579. 

Doch het Hof mag deze reden ver
vangen door de rechtsgrond die het 
beschikkende gedeelte rechtvaardigt. 

Aangezien de beslissing dus wettig 
verantwoord is, kan het aangevoerde 
middel niet tot cassatie leiden en is het 
derhalve bij gebrek aan belang niet 
ontvankelijk. 

Oonolusie : verwerping. 

ARREST. 

HET HOF;- Gelet op het bestreden 
arrest, op 16 september 1976 door het 
Arbeidshof te Gent gewezen ; 

Over het middel afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 1319, 1320 van het 
Burgerlijk Wetboek, 565, inzonderheid 2°, 
566, 579, inzonderheid 1°, van het 
Gerechtelijk Wetboek en 39 van de 
Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971, 

doordat het arrest beslist dat de arbeids
rechtbanken bevoegd zijn om uitspraak 
te doen over de vorderingen van de 
verweerders, welke ertoe strekten de 
vergoedingen te bekomen voor het 
dodelijk arbeidsongeval waarvan hun 
echtgenoot, respectievelijk vader, het 
slachtoffer is geweest, welke vergoedingen 
verschuldigd waren, niet alleen op grand 
van de bepalingen van voormelde wet van 
10 april 1971, met inachtneming van de 
in artikel 39 van deze wet bepaalde be
grenzing, maar ook op grond van een 
tussen eiseres en de werkgever van de 
getroffene vrij overeengekomen beding, 
volgens hetwelk voor het berekenen van 
de vergoedingen het gedeelte van het 
werkelijk verdiende jaarlijks loon, dat 
het wettelijk barema overschreed, in 
aanmerking zou worden genomen, met 
een begrenzing van gezegd jaarlijks loon 
tot de som van 750.000 frank; het arrest 
het verweer verwerpt waardoor eiseres 
liet gelden dat, voor zover de vorderingen 

van de verweerders niet op de bepalingen 
van voormelde wet van 10 april 1971 
steunden, maar op een vrij aangegane 
bijkomende verzekeringsovereenkomst, 
de rechtbank van eerste aanleg en niet 
de arbeidsrechtbank bevoegd was, en 
dat, indien er samenhang bestond tussen 
de onderdelen van de vorderingen van de 
verweerders, de rechtbank van eerste 
aanleg voor het geheel bevoegd was 
overeenkomstig artikel 565, inzonder
heid 2°, van het Gerechtelijk Wetboek, 
zulks op grand van de beschouwingen 
dat het een polis betrof, dat de oor
spronkelijke vorderingen van de ver
weerders niets anders beoogden dan de 
totale vergoeding na een arbeidsongeval 
te bekomen, zoals contractueel overeen
gekomen tussen werkgever en ver
zekeraar, zodat aldus slechts een globale 
vordering aanhangig werd gemaakt, dat 
overeenkomstig artikel 579, 1°, van het 
Gerechtelijk W etboek de arbeidsrecht
bank kennis neemt van de vorderingen 
betreffende de vergoeding van schade 
voortkomend uit arbeidsongevallen, uit 
ongevallen op de weg van en naar het 
werk en uit beroepsziekten, ongeacht of 
de schadevergoeding verschuldigd is 
krachtens de wet ofkrachtens bijkomende 
contractuele verplichtingen, dat ten deze, 
naast de uitsluiting van sommige bepa
lingen van de arbeidsongevallenwet, de 
toepassing van andere bepalingen van 
die wet bedongen werd en dat, zelfs 
moesten er ten deze door de verweerders 
twee onderscheiden samenhangende vor
deringen ingesteld zijn geweest, de 
arbeidsrechtbank, om de hager vermelde 
redenen, voor beide vorderingen ratione 
materiae bevoegd zou zijn, 

terwijl artikel 579, inzonderheid 1°, 
van het Gerechtelijk Wetboek aan de 
arbeidsrechtbank geen bevoegdheid toe
kent wanneer het gaat om de vergoeding 
van de schade voortspruitende uit 
arbeidsongevallen of uit ongevallen op 
de weg van het werk, indien het gaat 
om vergoedingen welke verschuldigd 
zijn, niet op grand van de wetgeving 
inzake arbeidsongevallen, maar op grond 
van een vrij aangegane bijkomende 
verzekering, ongeacht of de wettelijke 
en bijkomende vergoedingen in een polis 
dan wel in onderscheiden polissen worden 
bedongen en ongeacht of, in de overeen
komst betreffende de vrij bedongen 
bijkomende vergoedingen, verwijzingen 
voorkomen naar de wetgeving inzake 
arbeidsongevallen ; 

en terwijl dienvolgens, nu in hun 
inleidende dagvaarding van 7 juni 1974 
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de verweerders zioh er niet toe beperkten 
de voordelen op te vorderen welke hen 
door voormelde wet van 10 april 1971 
waren toegekend met de in artikel 39 van 
deze wet bepaalde begrenzing, maar ook 
de bijkomende voordelen opvorderden 
welke voortsproten uit een vrij tussen 
eiseres en de werkgever van het slacht
offer aangegane bijkomende verzekering, 
het arrest de bewijskracht miskent 
welke door de artikelen 1319 en 1320 
van het Burgerlijk W etboek aan voor
melde iuleidende dagvaarding wordt 
gehecht, door te beslissen dat het ging 
om een glo bale vordering en door te 
ontkennen dat het ging om vorderingen 
die verschillende punten inhielden, welke 
afzonderlijk ingesteld voor verschillende 
rechtbanken zouden moeten worden 
gebracht, en die, indien zij samenhangend 
zijn, overeenkomstig de bepalingen van 
artikel 566 van het Gerechtelijk W etboek, 
voor dezelfde rechtbank konden samen
gevoegd worden, maar dan met inacht
neming van de voorrang bepaald in 
artikel 565, 2° tot 5°, van gezegd 
wetboek : 

Overwegende dat, luidens artikel 579, 
1o, van het Gerechtelijk Wetboek, de 
arbeidsrechtbank kennis neemt van « de 
vorderingen betreffende de vergoeding 
van schade voortkomende uit arbeids
ongevallen » ; 

Overwegende dat het arrest oordeelt 
« dat, nu de tekst van de wet de 
bevoegdheid niet beperkt tot de vorde
ringen betreffende de schade voort
komende uit de arbeidsongevallenwet, 
doch algemeen gesteld is, het zonder 
belang is of deze schade verschuldigd is 
krachtens de wet enjof kraohtens bij
komende contractuele verpliohtingen » ; 

Dat uit de wordingsgeschiedenis van 
genoemd artikel 579, 1°, echter blijkt 
dat, hoewel de tekst geen uitdrukkelijk 
gewag maakt van de arbeidsongevallen
wetgeving, deze bepaling niettemin uit
sluitend doelt op de vergoedingen die 
kraohtens die wetgeving verschuldigd 
zijn ; dat de vorderingen die steunen op 
een verzekeringsovereenkomst welke de 
toekenning van bijkomende vergoedingen 
beoogt, niet onder deze bepaling vallen ; 

Dat het arrest derhalve het genoemde 
artikel 579, 1 o, schendt door te beslissen 
dat de arbeidsrechtbank krachtens deze 
bepaling kennis neemt van de vorderingen 
betreffende de vergoeding van schade 
uit arbeidsongevallen, ongeacht of deze 
vergoeding verschuldigd is krachtens de 
arbeidsongevallenwetgeving of krachtens 
bijkomende contractuele verplichtingen ; 

Overwegende dat het arrest voorts 
beslist dat, << moest er sprake zijn van 
twee samenhangende vorderingen », de 
arbeidsrechtbank met toepassing van 
hetzelfde artikel 579, 1°, << voor beide 
ratione materiae bevoegd zou zijn » ; 

Overwegende dat, ingevolge artikel 566 
van het Gerechtelijk W etboek, ver
schillende vorderingen of verschillende 
punten van een vordering tussen twee 
of meer partijen, welke, afzonderlijk 
ingesteld, voor versohillende rechtbanken 
zouden moeten worden gebracht, toch, 
indien zij samenhangend zijn, voor 
dezelfde rechtbank kunnen samen
gevoegd worden met inachtneming van 
de voorrang bepaald in artikel 565, 2° 
tot 5°, van het Gerechtelijk Wetboek; 

Overwegende dat een onderneming van 
verzekeringen met premien als daad van 
koophandel wordt aangemerkt in arti
kel 2 van het Wetboek van Koophandel; 
dat eiseres een verzekeringsmaatschappij 
is en derhalve handelaar; dat krachtens 
artikel 573, laatste lid, van het Gerech
telijk Wetboek, een geschil, dat betrek
king heeft op een handeling die de wet 
als daad van koophandel aanmerkt en 
dat niet onder de algemene bevoegdheid 
van de vrederechter valt, eveneens voor 
de rechtbank van koophandel kan worden 
gebracht, hoewel de oorspronkelijke eiser 
niet de hoedanigheid van handelaar 
heeft; 

Dat artikel 565, 3°, aan de arbeids
rechtbank voorrang verleent boven de 
rechtbank van koophandel ; 

Overwegende dat uit deze bepalingen 
volgt dat, indien de verweerders hun 
samenhangende vorderingen voor een 
rechtbank wilden brengen, zij hun vorde
ring konden instellen voor de arbeids
reohtbank, zoals zij gedaan hebben ; 

Dat het arbeidshof derhalve wettelijk 
kan beslissen dat de arbeidsrechtbank, 
bij toepassing van de bepalingen betref
fende de samenhangende vorderingen, 
bevoegd was om ook kennis te nemen van 
de door de verweerders ingestelde vorde
ring betreffende de vergoeding verschul
digd krachtens bijkomende contractuele 
verplichtingen ; 

Overwegende dat het arrest deze 
beslissing weliswaar stoelt op een ver
keerde interpretatie en toepassing van 
artikel 579, 1°, van het Gerechtelijk 
W etboek; dat deze beslissing niettemin 
wettig verantwoord is ; 

Dat het middel derhalve niet tot 
cassatie kan leiden en dienvolgens bij 
gebrek aan belang niet ontvankelijk is ; 
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Om die redenen, verwerpt de voorzie
ning ; veroordeelt eiseres in de kosten. 

13 maart 1978.- 38 kamer.- Voo1'
zitte1', de H. Gerniers, raadsheer waar
nemend voorzitter. - Ve1·slaggeve1', de 
H. Janssens. - Gelijkluidende conclusie, 
de H. Lenaerts, advocaat-generaal. -
Pleite1's, de HH. Bayart en A. DeBruyn. 

38 KAMER. - 13 maart 1978. 

DIENSTPLICHT. - UITSTEL EN VRIJ
LATING VAN DIENST OP MORELE GROND. 
- TE LAAT INGEDIENDE AANVRAAG. -
0PHEFFING VAN HET VERVAL OM 
UITZONDERLIJKE REDENEN. - 0NAAN
TASTBARE BEOORDELING DOOR DE MILI
TIEGEREOHTEN. 

De militiege1'echten oo1'delen op onaantast
bare wijze over de uitzonderlijke redenen 
aangevoe1'd tot ophejfing van het ve1·val 
van een te laat ingediende aanvmag om 
uitstel of V1'ijlating van dienst op 
mo1'ele g1·ond (I). (Dienstplichtwetten, 
gecoordineerd op 30 april I962, art. 20, 
§ 3.) 

(KUPPENS.) 

Met de notitie overeenstemmend 
arrest. 

I3 maart I978. - 3e kamer. - Voor
zitter en Ve1'slaggever, de H. Gerniers, 
raadsheer waarnemend voorzitter. -
Gelijkluidende conclusie, de H. Lenaerts, 
advocaat-generaal. 

3e KAMER, - 13 maart 1978. 

I 0 BERUSTING. - BURGERLIJKE ZA
KEN. - VRIJWILLIGE TENUITVOER
LEGGING VAN EEN REOHTERLIJKE BE
SLISSING. - SLUIT NIET NOODZAKELIJK 

(1) Cass., 4 januari 1978, supm, blz. 527. 
(2) en (3) Oass., 3 januari en 20 juni 1974 

IN DAT IN DE BESLISSING WORDT 
BERUST. 

2° CASSATIE. - BEVOEGDHEID. -
BERUSTING IN DE BESTREDEN BESLIS
SING.- BEVOEGDHEID VAN HET HoF 
OM DIE TE BEOORDELEN l\'lET BETREK
KING TOT DE ONTVANKELIJKHEID VAN 
DE VOORZIENING. 

3° BERUSTING. - BURGERLIJKE ZA
KEN.- UITDRUKKELIJKE BERUSTING. 
- ADVOOAAT DIE NAII'IENS ZIJN CLIENT 
IN EEN REOHTERLIJKE BESLISSING BE
RUST. - BIJZONDERE MAOHTIGING 
NOODZAKELIJK. 

I 0 In bu1·gerlijke zaken sluit de vrijwillige 
tenuitvoe1'legging door de vm·oo1·deelde 
partij van een rechte1'lijke beslissing 
niet noodzakelijk in dat him•in wo1·dt 
bentst, als niet blij kt dat de partij stellig 
met deze beslissing heeft ingestemd (2). 
(Ger. Wetb., art. I045.) 

2° Ten einde de ontvankelijkheid van een 
voorziening na te gaan is het Hof 
bevoegd om te o01•delen of uit de over
gelegde stttkken het bewijs voo1•tvloeit dat 
de eiser in de bestreden beslissing heeft 
berttst (3). 

3° De advocaat kan namens zijn client niet 
geldig berusten in een 1·echte1'lij ke 
beslissing, indien hij do01· hem daartoe 
niet bijzonder is gemachtigd (4). (Ger. 
Wetb., artt. I044 en 1045.) 

(NAAMLOZE VENNOOTSOHAP 
<<WAHOO STANDARD» 

EN NAAMLOZE VENNOOTSOHAP 
«IDEAL STANDARD», T. VERFAILLIE.) 

ARREST. 

HET HOF;- Gelet op het bestreden 
arrest, op I 7 september I97 6 door het 
Arbeidshof te Brussel gewezen ; 

Over het middel van niet-ontvankelijk
heid door verweerder tegen de voorziening 
opgeworpen en afgeleid uit de minstens 
stilzwijgende berusting van de eiseressen 
in het bestreden arrest : 

Overwegende dat verweerder de berus-

(A1·1·. cass., 1974, blz. 482 en 1162); raadpl. 
cass., 17 november en 2 december 1977, sup1•a, 
blz. 319 en 398. 

(4) Cass., 5 september 1974 (Arr. cass., 
1975, blz. 19). 
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ting van de eiseressen afieidt uit het feit 
dat zij, in uitvoering van het bestreden 
arrest, twee betalingen verrichtten, als
mede uit een op 5 januari 1977 door de 
raadsman van de eiseressen aan de 
raadsman van verweerder gerichte brief 
waarin wordt vermeld : « Hier ingesloten 
de door mijn cliente opgemaakte afreke
ning en de voor onze clienten bestemde 
fiches. Ik hoop dat wij aldus het dossier 
zullen kunnen afsluiten. Ik houd het 
geld te uwer beschikking >> ; 

Overwegende dat het arbeidshof, bij 
bevestiging van het beroepen vonnis, 
de voorlopige tenuitvoerlegging van zijn 
beslissing toestaat ; 

Overwegende dat de tenuitvoerlegging, 
zelfs spontaan en zonder voorbehoud, 
van een uitvoerbaar arrest niet nood
zakelijk insluit dat in dit arrest wordt 
berust; 

Dat de tenuitvoerlegging van het 
arrest, ten deze, zeker geen berusting 
insluit, vermits uit de door de eiseressen 
tot staving van de toelaatbaarheid van 
hun voorziening regelmatig neergelegde 
stukken blijkt dat de raadsman van 
verweerder de bedoeling had laten kennen 
tot de betekening en de uitvoering van 
het arrest over te gaan en de eiseressen 
geweigerd hadden het saldo van de 
gerechtskosten te betalen ; 

Dat uit voormelde brief van 5 januari 
1977 evenmin berusting kan worden 
afgeleid, daar noch uit dit schrijven, 
noch uit enig ander aan het Hof over
gelegde element blijkt dat de eiseressen 
een bijzondere volmacht aan hun raads
man hadden toegekend om in het arrest 
te berusten ; 

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

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

Dat het middel gegrond is ; 

Om die redenen, vernietigt het bestre
den arrest, doch enkel in zoverre het 
beslist dat de maandelijkse premie van 
500 frank en de dertiende maand bij de 
berekening van de opzeggingsvergoeding 
dienen in aanmerking te worden genom.en 
en voor zover het uitspraak doet over de 
kosten ; beveelt dat van dit arrest 
melding zal worden gemaakt op de kant 
van de gedeeltelijk VE'mietigde beslissing ; 

houdt de ~osten aan en zegt dat erover 
door de fe1tenrechter zal worden beslist · 
verwijst de aldus beperkte zaak naar het 
Arbeidshof te Antwerpen. 

13 maart 1978.- 38 kamer.- Voo1'· 
zittm· en V erslaggever, de H. Gerniers, 
raadsheer waarnemend voorzitter. -
Gelijkluidende conclusie, de H. Lenaerts, 
advocaat-generaal. - Pleiters, de HH. 
Bayart en Van Ryn. 

Op dezelfde dag werden drie analoge 
~rresten gewezen op de voorzieningen, 
mgesteld tegen drie arresten, op 17 sep
tember 1976 door het Arbeidshof te 
Brussel gewezen in de zaken van dezelfde 
eiseressen tegen Lemmens, Snel en 
Peeters. 

28 KAMER. - 14 maart 1978. 

1° REDENEN VAN DE VONNISSEN 
EN ARRESTEN.- STRAFZAKEN.
TEGENSTRIJDIGHEID TUSSEN DE RE· 
DENEN EN HET BI!JSCHIKKENDE GE· 
DEELTE, 

2° ARBEIDSOVEREENKOMST.- GE
ZAGSVERHOUDING. - BEGRIP. 

1° Tegenstrijdig is het a1·rest dat de be
klaagde tot betaling van elf geldboeten 
veToordeelt wegens aangijte bij de Rijks
dienst voor JJ!Jaatschappelijke Zekerheid 
van de arbeid van elf te werk gestelde 
werknemers, waa1'0nder iemand waarvan 
het a1•1•est verde1' beslist dat e1· tussen 
hem en die beklaagde geen arbeids
overeenkomst bestond. (Art. 97 Grand
wet.) 

2° De gezagsve1·houding, als kenmm·k van 
de arbeidsovereenkomst, bestaat zod1'a 
iemand in jeite gezag kan hebben ove1' 
andeTmans handelingen ( 1). 

(1) Oass., 11 januari 1978, supm, biz. 558. 
Raadpl. cass., 26 september 1973 (A1·r. 
cass., 1974, biz. 93); 4 december 1975 (ibid., 
1976, blz. 430). 
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(VAN DEN BROEOKE, 
T. NAAMLOZE VENNOOTSOHAP « DAREO >>.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 4 november 1977 door het 
Hof van Beroep te Gent gewezen ; 

I. W at de voorziening van eiser 
betreft : 

A. In zoverre de voorziening gericht 
is tegen de beslissing op de telastleggingen 
waarvan eiser wordt vrijgesproken : 

Overwegende dat het arrest eiser 
vrijspreekt van de onder de telastleg
gingen A en B omschreven feiten voor 
zover ze betrekking hebben op de ge
naamde Ghyselinck Marleen, alsook, 
voor het geheel, van de telastleggingen E, 
FenH; 

Dat de voorziening derhalve dienaan
gaande niet ontvankelijk is bij gebrek 
aan belang; 

B. In zoverre de voorziening gericht 
is tegen de beslissing die de strafvordering 
met betrekking tot sommige telast
leggingen verjaard verldaart : 

Overwegende dat het arrest de straf
vordering vervallen verklaart door ver
jaring wat betreft de feiten omschreven 
onder de telastleggingen D-1 en D-2; 

Dat de voorziening dienaangaande niet 
ontvankelijk is wegens het ontbreken 
van belang; 

C. In zoverre de voorziening gericht is 
tegen de beslissing op de telastleggingen 
waarvoor eiser wordt veroordeeld : 

Overwegende dat het arrest daarbij 
uitgaat van de overweging dat de onder 
de telastleggingen omschreven misdrijven 
« afhankelijk zijn van het feit of er al 
dan niet tussen de beklaagde Van Den 
Broecke (eiser) en de personen die bij de 
naamloze vennootschap Dareo (eiseres), 
voor welke voornoemde Van Den Broecke 
verantwoordelijk is, aan het werk waren, 
een arbeidsovereenkomst zou bestaan 
hebben, waardoor in hoofde van Van 
Den Broecke een gezagsverhouding zou 
aanwezig zijn tegenover deze werk
nemers >> en dat cc door het bestaan van 
een gezagsverhouding Van Den Broecke 
de leiding en het toezicht zou gehad 
hebben, waaruit het recht te bevelen en 
de verplichting te voldoen aan de sociale 
wetgeving >> zou voortvloeien ; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 

schending van artikel 97 van de Grand
wet, 

doordat het arrest in zijn beschikkend 
gedeelte ten laste van eiser een veroor
deling uitspreekt tot betaling van elf geld
boeten van 26 frank wegens het onder 
telastlegging D-3 omschreven feit, als 
afgevaardigd beheerder van de naamloze 
vennootschap Dareo, aan de Rijksdienst 
voor Maatschappelijke Zekerheid niet te 
hebben aangegeven de prestaties van 
elf werknemers, waaronder de genaamde 
Ghyselinck Marleen, 

terwijl het arrest, eveneens in zijn 
beschikkend gedeelte, eiser vrijspreekt 
van het misdrijf omschreven in dezelfde 
telastlegging D-3 voor zover het betrek
king heeft op voornoemde werkneemster 
Ghyselinck Marleen, en deze beslissing 
steunt op de motivering : dat naar de 
overtuiging van het hof van beroep de 
verklaring van eiser volgens welke de 
dertien niet in de sociale boekhouding 
van de naamloze vennootschap Dareo 
vermelde werknemers, niet in het dienst
verband van een arbeidscontract waren 
tewerkgesteld, met de werkelijkheid over
eenstemt wat Ghyselinck Marleen betreft, 
van wie het hof van beroep aanneemt dat 
zij de verloofde was van de regelmatig 
ingeschreven en tewerkgestelde kok van 
de inrichting, Declercq Marc ; dat cc in 
ieder geval niet wordt bewezen dat er 
een band van ondergeschiktheid aan
wezig was ten opzichte van Ghyselinck 
Marleen >> ; zodat het arrest - in de 
onderstelling dat de overige tien in de 
sub telastlegging D-3 betrokken personen 
alle onder arbeidsovereenkomst bij de 
naamloze vennootschap Dareo werkten, 
quod non, - ten hoogste een veroordeling 
tot tien geldboeten of tien vervangende 
gevangenisstraffen had mogen uitspreken, 
wilde het de tegenstrijdigheid tussen zijn 
redengeving en zijn beschikkend ge
deelte vermijden : 

Overwegende dat het arrest door de 
in het middel aangevoerde tegenstrijdig
heid is aangetast ; 

Dat het middel gegrond is ; 

Over het tweede middel, hieruit afge
leid dat het arrest het bestaan van een 
verband van ondergeschiktheid en, daar
op aansluitend, het bestaan van een 
arbeidsovereenkomst tussen eiseres, ener
zijds, en de twaalf bij haar op 14 februari 
1976 tewerkgestelde personen, anderzijds, 
afieidt uit feiten en gegevens die een 
dergelijke gevolgtrekking wettelijk niet 
kunnen rechtvaardigen, 



-827-

doordat het arrest beslist dat dit 
verband van ondergeschiktheid kan 
worden afgeleid uit de vaststelling dat : 
- de twaalf personen, die op het tijdstip 
van de feiten in de inrichting van eiseres 
werden aangetroffen, zichzelf in een 
verhouding van ondergeschiktheid ten 
aanzien van eiser verbonden achtten ; 
- die twaalf personen, samen met vier 
andere in regelmatig dienstverband inge
schakelde werknemers, hun prestaties 
leverden en eiser tegenover deze twee 
groepen van werknemers geen verschil
lende houding bleek te hebben aan
genomen ; - door de sociale inspectie 
de visu werd vastgesteld dat die twaalf 
niet ingeschreven personen onder de 
leiding en het toezicht van eiser het werk 
uitvoerden ; - de gebruikelijke wijze 
van prestatie bij aile personeelsleden 
dezelfde was, zonder dat de losse uur
regeling de aard van die prestatie 
wijzigde; - de vergoeding in het kader 
van een arbeidscontract volgens de 
heersende gewoonten (fooien of uurloon) 
was geregeld, en niet in de vorm van een 
algemeen vaste bedongen prijs, zoals 
meestal het geval is bij aanneming van 
werk ; - een aantal feitelijke gegevens 
in hun onderlinge samenhang op een 
verhouding van ondergeschiktheid wij zen, 
met name : de vaststelling van de prijzen 
van de dranken door de uitbater, de 
wijze van vergoeding en de aangepaste 
kledij van de kelners en de wijze van 
afrekening met de clienteel ; - de twaalf 
betrokken personen geen inschrijving 
had den in het handelsregister, 

terwijl, eerste onderdeel, het arrest 
daarbij een groter belang hecht aan de 
verklaringen die door de twaalf personen 
werden afgelegd ten tijde van het straf
rechtelijk onderzoek, ter gelegenheid 
van hun verhoor, dan aan de verklaringen 
die zij nadien onder eed aflegden, dit 
terwijl aan verklaringen onder eed 
afgelegd toch een grotere waarde en 
belang dient te worden gehecht dan aan 
niet onder eed afgelegde verklaringen ; 
het arrest daarenboven, in verband met 
deze tijdens het strafrechtelijk onderzoek 
afgelegde verklaringen, geen, of althans 
geen voldoende antwoord geeft op de 
argumentatie, die door de eisers in hun 
conclusie werd uiteengezet, te weten dat, 
eensdeels, « ... niet uit de enkele door de 
beklaagde en de overige in de tenlaste
legging weerhouden personen gebruikte 
bewoordingen het onbetwistbaar bewijs 
van de aan de beklaagde ten laste gelegde 
inbreuken (kan worden afgeleid), wanneer 
blijkt : uit de gehele context waarin de 

bezwarende woorden en bewoordingen 
werden gebruikt, dat er aan deze woorden 
en bewoordingen door de betrokkenen 
geenszins de juridisohe betekenis werd 
gegeven of gewenst werd te geven die 
(het openbaar ministerie) er meent te 
kunnen uit afleiden ; dat de werkelijke 
verhoudingen tussen de beklaagde en de 
in de tenlastelegging weerhouden per
sonen geenszins deze waren dat zij << als 
werknemers » in de zin van de sociale 
wetgeving konden of dienden te worden 
gekwalificeerd ... »,en, anderdeels, « ... uit 
de door de betrokken personen afgelegde 
verklaringen kwam, op onbetwistbare 
wijze, vast te staan dat zij hun prestaties 
in de dancing-restaurant Don Pepe 
leverden in zodanige omstandigheden 
dat zij als « zelfstandige activiteiten » 
dienden te worden gekwalificeerd. Dit 
is zeker het geval voor de personen 
Raveel .T ose, De Mangelaere Martine, 
Ediers Willy, Gyselinck Marleen, Wauters 
Hans en Van de Mergel.Tulien, die, naast 
de omschrijving van de omstandigheden 
en de voorwaarden waaronder zij hun 
prestaties leverden, waaruit reeds de 
afwezigheid van bewijs van een band van 
ondergeschiktheid in hun hoofde moest 
blijken, uitdrukkelijk verklaarden hun 
prestaties als « zelfstandige '' te hebben 
geleverd ... » ; 

tweede onderdeel, het arrest, uit wat het 
heet « gebruikelijk te zijn, namelijk dat 
de taken van kassier, kelner, hulp in de 
keuken, bewaken van kleedkamer, por
tier en hulp aan de tapkast gebruikelijk 
worden uitgevoerd in een verband van 
ondergesohiktheid », de algemene regel 
meent te mogen afleiden dat dergelijke 
taken steeds een verband van onder
geschiktheid en bijgevolg het bestaan 
van een arbeidsovereenkomst implioeren 
of moeten impliceren, zonder verdere 
bewijsvoering ten deze, dit hoewel de 
aard van de door een persoon uitge
oefende aotiviteit of werkzaamheid nooit 
als dusdanig determinerend is of kan 
zijn voor de arbeidsvoorwaarden, in een 
verband van ondergeschiktheid of als 
zelfstandige, waaronder die activiteit 
wordt of moet worden uitgeoefend ; 

derde onderdeel, het arrest tot het 
bestaan van een verband van onder
geschiktheid tussen eiseres en de twaalf 
betrokken personen niet kan besluiten 
op grond van : l 0 de vermelding in het 
proces-verbaal dat de visu werd vast
gesteld dat de twaalf niet ingesohreven 
personen onder leiding en toezicht van 
Van Den Broeoke het werk uitvoerden, 
vermits de verbalisanten de visu geen 
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vaststellingen konden doen, en zij overi
gens evenmin nadere inlichtingen hebben 
ingewonnen, nopens de wijze waarop, 
de omstandigheden waarin en de con· 
tractuele verhoudingen waarbinnen deze 
arbeid werd verricht, en het arrest uit die 
vaststellingen dan ook het bestaan van 
een arbeidsovereenkomst wettelijk niet 
heeft kunnen afieiden ; 2° de vaststelling, 
aan de hand van de verklaring van een 
van de betrokken personen, met name 
Hofman, " dat de gebruikelijke prestatie 
bij aile leden van het personeel gelijk 
was "• nu het hof van beroep : a) naliet 
deze enkele verklaring af te wegen 
tegenover de vele andere verklaringen 
die - gelet op het feit dat het juridisch 
ongeschoolde personen betrof - tot het 
tegenovergestelde doen besluiten, het
geen overigens de eerste rechter deed ; 
b) geen rekening hield met de onder eed 
afgelegde verldaringen die alle twijfel 
uitsluiten nopens het feit dat de 
betrokken personen hun prestaties niet 
leverden in een verband van onder
geschiktheid ; 3° de omstandigheid dat 
de vergoeding werd uitbetaald volgens 
de heersende gewoonten, namelijk fooien 
of uurloon, in plaats , van tegen een 
algemeen vast bedongen prijs zoah 
meestal voorkomt bij aanneming van 
werk, nu, ten eerste, vaststaat dat de 
wijze van betaling de juridische aard 
van de onder partijen geldende overeen
komst niet bei:nvloedt, ten tweede, niet 
wordt bewezen dat de wijze van betaling 
"tegen een vast bedongen prijs " de 
algemeen geldende norm zou zijn of zou 
moeten zijn voor dit soort van zelfstandig 
werk zodat, bij ontstentenis van een 
dergelijke norm, die wijze van betaling 
automatisch als bewijs voor het bestaan 
van een arbeidsovereenkomst zou 1noeten 
gelden ; 4o de overweging : " dat de 
kelners verplicht zijn een aangepaste 
kledij te dragen bij hun werk ; dat de 
prijzen van spijzen en dranken door de 
uitbater worden vastgesteld ; dat in de 
prijzen B.T.W. en bedieningsgelden be
grepen zijn, zodat de kelners, bij volledige 
afgifte van de ontvangsten, naderhand 
door de uitbater hun bedieningsgeld 
terugbetaald wordt aan de hand van 
de gegevens van het kasregister ; dat de 
afrekening met de clienteel op naam 
van de dancing en het restaurant opge
steld wordt ''• nu geen van deze gegevens 
aan de verhouding tussen de in kwestieuze 
drankgelegenheid tewerkgestelde per
sonen en eiser het rechtskarakter van 
ondergeschiktheid heeft kunnen ver
lenen, vermits die gegevens slechts de 
relatie met de verbruikers betreffen, als 

naar gewoonte, maar niet ktinnen in
houden dat eiser, hoe dan ook, enig gezag 
kon oefenen op de werkzaamheden van 
de betrokken " kelners ''• zodat het 
arrest uit die vaststellingen evenmin 
wettelijk het bestaan van de arbeids
overeenkomst kon afieiden; 5° de om
standigheid dat, enerzijds, eiser voor de 
twaalf betrokken personen is tussen
gekomen met het oog op aansluiting bij 
een sociale verzekeringskas voor zelf
standigen en dat, anderzijds, die personen 
niet waren ingeschreven in het handels
register noch bij de B.T.W., wat, aldus 
het arrest, " toelaat te besluiten dat zij 
ook niet de bedoeling hadden als zelf
standigen te werken "• nu geen van deze 
gegevens naar rechte iets uit te staan 
had of kon hebben met een eventuele 
verhouding van ondergeschiktheid en, 
van daar uit, met het bestaan van een 
arbeidsovereenkomst : 

W at het eerste onderdeel betreft : 

Overwegende dat het onderdeel niet 
ontvankelijk is voor zover het kritiek 
oefent op de voorkeur waarvan het 
arrest blijk zou hebben gegeven bij de 
beoordeling van de verschillende verkla
ringen afgelegd door de twaalf betrokken 
personen; dat immers wanneer, zoals 
ten deze, de wet in strafzaken geen 
bijzonder bewijsmiddel oplegt, de rechter 
in feite en derhalve op onaantastbare 
wijze de bewijswaarde van de opeen
volgende verklaringen van een getuige 
beoordeelt, op voorwaarde dat hij de 
bewijskracht ervan niet miskent, hetgeen 
in dit geval niet blijkt ; dat hij zijn 
overtuiging mag gronden op de in de loop 
van het opsporingsonderzoek afgelegde 
verklaringen van getuigen, zelfs indien 
deze verklaringen naderhand niet onder 
eed worden bevestigd ter terechtzitting ; 

Overwegende dat het onderdeel feite
lijke grondslag mist voor zover het 
aanvoert dat het arrest de aangehaalde 
conclusie van eiser niet beantwoordt, nu 
het arrest door de in het onderdeel 
aangehaalde overwegingen de feitelijke 
gegevens en de redenen preciseert waarop 
het steunt en waarom het de op andere 
feitelijke gegevens en redenen steunende 
stelling van eiser verwerpt ; dat het 
arrest zodoende de conclusie beant
woordt; 

W at het tweede en derde onderdeel 
betreft : 

Overwegende dat het verband van 
ondergeschiktheid dat kenmerkend is 
voor de arbeidsovereenkomst bestaat 
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zodra iemand over andermans hande
lingen in feite toezicht kan uitoefenen ; 

Overwegende dat, om de in het ant
woord op het eerste onderdeel vermelde 
redenen, het derde onderdeel niet ont
vankelijk is in zoverre het opkomt tegen 
de beoordeling van de bewijswaarde van 
de verklaringen afgelegd door de in de 
inrichting van eiseres tewerkgestelde 
personen; 

Overwegende dat, voor het overige, 
het arrest, op grond van een onaantast
bare beoordeling in feite, uit het geheel 
van zijn vaststellingen wettig heeft 
kunnen afleiden dat de twaalf betrokken 
personen, die in de inrichting van 
eiseres bedrijvig waren op het tijdstip 
van de vaststelling van de feiten, hun 
activiteit te haren dienste stelden door 
onder de leiding en het toezicht van eiser 
de hun opgedragen taak uit te voeren ; 
dat het arrest aldus te kennen geeft dat 
eiseres op die personen in feite gezag 
oefende en dat derhalve tussen eerst
genoemde en laatstgenoemden een ver
houding van ondergeschiktheid bestond, 
in de zin van de wetsbepalingen met 
toepassing waarvan eiser werd veroor
deeld; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen ; 

II. Wat de voorziening van eiseres 
betreft : 

Overwegende dat uit de stukken 
waarop het Hof vermag acht te slaan niet 
blijkt dat eiseres, civielrechtelijk aan
sprakelijke partij, haar voorziening heeft 
doen betekenen aan het openbaar minis
terie tegen wie zij gericht is ; 

Dat de voorziening niet ontvankelijk 
is; 

Overwegende dat evenwel wegens de 
gedeeltelijke vernietiging van de beslis
sing op de strafvordering tegen eiser, de 
beslissing waarbij eiseres moet instaan 
voor de geldboeten met betrekking tot 
de telastlegging D-3 en voor de kosten 
ten laste van eiser, geen bestaansreden 
meer heeft; 

Om die redenen, vernietigt het bestre
den arrest voor zover het eiser veroor
deelt tot elf geldboeten wegens de feiten 
omschreven onder de telastlegging D-3 
en uitspraak doet over de kosten ; ver
werpt de voorziening van eiser voor het 
overige ; verwerpt de voorziening van 
eiseres, met dien verstande dat de 
beslissing waarbij deze civielrechtelijk 
aansprakelijk wordt verklaard voor de 
geldboeten met betrekking tot de telast-

legging D-3 en voor de kosten ten laste 
van eiser, geen bestaansreden meer 
heeft ; beveelt dat van dit arrest melding 
zal worden gemaakt op de kant van de 
gedeeltelijk vernietigde beslissing; ver
oordeelt eiser in een vierde en eiseres in 
de helft van de kosten ; laat de overige 
kosten ten laste van de Staat; verwi.jst 
de aldus beperkte zaak naar het Hof van 
Beroep te Antwerpen. 

14 maart 1978.- 28 kamer.- Voor
zitter, Ridder de Schaetzen, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - V M'Blaggeve1·, 
de H. Delva. - Gelijkluidende concluBie, 
de H. Krings, advocaat-generaal. -
Pleiter, de H. De Ganck (van de balie 
te Gent). 

28 KAMER. - 14 maart 1978. 

1° VOORZIENING IN CASSATIE. 
TERMUN.- STRAFZAKEN.- BURGER
LUKE RECHTSVORDERING. - SCHADE 
BESTAANDE UIT VERSOHEIDENE ELE
MENTEN. - ARREST DAT DEFINITIEF 
UITSPRAAK DOET OVER EEN VAN DIE 
ELEMENTEN, VOOR HET OVERIGE EEN 
VOORLOPIGE VERGOEDING TOEKENT EN 
EEN ONDERZOEKSMAATREGEL BEVEELT. 
- GEEN BEVOEGDHEIDSGESCHIL. -
VOORZIENING VOOR DE EINDBESLIS
SING. - NIET-ONTVANKELUKHEID. 

2° VOORZIENING IN CASSATIE. -
AFSTAND.- STRAFZAKEN.- BURGER
LUKE RECHTSVORDERING. - SCHADE 
BESTAANDE UIT VERSCHEIDENE ELE
MENTEN. - ARREST DAT DEFINITIEF 
UITSPRAAK DOET OVER EEN VAN DIE 
ELEMENTEN, VOOR HET OVERIGE EEN 
VOORLOPIGE VERGOEDING TOEKENT EN 
EEN ONDERZOEKSMAATREGEL BEVEELT. 
- AFSTAND IN ZOvERRE DE VOORZIE
NING GERICHT IS TEGEN DE NIET 
DEFINITIEVE BESLISSING. GEEN 
INVLOED OP DE ONTVANKELIJKHEID 
VAN DE VOORZIENING TEGEN DE DEFINI
TIEVE BESLISSING OVER EEN VAN DE 
ELEMENTEN VAN DE SCHADE. 

1° en 2° Niet ontvankelijk iB de voo1·ziening 
die v66r de eindbeBliBBing wordt inge
Bteld tegen een arreBt dat, zonder te 
beBliBBen over een bevoegdheidBgeBchil, 
definitief uitBpmak doet ove1· een element 
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van de schade, een voorlopige vergoeding 
toekent voor de andere elementen en een 
onderzoeksmaatregel beveelt, zelfs indien 
de eiser van zijn voorziening ajstand 
heeft gedaan in zoverre zij betrekking 
heeft op de toekenning van de voorlopige 
vergoeding en op de onderzoeksmaat
regel (1). (Art. 416 Sv.) 

(D:ES:M:ET, T. V:ERSTA:EN :EN DESI:MPEL,) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 2 november 1977 door het 
Hof van Beroep te Gent gewezen ; 

Overwegende dat het arrest enkel 
uitspraak doet op de civielrechtelijke 
vordering; 

Overwegende dat eiser, burgerlijke 
partij, verklaart afstand te doen van 
zijn voorziening in zoverre zij gericht is 
tegen de beslissing waarbij, met betrek
king tot de schade uit blijvende arbeids
ongeschiktheid, een provisionele vergoe
ding wordt toegekend en een onderzoeks
maatregel wordt bevolen, zulks onder 
voorbehoud van het recht om opnieuw 
cassatieberoep in te stellen na de eind
beslissing ; 

Overwegende dat de voorziening, ten 
gevolge van bovenvermelde gedeeltelijke 
afstand, beperkt is tot de beschikkingen 
van het arrest waarbij definitief over 
bepaalde elementen van de schade 
uitspraak wordt gedaan ; 

Dat het arrest nochtans de bevoegdheid 
van het vonnisgerecht om te beslissen 
over de rechtsvordering die strekt tot 
herstel van de gehele schade, niet uitput 
en derhalve voor het geheel geen eind
beslissing is in de zin van artikel 416 van 
het Wetboek van Strafvordering; dat het 
evenmin uitspraak doet over een geschil 
inzake bevoegdheid ; 

Dat de voorziening voorbarig en mits
dien niet ontvankelijk is ; 

Om die redenen, decreteert de gedeel
telijke afstand van de voorziening, 
binnen de perken als hierboven bepaald; 
verwerpt de voorziening voor het overige ; 
veroordeelt eiser in de kosten. 

14 maart 1978. - 28 kamer. - Voor-

(1) Raadpl. cass., 7 maart 1966 (Bull. en 
Pas., 1966, I, 874); 10 april 1973 (.Arr. cass., 
1973, biz. 800); 11 januari 1977 (ibid., 1977, 
biz. 527) en 18 oktober 1977, supra, biz. 223. 

zitter, Ridder de Schaetzen, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - Verslaggever, 
de H. Lebbe.- Gelijkluidende conclusie, 
de H. Krings, advocaat-generaal. 
Pleiter, de H. De Gryse. 

28 KAMER, - 14 maart 1978. 

NAOHTGERUOHT OF NAOHTRU
MOER.- ARTIKEL 561, 1°, VAN HET 
STRAFWETBOEK.- BEGRIP. 

Artikel 561, 1°, van het Strajwetboek 
beoogt het nachtgerucht of nachtrumoer 
waardoor de rust van de inwoners kan 
worden gestoord, rekening houdende o.m. 
met de vm·plichtingen die uit nabuur
schap voo1·tspruiten en met het recht van 
de buren om nacht1·ust te genieten (2). 

(WELTER, T, VERSANTEREN.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 16 januari 1978 in hoger beroep 
gewezen door de Oorrectionele Recht bank 
te Dendermonde ; 

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

Over het middel, hieruit afgeleid dat 
het vonnis eiser veroordeelt om, bij 
overtreding van artikel 561, 1°, van het 
Strafwetboek, zich schuldig te hebben 
gemaakt aan nachtgerucht of nacht
rumoer waardoor de rust van de in
woners kan worden verstoord, 

terwijl, em·ste onde1·deel, de verbali
santen hadden verklaard : de muziek 
was duidelijk hoorbaar in de keuken van 
verweerster ; in de andere aanpalende 
plaatsen was de muziek minder hoorbaar 
en werkte niet storend op de rust van 
verweerster ; buiten op straat, op enkele 
meter van de dancing, was de muziek 
hoorbaar, maar niet van die aard dat het 

(2) Cass., 28 oktober 1963 (Bull. en Pas., 
1964, I, 223); 3 januari 1966 (ibid., 1966, 
I, 575) ; vgl. cass., 29 juni 1959 (Bull. en Pas., 
1959, I, 1110); 3 oktober 1960 (ibid., 1961, 
I, 127); NYPELS en SERVAIS, d. IV, art. 561, 
1o, nr. 7, biz. 439; RIGAUX en TROUSSE, 
Codes de police, d. I, biz. 312 tot 314. 
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de omwoners zou kunnen storen in hun 
rust ; de muziek die te horen was op de 
rijbaan was volgens ons heel normaal ; 
van buitenuit was de muziek niet 
storend, wel hoorbaar maar niet storend ; 
aileen in de keuken storend ; 

tweede onderdeel, er veel afhangt van 
de begeleidende omstandigheden ; men 
bij dat alles rekening houdt met de 
ruimtelijke factor ; de dancing van eiser 
gelegen is juist naast de ingang van de 
Scheepswerf Boel en er geen andere 
huizen staan dan dat van de buur ; 

derde onderdeel, uit de vaststellingen 
van de verbalisanten duidelijk naar 
voren komt dat er geen ongerecht
vaardigd uitoefenen van een recht of 
geen abnormale uitoefening van een 
beroep geschied is ; 

vierde onderdeel, eiser voor zijn beroep 
een grote muziekinstallatie nodig heeft, 
die onvermijdelijk een groot volume aan 
muziek moet voortbrengen, welke moet 
uitstijgen boven het lawaai van twee
honderd aanwezige jongeren; zodat die 
muziek misschien wel gehoord wordt in 
de keuken van de buur, maar zulks het 
gevolg is van het gerechtvaardigd uit
oefenen van het beroep van eiser ; 

vijjde onderdeel, het storend nachtelijk 
lawaai, dat gepaard gaat met het 
gerechtvaardigd uitoefenen van een recht 
of met de normale uitoefening van een 
beroep, niet onder de strafwet valt : 

Overwegende dat het vonnis onder 
meer vaststelt dat : de verbalisanten 
eiser, die daarvoor aansprakelijk was, 
verzocht hebben zijn muziekinstallatie 
aanmerkelijk te dempen, zodat zijn buur 
zijn rust kon genieten; het klankvolume 
in de instelling zelf zodanig hard was, 
dat een gesprek onverstaanbaar was ; de 
muziek afkomstig uit de dancing van 
eiser, doorheen de scheidingsmuur, in 
de keuken van verweerster duidelijk 
hoorbaar was en storend, hoewel in de 
aanpalende plaatsen, zoals op straat, 
gezegde muziek wel hoorbaar was maar 
niet storend ; eiser geen rekening heeft 
gehouden met de verplichtingen die uit 
nabuurschap voortspruiten en met het 
recht van de buren om nachtrust te 
genieten ; gelet op het bovenstaande, 
zulk een nachtgerucht zeker niet het 
gevolg is van een normale en niet 
buitensporige uitoefening van het recht 
een handel te drijven ; 

Overwegende dat het vonnis uit deze 
vaststellingen wettig heeft kunnen af
leiden dat eiser zich aan het hem ten 

laste gelegde misdrijf schuldig heeft 
gemaakt; 

Dat het middel, dat voor het overige 
opkomt tegen de feitelijke beoordeling 
van de rechter, niet kan worden aan
genomen; 

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 beslissing op de civiel
rechtelijke vordering : 

Overwegende dat eiser geen bijzonder 
middel aanvoert ; 

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

14 maart 1978. - 2e kamer. - Voo?'
zittm·, Ridder de Schaetzen, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - Verslaggever, 
de H. Soetaert. - Gelijkluidende con
clusie, de H. Krings, advocaat-generaal. 
- Pleiter, de H. A. Mertens (van de balie 
te Dendermonde). 

2e KAMER. - 14 maart 1978. 

1° BURGERLIJKE RECHTSVORDE
RING.- SCHADE TEN GEVOLGE VAN 
EEN MISDRIJF. DRONKENSCHAP 
ACHTER RET STUUR. - DRONKENSCHAP 
WAARDOOR DE SCHADE KAN ZIJN VER
OORZAAKT. 

2° WEGVERKEER. - DRONKENSCHAP 
ACHTER HET STUUR. - DRONKENSCHAP 
W AARDOOR DE SCHADE KAN ZIJN 
VEROORZAAKT. 

3° REDENEN VAN DE VONNISSEN 
EN ARRESTEN.- STRAFZAKEN.
BURGERLIJKE RECHTSVORDERING. -
GEEN CONCLUSIE OVER DE GEGROND
HEID VAN DIE RECHTSVORDERING. -
RECHTER DIE DE TELASTLEGGING BE
WEZEN EN DE BURGERLIJKE RECHTS
VORDERING GEGROND VERKLAART. -
REGELMATIG GEMOTIVEERDE BESLIS
SING. 

1 o en 2° Het misdrijj « dronkenschap 
achter het stuur >> kan de oorzaak zijn 
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van de schade aan een det·de; de bu?·ger
lijke rechtsvordering tot vergoeding van 
die schade is een rechtsvordering die op 
dit misd1·ijj is geg1·ond (1). (Art. 35 
W egverkeerswet ; artt. 3 en 4 wet van 
17 april 1878.) 

3° Behalve wanneer over de geg1·ondheid 
van de burgerlijke rechtsvordering een 
conclusie wordt genomen, behoeft de 
?'echter die, na de telastlegging bewezen 
te hebben verklaa1·d, beslist dat de 
rechtsvordering van de burgerlijke partij 
gegrond is, die beslissing niet nader 
te motiveren (2). (Art. 97 Grondwet.) 

(DE VREESE, T. VICARI.) 

ARREST, 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 12 januari 1978 in hager 
beroep gewezen door de Correctionele 
Rechtbank te Antwerpen ; 

Overwegende dat de voorziening aileen 
gericht is tegen de beslissing op de 
civielrechtelijke vordering van verweer
der tegen eiser ; 

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

doo1·dat het bestreden vonnis, op het 
hager beroep van verweerder, eiser, die 
door het op dit punt definitief geworden 
beroepen vonnis op strafrechtelijk gebied 
veroordeeld was wegens dronkenschap 
aan het stuur, veroordeelt om aan 
verweerder een schadevergoeding van 
36.000 frank te betalen, en dit op de 
enkele grand dat « uit de elementen van 
het dossier blijkt dat de volledige schade 
van het ongeval te wijten is aan De 
Vreese L~urent », hoewel eiser geen enkele 
overtredmg van het W egverkeersregle
ment werd ten laste gelegd en hij evenmin 
wegens zodanige overtreding werd ver
oordeeld, 

terwijl, ee1·ste onderdeel, tussen het 
dronken sturen op zichzelf en het ont
staan van materiele schade aan de 
persoon of de goederen van een derde 

(1) Cass., 10 september 1974 (A?'?'. cass., 
1975, biz. 31); raadpl. cass., 15 februari 1977 
(ibid., 1977, blz. 663); vgl. cass., 31 januari 
1978, sup1•a, blz. 646. 

(2) Cass., 15 februari 1977 (A1-r. cass., 1977, 
blz. 662). 

geen verband kan bestaan, zonder dat 
naast het dronken sturen minstens een 
andere overtreding of misdrijf de be
klaagde wordt ten laste gelegd (scherr
ding van artikel 1382 van het Burgerlijk 
Wetboek); 

tweede onderdeel, het bestreden vonnis 
blijkbaar toch een oorzakelijk verband 
aanneemt, maar verzuimt aan te duiden 
welke eventuele fout van eiser, buiten de 
overtreding van sturen onder invloed, 
oorzakelijk verbonden is met de ontstane 
schade, zodat uit de motivering niet op 
te maken valt of en in hoeverre het 
dronken sturen beschouwd wordt als 
oorzaak van de schade, noch of enige 
andere fout van eiser, waarvoor hij 
trouwens nooit vervolgd werd, in aan
merking kan en dient te worden genomen 
(schending van artikel 97 van de Grand
wet): 

W at het eerste onderdeel betreft : 

Overwegende dat het wanbedrijf van 
dronkenschap aan het stuur impliceert 
dat de bestuurder van het voertuig niet 
meer de aanhoudende beheersing over 
zijn daden bezit ; dat deze staat ·van een 
bestuurder de oorzaak kan zijn van 
schade aan het voertuig van een derde 
en dat in zulk geval de civielrechtelijke 
vordering tot herstel van die schade een 
vordering is die op het wanbedrijf 
steunt; 

W at het tweede onderdeel betreft : 

Overwegende dat het bestreden vonnis 
de rechtsvordering van verweerder ge
grond verklaart en vaststelt dat de 
volledige schade van het ongeval aan 
eiser te wijten is ; 

Overwegende dat, behoudens warmeer 
over de gegrondheid van de civiel
rechtelijke vordering een conclusie wordt 
genomen, wat ten deze niet blijkt uit de 
stukken waarop het Hof vermag acht 
te slaan, de rechter die, na de telast
legging bewezen te hebben verklaard, 
beslist dat de rechtsvordering van de 
burgerlijke partij gegrond is, die beslis
sing niet nader behoeft te motiveren ; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen ; 

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

14 maart 1978. - 2• kamer.- Voor
zittet·, Ridder de Schaetzen, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - Verslaggever, 
de H. Versee. - Gelijkluidende conclusie, 
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de H. Krings, advocaat-generaal. -
Pleiter, de H. W. Lens (van de balie 
te Antwerpen). 

2• KAMER. - 15 maart 1978. 

l 0 INKOMSTENBELASTINGEN. 
RAMING VAN D:El BELASTBARE GROND
SLAG BIJ V:ERG:ELIJKING M:ET SOORT· 
GELIJKE B:ELASTINGPLICRTIGEN. 
VERGELIJKINGSVOORWAARDE. - BE
GRIP. 

2° REDENEN VAN DE VONNISSEN 
EN ARRESTEN.- DIRECTE BELAS
TINGEN.- CONCLUSIE.- BESLISSING 
DI:E G:El:EN ANTWOORD VERSTREKT OP 
E:EN R:EG:ELMATIG BIJ CONCLUSIE VOOR
GEDRAGEN V:ElRWE:ER. - NIET GE
MOTIV:EERDE B:ElSLISSING. 

1° Voot een vetgelijking met de notmale 
winsten of baten van soottgelijke belas
tingpliohtigen, in de zin van attikel248, 
§ 1, van het TVetboek van de Inkomsten
belastingen, is het voldoende dat zij 
gesohiedt met de notmale winsten of 
baten van ten minste d1·ie belasting
pliohtigen die een soottgelijk bedtijf 
exploite1·en, dat voldoende gelijkenis 
vertoont met dat van de bettokkene (1). 

2° Niet gemotivee?·d is de beslissing die 
geen antwoo1·d ve?·sttekt op een tegelmatig 
bij oonolusie voo1·gedmgen vetweet (2). 

(LANOTTE, T. BELGISCHE STAAT, 
l\UNISTER VAN FINANCIEN.) 

ARREST (vettaling). 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 25 maart 1978 door het Hof 
van Beroep te Luik gewezen ; 

Over het tweede middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet en 248 van het Wetboek van 
de Inkomstenbelastingen, 

dootdat het arrest beslist : - dat wat 

(1) Cass., 6 september 1973 (Ar1•, cass., 
1974, biz. 15). 

(2) Raadpl. cass., 3 maart 1978, supra, 
biz. 180. 

CASSATIE, 1978. - 27 

eiser deed, geen directe verkoop aan de 
consument was maar wederverkoop van 
de produktie van de personenvennoot
schap met beperkte aansprakelijkheid 
Potbor ; - dat de vergelijking tot doel 
had de verhouding te bepalen tussen de 
kosten van grondstoffen en - zowel bij 
fabricage als bij verkoop - produktieve 
lonen enerzijds en de prijzen bij weder
verkoop anderzijds ; - dat tussen de 
in aanmerking genomen bedrijven vol
doende overeenkomst bestaat om die te 
kunnen vergelijken en daaruit een gemid
delde coefficient af te leiden, 

tetwijl eiser in zijn bijkomende con
clusie voor het hof van beroep deed 
gelden dat aan de hand van de steek
kaart 276A niet uit te maken viel 
of de als vergelijkingspunten genomen 
belastingplichtigen een kleinhandel dre
ven dan wel hoofdzakelijk aan weder
verkopers afzetten ; het bestreden arrest 
dat argument niet heeft beantwoord 
aangezien de vraag tot welk soort 
klanten (particulieren, wederverkopers, 
enz.) die vergelijkingspunten zich 
richtten, daarin niet ten toets is gekomen, 
weshalve het arrest een schending in
houdt van artikel 97 van de Grondwet, 
doordien het aan dat punt van eisers 
argumentatie is voorbijgegaan, en van 
artikel 248 van het W etboek van de In
komstenbelastingen, doordien niet bewe
zen is dat de vergelijkingspunten een 
activiteit uitoefenden die soortgelijk 
was als die van eiser : 

Overwegende dat de bij artikel 248 
van het Wetboek van de Inkomstenbelas
tingen bepaalde vergelijking wettelijk is 
als zij maar gebeurt aan de hand van de 
normale winsten of baten van ten minste 
drie belastingplichtigen die een gelijk
aardig bedrijf exploiteren dat voldoende 
gelijkenis vertoont met dat van be
trokkene; 

Overwegende dat eiser in zijn conclusie 
voor het hof van beroep deed gelden dat 
op de fiche 276A ook niet de minste 
aanwijzing voorkwam «ten bewijze van 
de gelijkenis tussen de activiteit van de 
vergelijkingspunten en die van verzoe
ker », thans eiser, en het daarbij met 
name niet uit te maken was « of de als 
vergelijkingspunten genomen belasting
plichtigen een kleinhandel dreven dan 
wel hoofdzakelijk aan wederverkopers 
afzetten >> ; 

Overwegende dat het arrest dat ver
weer nergens beantwoordt ; dat de 
beslissing als zou er tussen de activiteit 
van de als vergelijkingspunten aangeno-
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men belastingplichtigen en die van 
verweerder gelijkheid bestaan, derhalve 
niet regelmatig met redenen omkleed 
noch wettelijk verantwoord is ; 

Dat het middel gegrond is ; 

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

15 maart 1978.- 2e kamer.- Voor
zitte?", Baron Richard, voorzitter. 
Verslaggeve1·, de H. Gerniers. - Gelijk
luidende conclusie, de H. Charles, advo
caat-generaal.- Pleiters, de HH. Bours 
(van de balie te Luik) en Fally. 

2° KAMER. - 15 maart 1978. 

WEGVERKEER. - BESTUREN VAN 
EEN VOERTUIG OP DE OPENBARE WEG 
NIETTEGENSTAANDE VERVALLENVER
KLARING VAN HET RECHT TOT STUREN. 
- VEROORDELING. - GEEN VAST
STELLING O.A. VAN DE DATUM VAN DE 
KENNISGEVING, VOORGESOHREVEN BIJ 
ARTIKEL 40 VAN DE WET BETREFFENDE 
DE POLITIE OVER HET WEGVERKEER. -
NIET REGELMATIG GEMOTIVEERDE VER
OORDELING. 

Niet regelmatig gemotiveerd is de beslis
sing, die de bestuurder van een voertuig 
veroordeelt omdat hij een voertuig op de 
openbare weg bestuurd heeft niettegen
staande vervallenverklaring van het recht 
tot sturen, wanneer zij o.a. de datum van 
de kennisgeving voorgeschreven bij arti
kel 40 van de wet betreffende de politie 
over het wegverkee1· niet vermeldt (1). 
(Art. 97 Grondwet; art. 48 Weg
verkeerswet van 16 maart 1968.) 

(NEUPREZ.) 

ARREST (vertaling). 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 12 januari 1978 in hoger 
beroep gewezen door de Correctionele 
Rechtbank te Verviers ; 

A. In zoverre de voorziening gericht is 
tegen de beslissing op de strafvordering 
ten laste van eiser ter zake van de telast
legging 1 : 

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

B. In zoverre de voorziening gericht 
is tegen de beslissing op de strafvordering 
ten laste van eiser ter zake van de telast
legging 2 : 

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

Overwegende dat het vonnis eiser op 
grond van artikel 48, 1°, van de wet 
betreffende de politie over het weg
verkeer veroordeelt wegens het besturen 
van een voertuig op de openbare weg 
spijt het tegen hem uitgesproken verval ; 

Overwegende dat het vonnis niet 
vermeldt op welke datum de bij arti
kel 40 van de wet betreffende de politic 
over het wegverkeer bepaalde kennis
geving aan de veroordeelde werd gedaan ; 

Dat het Hof daardoor in de onmoge
lijkheid verkeert de gewezen beslissing 
op haar wettelijkheid te toetsen ; 

Om die redenen, vernietigt het bestre
den vonnis in zoverre het uitspraak doet 
over de telastlegging 2 en over de kosten 
van de eerste aanleg ; verwerpt de voor
ziening voor het overige ; beveelt dat 
van dit arrest melding zal worden 
gemaakt op de kant van de gedeeltelijk 
vernietigde beslissing ; veroordeelt eiser 
in de helft van de kosten ; laat de rest 
ten laste van de Staat; verwijst de aldus 
beperkte zaak naar de Oorrectionele 
Rechtbank te Luik, zitting houdend in 
hoger beroep. 

15 maart 1978. - 2e kamer. - Voo?'
zitter, Baron Richard, voorzitter. -
Verslaggeve1·, de H. Bosly. - Gelijk
luidende conclusie, de H. Velu, advocaat
generaal. 

(1) Raadpl. cass., 21 maart 1977 (Ar1•. cass., 
1977, biz. 784) en 13 september 1977, supm, 
biz. 58. 
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2e KAMER, - 15 maart 1978. 

VALSHEID EN GEBRUIK VAN 
VALSE STUKKEN.- VALSHEID.
BEDRIEGLIJK OPZET. - BEGRIP, 

Het bedrieglijk opzet dat inzake valsheid 
in geschriften vereist is bestaat erin 
zichzelf of een ander een onrechtmatig 
voordeel te verschaffen (1). (Art. 193 
S.W.) 

(GEIRNAERT.) 

Met de notitie overeenstemmend 
arrest. 

15 maart 1978.- 2e kamer.- Voor
zitter, Baron Richard, voorzitter. -
Verslaggever, de H. Stranard. - Gelijk
luidende conclusie, de H. Velu, advocaat
generaal. 

1e KAMER.- 16 maart 1978. 

1° CASSATIEMIDDELEN.--::- BuRGER· 
LIJKE ZAKEN. - MID DEL WAARIN 
SCHENDING VAN EEN WETTELIJKE BE· 
PALING WORDT AANGEVOERD ZONDER 
NADER TE BEPALEN WAARIN DEZE 
SCHENDING BESTAAT. - NIET-ONT· 
VANKELIJKHEID. 

2° REDENEN VAN DE VONNISSEN 
EN ARRESTEN. - BuRGERLIJKE 
ZAKEN.- MOTIVERINGSVERPLICHTING. 
- VORMVEREISTE. 

3° OVEREENKOMST. - UITLEGGING 
DOOR DE FEITENRECHTER. - UITLEG· 
GING NIET ONVERENIGBAAR MET DE 
OVEREENKOMST. - 0NAANTASTBARE 
UITLEGGING. 

1° Niet ontvankelijk is het middel waarbij 
schending wordt aangevoerd van een 
wettelijke bepaling, als niet nader 
bepaald wordt waarin deze schending 
bestaat (2). (Art. 1080 G.W.) 

2° De verplichting vonnissen en arresten 

(1) Cass., 22 februari 1977 (A.rr. cass., 
1977, biz. 682). 

(2) Cass., 1 december 1977, supra, biz. 380. 

met redenen te omkleden is een vorm
vereiste; de omstandigheid dat een reden 
naar recht onjuist zou zijn, levert geen 
schending op van artikel 97 van de 
Grondwet ( 3). 

3° Onaantastbaar is de uitlegging door de 
feitenrechte?' van een overeenkomst welke 
daarmee niet onverenigbaar is. 

(VENNOOTSCHAP NAAR FRANS RECHT 
« ETABLISSEMENTS MOTEURS CERES », 

T. NAAMLOZE VENNOOTSCHAP 
<< ALMACOA ».) 

ARREST (vertaling). 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 23 december 1976 door het 
Hof van Beroep te Brussel gewezen ; 

Over het middel afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 97 van de Grand
wet, l101, l108, l109, 1123, 1126, 1128, 
1129, l131, l156, 1161, l162 van het 
Burgerlijk Wetboek, 1, 2 en 3 van de wet 
van 27 juli 1961 betreffende eenzijdige 
beeindiging van de voor onbepaalde 
tijd verleende verkoopconcessies, zoals 
ze gewijzigd en aangevuld is, wat artikel1 
betreft, bij artikel 1, wat artikel 2 
betreft, bij artikel 2 en, wat artikel 3 
betreft, bij artikel 3 van de wet van 
13 april 1971, 

doordat het arrest verklaart dat, hoewel 
de zakenbetrekkingen tussen partijen 
oorspronkelijk niet worden gekenmerkt 
door een van de specifieke elementen van 
de concessies van alleenverkoop, zulks 
niet meer het geval is vanaf 22 maart 
1972, op welke datum eiseres aan ver
weerster schreef : << Wij zijn overee:h
gekomen dat tussen ons een contract van 
alleenverkoop zal worden ondertekend. 
Een omzetcijfer zal moeten worden 
bepaald en wij zullen u later voorstellen 
in die zin doen », dat deze brief die een 
contractbelofte inhoudt dezelfde waarde 
heeft als een voor onbepaalde tijd ver
leend contract van alleenverkoop, daar 
een dergelijke overeenkomst de verbin
tenis van elke partij jegens de andere 
bevat om te voldoen aan alle verplich
tingen die uit de aard zelf van dat 

(3) Oass., 30 juni 1977 (A.rr. cass., 1977, 
biz. 1126) en 4 januari 1978, supra, biz. 524; 
raadpi. cass., 19 november 1976 (A.rr. cass., 
1977, biz. 317). 
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contract voortvloeien, dat voorts in die 
brief en in die van twee dagen later een 
aantal bijzonderheden voorkomen, onder 
meer in verband met de rechten van 
verweerster volgens de soort van cliiinteel, 
het aanleggen en aanvullen van de voor
raden, de dienst na verkoop, en doordat 
het arrest, dat ingaat op de grief aan 
eiseres dat zij dat contract zonder 
opzeggingstermijn of een billijke vergoe
ding heeft beeindigd, haar bijgevolg 
veroordeelt om aan verweerster een 
compenserende opzeggingsvergoeding van 
945.180 frank, plus een aanvullende 
vergoeding van 500.000 frank voor het 
aanbrengen van clienteel en van 
358.078 frank, dit is de tegenwaarde 
van de voorraad, te betalen, 

terwijl het omzetcijfer, volgens de 
brief van 22 maart 1972 van eiseres, 
een van de essentiele clausules van het 
contract van alleenverkoop vormt waar
mee het strict en speciaal verbonden is, 
zodat, bij gebrek aan een akkoord over 
dat punt, tussen partijen geen contract 
op geldige wijze kon tot stand komen ; 
uit geen enkele vaststelling van het 
arrest blijkt dat na het verzenden van die 
brief de partijen het omzetcijfer zouden 
besproken of vastgesteld hebben; de 
gronden van het arrest, derhalve, niet te 
verenigen zijn met de logica, daar de 
premissen van de redenering geen wette
lijke rechtvaardiging kunnen zijn voor 
de gevolgtrekking die eruit wordt afgeleid 
door de feitenrechters wier beslissing 
bijgevolg niet regelmatig met redenen is 
omkleed en in elk geval niet passend is 
gemotiveerd zoals in artikel 97 van de 
Grondwet wordt vereist : 

Over het middel van niet-ontvankelijk
heid door verweerster tegen het middel 
opgeworpen en afgeleid uit het feit dat, 
enerzijds, voor zover het middel zich 
beroept op de schending van andere 
bepalingen dan artilwl 97 van de Grond
wet, het niet zegt hoe die bepalingen 
werden geschonden en, anderzijds, voor 
zover het zich beroept op de schending 
van artikel 97 van de Grondwet omdat de 
premissen van de redenering van het 
arrest geen wettelijke rechtvaardiging 
kmmen zijn voor de eruit afgeleide 
gevolgtrekking, die bepaling geen betrek
king heeft op een dergelijke grief : 

Overwegende dat het middel niet 
preciseert in welk opzicht de wettelijke 
bepalingen waarvan het de schending 
aanvoert, buiten artikel 97 van de 
Grondwet, door het arrest werden ge
schonden; 

Overwegende dat artikel 97 van de 
Grondwet geen betrekking heeft op de 
grief dat de beslissing niet wettelijk is 
verantwoord ; 

Dat het middel van niet-ontvankelijk
heid in zoverre gegrond is ; 

Overwegende dat, voor het overige, 
het arrest vaststelt dat na een bezoek 
van de directeur van de verwerende 
vennootschap aan de zetel van de eisende 
vennootschap deze op 22 maart 1972 
heeft geschreven : << Wij zijn overeen
gekomen dat tussen ons een contract 
van alleenverkoop zal worden onder
tekend. Een omzetcijfer zal moeten 
worden bepaald en wij zullen u later 
voorstellen in die zin doen " ; dat het 
arrest er bovendien op wijst dat « in die 
brief en in die van twee dagen later een 
aantal bijzonderheden voorkomen, onder 
meer in verband met de rechten van 
gei:ntimeerde volgens de soort van clien
teel, het aanleggen en aanvullen van de 
voorraden, de dienst na verkoop >> ; 

Overwegende dat het arrest van 
oordeel is dat die contractbelofte gelijk
staat met een contract van alleen
verkoop ; dat een dergelijke overeenkomst 
immers de verbintenis van elke partij 
jegens de andere bevat om te voldoen 
aan aile verplichtingen die uit de aard 
zelf van dat contract voortvloeien ; 

Overwegende dat in het middel niet 
wordt betoogd dat het arrest aldus de 
bewijskracht miskent van de brieven 
van eiseres waarop het zijn beslissing 
steunt; 

Overwegende dat de uitlegging die de 
feitenrechter aan een aide geeft, zonder 
de bewijskracht van de bewoordingen 
van die aide te miskennen, soeverein is, 
op voorwaarde dat hij ze motiveert ; 

Overwegende dat het motief van het 
arrest betreffende de draagwijdte van de 
brieven van eiseres niet zonder verband 
is met het beschikkende gedeelte betref
fende het bestaan van het contract voor 
de concessie van alleenverkoop ; 

Dat het arrest bijgevolg regelmatig 
met redenen is omkleed ; 

Dat het middel in zoverre feitelijke 
grondslag mist ; 

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

16 maart 1978.- Ie kamer.- Voor
zitter, de H. Wauters, eerste voorzitter. 
- Verslaggever, de H. Meeus. - Gelijk
luidende conclusie, de H. Delange, procu-
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reur-generaal. - Pleiters, de HH. Fally 
en L. Simont. 

1 e KAMER. - 16 maart 1978. 

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN. - BURGERLIJKEl ZAKElN. 
- BESLISSING WAARBIJ HET VERWEER 
TEGEN EEN VORDERING WORDT AFGE
WEZEN. - G:El:ElN ANTWOORD OP HET 
MID DEL W AAROP DIT VERWEER IS 
GEGROND. NIET G:ElMOTIVEl:ElRD:El 
BESLISSING. 

N iet gemotiveerd is de beslissing die het 
vm·wee1· op een vordm·ing ajwijst, zonder 
dat wordt geantwoord op het middel 
waarop dit verweer is geg1·ond (1). 
(Art. 97 Grondwet.) 

(M ... , T. R ... ) 

ARREST (vertaling). 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden · 
vonnis, op 27 april 1977 in hager beroep 
gewezen door de Rechtbank van Eerste 
Aanleg te Dinant ; 

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

doo1•dat, ter bevestiging van het be
roepen vonnis dat eiseres toestond, met 
uitsluiting van haar echtgenoot, zijn 
inkomsten, de opbrengst van zijn arbeid 
en alle andere hem door derden ver
schuldigde geldsommen te ontvangen 
ten bedrage van 5.000 frank per maand 
vanaf dat vonnis en van 6.000 frank met 
ingang van 1 november 197 5, het bestre
den vonnis erop wijst « dat uit een brief 
van appellant aan zijn dochter J ... , 
gedateerd « 0 ... de I6e », blijkt dat hij 
zeer bemiddeld is . . . van plan is binnen 
afzienbare tijd niet meer te werken; ... 
dat het pronken, al dan niet naar waar
heid, met die weelde helemaal niet te 
zijnen voordele pleit evenmin trouwens 
als de publiciteit in verband met het 
feit dat hij in concubinaat leeft ; ... dat 

(1) Oass., 28 april 1977 (A?'?',, cass., 1977 
biz. 885). 

appellant in de eerste plaats verplicht is 
zijn wettige echtgenote en zijn dochter 
te helpen ; dat de eerste rechter de 
feitelijke toestand van elke partij oordeel
kundig heeft beoordeeld », 

terwijl deze motivering geen regelmatig 
antwoord is op de hoofd- en aanvullende 
conclusie waarin eiser aanvoerde dat 
verweerster alles in het werk heeft gesteld 
om de handicap van haar dochter en haar 
ongeschiktheid tot werken aannemelijk 
te maken met het oog op het ontvangen 
van de uitkering tot levensonderhoud 
die hij haar betaalt; zijn dochter, die 
geboren is op 28 april 1956, immers, 
enkele dagen v66r de dag waarop de 
geneesheer-expert het gevraagde onder
zoek zou verrichten, met hem weer 
contact heeft opgenomen en hem heeft 
verklaard, enerzijds, dat het samenleven 
met haar moeder '' bijna onmogelijk was 
geworden sedert zij had gezegd dat zij 
zou willen trouwen » en, anderzijds, zij 
zich niet aan het geneeskundig onderzoek 
wilde onderwerpen, omdat zij verlangde 
te werken, daar zij oordeelde dat zij 
daartoe in staat en helemaal niet gehan
dicapt was, te meer daar zij in januari 
1977 in een landhuis te H ... en, tijdens 
het seizoen, op het kampeerterrein te 
S ... had gewerkt ; eiser er in zijn aan
vullende conclusie ook aan toevoegt 
dat zijn dochter niet meer ten laste was 
van haar moeder, daar zij sedert ver
schillende maanden samenwoonde met 
haar verloofde, hetgeen bekend was aan 
de moeder die, sedert verschillende 
maanden, akkoord ging met die levens
wijze ; zij zich niettemin tegen een 
huwelijk verzette, hetgeen verklaarde 
waarom het meisje zich tot haar vader 
wendde: 

Overwegende dat tegen de vordering 
tot verhoging van het bedrag dat zij op 
het loon mocht ontvangen en die ver
weerster met name had ingesteld op 
basis van de gezondheidstoestand van de 
bijna meerderjarige dochter van de 
partijen, J ... , die volgens verweerster 
ziek was en steeds verzorgd rnoest 
worden, eiser van bij het begin aan
voerde dat die bewering niet juist was ; 
dat, bij vonnis alvorens recht te spreken 
van 19 februari 1976, een geneesheer als 
deskundige werd aangesteld om het 
meisje te onderzoeken, haar gezondheids
toestand te beschrijven en zijn advies te 
geven over haar geschiktheid tot werken 
en te zeggen tot welk werk zij in staat is ; 

Overwegende dat het vonnis op de in 
het middel aangevoerde conclusie van 
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eiser alleen antwoordt met te wijzen op 
eisers financiele mogelijkheden ; dat het 
geen rekening houdt met de door eiser 
aangevoerde vermindering van de lasten 
in verband met de onderhoudskosten 
van het gemeenschappelijk kind ; 

Dat het vonnis aldus niet antwoordt 
op eisers conclusie ; 

Dat het middel gegrond is ; 

Om die redenen, vernietigt het bestre
den vonnis behalve voor zover het 
uitspraak doet over het tegenberoep ; 
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 feiten
rechter erover zal beslissen ; verwijst de 
aldus beperkte zaak naar de Rechtbank 
van Eerste Aanleg te Namen, zitting 
houdend in hoger beroep. 

16 maart 1978.- 1e kamer.- Voor
zitter en Verslaggever, de H. Trousse, 
raadsheer waarnemend voorzitter. -
Gelijkluidende conclusie, de H. Delange, 
procureur-generaal. Pleiter, de 
H. Fally. 

1e KAMER.- 16 maart 1978. 

VERHAAL OP DE RECHTER. 
NooDZAKElLIJKE TUSSE1NKOMST VAN 
ElEN ADVOOAAT BIJ HET HoF VAN OAS
SATIE. 

Daar het verhaal op de rechter een burgerlijk 
geding is, kan het enkel worden ingesteld 
bij een door een advocaat bij het Hof 
van cassatie ondertekend verzoek
schrijt (1). (Artt. 478, 1080, 1140 tot 
1147 G.W.) 

(HERMAS.) 

ARRE1ST (vertaling). 

HET HOF; - Gelet op de arti
kelen 1140 tot 1145 van het Gerechtelijk 
Wetboek; 

Overwegende dat het op 16 januari 

(1) Cass., 12 januari 1976 (Arr. aass., 
1976, biz. 536) en noot 2, en 11 oktober 1977, 
supra, biz. 194. 

1978 bij het Hof ingediende verzoek
schrift een vordering is tot verhaal op 
een magistraat van het Hof van Beroep 
te Luik; 

Overwegende dat de vordering tot 
verhaal op de rechter een civielrechtelijk 
geding is en dus, krachtens artikel 478 
van het Gerechtelijk Wetboek, de mede
werking van een advocaat bij het Hof 
van Cassatie vereist is ; 

Overwegende dat het verzoekschrift 
van eiser door hemzelf en niet door een 
advocaat bij het Hof is ondertekend ; 

Dat het derhalve niet ontvankelijk is ; 

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

16 maart 1978.- 1e kamer. - Voor
zitter en Vm'Blaggever, de H. Trousse, 
raadsheer waarnemend voorzitter. -
Gelijkluidende conclusie, de H. Delange, 
procureur-generaal. 

1e KAMER.- 17 maart 1978. 

VOORZIENING IN CASSATIE. 
AFSTAND. - BURGERLIJKE1 ZAKEN. -
BELGISOHE1 STAAT, BESTUUR DE1R RE
GISTRATIE EN DOMEINEN, E1ISE1R. -
AFSTAND VAN HET GEDING. - AKTE
VERLENING VAN DE AFSTAND. 

W anneer de Belgische Staat, Bestuur der 
Registratie en Domeinen, afstand doet 
van zijn voorziening in cassatie tegen 
een a1·rest over de invordering van geld 
dat doo?' een beslissing van de strafrechter 
werd vm·beurd verklaard, ve?'leent het 
Hof akte van de ajstand die enkel 
betrekking heeft op het geding (2). 
(Art. 823 G.W.) 

(BELGISOHE STAAT, BESTUUR VAN DE 
RE1GISTRATIE1 ElN DOME1INEN, T. MRS. 
VAN MALLEGHEM EN OARNEWAL, q.q.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 

(2) Raadpl. cass., 12 juli 1955 (Bull. en Pas., 
1955, I, 1242) en 29 november 1956 (ibid., 
1957, I, 324); raadpi. ook cass., 30 april 
1968 (Arr. aass., 1968, biz. 1093) en 11 februari 
1976 (ibid., 1976, biz. 683). 
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arrest, op 18 november 1976 door het 
Hof van Beroep te Gent gewezen ; 

Overwegende dat bij akte, op 27 ok
tober 1977 ter griffie van het Hof neer
gelegd, Mr. Fally, optredend voor eiser, 
verklaart onder voorbehoud van het recht 
tegen het arrest een nieuwe voorziening 
in cassatie in te stellen, afstand te doen 
van het cassatieberoep met aanbod de 
kosten van de procedure te betalen ; 

Overwegende dat uit de stukken van 
de procedure niet blijkt dat het bestreden 
arrest aan enige partij werd betekend ; 

Dat hieruit volgt dat de afstand enkel 
het geding betreft ; 

Om die redenen, decreteert de afstand 
van de voorziening ; veroordeelt eiser 
in de kosten. 

17 maart 1978.- 1e kamer.- Voor
zitter en Verslaggever, de H. Chatel, 
raadsheer waarnemend voorzitter. -
Gelijkluidende conclusie, de H. Dumon, 
eerste advocaat-generaal. - Pleiters, de 
HH. Fally en De Gryse. 

3e KAMER. - 20 maart 1978. 

1° ARBEIDSONGEVAL. - ONGEVAL 
OP DE WJllG NAAR EN VAN HET WJllRK.
VERBLIJFPLAATS.- BlllGRIP. 

2° ARBEIDSONGEVAL. - ONGEVAL 
OP DE WJllG NAAR EN VAN HET WlllRK,
NORMAAL TRAJECT. - WERKNEMER 
DIE GEREGELD Jll:ElN TRAJJllKT VOLGT DAT 
NIET NORMAAL IS. - DooR DIE 
OMSTANDIGHEID WORDT HET TRAJJllKT 
NIET « PER SE » NORMAAL. 

1° De verblijjplaats van de wm·knemer, in 
de zin van artikel 8, § 1, tweede lid, van 
de Arbeidsongevallenwet van 10 april 
1971, is de plaats waar de werknemer, 
ten minste tijdelijk, zijn woonplaats 
vestigt; geen verblijjplaats is dus de 
plaats waar een waning wordt gebouwd 
en waarheen de werknemer zich begeejt 
om er te werken (1). 

(1) Cass., 2 februari 1967 (An. cass., 1967, 
biz. 681). 

2° De omstandigheid dat een werknemer 
geregeld een weg volgt, maakt van die 
weg niet per se een normaal traject als 
die we?·knemm· daarvoo1· een omweg 
moet maken die slechts doo1· persoonlijke 
redenen is gerechtvaat·digd. (Art. 8, § 1; 
tweede lid, Arbeidsongevallenwet van 
10 april1971.) 

(MAST, T. GEMJllENSCHAPPJllLIJKE 
VERZJllKERINGSKAS VAN BOUWWERK, 

HANDEL JllN NIJVJllRHEID « APRA ».) 

ARRJllST. 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 8 maart 1977 door het Arbeids
hof te Antwerpen gewezen ; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 8, § 1, leden 1 
en 2, 10, 11, 12 van de Arbeidsongevallen
wet van 10 april1971 en 36, lid 3, van het 
Gerechtelijk W etboek, 

doordat het arrest de door eiseres 
ingestelde vordering, om te horen zeggen 
voor recht dat wijlen haar echtgenoot 
Van Russelt op 5 januari 1976 te Aartse
laar het slachtoffer geworden was van een 
ongeval op de weg van het werk naar 
huis en om dienvolgens verweerster te 
horen veroordelen tot betaling van de 
vergoedingen inzake arbeidsongevallen, 
verwerpt, om de redenen dat het slacht
offer daadwerkelijk woonde te Berchem 
en aldaar zijn hoofdverblijf had, dat een 
in aanbouw zijnde waning niet kan 
beschouwd worden als een tweede ver
blijf, zelfs niet wanneer de werknemer er 
dagelijks naar toe rijdt om er te werken 
of er even langs te rijden, en dat het 
slachtoffer op de dag van het ongeval 
over geen tweede verblijf beschikte, 

terwijl eiseres in haar conclusie in 
hager beroep uitdrukkelijk staande hield, 
zonder op dit punt door het arrest tegen
gesproken te worden, dat het slachtoffer 
dagelijks van zijn werk naar het sinds 
vier jaar in opbouw zijnde nieuwe huis 
reed, waarin hij dan een tijdlang werkte 
en verbleef, zodat deze waning als een 
tweede verblijfplaats te beschouwen is 
en het slachtoffer zich bevond op de weg 
van het werk naar huis, zodat het arrest 
de in het middel aangewezen bepalingen 
schendt: 

Overwegende dat een verblijf in de zin 
van artikel 8 van de Arbeidsongevallen
wet van 10 april 1971 onderstelt dat de 
werknemer aldaar zijn waning wil vesti-
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gen, zij het maar tijdelijk ; dat het niet is 
omdat het slachtoffer dagelijks naar het 
huis in aanbouw reed en er zich een 
tijdlang ophield, doorgaans om te werken, 
dat bet een tweede verblijf uitmaakt ; 

Dat bet middel faalt naar recht ; 

Over bet tweede middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 8, § 1, leden 1 
en 2, 10, ll, 12 van de Arbeidsongevallen
wet van 10 april 1971, 1319, 1320, 1322 
van bet Burgerlijk W etboek en 97 van 
de Grondwet, 

doordat bet arrest de door eiseres 
ingestelde vordering, om te horen zeggen 
voor recht dat wijlen haar echtgenoot 
Van Russelt op 5 januari 1976 te Aartse
laar bet slachtoffer geworden was van 
een ongeval op de weg van het werk naar 
huis en om dienvolgens verweerster te 
horen veroordelen tot betaling van de 
vergoedingen inzake arbeidsongevallen, 
verwerpt om de redenen dat het slacht
offer op de dag van bet ongeval daad
werkelijk woonde te Berchem en aldaar 
zijn hoofdverblijf had ; dat ten deze de 
normale weg van het werk naar huis liep 
van Hemiksem naar Berchem ; dat de 
weg langs de Kleistraat een omweg 
betekende ; dat deze omweg niet wordt 
gerechtvaardigd door een wettige reden 
of door overmacht ; dat deze omweg 
door het slachtoffer enkel werd gemaakt 
om redenen van persoonlijke gepastheid, 
met name om naar zijn in aanbouw zijnde 
woning te rijden; dat het onverschillig is 
of deze omweg werd gemaakt om in zijn 
in aanbouw zijnde nieuwe waning staande 
in de Kleistraat te Aartselaar te werken 
of er enkel langs te rijden ; dat ook het 
feit dat het slachtoffer alle dagen deze 
omweg maakte niet met zich brengt dat 
door dit gebruik deze omweg als normale 
weg kan beschouwd worden ; dat bet 
slachtoffer zich dan ook niet bevond op 
het normale traject vereist door artikel 8, 
§ 1 ; dat eiseres in dit verband in tegen
spraak is met zichzelf; dat zij enerzijds 
beweert dat haar echtgenoot op de nor
male weg naar huis was via de Kleistraat 
te Aartselaar en anderzijds voorhoudt 
dat hij geen andere weg heeft kunnen 
nemen gezien de hevige overbelasting 
van de Kontichse steenweg ingevolge de 
overstroming te Ruisbroek, 

te1·wijl, ee?·ste onderdeel, het feit dat het 
slachtoffer stelselmatig van zijn werk te 
Hemiksem naar huis te Berchem reed 
langs de Kleistraat te Aartselaar, waar 
sinds vier jaar zijn nieuwe woning 
opgetrokken werd, een gerechtvaardigde 
omweg is ook al was deze door persoon-

lijke consideraties ingegeven, te meer 
daar eiseres in haar conclusie in hoger 
beroep uitdrukkelijk staande hield dat 
het in afstand slechts een kleine omweg 
was en in tijd zelfs een iets kortere weg, 
en het arrest desaangaande niets beslist, 
zodat het Hof niet kan nagaan of de 
bestreden beslissing wettelijk gemoti
veerd is (schending van de artikelen 8, 
§ 1, leden 1 en 2, 10, ll, I2 van de wet 
van IO april I971 en 97 van de Grand
wet); 

tweede onderdeel, eiseres in haar con
clusie in hoger beroep staande hield dat, 
op de dag van bet ongeval, de Kontichse 
steenweg, die namelijk de directe ver
binding geeft, sterk overbelast was, zodat 
ook om die reden de door het slachtoffer 
gemaakte omweg gerechtvaardigd was ; 
dat het feit dat eiseres ook voorhield dat 
de weg langs de Kleistraat de normale 
weg was, geen motief is waarmede dit 
middel wettelijk kan afgewezen worden, 
zodat het Hof zijn toezicht over de 
wettelijkheid der bestreden beslissing 
niet kan uitoefenen (schending van de 
artikelen 8, § I, leden I en 2, 10, 11, 12 van 
de wet van 10 april 1971 en 97 van de 
Grondwet); 

derde onderdeel, het feit dat eiseres in 
haar conclusie in boger beroep staande 
hield dat de weg langs de Kleistraat de 
normale weg naar huis was omdat het 
slachtoffer deze altijd nam en dat hij 
daarbij, op de bewuste dag, geen andere 
kon nemen gezien de overbelasting, 
geenszins tegenstrijdig is, zodat het 
arrest de bewijskracht van deze conclusie 
miskent en zelf op onduidelijke en vage 
motieven gegrond is (schending van de 
artikelen 1319, 1320, 1322 van het 
Burgerlijk Wetboek en 97 van de 
Grondwet); 

W at het eerste onderdeel betreft : 

Overwegende dat het traject dat de 
werlmemer a:flegt om zich van zijn 
verblijfplaats te begeven naar de plaats 
waar hij werkt, en omgekeerd, normaa] 
blijft in de zin van artikel 8, § 1, tweede 
lid, van de Arbeidsongevallenwet indien 
de noemenswaardige omweg gerecht
vaardigd is door een wettige reden, of de 
belangrijke omweg te wijten is aan 
overmacht ; dat een noemenswaardige 
omweg om persoonlijke gepastheid geen 
normaal traject is; dat een niet normaal 
traject dit gebrek niet verliest doordat 
de werknemer regelmatig, zij het dage
lijks, dit traject volgt ; 

Overwegende dat het arrest beslist 
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dat het om een werkelijke omweg gaat 
en dat hij enkel werd gemaakt uit 
persoonlijke gepastheid ; 

Dat het onderdeel niet kan aangenomen 
worden; 

W at het tweede onderdeel betreft : 

Overwegende dat het arbeidshof aan
haalt dat volgens verweerster drie tra
jecten voor normaal kum1.en gehouden 
worden ; dat door op grond van de over
gelegde stukken, meer bepaald van 
plannen, te beslissen dat het slachtoffer 
een omweg had gemaakt die noch door 
een wettige reden noch door overmacht 
was gerechtvaardigd, het arrest impliciet 
doch duidelijk bedoelt dat zelfs indien 
een van de normale trajecten overbezet 
was, nog twee andere normale trajecten 
overbleven en het slachtoffer geen wettige 
reden had, noch genoopt was, de onder
werpelijke omweg te maken ; 

Dat het onderdeel feitelijke grondslag 
mist; 

W at het derde onderdeel betreft : 

Overwegende dat het onderdeel gericht 
is tegen een overtollig motief en derhalve 
niet ontvankelijk is bij gebrek aan 
belang; 

Overwegende dat ingevolge artikel 68 
van de Arbeidsongevallenwet, behalve 
wanneer de eis roekeloos en tergend is, de 
kosten ten laste van de verzekeraar 
vallen; 

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

20 maart 1978.- 3e kamer. - Voor
zitter, de H. Naulaerts, raadsheer waar
nemend voorzitter. - Verslaggever, de 
H. Janssens. - Gelijkluidende conclusie, 
de H. Duchatelet, advocaat-generaal. -
Pleiters, de HH. Houtekier en A. De 
Bruyn. 

3e KAMER. - 20 maart 1978, 

DIENSTPLICHT. - VRIJLATING VAN 
DIENST OP MOR:ElLE GROND.- BROEDER
DIENST. - BROEDERS DIE TOT EEN
Z:ElLFDE LICHTING B:ElHOR:ElN EN WAAR· 
VAN !:ElDER VRIJLATING VRAAGT, 
DE JONGSTE GENIET VOORRANG, -
VOORWAARDEN. 

Indien twee broeders tot dezelfde lichting 
behoren en ieder van hen om vrijlating 
vraagt op grand van de dienst van de 
andere, geniet de jongste het recht van 
voorrang; indien, evenwel, de oudere 
broeder vTijlating heeft bekomen op 
g1·ond van de dienst van de jongste 
broeder en zulks bij een dejinitieve 
beslissing, kan deze zich niet meer 
beroepen op vooTrang, daar vrijlating 
van zijn bToeder niet gelijk te stellen is 
met actieve dienst (1). (Art. 12, §§ 1, 5°, 
en 2, gecoordineerde dienstplichtwetten 
van 30 april 1962.) 

(DE NEEF.) 

Met de notitie overeenstemmend 
arrest. 

20 maart 1978.- 3e kamer.- Voor
zitteT en Vm·slaggevm·, de H. Naulaerts, 
raadsheer waarnemend voorzitter. -
Gelijkluidende conclttsie, de H. Duchatelet, 
advocaat-generaal.- Pleite1·, de H. Chr. 
Lejeune (van de balie te Brussel). 

3e KAMER. - 20 maart 1978. 

GEMEENTEVERORDENING. - BE
KENDMAKING. - G:ElM:ElENTEWET, ARTI
KEL 102, EERSTE LID.- DRAAGWIJDT:El. 

Aan het bepaalde in aTtikel102, eerste lid, 
van de Gemeentewet is niet voldaan 
wanneer alleen de goedkeuring en niet de 
tekst zelf van de reglementen of ver
ordeningen van de gemeenteraad is 
bekendgemaakt (2). 

(CARON, T, STAD NIEUWPOORT.) 

Met de notitie overeenstemmend 
arrest. 

20 maart 1978. - 3e kamer. - Voor-

(1) Cass., 15 juni 1977 (A?'T, cass., 1977, 
blz. 1067). 

(2) Cass., 26 september 1977, 11 januari en 
14 februari 1978, twee arresten, sup1·a, 
blz. 123, 560, 709 en 711. 
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zitter en Verslaggever, de H. Naulaerts, 
raadsheer waarnemend voorzitter. -
Gelijkluidende conclusie, de H. Tillekaerts, 
advocaat-generaal. - Pleiter, de H. 
Delafontaine (van de balie te Kortrijk). 

Op dezelfde dag werd een gelijkaardig 
arrest gewezen in zake Personenvennoot
schap met beperkte aansprakelijkheid 
" Gofa >> tegen Stad Nieuwpoort, op 
voorziening tegen een beslissing van 
3 maart 1977 van de Bestendige Depu
tatie van de Provincieraad van West
Vlaanderen. 

2e KAMER.- 21 maart 1978. 

l o ONDERZOEK (IN STRAFZAKEN). 
- NIETIQ DESKUNDIQ:EJNONDERZOEK. 
- VEROORD:EJLING G:EJQROND OP BE· 
WIJSKRAOHTIGE Q]JQ:EJVENS DIE G:EJEN 
B:ElTR:ElKKINQ HEBBEN OP DAT DES· 
KUNDIQENONDERZOEK. W:EJTTIQ· 
HElD. 

2° REDENEN VAN DE VONNISSEN 
EN ARRESTEN.- S'l'RAFZAKEN.-
00NCLUSI:EJ WAARIN DE GELDIQHEID 
VAN EEN DESKUNDIQ:EJNVERSLAG WORDT 
BETWIST. - BESLISSINQ DIE NI:EJT OP 
DAT VERSLAG IS G:EJGROND. - CON· 
OLUSI:EJ WAAROP G:EJEN ANTWOORD DIENT 
TE WORDEN VERSTREKT. 

3° CASSATIEMIDDELEN. - STRAF· 
ZAK:EJN, - STRAFVORDERING.- MID· 
DEL WAARIN DE FEITENR:EJCHTER WORDT 
VERWETEN :EJEN NIETIG DESKUNDIG:EJN
VERSLAG NIET UIT T:EJ DEBATTEN TE 
HEBB:EJN GEWE:EJRD. - ARREST VER· 
ANTWOORD DOOR Q]JQEVENS DIE AAN 
DAT DESKUNDIGENVERSLAG VREEMD 
ZIJN. - MIDDEL ZONDER BELANG. 
NIET-ONTVANKELIJKHEID. 

l 0 Een nietig deskundigenonderzoek tast 
de veroo1·delende beslissing niet aan, 
wanneer die gegrond is op gegevens die 
geen betrekking hebben op dat deskun
digenonde?·zoek ( l). (Impliciete op
lossing.) 

(1) Raadpi. cass., 1 maart 1977 (A1•r, cass., 
1977, biz. 711). 

(2) Oass., 18 juni 1962 (Bull. en Pas., 
1962, I, 1184). 

2° W anneer de rechter zijn beslissing niet 
steunt op het deskundigenverslag waar
van de geldigheid door een conclusie 
wordt betwist, maar wel op andere 
bewijskrachtige gegevens, dient hij op 
die conclusie niet te antwoorden ( 2). 

30 Niet ontvankelijk, bij gebrek aan belang, 
is het middel dat aan de 1·echter verwijt 
een beweerdelijk nietig deskundigen
verslag niet uit de debatten te hebben 
geweerd, als de beslissing van het 
bestreden arrest geg1·ond is op gegevens 
die vreemd zijn aan dat deskttndigen
verslag waa1·van de nietigheid derhalve 
geen invloed heeft op de wettigheid van 
de beslissing (3). 

(D:EJSSEYN.) 

ARREST. 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 4 januari 1978 door het Hof 
van Beroep te Gent gewezen ; 

Over het middel, hieruit afgeleid dat 
het arrest, om eiser wegens onopzettelijk 
doden te veroordelen, stetmt op het 
verslag van de gerechtelijke deskundige, 
zoals blijkt uit het feit dat dit verslag 
niet uit het debat werd geweerd, hetgeen 
impliceert dat de beslissing steunt op het 
gerechtelijk onderzoek in zijn geheel met 
inbegrip van dit verslag, en zoals ook 
blijkt uit de aanhaling van gegevens die 
aileen in dit verslag zijn vermeld, te 
weten dat kruisingslichten van een 
voertuig maximum 35 meter ver schijnen 
en identificatie van een hindernis toelaten 
op 25 meter, 

terwijl het bedoelde verslag vals en 
derhalve nietig is en om die reden uit 
het debat moest worden geweerd en 
terwijl eiser die nietigheid, met opgave 
van redenen, bij conclusie had opge
worpen en het arrest op dit verweer niet 
antwoordt: 

Overwegende dat het arrest, na erop 
gewezen te hebben dat het verkeers
ongeval bij duisternis gebeurde, om
standig een aantal gegevens opsomt in 
verband met de verlichting van eisers 
voertuig, te weten zijn eigen aanvanke-

(3) Raadpi. cass., 2 december 1963 (Bull. 
en Pas., 1964, I, 359), 26 juni 1972 (Ar1·. 
cass., 1972, biz. 1021) en 27 juni 1977 (ibid., 
1977, biz. 1108). 



-843-

lijke verklaringen, zijn bekentenis dat 
hij het slachtoffer zeer laat opmerkte, 
de verklaring afgelegd door een van de 
verbalisanten op de terechtzitting van 
de correctionele rechtbank, het recht
zettend proces-verbaal aangaande de 
toestand van de lichten op het ogenblik 
van de vaststellingen en de getuigenissen 
van Van Hoecke en De Tier, die gedeel
telijk overeenstemmen met bepaalde 
technische opmerkingen van de door 
eiser zelf aangestelde technische raad
gever Tuypens ; dat het arrest ten slotte 
eiser aan het hem ten laste gelegde feit 
schuldig verklaart op grond dat uit deze 
diverse samenlopende getuigenissen en 
gegevens met zekerheid te besluiten is 
dat het motorrijwiel waarvan sprake in 
de getuigenissen dat was van eiser en het 
dan ook bewezen is dat hij zonder 
verlichting vooraan of hoogstens met 
standlicht reed ; 

Overwegende dat het arrest, door de 
beslissing uitdrukkelijk te gronden op 
de voormelde gegevens, die het met 
nauwkeurigheid aanwijst en die niet uit 
het verslag van de gerechtelijke des
kundige zijn overgenomen, impliciet 
maar zeker te kennen geeft dat het de 
beslissing ten opzichte van eiser niet 
op dit verslag doet steunen ; 

Overwegende dat de beschouwing be
treffende het bereik van de kruisings
lichten alleen betrekking heeft op de 
feiten ten laste van de medebeklaagde 
Cornette; 

Overwegende dat het arrest, nu het de 
beslissing op andere bewijselementen 
steunt, niet gehouden was te antwoorden 
op het verweer, waarbij eiser de nietigheid 
van het verslag opwierp ; 

Dat het middel, in zoverre het die 
nietigheid als reden tot nietigheid van 
de beslissing aanvoert, bij gebrek aan 
belang, niet ontvankelijk is ; 

Dat het middel niet kan aangenomen 
worden; 

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

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

21 maart 1978.- 2e kamer.- Voor
zitter, Ridder de Schaetzen, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - Verslaggever, 
de H. Lebbe. - GeliJkluidende conclusie, 
de H. Declercq, advocaat-generaal. -

Pleiter, de H. Moors (van de balie te 
Gent). 

2e KAMER.- 21 maart 1978. 

VOORLOPIGE HECHTENIS. - WET 
VAN 20 APRIL 1874, ARTIKElL 5. 
CONOLUSIE VAN DE VERDACHTE. -
REDENGEVING. 

Dam· artikel 5 van de wet van 20 april 
1874, zoals het is gewijzigd bij m·tikel 3 
van de wet van 13 maa1·t 1973, voor
sch1'ijjt da.t het onderzoeksgerecht, dat 
beslist de voorlopige hechtenis te hand
haven, de ernstige en uitzonderlijke 
omstandigheden die dermate de openbare 
veiligheid raken dat ze de lvl,ndhaving 
van de voo1·lopige hechtenis noodzakelijk 
maken, nattwkeu1'ig moet omsch1'ijven en 
de gegevens eigen aan de zaak of de per
soonlijkheid van de ve1·dachte moet ver
melden, moet dat gerecht, op straffe van 
schending van genoemd artikel, ant
woorden op de conclusie waarin o.a. 
wordt betwist dat dergelijke ernstige en 
u.itzonderlijke omstandigheden be
staan (1). 

(PALMINTERI.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 28 februari 1978 gewezen door 
het Hof van Beroep te Gent, kamer van 
inbeschuldigingstelling ; 

Over het middel ambtshalve afgeleid 
uit de schending van artikel 5, eerste lid, 
van de wet van 20 april 1874 op de voor
lopige hechtenis : 

Overwegende dat eiser in zijn conclusie 
voor het hof van beroep had aangevoerd 
dat er geen gewichtige en uitzonderlijke 
omstandigheden die de openbare veilig
heid raken, meer aanwezig waren; dater 
geen gevaar voor ontvluchting bestond, 
nu eiser in Belgie woont en werkt ; even
min gevaar voor belemmering van het 
onderzoek, nu de getuigen allen werden 
verhoord ; noch gevaar voor recidive, 

(1) Cass., 27 september 1977, supra, blz. 129. 
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nu eiser onbekend is bij Interpol en om 
zo te zeggen een blm'lco strafverleden 
heeft; 

Overwegende dat het arrest deze 
omstandige conclusie niet beantwoordt 
door te verklaren dat het de beweeg
redenen aangehaald in de schriftelijke 
vordering van het openbaar ministerie 
aanneemt, welke vordering er zich toe 
beperkte te overwegen << dat de gegevens 
eigen aan de zaak of aan de persoonlijk
heid van de verdachte, die in de bestreden 
beslissing vermeld zijn, ernstige en uit
zonderlijke omstandigheden uitmaken 
die thans nog bestaan en die dermate de 
openbare veiligheid raken dat de hand
having van de voorlopige hechtenis van 
verdachte er door vereist is ,, en nu de 
beroepen beschikking zich ertoe beperkte 
de volgende gegevens te vermelden : « dat 
de feiten zwaarwichtig zijn ; dat het 
onderzoek nog niet kon worden be
eindigd ; dat onder meer een gedeelte 
van de gestolen juwelen nog niet kon 
worden teruggevonden ; dat kan gevreesd 
worden dat verdachte zich aan het 
verder onderzoek en de latere straf
vervolging zou kunnen onttrekken, mocht 
hij in vrijheid worden gesteld; dat in de 
gegeven omstandigheden de openbare 
veiligheid een langere hechtenis vergt " ; 

Om die redenen, ongeacht het door eiser 
ingeroepen middel dat tot geen cassatie 
zonder verwijzing kan leiden, vernietigt 
het bestreden arrest ; beveelt dat van 
dit arrest melding zal worden gemaakt 
op de kant van de vernietigde beslissing ; 
laat de kosten ten laste van de Staat ; 
verwijst de zaak naar het Hof van Beroep 
te Brussel, kamer van inbeschuldiging
stelling. 

2I maart I978. - 28 kamer. - Voor
zitter, Ridder de Schaetzen, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggeve?', 
de H. Versee.- Gelijkluidende conclusie, 
de H. Declercq, advocaat-generaal. 

28 KAMER.- 21 maart 1978. 

I o VOORZIENING IN CAS SA TIE. 
BESLISSINGEN WAARTEGEN EEN CAS
SATIEBEROEP KAN WORDEN INGESTELD. 
- STRAFZAKEN.- BESLISSING WAAR
BIJ DE COMMISSIE TOT BESOHERMING 
VAN DE MAATSOHAPPIJ DE INRIOHTING 

AANWIJST W AARIN DE INTERNERING 
ZAL PLAATSVINDEN. - NIET-ONTVAN
KELIJKHEID, 

2° VOORZIENING IN OASSATIE. -
VoRM. - STRAFZAKEN. - MEMORIE 
VOOR DE ElSER. - MEMORIE NEERGE
LEGD MINDER DAN ACHT DAGEN VOOR 
DE TERECHTZITTING.- NIET ONTVAN
KELIJKE MEMORIE. 

1° Gefm cassatiebm·oe,p kan wo1·den inge,
ste,ld te,ge,n de be,slissing waaTbij de, 
commissie tot be,sclwrming van de, maat
sehappij, te,r uitvoe,ring van e,e,n 1'echter
lijke beslissing, de inrichting aanwijst 
waa1·in de intm·nering zal plaats
vinde,n (I). (Artt. 608 en 609 G.W.; 
art. I4 Wet tot bescherming van de 
maatschappij.) 

2° Niet ontvanke,lijk is de mem01·ie die, de 
Biser tot staving van een voo1·ziening in 
strafzaken minder dan aeht dagen v66r 
de tere,chtzitting he,eft ne,ergelegd (2). 
(Art. 420bis, eerste lid, Sv.) 

(SWARTELE.) 

Met de notities overeenstemmend 
arrest. 

2I maart I978.- 28 kamer. - Voo1'
zitte,r, Ridder de Schaetzen, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - Ver·slagge,ver, 
de H. Soetaert. - Gelijkluidende con
clusie, de H. Declercq, advocaat-generaal. 

28 KAMER. - 21 maart 1978, 

VOORZIENING IN OASSATIE. 
TERMIJN.- STRAFZAKEN.- VEROOR
DELING BIJ VERSTEK. - HoF VAN 
BEROEP DAT RET VERZET ONGEDAAN 
VERKLAART. - VOORZIENING VAN DE 
BEKLAAGDE INGESTELD NA RET VER
STRIJKEN VAN DE TERMIJN BEPAALD 
BIJ ARTIKEL 373 VAN RET WETBOEK 
VAN STRAFVORDERING EN DIE BEGINT 
TE LOPEN DE DAG NA DE BETEKENING 

(1) Cass., 23 november 1977, supm, biz. 339. 
(2) Cass., 19 november 1974 (Arr. cass., 

1975, biz. 344). 
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VAN DIT ARREST. - JI.TIET ONTVANKE

LIJKE VOORZIENING. 

Niet ontvankelijk is de voo1·ziening van 
de beklaagde tegen het ar1·est van het hqf 
van be1·oep, waarbij ongedaan wordt 
verklaa1·d het verzet dat hij heeft aange
tekend tegen een a1'1'est dat kern bij 
verstek ve1·oordeelt, als zij is ingesteld 
na het vm·st1·ijken van de tm·rnijn bepaald 
biJ a1·tikel 373 van het W etboek van 
Strajvm·dering, die begint te lopen de dag 
na de betekening van het best1·eden 
a1·rest (1). 

(HERMIA.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 5 oktober 1977 door het Hof 
van Beroep te Antwerpen gewezen ; 

Overwegende dat de voorziening 
gericht is tegen een arrest waarbij het 
verzet ongedaan wordt verldaard dat 
eiser had gedaan tegen een vorig arrest, 
dat, bij verstek, het hoger beroep niet 
ontvankelijk verklaarde door eiser inge
steld tegen het beroepen vonnis waarbij 
hij veroordeeld werd ; 

Overwegende dat het bestreden arrest, 
dat hem betekend werd op 9 november 
1977, niet vatbaar was voor verzet zodat 
de termijn om cassatievoorziening in te 
dienen op 10 november 1977 een aanvang 
heeft genomen ; 

Dat de verklaring tot cassatieberoep 
gedaan op 2 december 1977 laattijdig 
en derhalve niet ontvankelijk is ; 

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

21 maart 1978. - 2e kamer. - Voor
zitte?', Ridder de Schaetzen, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - V m·slaggever, 
de H. Versee.- Gelijkluidende conclusie, 
de H. Declercq, advocaat-generaal. 

2e KAMER. - 21 maart 1978. 

VERWIJZING VAN EEN RECHT-

(1) Cass., 9 maart 1976 (Arr. cass., 1976, 
blz. 784). 

BANK NAAR EEN ANDERE. -
STRAFZAKEN. - GEWETTJGDE VER
DENKING, - VERZOEK WAARBIJ EEN 
VERWIJT WORDT GElRICHT TOT EEN 
GERElCHT WAARBIJ DE ZAAK NIET MEER 
AANHANGIG IS. - NIET-ONTVANKE
LIJKHEID. 

Niet ontvankeliJk, wegens het ontbrelcen 
van bestaans1·eden, is het verzoelc tot 
verwiJzing van een 1·echtbm~k naa1· een 
andere, wegen:? gewettigde verdenking, 
als de zaak b~J het bedoelde gerecht niet 
mem· aanhangig is (2). (Art. 542 Sv.) 

(MIElRAS.) 

ARRElST. 

RET HOF;- Gelet op het op 14 fe
bruari 1978 door eiser ter griffie van het 
Hof neergelegde verzoekschrift strek
kende tot onttrekking van de zaak aan 
de kennisneming van de negende kamer 
van het Hof van Beroep te Brussel en 
verwijzing naar een andere kamer van 
dat hof of na~r een ander hof van beroep, 
met toepassmg van de artikelen 542 
tweede lid, 543 en 552 van het W etboek 
van Strafvordering, zaak betreffende de 
tegen eiser ingestelde strafvordering en 
civielrechtelijke vorderingen waarover 
door voornoemde kamer van datzelfde 
hof van beroep bij arrest van 12 oktober 
1977 uitspraak werd gedaan; 

Overwegende dat het verzoekschrift 
geen bestaansreden heeft, nu het de 
onttrekking van de zaak beoogt aan een 
rechtscollege dat reeds op 12 oktober 
1977 uitspraak heeft gedaan; 

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

21 maart 1978. - 2e kamer. - Voor
zitter, Ridder de Schaetzen, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggever, 
de H. De1va. - Geli}kluidende conclusie, 
de H. Declercq, advocaat-generaal. 

(2) Cass., 3 mei 1977 (Arr. caas., 1977, 
blz. 905). 
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2e KAMER.- 21 maart 1978. 

1 o BESCHERMING VAN DE MAAT
SCHAPPIJ (WET TOT). - INVRIJ
HEIDSTELLING OP PROEF VAN DE GE
INTERNEERDE. - NIEUWE REOHTER
LIJKE BESLISSING TOT INTERNERING. 
- AANWIJZING VAN DE INRIOHTING 
W AARIN DEZE ZAL PLAATSHEBBEN EN 
BESLISSING OVER EEN NIEUW VERZOEK 
TOT INVRIJHEIDSTELLING.- TERRITO
RIALE BEVOEGDHEID VAN DE OOMMISSIE 
DIE DE INVRIJHEIDSTELLING OP PROEF 
HAD BEVOLEN. 

2° BESCHERMING VAN DE MAAT
SCHAPPIJ (WET TOT). - CoM
Missm TOT BESOHERMING VAN DE 
MAATSOHAPPIJ.- SAMENSTELLING.
BESLISSING VAN EEN OOMMISSIE OVER 
EEN VERZOEK TOT INVRIJHEIDSTELLING. 
- COMMISSIE VOORGEZETEN DOOR EEN 
MAGISTRAAT DIE HEEFT DEELGENOMEN 
AAN DE BESLISSING VAN HET VONNIS
GEREOHT, WAARBIJ DE INTERNERING 
WERD BEVOLEN. REGELMATIGE 
SAMENSTELLING. 

3° CASSATIEMIDDELEN. - STRAF
ZAKEN. MIDDEL WAARBIJ HET 
BESTAAN WORDT AANGEVOERD VAN 
GRONDEN TOT WRAKING VAN EEN LID 
VAN DE OOMMISSIE TOT BESOHERMING 
VAN DE MAATSOHAPPIJ DIE DE BESTRE· 
DEN BESLISSING HEEFT GEWEZEN. -
MIDDEL DAT VOOR HET EERST AAN HET 
HO]' WORDT VOORGEDRAGEN.- NIET
ONTVANKELIJKHEID. 

4° BESCHERMING VAN DE MAAT
SCHAPPIJ (WET TOT). - BESLIS
SING VAN DE OOMlVIISSIE TOT BESOHER
MING VAN DE MAATSOHAPPIJ W AARBIJ 
DE INVRIJHEIDSTELLING VAN DE GEIN
TERNEERDE WORDT GEWEIGERD. -
GEEN OONOLUSIE. - REDENGEVING. 

1° De cornrnissie tot bescherrning van de 
maatschappij die de invrijheidstelling op 
proej van een geintrwneerde heejt bevolen, 
blijjt ratione loci bevoegd orn, ter uit
voering van een nieuwe rechterlijke 

(1) Oass., 9 oktober 1972 (Arr. cass., 1973, 
biz. 144). 

(2) Oass., 11 oktober 1977, supm, biz. 189. 
(3) Oass., 21 januari 1975 (Arr. cass., 1975, 

biz. 568). 
Raadpi. cass., 11 oktober 1977, supra biz. 

189 : het middel ten betoge dat er een reden 
van wraking bestaat tegen een rechter die de 

beslissing tot internering, de inrichting 
aan te wijzen waarin deze zal plaatsheb
ben en uitspraak te dorm over een nieuw 
verzoek tot inm·ijheidstelling (1). 

2° Regelrnatig sarnengesteld is de corn
rnissie tot bescherrning van de rnaat
schappij die, wanneer zij beslist over 
een verzoek tot invrijheidstelling, wordt 
voorgezeten door een rnagistraat die heeft 
deelg~nornen aan de beslissing van het 
vonmsgerecht waa1·bij de inte1·nering 
w~rd bevolen (2). (Wet op de bescher
mmg van de maatschappij, art. 12.) 

3° Het rniddel waarbij het bestaan wordt 
aangevom·d van gronden tot wraking 
van een lid van de cornrnissie tot besche?'
ming van de rnaatschappij, die de be
st~·eden beslissing heejt gewezen, kan 
met voor het ee1·st aan het Hof wm·den 
voorgedragen (3). (Artt. 828 e.v. G.W.) 

4° Bij. geb1·ek aan een conclusie is ?'egel
mat~g rnet redenen omkleed de beslissing 
van de commissie tot bescherrning van de 
maatschappij waarbij het verzoek orn 
inm·ijheidstelling van de ge~nte1·neerde 
wo?"dt ajgewezen, nu is vastgesteld dat 
zijn geestestoestand niet voldoende ve1'
bete1'd is en de vom·waarden vom· zijn 
reclassering niet vm·vuld zijn (4). (Art. 97 
Grondwet en art. 18, eerste lid, wet tot 
bescherming van de maatschappij.) 

(li'IIERAS.) 

ARREST. 

H.E~ HOF ; - Gelet op de bestreden 
beshssmg, op 14 februari 1978 gewezen 
door de Commissie tot bescherming van 
de maatschappij bij de psychiatrische 
afdeling van de gevangenis te Antwerpen ; 

I. In zoverre de voorziening gericht is 
tegen de beslissing betreffende de aan
wijzing van de indchting waar eiser zal 
worden ge'interneerd : 

Overwegende dat dusdanige beslissing 
niet vatbaar is voor cassatieberoep ; 

bestreden beslissing heeft gewezen, kan voor 
het eerst voor het Hof worden voorgedragen, 
als de deeineming van die rechter aan de 
beslissing een essentiele regei inzake rechts
bedeling schendt. 

(4) Oass., 8 juni 1976 (Arr. cass., 1976, 
biz. 1126). 
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Dat de voorziening mitsdien niet 
ontvankelijk is ; 

II. In zoverre de voorziening gericht 
is tegen de beslissing waarbij de com
missie oordeelt dat eiser wegens zijn 
psychische toestand niet in staat is om 
uit de internering te worden ontslagen : 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van artikel 526 van het 
W etboek van Strafvordering, 

doo1·dat de Oommissie tot bescherming 
van de maatschappij bij de psychiatrische 
afdeling van de gevangenis te Antwerpen 
de door het Hof van Beroep te Brussel 
bij arrest van 12 oktober 1977 bevolen 
internering van eiser uitvoert en beslist 
dat hij niet in staat is om uit de door 
hem ondergane internering te worden 
ontslagen wegens zijn psychische toe
stand, 

terwijl de commissie tot het nemen van 
een dergelijke beslissing niet bevoegd 
was noch is en de voorzitter van de 
commissie, hoewel hiervan bij brief van 
17 januari 1978 in kennis gesteld, deze 
brief onbeantwoord liet : 

Overwegende dat de Oommissie tot 
bescherming van de maatschappij bij de 
psychiatrische afdeling van de gevangenis 
te Al<twerpen werd belast met de ten
uitvoerlegging van de beschikking waar
bij eiser op 28 juni 1965 door de raad
kamer te Antwerpen voor het eerst 
gei'nterneerd werd ; dat de genoemde 
commissie sindsdien, in de loop van de 
ten aanzien van eiser gevolgde proce
dmes, de door de wet van 1 juli 1964 
voorgeschreven maatregelen heeft ge
troffen en op 21 november 1974 zijn 
invrijheidstelling heeft bevolen ; 

Overwegende dat uit de algemene 
opzet van voormelde wet en inzonderheid 
uit artikel 20 blijkt dat dezelfde com
missie, die de invrijheidstelling op proef 
heeft bevolen, ratione loci bevoegd blijft 
om, tot tenuitvoerlegging van een beslis
sing die op grand van nieuwe feiten 
andermaal de internering van de be
trokkene beveelt, de inrichting aan te 
wijzen waarin hij zal opgenomen worden 
en om over een eventuele invrijheid
stelling uitspraak te doen ; 

Dat het middel faalt naar recht ; 

Over het tweede middel, afgeleid uit de 
schending van artikel 292 van het 
Gerechtelijk Wetboek, 

do01·dat de voorzitter van de commissie 
die de bestreden beslissing heeft genomen, 

op 20 juli 1976, als raadsheer, lid van de 
Kamer van Inbeschuldigingstelling te 
Antwerpen, van de zaak kennis heeft 
genomen, zodat die beslissing moet 
vernietigd worden met toepassing van de 
ingeroepen wetsbepaling, naar luid waar
van « nietig is het vonnis gewezen door 
een rechter die vroeger bij het uitoefenen 
van een ander rechterlijk ambt kennis 
genomen heeft van de zaak >> : 

Overwegende dat de kamer van inbe
schuldigingstelling die oordeelt dat de 
beklaagde moet worden ge1nterneerd, 
niet over dezelfde zaak beslist als de 
commissie tot bescherming van de maat
schappij die oordeelt over de vraag of de 
geestestoestand van de ge!nterneerde 
voldoende verbeterd is en of de voor
waarden voor zijn reclassering vervuld 
zijn om hem uit de internering te 
ontslaan; 

Dat het middel faalt naar recht ; 

Over het derde middel en het zevende 
middel samen, 

Dat deze middelen feitelijke grondslag 
missen; 

Over het vierde middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 836, 966 en 
967 van het Gerechtelijk Wetboek, 

doordat dokter J. Lefebvre, geneesheer
antropoloog, als lid van de commissie 
aan de bestreden beslissing heeft deel
genomen, 

te1·wijl voornoemde arts wist dat tegen 
hem gronden van wraking aanwezig 
waren en hij zich dus had moeten 
onthouden: 

Overwegende dat, nu eiser zich voor 
de commissie verdedigd heeft zonder de 
in het middel bedoelde gronden tot 
wraking aan te voeren, hij niet gerechtigd 
is die voor het eerst voor het Hof te 
laten gelden ; 

Dat het middel nieuw en niet ontvan
kelijk is; 

Over het vijfde middel, hie1'~tit afgeleid 
dat het advies van voornoemde dokter 
Lefebvre op niets gegrond is en de 
beslissing dus evenmin geschraagd wordt 
door de gronden waarop zij berust, in 
strijd zijnde met het in het algemeen 
rechtsbewustzijn levend beginsel van 
behoorlijke rechtspraak, vermits de eiser 
toegeschreven " toxicomane neiging >> uit 
niets blijkt en de bundel integendeel het 
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bewijs !evert dat niet de geringste 
ontwenningsverschijnselen zich voor
deden en dergelijke verzinsels dus uit
sluitend steunen op verdachtmakingen 
van derden: 

Overwegende dat bij ontstentenis van 
condusie de commissie tot bescherming 
van de maatschappij haar beslissing 
regelmatig motiveert door te verklaren 
dat de geestestoestand van eiser niet 
voldoende verbeterd is en dat de voor
waarden voor zijn reclassering niet 
vervuld zijn; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen ; 

Over het zesde middel, afgeleid uit de 
schending van artikel 12, derde lid, van 
de wet van I juli 1964 tot bescherming 
van de maatschappij, 

doo1·dat de bestreden beslissing werd 
gewezen door de commissie waarvan 
dokter Lefebvre dee! uitmaakte, 

terwijl op het ogenblik van de uitspraak 
het genoemde lid reeds gedurende meer 
dan een termijn van drie jaren dee! 
uitmaakte van de commissie : 

Overwegende dat de ingeroepen wets
bepaling niet verbiedt dat een lid van de 
commissie dat ambt vervult gedurende 
meer dan een termijn van drie jaren; 

Dat het middel faalt naar recht ; 
En overwegende dat de substantii:ile 

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

Om die redenen, verwerpt de voor
ziening. 

21 maart 1978. - 2e kamer. - Voor
zitter, Ridder de Schaetzen, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - Verslaggever, 
de H. Delva. - Gelijkluidende conclusie, 
de H. Declercq, advocaat-generaal. 

2e KAMER. - 22 maart 1978. 

1° BEVOEGDHEID EN AANLEG. 
BEVOEGDREID. - STRAFZAKEN. 
MISDAAD. - BESORIKKING TOT VER· 

WIJZING NAAR DE OORREOTIONELE 
REORTBANK. - GEEN OPGA VE VAN 
VERZACRTENDE OMSTANDIGREDEN. -
0NBEVOEGDHEID VAN DE OORREO· 
TIONELE REORTBANK. 

2° OASSATIE. - OMVANG. - STRAF· 
ZAKEN. BESORIKKING VAN DE 
RAADKAMER TOT VERWIJZING VAN DE 
VERDAORTE WEGENS MISDAAD NAAR 
DE OORREOTIONELE RECRTBANK ZONDER 
OPGAVE VAN VERZACRTENDE OMSTAN· 
DIGREDEN.- VOORZIENING TEGEN RET 
VEROORDELEND ARREST.- VERNIETI· 
GING VAN DAT ARREST EN VAN DE 
VORIGE RECRTSPLEGING, MET INBEGRIP 
VAN DE VERWIJZINGSBESCRIKKING. 

3° VERWI.JZING NA OASSATIE. -
STRAFZAKEN. - VERNIETIGING VAN 
RET ARREST TOT VEROORDELING WE· 
GENS EEN NIET GEOORRECTIONALI· 
SEERDE MISDAAD EN VAN DE ERAAN 
VOORAFGEGANE REORTSPLEGING l\iET 
INBEGRIP VAN DE VERWIJZINGSBE· 
SORIKKING. - VERWIJZING NAAR DE 
KAMER VAN INBESORULDIGINGSTELLING 
VAN EEN ANDER ROF VAN BEROEP. 

1° Wannem· de beschikking van de mad
kame?' tot verwijzing van een ve1·dachte 
wegens misdaad nam· de correctionele 
1'echtbank geen vt-rzachtende omstandig
heden opgeeft, is de correctionele recht
bank niet bevoegd om kennis te nemen 
van het misdrijj (1). (Art. 1 wet van 
4 oktober 1867; art. 3 wet van 23 au
gustus 1919.) 

2° Op de voo1·ziening tegen een ar1·est van 
het hof van beroep houdende verom·deling 
wegens een misdaad, die bij beschikking 
van de 1·aadkame1· zonder opgave van 
verzachtende omstandigheden nam· de 
correctionele rechtbank werd verwezen, 
vernietigt het H of het aangegeven arrest 
alsmede hetgeen hieman is voorafgegaan 
met inbegrip van de ve?·wij.zingsbeschik
king (2). (Artt. 408 en 413 Sv.) 

3° Wanneer het Hof een arrest tot vm·oo?·
deling wegens een niet geco1'1'ectionali
seerde misdaad, alsmede hetgeen eraan 
voorafgaat met inbegrip van de ver
wijzingsbeschikking, vemietigt, vm·wijst 
het de zaak naar de kamer van inbe
schuldigin gstelling van een ander hof 
van beroep (4). (Art. 429 Sv.) 

(1) (2) (3) en (4) Cass., 18 mei 1976 (Arr. 
cass., 1976, biz. 1033), 
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(HANSSENS EN BULTE.) 

ARREST (vm·taling). 

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

Overwegende dat de voorzieningen 
enkel gericht zijn tegen de beslissingen 
op de strafvordering jegens eisers; 

I. Op de voorziening van de eiser 
Gustave Hanssens : 

Overwegende dat in zoverre zij gericht 
is tegen de beslissing waarbij eiser van 
de telastlegging A wordt vrijgesproken, 
de voorziening niet ontvankelijk is bij 
gebrek aan belang; 

Overwegende dat, wat het overige 
betreft, 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 eiser 
Freddy Bulte : 

Over het middel ambtshalve afgeleid 
uit de schending van de artikelen 179 
en 199 van het Wetboek van Straf
vordering, 1 en 2 van de wet van 4 ok
tober 1967 betreffende de verzachtende 
omstandigheden : 

Overwegende dat de raadkamer van 
de Rechtbank van Eerste Aanleg te 
Brussel, bij beschikking van 9 mei 1975, 
eiser naar de correctionele rechtbank 
verwezen heeft wegens valsheid in ge
schriften en gebruik van valse stukken ; 

Overwegende dat de beschikking ten 
aanzien van eiser geen melding maakt 
van verzachtende omstandigheden voor 
die bij de artike1en 193, 196, 197, 213 
en 214 van het Strafwetboek en bij de 
artikelen 207, 208, 209 en 210 van de 
gecoiirdineerde wetten betreffende de 
handelsvennootschappen omschreven fei
ten, waarop criminele straffen zijn 
geste1d; 

Dat de correctionele rechtbank en, 
in hoger beroep, het hof van beroep niet 
bevoegd waren om kennis te nemen van 
de strafvordering jegens eiser; 

Overwegende dat, krachtens de arti
kelen 408 en 413 van het Wetboek van 
Strafvordering, die vvetsschending de 
nietigheid meebrengt van het veroor
delend arrest en van al hetgeen daaraan 
is voorafgegaan, vanaf de oudste nietige 
aide, ten deze de beschikking van de 
raadkamer van 9 mei 1975; 

Om die redenen, vernietigt het bestre
den arrest in zoverre het uitspraak doet 
over de strafvordering jegens eiser Freddy 
Bulte ter zake van de in de telastlegging B 
omschreven feiten ; vernietigt, binnen 
die perken, al hetgeen aan dat arrest is 
voorafgegaan vanaf en inc1usief de 
beschikking van de raadkamer van de 
Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel 
van 9 mei 197 5 ; verwerpt de voorziening 
van eiser Gustave Hanssens ; beveelt dat 
van dit arrest zal worden melding 
gemaakt op de kant van de gedeeltelijk 
vernietigde beslissingen ; veroordeelt eiser 
Gustave Hanssens in de kosten van zijn 
voorziening ; legt de kosten van de 
voorziening van eiser Freddy Bulte ten 
laste van de Staat ; verwijst de aldus 
beperkte zaak naar de kamer van 
inbeschuldigingstelling van het Hof van 
Beroep te Bergen. 

22 maart 1978.- 28 kamer.- Voo1'
zitte1', de H. Legros, raadsheer waar
nemend voorzitter. - Vm·slaggeve1·, de 
H. Stranard. - Gelijkluidende conclusie, 
de H. Colard, advocaat-generaal. 

28 KAMER. - 22 maart 1978. 

VOORLOPIGE HECHTENIS.- HAND
HAVING VAN DE HECHTENIS. - WET 
VAN 20 APRIL 1874, ARTIKEL 5, GE· 
WIJZIGD BIJ ARTIKEL 3 VAN DE WET VAN 
13 MAART 1973. - VooRwAARDEN. 

De beslissing van het onderzoeksgm·echt dat 
de voo1•lopige hechtenis na een maand 
gehandhaajd wordt, moet nattwkeurig 
melding maken van ·de gegevens eigen 
aan de zaak of de persoonlijkheid van 
de verdachte, die zodanig ernstige en 
uitzonderlijke omstandigheden opleveren 
en de openbare veiligheid raken dat 
de hechtenis moet worden gehand
haajd (1). (Art. 5 wet van 20 april 1874, 
gew. bij art. 3 van de wet van 13 maart. 
1973.) 

(NOBILE.) 

ARREST (vertaling). 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 

(1) Cass., 31 januari 1977 (.Arr. cass., 1977, 
biz. 604) en 27 september 1977, supra, biz. 129. 
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arrest, op 20 februari 1978 gewezen door 
het Hof van Beroep te Luik, kamer van 
inbeschuldigingstelling ; 

Over het middel afgeleid uit de scherr
ding van artikel 5 van de wet van 20 april 
1874 betreffende de voorlopige hechtenis, 

dom·dat het arrest de beroepen beslis
sing, die de handhaving van eisers 
hechtenis voor langer dan een maand 
bevolen heeft, bevestigt zonder daarbij, 
door vermelding van de gegevens eigen 
aan de zaak of aan eisers persoonlijkheid, 
nauwkeurig te omschrijven wegens welke 
ernstige en de openbare veiligheid 
rakende omstandigheden de hechtenis 
moest gehandhaafd worden : 

Overwegende dat door gewoon de 
redengeving van de vordering van de 
procureur-generaal bij het hof van 
beroep en sommige gronden van de 
beschikking, met uitsluiting van de 
andere, over te nemen, het arrest als 
omstandigheden eigen aan de zaak of 
aan de persoonlijkheid van de verdachte 
enkel aanvoert dat enerzijds de hand
having van de hechtenis voor het 
onderzoek noodzakelijk is, zonder nadere 
bepaling, en dat anderzijds de houding 
van eiser bijzonder verdacht voorkomt 
omdat zijn alibi niet door alle getuigen 
wordt bevestigd ; 

Overwegende dat die motivering niet 
voldoet aan de in voormelde wetsbepaling 
gestelde eis ; 

Dat het middel gegrond is ; 

Om die redenen, en zonder acht te 
slaan op de andere middelen, die niet 
zouden kunnen leiden tot cassatie zonder 
verWIJzmg, vernietigt het bestreden 
arrest ; beveelt dat van dit arrest melding 
zal worden gemaakt op de kant van de 
vernietigde beslissing ; legt de kosten 
ten laste van de Staat; verwijst de zaak 
naar het Hof van Beroep te Brussel, 
kamer van inbeschuldigingstelling. 

22 maart 1978. - 2e kamer.- Voor
zitter en Ve1·slaggever, de H. Legros, 
raadsheer waarnemend voorzitter. -
Gelijkluidende conclttsie, de H. Colard, 
advocaat-generaal. - Pleitel', de H. 
Bourgeois (van de balie te Luik). 

2e KAMER. - 22 maart 1978. 

CASSATIE. - VOORZIENING IN OASSATIE 
VAN DE PROOUREUR-GENERAAL. 
WETBOEK VAN STRAFVORDERING, ARTI
KEL 441. - STRAFZAKEN. - VONNIS 
DAT EEN VEROORDELING UITSPREEKT 
TEN LASTE VAN EEN OVERLEDENE. -
VERNIETIGING ZONDER VERWIJZING. 

Op de voorziening van de pmcurettr
genemal overeenkomstig artikel 441 van 
het Wetboek van Strajvorde1·ing, ver
nietigt h13t Hoj h"t vonnis dat een veroor
deling u·itsp1·eekt ten laste van een 
ove1'ledene (1). (Art. 441 Sv.; art. 20 
wet van 17 april 1878.) 

(PROOUREUR-GENERAAL 
IN HET HOF VAN OASSATIE, 

IN ZAKE HAAG.) 

ARREST (ve1·taling). 

HET HOF ; - Gelet op de hierna 
volgende vordering van de procureur
generaal bij het Hof van Cassatie : 

« Aan de tweede kamer van het Hof 
van Cassatie. 

, De ondergetekende procureur-gene
raal heeft de eer hierbij te verldaren dat 
de Minister van Justitie hem bij een brief 
van 20 februari 1978, met kenmerken 
Bestuur van de Wotgeving, nr. 7/130.836/ 
373/AP/Div.-AV/LV, bevel heeft gegeven 
overeenkomstig artikel 441 van het 
Wetboek van Strafvordering bij het 
Hof aangifte te doen van het in kracht 
van gewijsde gegane vonnis van de 
Politierechtbank te Sankt-Vith van 
16 september 1975, voor zover dat vonnis 
Haag Joseph, houthandelaar, geboren te 
Trier (Duitsland) op 1 mei 1903, wonende 
te Kell (Duitsland), Kapellenstrasse 12, 
veroordeelt : 1° tot een geldboete van 
30 frank wegens overtreding van srti
kel 72-1 van het Wegverkeersreglement 
van 14 maart 1968, welk feit gepleegd 
werd te Manderfeld op 4 maart 197 5 ; 
2° als civielrechtelijk aansprakelijke 
partij voor Hiibschen Johann Ludwig, 
die tot een zelfde boete veroordeeld 
werd wegens overtreding van dezelfde 
reglements be paling. 

, Aangezien door naar uitwijzen van 

(1) Cass., 17 juni 1968 (.Arr. cass., 1968, 
biz. 1257). 
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een door de ambtenaar van de burgerlijke 
stand van Kell verleend uittreksel uit de 
overlijdensakte, Haag Josef op 17 juni 
1974 overleden is, was de strafvordering 
ten dage van het vonnis vervallen bij 
toepassing van artikel 20 van de wet van 
17 april 1878, zodat de uitgesproken 
veroordelingen onwettelijk zijn. 

'' Om die redenen, vordert de onder
getekende procureur-generaal dat het 
Hof gelieve het aangegeven vonnis te 
vernietigen in zoverre het Haag Josef 
als beklaagde en als civielrechtelijk 
aansprakelijke partij veroordeelt, te be
velen dat van zijn arrest zal worden 
melding gemaakt op de kant van de 
gedeeltelijk vernietigde beslissing en te 
beschikken dat er geen termen zijn tot 
verwijzing. 

"Brussel, 27 februari 1978. 
" Voor de procureur-generaal, 

" De advocaat-generaal, 

" (w.g.) Colard"; 
Gelet op artikel 441 van het Wetboek 

van Strafvordering en met overneming 
van de redengeving van bovenstaande 
vordering, vernietigt het aangegeven 
vom1is van de Politierechtbank te Sankt
Vith van 16 september 1975 in zoverre 
het Haag Josef als beklaagde en als 
civielrechtelijke partij veroordeelt ; be
veelt dat van dit arrest zal worden 
melding gemaakt op de kant van de 
gedeeltelijk vernietigde beslissing ; be
schikt dater geen grond is tot verwijzing. 

22 maart 1978.- 2e kamer.- Voo1'
zitter, de H. Legros, raadsheer waar
nemend voorzitter. - Verslaggever, de 
H. Stranard. - Gelijlcluidende conclusie, 
de H. Colard, advocaat-generaal. 

2e KAMER. - 22 maart 1978. 

1 o VOORZIENING IN CASSATIE. 
BESLISSINGEN WAARTEGEN OASSATIE-

(1) Raadpl. cass., 25 oktober 1976 (.Arr. 
cass., 1977, blz. 237). Raadpl. ook de memorie 
van toelichting op de wet van 1 juli 1964 
(Gedr. St. Senaat, nr. 514, 2 september 1960), 
waaruit blijkt dat het doel van het stelsel 
van beperkte vrijheid erin bestaat de gei:nter-

BEROEP KAN WORDEN INGESTELD. -
STRAFZAKEN. - BESCRERMING VAN DE 
MAATSCRAPPIJ. - BESLISSING VAN DE 
OOMMISSIE TOT BESCRERMING VAN DE 
MAATSCRAPPIJ OVER RET TOESTAAN 
VOOR DE GEINTERNEERDE VAN RET 
STELSEL VAN BEPERKTE VRIJREID OF 
OVER DE OPHEFFING VAN DAT STELSEL. 
- VOORZIENING IN CASSATIE.- NIET
ONTVANKELIJKREID, 

2° BESCHERMING VAN DE MAAT
SCHAPPIJ (WET TOT). - BESLIS
SING VAN DE COMMISSIE TOT BESCRER
MING VAN DE MAATSCRAPPIJ OVER RET 
TOESTAAN VOOR DE GEINTERNEERDE 
VAN RET STELSEL VAN BEPERKTE VRIJ
REID OF OVER DE OPREFFING VAN DAT 
STELSEL,- VOORZIENING IN CASSATIE. 
- NIET-ONTVANKELIJKREID. 

1° en 2° Niet ontvanlcelijlc is de voo1'Zie
ning van een ge~nternee1·de tegen de 
beslissing van de commissie tot bescher
ming van de maatschappij over het 
toestaan voor hem van het stelsel van 
bepe1·lcte m·ijheid of ove1· de opheffing 
van dat stelsel (1). (Art. 15, derde lid, 
Wet tot bescherming van de maat
schappij.) 

(DIRIKS.) 

ARREST (vm·taling). 

HET HOF ; - Gelet op de bestreden 
beslissing, op 16 februari 1978 gewezen 
door de Commissie tot bescherming van 
de maatschappij bij de psychiatrische 
afdeling van de gevangenis te V orst ; 

Overwegende dat de beslissing van de 
commissie tot bescherming van de maat
schappij over het toestaan voor de 
gei:nterneerde van het stelsel van beperkte 
vrijheid of over de opheffing van dat 
stelsel slechts een modaliteit van de 
uitvoering van de internering bepaalt ; 

Dat tegen een dergelijke beslissing 
derhalve geen cassatieberoep openstaat ; 

Dat de voorziening niet ontvankelijk 
is; 

Om die redenen, verwerpt de voor
ziening. 

neerde geleidelijk voor te bereiden voor zijn 
wederopneming in de maatschappij en dat 
het gaat om een maatregel tussen de eigen
lijke internering en de invrijheidstelling op 
proef, doch die niettemin een maatregel ter 
uitvoering van de internering is. 
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22 maart 1978.- 28 kamer.- Voor
zitte1', de H. Legros, raadsheer waar
nemend voorzitter.- Vm·slaggeve1·, Mevr. 
Raymond-Denharneux.- Gelijkluidende 
conclusie, de H. Co1ard, advonaat-gene
raal. 

l e KAMER. - 30 maart 1978. 

l 0 AANSPRAKELIJKHEID (BUITEN 
OVEREENKOMST). - WEGEN. -
AANSPRAKELIJKHEID VAN DE GE
MEENTEN.- GRONDSLAG. 

2° AANSPRAKELIJKHEID (BUITEN 
OVEREENKOMST). - WEGEN. -
RIJKSWEG DIE OVER EEN GEMEENTE 
LOOPT.- SCHADE GELEDEN DOOR EEN 
WEGGEBRUIKER. - AANSPRAKELIJK
HEID. - BE GRIP, 

30 CASSATIEMIDDELEN. - BURGER
LIJKE ZAKEN. - MIDDEL AFGELEID 
UIT DE MISKENNING VAN DE BEWIJS
KRACHT VAN EEN CONCLUSIE.- RECH
TER DIE OVER RET BIJ CONCLUSIE 
VOORGEDRAGEN MIDDEL illTSPRAAK 
HEEFT GEDAAN ZOALS HIJ ZULKS HAD 
MOETEN DOEN INDIEN IDJ DE AANGE
GEVEN MISKENNING NIET HAD BEGAAN. 
-MID DEL ZONDER BELANG. 

4o AANSPRAKELIJKHEID (BUITEN 
OVEREENKOMST). - WEGEN. -
AANSPRAKELIJKHEID DOOR HET FElT 
VAN EEN ZAAK. - BEGRIP. 

l 0 De aanspmkelijkheid van de gemeenten 
t.a.v. degenen die van de openbare weg 
gebruik maken, is niet enkel gegrond 
op de algemene regel van a1·tikel 1382 
van het Burgerlijk Wetback, maa1· oak op 
de artikelen 50 van het decreet van 
14 decembm· 1789 en 3, 1°, van titel XI 
van het decreet van 16-24 augustus1790 
en op artikel 90, 12°, van, de gemeentewet 
van 30 mam·t 1836 (1). 

(1) Cass., 16 juni 1966 (Bull. en Pas., 1966, 
I, 1320). 

(2) Raadpl. cass., 20 december 1951 (Bull. 
en Pas., 1952, I, 204) en noot 2, blz. 205, 
5 september 1969 (Ar1•. cass., 1970, biz. 10) 
en 1 februari 1973 (ibid., 1973, blz. 551). 

2o W anneer aan hem, die op een 1·ijksweg 
rijdt, schade wm·dt toegebracht daar 
waa1· die weg ove1· het grondgebied van 
een gemeentE loopt, moet de 1'echter 
uitmaken of, in de omstandigheden van 
de zaak zelf, de Staat of de gemeente, of 
beiden, niet hebben voldaan aan de 
ve1·plichting te zm·gen voor de veiligheid 
van het verkee1· in de straten (2). 

3° Niet ontvankelijk, wegens het ontbreken 
van belang, is het cassatiemiddel dat is 
afgeleid uit de miskenning van de 
bewiJskmcht van de conclusie van een 
partij, als de rechte1· over het biJ conclusie 
voorgedmgen middel uitspmak heeft 
gedaan zoals hij zulks had moeten doen 
indien hij de aangegeven miskenning 
niet had begaan (3). 

4° Wannem· aan hem, die op een 1·ijksweg 
rijdt, schade wordt toegebmcht, wordt 
door de rechter die vaststelt, enm·zijds, 
dat de 1'ioolkolken van die weg normaal 
ttitgevom·d en onderhouden waren en 
oak in alle andere omstandigheclen 
hadden geftmctionee1'd en, andm·zijds, 
dat de overstroming op die openbm·e weg, 
waardoor de schade is veroorzaakt, te 
wijien was aan het uitzonde1·lijk slechte 
wee1·, wettig beslist dat die schade niet 
is vm·oorzaakt door het gebrek van de 
zaak die de Staat onder z~jn bewaring 
had (4). (Art. 1384 B.W.) 

(GEMEENTE SCHAARBEEK, T. BELGISCHE 
STAAT, MINISTER VAN OPENBARE WER
KEN, VOLKAERTS, NAAMLOZE VENNOOT
SCHAP « VERZEKERINGSli'I:AATSCHAPPIJ 
ROYALE BELGE », NAAMI,OZE VENNOOT
SCHAP << TAXIS AUTOLUX », DE KONINCK, 
DUTILLEUL, VENNOOTSCHAP NAAR 
ZWITSERS RECHT « ZURICH », MOROT
SIR EN NAAMLOZE VENNOOTSCHAP 
« VERZEKERINGSMAATSCHAPPIJ DE BIJ
DE VREDE ll,) 

ARREST (ve1·taling). 

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

Over het eerste middel, afgeleid uit de 

(3) Cass., 19 juni 1972 (Arr. cass., 1972, 
blz. 976). 

(4) Raadpl. de conclusie van het openbaar 
ministerie voor cass., 19 januari 1978 (Bt~ll. 

en Pas., 1978, I, blz. 582). 
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schending van de artikelen 50 van het 
decreet van 14 december 1789, 2 van het 
decreet van 22 december 1789, 3, 1°, van 
titel XI van het decreet van l6-24 au
gustus 1790 op de rechterlijke inrichting, 
90, 12°, van de gemeentewet van 30 maart 
1836, 1148, 1382 van het Burgerlijk 
Wetboek en 97 van de Grondwet, 

doo1·dat, na in verband met de aan
sprakelijkheid van de Staat wegens 
nalatigheid in het onderhoud van de 
rioolkolken te hebben vastgeste1d « dat 
de overvloedige regen die blijkt uit de 
grote en diepe plas als uitzonderlijk 
werd beschouwd ; dat de normaal uit
gevoerd en onderhouden rioolkolken ... 
tijdelijk en toevallig verstopt waren; 
dat de Staat niet kan worden verweten 
niet het nodige te hebben gedaan voor 
een toestand die hij niet kende en die hij 
niet kon kennen "• het arrest, met 
betrekking tot dezelfde gebeurtenissen 
en na in rechte op juiste wijze te hebben 
gesteld « dat de verplichting van de 
gemeentelijke autoriteiten om te zorgen 
voor de veiligheid en het gemak van het 
verkeer op de straten .. . geen garantie
verplichting is en gebaseerd blijft op de 
plicht voorzichtig te zijn "• beslist « dat 
de gemeente Schaarbeek, in tegenstelling 
met de Belgische Staat, kon en moest 
op de hoogte zijn van de toestand 
die verschillende uren heeft geduurd 
en deze verhelpen met de middelen die 
zij verkoos ; dat het niet voldoende is dat 
zij na de ongevallen haast gemaakt 
heeft ; dat zij schuld heeft daar zij niet 
heeft toegezien op de staat van de weg 
en, indien zij deze niet onmiddellijk 
kon verhelpen, de weggebruikers niet 
heeft gewaarschuwd voor het gevaar dat 
de weg opleverde "' 

te~·wijl, ee~·ste onde~·deel, de verplichting 
die aan de gemeenten is opgelegd bij de 
decreten van 14 en 22 december 1789 
en van 16-24 augustus 1790, alsmede bij 
artikel 90 van de gemeentewet, niets 
anders is dan de in artikel 1382 van het 
Burgerlijk Wetboek bedoelde algemene 
verplichting om voorzichtig te zijn, zodat 
de gemeente op basis van die wettelijke 
bepalingen slechts aansprakelijk is indien 
bewezen is dat zij nalatig is geweest, 
hetgeen veronderstelt dat zij de voor de 
weggebruikers abnormale of gevaarlijke 
toestand heeft gekend of dat zij, gelet 
op de omstandigheden, de middelen 
heeft gehad die te kennen ; het arrest, 
door te verklaren « dat de gemeente 
schuld heeft daar zij niet heeft toegezien 
op de staat van de weg " op grond van 
het beginsel dat de gemeente << kan en 

moet op de hoogte zijn " van elke abner
male toestand op haar grondgebied, de 
gemeenten een veiligheidsverplichting 
oplegt en aldus aan de organieke wetten 
inzake gemeentelijke politie een draag
wijdte toekent die voormelde decreten 
niet hebben (schending van de arti
kelen 50 van het decreet van 14 december 
1789, 2 van het decreet van 22 december 
1789, 3, 1°, van titel XI van het decreet 
van 16 en 24 augustus 1790 op de rechter
lijke inrichting, 90, 12°, van de gemeente
wet van 30 maart 1836 en 1382 van het 
Burgerlijk Wetboek); een dergelijke· 
veiligheidsverplichting in tegenspraak is 
met de door het arrest vermelde beginsel 
dat de verplichting van de gemeenten 
geen garantieverplichting is en gebaseerd 
blijft op de plicht voorzichtig te zijn 
(schending bovendien van artikel 97 
van de Grondwet); 

tweede onderdeel, met betrekking tot de 
uitzonderlijk overvloedige regen die val
gens het arrest op dezelfde plaats en op 
hetzelfde moment is gevallen, het niet 
beurtelings kon beslissen dat de overheid, 
eigenares van de weg, geen schuld heeft 
daar zij niet het nodige kon doen voor 
een toestand die zij niet kende en die zij 
niet kon kennen en dat de overheid, die 
de politie over de weg uitoefent, die 
toestand integendeel kon en moest 
verhelpen, zonder in feite of in rechte 
de redenen op te geven voor dit verschil 
in behandeling, daar de grondslag van de 
aansprakelijkheid ten aanzien van de ene 
en van de andere overheid berust op het 
bewijs van een fout of nalatigheid in de 
zin van artikel 1382 van het Burgerlijk 
Wetboek (schending van artikel 97 van 
de Grondwet); dezelfde gebeurtenis die 
een grond is tot vrijstelling van aan
sprakelijkheid ten opzichte van de een 
dat noodzakelijk ook moest zijn ten 
opzichte van de ander en het arrest, nu 
het geen uitleg geeft voor de verschoon
bare onbekendheid met een abnormale 
toestand voor de een en de verplichting 
om diezelfde toestand te kennen die het 
oplegt aan de ander, tegenstrijdig is 
en althans niet genoegzaam gemoti
veerd (schending van artikel 97 van de 
Grondwet); 

derde onde1·deel, door te beslissen, 
enerzijds, ter ontheffing van de Staat 
die is aangesproken op grond van arti
kel 1382 van het Burgerlijk Wetboek, 
dat de watervlakte is ontstaan ten gevolge 
van de uitzonderlijk overvloedige regen 
op de dag van de feiten en zulk een 
grote watervlakte nooit op die plaats 
van de weg was voorgekomen en er niet 
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meer geweest is, en, anderzijds, om de 
gemeente op basis van de in het middel 
vermelde wettelijke bepalingen te veroor
delen, dat eiseres verplicht is een derge
lijke gebeurtenis te voorzien, het arrest 
de aansprakelijkheid van eiseres uit
hreidt tot overmacht en, bijgevolg, de 
artikelen 1148 en 1382 van het Burgerlijk 
W etboek alsmede de organieke bepa
lingen van gemeentelijke politie inzake 
wegen schendt (schending van de arti
kelen 1148 en 1382 van het Burgerlijk 
Wetboek, 50 van het decreet van 
14 december 1789, 2 van het decreet van 
22 december 1789, 3, 1°, van titel XI van 
het decreet van 16-24 augustus 1790 op 
de rechterlijke inrichting en 90, 12o, van 
de gemeentewet van 30 maart 1836); 
het bovendien tegenstrijdig is (schending 
van artikel 97 van de Grondwet); 

vierde onderdeel, het arrest niet genoeg
zaam antwoordt op het middel van de 
conclusie van eiseres waarin wordt 
betoogd « dat niet werd bewezen dat het 
gemeentebestuur wist dat op « ongewone" 
wijze een plas was ontstaan ; dat het, 
zodra het daarvan op de hoogte was, 
onmiddellijk de nodige maatregelen heeft 
getroffen om dat te verhelpen ; dat de 
appellanten (thans verweerders) er zich 
voor hoeden hun stelling te staven ; dat 
zij aanvoeren, zonder dat te bewijzen, 
dat het had moeten voorzien dat op die 
plaats van de weg . . . de uitzonderlijk 
zware regenval van 18 november 1971 
een overstroming zou veroorzaken ; dat 
de Leopold III-laan een reeds tamelijk 
ouder verkeersweg is ; dat er zich v66r 
18 november 1971 nog nooit een soort
gelijk ongeval . .. had voorgedaan en er 
daarna geen meer heeft plaatsgehad ; 
dat dus blijkt dat op die plaats een 
uitzonderlijke toestand is oni·.staan die 
niet kon worden voorzien )) (schending 
van artikel 97 van de Grondwet) : 

W at het eerste onderdeel betreft : 

Overwegende dat het arrest erop wijst 
« dat de gemeente Schaarbeek (thans 
eiseres), in tegenstelling met de Belgische 
Staat (thans eerste verweerder), kon en 
moest op de hoogte zijn van de toestand 
die verschillende uren heeft geduurd en 
deze verhelpen met de middelen die zij 
verkoos ; dat het niet voldoende is dat zij 
na de ongevallen haast heeft gemaakt ; 
dat zij schuld heeft daar zij niet heeft 
toegezien op de staat van de weg en, 
indien zij deze niet onmiddellijk kon 
verhelpen, omdat zij de weggebruikers 
niet heeft gewaarschuwd voor het gevaar 
dat de weg opleverde )) ; 

Overwegende dat het arrest aldus niet 
steunt op een algemene en absolute 
« veiligheidsverplichting )) krachtens welke 
de gemeenten op de hoogte moeten zijn 
van alle gebenrtenissen die de veiligheid 
van de weggebruikers in gevaar kunnen 
brengen en die zich op hun grondgebied 
voordoen, en ze onmiddellijk en onvoor
waardelijk moeten verhelpen, doch con
creet beslist dat de gemeente niet aileen 
moest doch ook kon op de hoogte zijn 
van de gevaarlijke toestand die de 
ongevallen veroorzaakte en dat zij 
onvoonichtig en nalatig is geweest, 
zodat zij niet heeft voldaan aan de 
verplichtingen die haar zijn opgelegd 
bij artikel 1382 van het Burgerlijk 
W etboek en de artikelen 50 van het 
decreet van 14 december 1789, 2 van het 
decreet van 22 december 1789, 3, 1°, van 
titel XI van de wet van 16-24 augustus 
1790 en 90, 12°, van de gemeentewet van 
30 maart 1836; 

Dat het arrest dus niet beslist dat de 
gemeente gehouden is, enerzijds, tot een 
verplichting om voorzichtig te zijn en, 
anderzijds, tot een << garantieverplich
ting )) ; dat het derhalve niet lijdt aan de 
tegenstrijdigheid waarop in het onderdeel 
van het middel wordt gewezen ; 

W at het tweede onderdeel betreft 

Overwegende dat, enerzijds, om de 
aquiliaanse aansprakelijkheid ten aanzien 
van de eerste verweerder niet gegrond te 
verklaren, het arrest oordeelt dat hem 
niet kan worden verweten niet het 
nodige te hebben gedaan voor een 
toestand die hij niet kende en die hij 
niet kon kennen ; 

Dat, anderzijds, het arrest eiseres 
aansprakelijk verklaart om de redenen 
die zijn opgegeven bij het onderzoek 
van het eerste onderdeel ; 

Overwegende dat de rechter dient vast 
te stellen of de Staat en de gemeente, 
onder de omstandigheden die eigen zijn 
aan de zaak, de een of de ander, of beiden, 
niet voldaan hebben aan de verplichting 
om te zorgen voor de veiligheid van het 
verkeer op de straten ; 

Overwegende dat het arrest aldus de 
omstandigheden preciseert die eigen 
waren en aan de gemeente en aan de 
Staat en, na de vaststelling dat ze niet 
dezelfde waren, hieruit afieidt dat de 
eerste een fout heeft begaan en de tweede 
niet; dat het dus niet lijdt aan de tegen
strijdigheid waarop wordt gewezen; 

Overwegende dat, in tegenstelling met 
wat in het onderdeel van het middel 
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wordt betoogd, het arrest voorts niet 
beslist, zonder uitleg te geven, dat de 
onbekendheid met het gevaar dat de weg 
opleverde niet verschoonbaar was voor 
de gemeente en wel voor de Staat ; 

Dat het immers preciseert, enerzijds, 
« dat de Belgische Staat niet kan worden 
verweten niet het nodige te hebben 
gedaan voor een toestand die hij niet 
kende en niet kon kennen »en, anderzijds, 
dat « de gemeente kon en moest op de 
hoogte zijn van de toestand ... », dat zij 
op haar eigen grondgebied die gevaarlijke 
toestand verschillende uren heeft laten 
duren en geen enkele maatregel heeft 
genomen; 

W at het derde onderdeel betreft : 

Overwegende dat het arrest steunt op 
«de overvloedige regen (die) als 
uitzonderlijk werd beschouwd », en eraan 
toevoegt dat « de rioolkolken die de 
Belgische Staat, naar hij verklaart, 
normaal uitgevoerd en onderhouden 
heeft, wat schijnt aangetoond te worden 
door het ontbreken van andere over
stromingen, tijdelijk en toevallig verstopt 
waren », om te beslissen dat de Belgische 
Staat niet aansprakelijk is op grand 
van artikel 1384 van het Burgerlijk 
W etboek om een zaak met een gebrek 
onder zijn bewaring te hebben gehad; 

Dat de gemeente niet aansprakelijk 
werd verhlaard op grand van die wets
bepaling; 

Dat het middel aldus steunt op een 
onjuiste uitlegging van de bestreden 
beslissing ; 

W at het vierde onderdeel betreft : 

Overwegende dat het arrest antwoordt. 
op de conclusie waarin werd aangevoerd 
« dat niet werd bewezen dat het bestuur 
wist dat op << ongewone » wijze een plas 
was ontstaan » en dat « het, zodra het 
daarvan op de hoogte was, onmiddellijk 
de nodige maatregelen nam om dat te 
verhelpen », met de overweging « dat de 
gevaarlijke toestand verschillende uren 
heeft geduurd ... ; dat het niet voldoende 
is dat zij (de gemeente) na de ongevallen 
haast heeft gemaakt; dat (de gemeente) 
schuld heeft daar ze niet heeft toegezien 
op de staat van de weg . . . en de weg
gebruikers niet heeft gewaarschuwd voor 
het gevaar ... » ; 

Overwegende dat het arrest de ge
meente niet verweet dat zij een fout had 
begaan door niet te voorzien dat de 
uitzonderlijk zware regenval een over-

stroming zou veroorzaken en het dus 
niet speciaal diende te antwoorden op de 
conclusie betreffende die fout welke 
de huidige verweerders haar toeschreven ; 

Dat geen enkel onderdeel van het 
middel kan worden aangenomen ; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 27, lid 1, 
van het koninklijk besluit van 14 maart 
1968 houdende algemeen reglement op 
de politie van het wegverkeer, 1319, 
1320, 1322, 1382 van het Burgerlijk 
Wetboek en 97 van de Grondwet, 

doo1·dat het arrest, om. eiseres aan
sprake1ijk te verklaren en ten aanzien 
van de bij het ongeval betrokken 
bestuurders elke fout uit te sluiten, 
verklaart « dat men niet kan meegaan 
met de eerste rechter die van mening 
is dat, ook al was de fout van de overheid 
bewezen ... ze echter niet in oorzakelijk 
verband staat met de ongevallen en dat 
de weggebruikers, indien zij artikel 27-1 
van het wegverkeersreglement in acht 
hadden genomen, moesten kunnen 
stoppen voor de zeer goed zichtbare 
hindernis die de plas vormde ; dat, daar 
het de hele dag had geregend, hij in de 
duisternis nauwelijks kon worden onder
scheiden van de rest van de rijbaan; dat 
bovendien de fout van de weggebruikers 
niet noodzakelijk de aansprakelijkheid 
van de gemeente uitsluit », 

te1'wijl, ee1·ste onde1'deel, deze motivering 
niet passend of rechtens niet genoegzaam 
antwoordt op de conclusie van eiseres 
dat ... « de eerste rechter terecht he eft 
verhlaard dat er in elk geval geen oorzake
lijk verband bestaat tussen de ongevallen 
en de fout van de aangesproken overheid 
- ook al was die fout bewezen ... ; dat 
immers, gelet op de weersomstandig
heden, de weggebruikers moesten op
letten, inzonderheid te kunnen stoppen 
voor een plas die zo groat was als in het 
onderhavige geval en die een zeer goed 
zichtbare hindernis vormde - en bij
gevolg hun snelheid moesten regelen 
(artikel 27 van het Wegverkeersregle
ment) » (schending van artikel 97 van 
de Grondwet); door te verhlaren dat het 
beroepen vonnis en de conclusie in hager 
beroep van eiseres, waarin voormeld 
motief is overgenomen, doelden op de 
verplichting van de weggebruikers om 
hun snelheid te regelen teneinde te 
kunnen stoppen voor een zichtbare 
hindernis, terwijl zij de watervlakte als 
een voorzienbare hindernis beschouwden, 
het arrest bovendien de bewijskracht van 
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het vonnis van 22 maart 197 4 van de 
Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel 
en van de conclusie van eiseres miskent 
(schending van de artikelen 1319, 1320 
en 1322 van het Burgerlijk Wetboek); 

tweede onderdeel, door de fout van de 
weggebruikers, namelijk een miskenning 
van artikel 27-1 van het wegverkeers
reglement, en in samenhang daarmee het 
oorzakelijk verband tussen de fout van 
eiseres en de ongevallen te beoordelen op 
grond van het zichtbaar karakter van de 
hindernis die door de watervlakte ge
vormd werd, het arrest een schending 
inhoudt van dat artikel 27-1 krachtens 
hetwelk de weggebruikers moeten kunnen 
stoppen voor een voorzienbare hindernis, 
ongeacht of ze al dan niet zichtbaar is 
(schending van de artikelen 27-1 van het 
koninklijk besluit van 14 maart 1968, 
1382 van het Burgerlijk Wetboek, 50 van 
het decreet van 14 december 1789, 2 van 
het decreet van 22 december 1789 3 1 o 
van titel XI van het decreet van 16:24 au: 
gustus 1790 op de rechterlijke inrichting, 
en 90, 12°, van de gemeentewet van 
30 maart 1836); het motief dat "de fout 
van de weggebruikers niet noodzakelijk 
d~ aa:nsprakelijkheid van de gemeente 
mtslmt » geen passend antwoord is op 
het middel waarin eiseres de rechters 
verzocht de fout van die weggebruikers 
en de mogelijke gevolgen ervan op het 
oorzakelijk verband tussen haar eventuele 
eigen fout en de schade te beoordelen op 
grond van behoorlijk omschreven feiten 
(schending van artikel 97 van de Grand
wet): 

W at het eerste onderdeel betreft : 

Overwegende dat, na erop gewezen te 
hebben « dat Volkaerts onmiddellijk 
heeft verklaard dat hij verblind werd 
door de door de voorligger opgeworpen 
n;uur van water en door hetgeen zijn 
e1gen wage~ had omhooggeworpen », het 
arrest beshst « dat deze omstandigheid 
te zijnen aanzien een geval van overmacht 
is en zijn buitenvervolgingstelling als
mede die van zijn verzekeraar recht
vaardigt "; 

Dat het arrest, door aldus te beslissen 
dat Volkaerts geen fout heeft begaan 
de conclusie van eiseres beantwoordt · ' 

Overwegende dat, ingevolge dit a~t
woord, de wettigheid van het arrest niet 
wordt bei'nvloed door de bewering dat de 
eerste rechter en de conclusie hadden 
geoordeeld dat de hindernis zichtbaar 
was, hoewel zij hadden aangenomen of 
gezegd dat ze onvoorzienbaar was ; 

W at het tweede onderdeel betreft : 

Overwegende dat, enerzijds, het arrest, 
door te steunen op de motivering als 
vermeld in het antwoord op het eerste 
onderdeel van het middel, artikel 27-1 
v~n het W egverkeersreglement helemaal 
met schendt doch eraan een wettelijke 
toepassing geeft ; 

Overwegende dat, anderzijds, het ar
rest, met betrekking « tot de fout van die 
weggebruikers en de gevolgen ervan op 
het oorzakelijk verband ll, niet aileen 
steunt op de in fine van dit onderdeel 
vermelde overweging, doch ook zoals 
hierboven is gezegd, op het ontbreken 
van schuld bij die weggebruikers en dus 
noodzakelijk het ontbreken van een 
oorzakelijk verband ; 

Dat elk onderdeel van het middel 
feitelijke grondslag mist; 

Over het derde middel, afgeleid uit de 
schending van artikel 1384, lid 1 van 
het Burgerlijk Wetboek, ' 

doordat het arrest, dat uitspraak moest 
doen over de principale hogere beroepen 
en tegenberoepen tegen de Belgische 
Staat die als bewaarder van de weg en 
op grond van artikel 1382 van het 
Burgerlijk W etboek aansprakelijk werd 
geacht, ze niet gegrond verklaart om 
reden « dat het bewijs van het gebrek 
van de zaak een noodzakelijke doch 
voldoende voorwaarde is om de bewaar
der aansprakelijk te maken, zelfs als hij 
het bestaan van het gebrek niet kende 
en o~geacht de oorzaak van het gebrek ; 
d~t m het onderhavige geval dat bewijs 
met wordt geleverd door de enkele 
vaststelling van een abnormale toestand 
de fl::;tnwezigheid _van een watervlakte op 
d~ l'lJ baan ; dat e1seres moet bewijzen dat 
d1e gebeurtenis te wijten is aan een gebrek 
van de zaak ; dat dit gebrek evenmin kan 
worden afgeleid uit het bestaan van de 
schade ; ... dat de overstroming niet kan 
worden beschouwd als een manifestatie 
van het gebrek, dat wil zeggen van een 
abnormaal kenmerk dat schade kan 
veroorzaken ; dat terecht werd opgemerkt 
dat « het kenmerk van een zaak een 
eraan inherente gesteldheid is, hetgeen 
een zekere mate van bestendigheid 
veronderstelt ll ; dat niet bewezen of 
aangevoerd is dat een dergelijke toestand 
v66r of na de dag van de feiten heeft 
bestaan », 

terwijl, in tegenstelling met wat het 
arrest verklaart, het gebrek van de zaak, 
dat een abnormaal kenmerk van de zaak 
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is, geen enkele gedachte aan duur 
veronderstelt of vereist en de bestreden 
beslissing, door te zeggen dat het gebrek 
van de zaak een eraan inherente gesteld
heid, is, hetgeen een zekere mate van 
bestendigheid veronderstelt, aan de aan
sprakelijkheid ex artikel 1384, lid 1, 
van het Burgerlijk W etboek een voor
waarde toevoegt die niet voorkomt in de 
wettelijke tekst (schending van arti
kel 1384, lid 1, van het Burgerlijk 
Wetboek) en derhalve niet kon verklaren 
dat de Belgische Staat buiten de zaak 
gesteld moest worden en eiseres niet kon 
veroordelen tot betaling van een gedeelte 
van de kosten van eerste aanleg en van 
de kosten van hager beroep ten aanzien 
van deze partij : 

Overwegende dat het middel enkel 
betrekking heeft op de beschikking tot 
het buiten de zaak stellen van de Bel
gische Staat en aileen tegen deze ver
weerder is gericht ; 

Overwegende dat, om te beslissen dat 
de zaak die de Staat onder zijn bewaring 
had niet door een gebrek was aangetast 
dat, zoals s01nmige verweerders be
weerden, met name het gevolg was van 
een verkeerde conceptie inzake de afvoer
inrichting van het water, het arrest van 
oordeel is dat het bewijs van het gebrek 
in het onderhavige geval niet is geleverd 
door de enkele vaststelling van een 
abnormale toestand, de aanwezigheid 
van een watervlakte op de rijbaan; dat 
het beslist dat de rioolkolken, die de 
eerste verweerder, naar hij verklaart, 
normaal uitgevoerd en onderhouden 
heeft, wat schijnt aangetoond te worden 
door het ontbreken van andere over
stromingen, tijdelijk en toevallig ver
stopt waren ; 

Overwegende dat, nu de rechter aldus 
in feite heeft vastgesteld dat die zaak 
normaal uitgevoerd en onderhouden was 
geworden en dat zij in alle andere om
standigheden normaal had gefunctioneerd 
zoals zij moest doen, zodat de overstro
ming niet door een gebrek doch wel 
door het uitzonderlijk en abnormaal 
slechte weer werd veroorzaakt, de bestre
den beschikking wettelijk verantwoord 
is· 

Dat het motief van het arrest waar
tegen het middel opkomt, namelijk de 
overweging dat « het kenmerk van een 
zaak een eraan inherente gesteldheid is, 
hetgeen een zekere mate van bestendig
heid veronderstelt "• een ten overvloede 
gegeven motief is ; 

Dat het middel derhalve, bij gebrek 
aan belang, niet ontvankelijk is ; 

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

30 maart 1978.- 1e kamer.- Voor
zitter, de H. Trousse, raadsheer waar
nemend voorzitter. - Verslaggever, de 
H. Clason. - Gelijkluidende conclusie, 
de H. Duman, eerste advocaat-generaal. 
- Pleiters, de HH. A. DeBruyn, L. Si
mont, De Gryse en Van Ryn. 

1 e KAMER. - 30 maart 1978. 

1 o BEVOEGDHEID EN AANLEG. 
B:E1VO:ElGDHEID « RATIONE MATERIAE )), 
- BuRGERLIJKE ZAK:ElN. - GESOHIL
LEN BETREFFENDE UITKERING:ElN TOT 
ONDERHOUD.- BEVOEGDHEID VAN DE 
VREDEREOHTER.- B:ElGRIP. 

2° RECHTBANKEN. - BURGERLIJK:El 
ZAKEN. - OVER NIET GEVORDERDE 
ZAK:ElN MAG G:ElEN UITSPRAAK WORD:ElN 
G:ElDAAN.- BEGRIP. 

1° De vrederechter neemt kennis van alle 
geschillen bet1·eJ!ende uitkeringen tot 
onderhoud, ongeacht het bedrag van de 
vo1·de1·ing, met uitsluiting evenwel van 
de geschillen waarvan sprake is in 
a1·tikel 591, 7°, van het Gerechtelij k 
Wetboek (1). 

2° W anneer een pa1·tij een bepaald bed rag 
vordert, doet de rechter, die de andere 
partij veroordeelt om haar een hoger 
bedrag te betalen, uitspraak ove1· niet 
gevorderde zaken en schendt dus arti
kel 1138, 2°, van het Gerechtelijk 
Wetboek (2). 

(TAQUET, T. WASNAIR.) 

ARREST (vertaling). 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 2 maart 1977 in hoger beroep 

(1) Raadpl. cass., 23 september 1971 (Arr. 
cass., 1972, biz. 189). 

(2) Raadpl. cass., 4 mei en 23 mei 1977 
(A1'1'. cass., 1977, biz. 908 en 965). 
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gewezen door de Rechtbank van Eerste 
Aanleg te Brussel ; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 565, inzonder
heid lid 2, 2°, 566, lid 1, 590, 591, 7o, van 
het Gerechtelijk Wetboek en 97 van de 
Grondwet, 

doordat het bestreden vonnis afwijzend 
beschi~t op de bij conclusie opgeworpen 
except1e van onbevoegdheid waarbij 
eiseres aanvoerde << dat het geschil betref
fende de uitkering tot onderhoud welis
waar . . . onder de bevoegdheid valt van 
de vrederechter .. . doch zulks niet het 
geval is met de vordering tot terug
betaling van 40.000 frank die neerkomt 
op een actie uit onverschuldigde betaling ; 
dat dit tweede punt van de vordering 
behoort tot de volstrekte bevoegdheid 
van de Rechtbank van Eerste Aanleg 
te Brussel ll, en zich beriep op de voorrang 
als bepaald in artikel 565, 2°, en 566, 
lid 1, van het Gerechtelijk Wetboek om 
te besluiten dat de vrederechter onbe
voegd was voor het gehele geschil, welke 
afwijzing van deze exceptie enkel hierop 
gegrond is « dat volgens artikel 591, 
7°, van het Gerechtelijk Wetboek, de 
vrederechter, in beginsel, kennis neemt 
van alle geschillen betreffende uitkeringen 
tot onderhoud, ongeacht het bedrag van 
de vordering ; dat het ten deze niet gaat 
om een van de uitzonderingen waarvan 
sprake in deze wetsbepaling ll, 

terwijl, ee1·ste onde1·deel, daar de beide 
vorderingen van verweerder, oorspronke
lijke eiser voor de feitenrechter, samen
hangen en een ervan onder de bevoegd
heid valt van de rechtbank van eerste 
aanleg, de in de wet vermelde voorrang 
in acht moest worden genomen (hoofd
zakelijk schending van de artikelen 565, 
lid 2, 2°, 566, lid 1, 590 en 591, 7°, van 
het Gerechtelijk Wetboek); 

tweede onderdeel, het door de rechtbank 
gegeven motief niet antwoordt op het 
door eiseres bij conclusie opgeworpen 
middel en het vonnis daarom niet 
regelmatig met redenen is omkleed 
(hoofdzakelijk schending van artikel 97 
van de Grondwet) : 

W at het tweede onderdeel betreft : 

Overwegende dat het vonnis, na te 
hebben gepreciseerd welke twee vorde
ringen verweerder had ingesteld, beslist 
dat het niet gaat om een uitzondering 
op de bevoegdheid van de vrederechter 
als vastgesteld bij artikel 591, 7°, van 
het Gerechtelijk Wetboek en dat de 
vrederechter derhalve bevoegd was ; 

Dat het vonnis aldus heeft geantwoord 
op het middel waarvan sprake in het 
tweede onderdeel ; 

W at het tweede onderdeel betreft : 

Overwegende dat de vordering van 
verweerder weliswaar twee onderdelen 
bevat, doch dat ze beide betreklring 
hebben op de uitkering tot onderhoud 
die verweerder aan de kinderen van 
eiseres verschuldigd is ; 

Overwegende dat, naar luid van 
artikel 591, 7°, van het Gerechtelijk 
W etboek, « alle geschillen betreffende 
uitkeringen tot onderhoud )) onder de 
bevoegdheid vall en van de vrederechter, 
ongeacht het bedrag van de vordering ; 
dat het bestreden vonnis, na dit beginsel 
in herinnering te hebben gebracht, er 
bovendien op wijst dat « het ten deze niet 
gaat om een van de uitzonderingen 
waarvan sprake in deze wetsbepaling "; 

Dat het vonnis aldus zijn beslissing 
wettelijk verantwoordt ; 

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

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 1138, 
inzonderheid 2°, van het Gerechtelijk 
W etboek en 97 van de Grondwet, 

doordat het bestreden vonnis, ter 
inwilliging van de vordering waarbij 
verweerder de terugbetaling vroeg van 
« het bedrag van 40.000 frank onder 
voorbehoud van wijziging in de loop 
van het geding ll, eiseres veroordeelt om 
aan verweerder « het bedrag van 
42.000 frank" te betalen, 

terwijl het bedrag van de oorspronke
lijke vordering niet werd gewijzigd in 
de loop van het geding, daar verweerder 
had nagelaten bij conclusie een verhoging 
van zijn vordering te vragen en de 
rechtbank dat verzuim niet mocht 
goedmaken: 

Overwegende dat verweerder, na reeds 
in de oorspronkelijke dagvaarding te 
hebben gezegd dat de geldsommen die hij 
sedert 22 mei 1973 ten onrechte had 
betaald 40.000 frank beliepen « behoudens 
vergissing en verzuim ))' zijn vordering 
daarna nooit heeft gewijzigd ; 

Overwegende dat een vordering die 
voor de rechter aanhangig is weliswaar 
uitgebreid of gewijzigd kan worden, doch 
op voorwaarde dat de tussenvordering 
in elke stand van het geding bij conclusie 
wordt ingesteld ; 

Dat tegen een beslissing die uitspraak 
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doet over niet gevorderde zaken of meer 
toekent dan er gevraagd was, volgens 
artikel 1138, 2°, van het Gerechtelijk 
Wetboek, voorziening in cassatie wegens 
overtrading van de wet openstaat ; 

Dat het middel gegrond is ; 

Over het derde middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 20, 24, 26, 
27, 28 van het Gerechtelijk Wetboek en 
97 van de Grondwet, 

doordat het bestreden vonnis << beslist 
dat appellant (thans verweerder) sedert 
22 mei 1973 niet meer gehouden was en 
is tot betaling van enige uitkering tot 
onderhoud voor de minderjarige kinderen 
van ge!ntimeerde (thans eiseres) », 

terwijl het bestreden vonnis door die 
beslissing, met ingang van de datum 
van de dagvaarding tot inleiding van het 
onderhavig geding, de vernietiging uit
spreekt van de vonnissen van de Vrede
rechter van Sint-J ans-Molenbeek van 
24 april 1973 en van de Rechtbank van 
Eerste Aanleg te Brussel van 11 juni 197 4, 
waarbij de betwiste uitkering tot onder
houd was toegekend, en zulks buiten de 
bij de wet bepaalde rechtsmiddelen 
tegen die vonnissen : 

Overwegende dat het vonnis noch het 
gezag noch de kracht van het gewijsde 
van het vonnis van 11 juni 197 4 heeft 
miskend en evenmin artikel 20 van het 
Gerechtelijk W etboek heeft geschonden 
door de terugbetaling te bevelen van de 
bedragen die verweerder als alimentatie 
had betaald ; 

Overwegende dat immers, volgens het 
bestreden vonnis dat niet het verwijt 
wordt gemaakt de bewijskracht van het 
vonnis van 11 juni 1974 te hebben 
miskend, deze laatste beslissing zelf had 
gewezen << op de terugwerkende kracht 
van de beslissing tot nietigverklaring 
van de erkenningen van vaderschap en 
van de wettigingen, alsmede op de 
eventuele terugvordering van de bedragen 
die appellant als onderhoudsuitkering 
had betaald » ; 

Dat het middel feitelijke grondslag 
mist; 

Om die redenen, vernietigt het bestre
den vonnis voor zover het eiseres heeft 
veroordeeld tot betaling aan verweerder 
van het bedrag van 42.000 frank, plus de 
gerechtelijke interesten en de kosten 
van de beide instanties ; 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 en zegt dat de feitenrechter erover 
zal beslissen ; verwijst de aldus beperkte 
zaak naar de Rechtbank van Eerste 
Aanleg te Nijvel, zitting houdend in 
hoger beroep. 

30 maart 1978.- 1e kamer.- Voor
zittm· en Verslaggever, de H. Trousse, 
raadsheer waarnemend voorzitter. -
Gelijkluidende conclusie, de H. Dumon, 
eerste advocaat-generaal. - Pleiter, de 
H. Claeys Bouuaert. 

1 e KAMER. - 30 maart 1978. 

1° INKOMSTENBELASTINGEN. 
WETBOEK VAN DE lNKOMSTENBELAS· 
TINGEN. - PERSONENBELASTING. -
VENNOOTSCHAPSBELASTING. - REGE· 
LING INZAKE MEERWAARDEN. - ARTI· 
KEL 37 VAN DAT WETBOEK. - VER· 
MINDERING VAN DE AANSLAG VAN NIET 
VRIJGESTELDE MEERWAARDEN. -BE
GRIP. 

2° INKOMSTENBELASTINGEN. 
WETBOEK VAN DE lNKOMSTENBELAS
TINGEN, - PERSONENBELASTING. -
VENNOOTSCHAPSBELASTING. - REGE· 
LING INZAKE MEERWAARDEN. - ARTI· 
KEL 37 VAN DAT WETBOEK. - WET 
VAN 30 DECEMBER 1970 BETREFFENDE 
DE ECONOMISCHE EXPANSIE WAARBIJ 
WORDT VOORGESCHREVEN GEBRUIK TE 
MAKEN VAN DE MOGELIJKHEID DE 
AANSLAG TE VERMINDEREN VAN ZEKERE 
NIET KRACHTENS DE ARTIKELEN 34 
TOT 36 VAN DAT WETBOEK VRIJGE• 
STELDE MEERWAARDEN. - BEGRIP. 

3° INKOMSTENBELASTINGEN. 
WETBOEK VAN DE lNKOMSTENBELAS· 
TINGEN, - PERSONENBELASTING. -
VENNOOTSCHAPSBELASTING, - REGE· 
LING INZAKE MEERWAARDEN.- ARTI· 
KEL 37 VAN DAT WETBOEK.- WET VAN 
30 DECEMBER 1970 BETREFFENDE DE 
ECONOMISCHE EXPANSIE WAARBIJ 
WORDT VOORGESCHREVEN GEBRUIK TE 
MAKEN VAN DE MOGELIJKHEID DE 
AANSLAG TE VERMINDEREN VAN ZEKERE 
NIET KRACHTENS DE ARTIKELEN 34 
TOT 36 VAN DAT WETBOEK VRIJGE· 
STELDE MEERWAARDEN. - KONINK
LIJK BESLUIT VAN 6 JANUARI 1971 TOT 
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UITVOERING VAN DIE WET VAN 30 DE
CEMBER 1970 DOOR HANDHAVING VAN 
DE KONINKLIJKE BESLUITEN VAN 
21 SEPTEMBER 1966 EN 17 FEBRUARI 
1967; 

1° Luidens m·tikel 37 van het W etboek 
van de Inkomstenbelastingen kan de 
Koning, wannem· economische omstan
digheden zulks rechtvaardigen, onder 
de voorwaarden en binnen de g1·enzen 
die hij bepaalt, de aanslag ve1·minderen 
van de niet kmchtens de artikelen 34 
tot 36 van dat wetboek vrijgestelde 
meerwam·den ( 1). 

2° Artikel 15, § 1, van de wet van 30 de
cember 19 70 bet1·effende de economische 
expansie schrijjt voor dat binnen de 
dam·in gestelde termijn gebntik w01·dt 
gemaakt van de mogelijkheid de aanslag 
van mem·wawrden te verminde1•en op 
voorwam·de dat de 1·ealisatieprijs ge'in
vestee?·d wordt binnen de bij die wets
bepaling gestelde te1·mijn en in de 
ontwikkelingszones die moeten worden 
vastgesteld bij een in M inisterraad 
ove1•legd koninklijk besluit en na advies 
van verschillende ?'aadgevende autori
teiten (2). (Artt. 11 en 15 wet van 
30 december 1970.) 

3° Het koninklijk besluit van 6 janua1·i 
1971 heeft de uitvom·ingsmaattegelen van 
§ 2 van a1·tikel 15 van de wet van 
30 december 1970 betreffende de econo
mische expansie vastgesteld, doot hand
having van de koninklijke besluiten 
van 21 septembe?' 1966 en 17 jebrua1·i 
1967 tm· uitvoeting van een v1·oegere 
gelijkaardige wet en doot vaststelling, 
enetzijds, van de ?'egeling inzake aanslag 
van de meerwaanlen en, ande1·zijds, van 
de ontwikkelingszones waa1·in de teali
satiep?·ijs opnieuw moet worden ge'in
vesteerd ( 3). 

(BELGISCHE STAAT, 
MINISTER VAN FINANCIEN, 

T. NAAMLOZE vENNOOTSCHAP 
« LAMINOIRS DE LONGTAIN ».) 

ARREST (vertaling). 

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

Over het middel afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 15, § 2, van de wet 
van 30 december 1970 betreffende de 

economische expansie, I van het konink
lijk besluit van 6 januari 1971 houdende 
zekere voorlopige uitvoeringsmaatregelen 
van de wet van 30 december 1970, 9bis 
van het koninklijk besluit van 4 maart 
1965 tot uitvoering van het Wetboek van 
de Inkomstenbelastingen en 1 van het 
koninklijk besluit van 11 januari 1974 
tot wijziging van het koninklijk besluit 
van 4 maart 1965 tot uitvoering van het 
Wetboek van de Inkomstenbelastingen, 

doordat het arrest beslist dat verweer
ster vrijstelling van de meerwaarden 
kan krijgen die zij vraagt op basis van 
artikel 15, § 2, van de wet van 30 decem
ber 1970 betreffende de economische 
expansie, op grond dat de uitvoering van 
deze wetsbepaling verzekerd is bij voor
meld koninldijk besluit van 6 januari 
1971 en bij de vroegere besluiten die door 
laatstgenoemd koninklijk besluit in stand 
worden gehouden, met name de konink
lijke besluiten van 21 september 1966 
en 17 februari 1967, 

tenvijl geen enkele vrijstelling kan 
worden verleend op basis van artikel 15, 
§ 2, van de wet van 30 december 1970, 
omdat het koninklijk uitvoeringsbesluit 
waarvan sprake in deze bepaling nooit 
werd uitgevaardigd ; het koninldijk be
sluit van 6 januari 1971, waarbij de 
koninklijke besluiten van 21 september 
1966 en 17 februari 1967 in stand worden 
gehouden, geenszins de uitvoering van 
dat artikel 15, § 2, is doch alleen tot 
doel had, wat de meerwaarden betreft 
die uiterlijk op 31 december 1970 
verwezenlijkt en opnieuw belegd werden, 
de bij die laatste twee besluiten inge
voerde regeling te handhaven en zulks 
niettegenstaande de opheffing van de wet 
van 14 juli 1966 op grond waarvan ze 
waren uitgevaardigd : 

Overwegende dat artikel15, § 2, van de 
wet van 30 december 1970 betreffende 
de economische expansie bepaalt dat 
binnen de dertig dagen volgend op de 
bekendmaking van deze wet, die gedaan 
werd in het Belgisch Staatsblad van 1 ja
nuari 1971, gebruik zal worden gemaakt 
van de bij artikel 37 van het Wetboek 
van de Inkomstenbelastingen voorziene 
mogelijkheid de aanslag van de meer
waarden te verminderen, op voorwaarde 
dat de realisatieprijs gei'nvesteerd wordt 

(1) (2) en (3) Raadpl. de conclusie van het 
openbaar ministerie, verschenen in Bull. en 
Pas., 1978, I, 828. 
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in de bii deze wet bedoelde ontwikkelings
zones in een termijn gaande van zes 
maanden v66r het begin van het belast
baar tijdperk waarin de meerwaarde is 
verwezenlijkt tot twaalf maanden na 
het einde van datzelfde tijdperk ; 

Overwegende dat de wet van 30 de
cember 1970 bepaalt, enerzijds, in arti
kel 11, dat de in artikel 15 bedoelde 
ontwikkelingszones bij een in Minister
raad overlegd koninklijk besluit worden 
vastgelegd, na advies van verschillende 
raadgevende autoriteiten, en, anderzijds, 
in artikel45-2, dat de wet van 14 juli 1966 
- waarin reeds dergelijke vrijstellingen 
werden voorgeschreven - wordt opge
heven en, in artikel 4 7, lid 2, dat de 
Koning sommige reglementaire bepa
lingen, genomen op grond van de 
opgeheven wetten, in stand houden en, 
eventueel, aanpassen kan ; 

Dat artikel 45-2, tweede lid, van 
dezelfde wet luidt dat « de bepalingen van 
voornoemde wetten (dit is onder meer 
de wet van 14 juli 1966) alsmede de 
toepassingsbesluiten, nochtans van toe
passing blijven op de zaken die het 
voorwerp waren van beslissingen, gena
men v66r de inwerkingtreding van 
onderhavige wet >> ; 

Overwegende dat, reeds op 13 januari 
1971, in het Staatsblad het koninklijk 
besluit van 6 januari 1971 werd bekend
gemaakt « houdende zekere voorlopige 
uitvoeringsmaatregelen van de wet van 
30 december 1970 betreffende de econo
mische expansie >> waarbij onder meer 
in stand worden gehouden, enerzijds, 
het koninklijk besluit van 21 september 
1966 dat, door een artikel 9bis dat 
tijdelijk in het koninklijk besluit tot 
uitvoering van het Wetboek van de 
Inkomstenbelastingen werd ingevoegd, 
de aanslagregeling van de meerwaarden 
vaststelde als voorgeschreven bij de wet 
van 14 juli 1966 en, anderzijds, het 
koninklijk besluit van 17 februari 1967 
houdende vaststeiling van de ontwikke
lingszones waarin de meerwaarden op
nieuw belegd moeten worden ; 

Overwegende dat het koninldijk besluit 
van 6 januari 1971 niet aileen door zijn 
titel - cc koninklijk besluit houdende 
zekere voorlopige uitvoeringsmaatregelen 
van de wet van 30 december 1970 ... >>
doch ook door zijn voorwerp zelf en door 
de overwegingen van zijn preambule, 
aangeeft dat het in de voorlopige uitvoe
ring van de artikelen 11 en 15 van die 
wet voorziet door koninklijke besluiten 
in stand te houden die de uitvoering van 

soortgelijke bepalingen van een vroegere 
wet mogelijk hadden gemaakt ; 

Dat in die preambule wordt gezegd, 
enerzijds, gelet op de wet van 30 decem
ber 1970 houdende voortzetting van de 
bij de opgeheven wet van 14 juli 1966 
ingevoerde regeling inzake vrijsteiling 
van de meerwaarden, cc dat de wetgever
en hiermee wordt de wet van 30 december 
1970 bedoeld - door de goedkeuring 
van artikel 4 7 de noodzaak op het oog 
had van een continu'iteit niet aileen in de 
wetgeving, maar ook in de reglemente
ring >> en, anderzijds, dat het onmogelijk 
is de adviserende organen op te richten 
nodig om tijdig advies uit te brengen over 
de ontwerpen van besluiten die in uit
voering van de nieuwe wet dienen te 
worden genomen en dat het derhalve 
onmogelijk blijkt cc de genoemde continui:
teit >> van de reglementering te verwezen
lijken zonder zijn toevlucht te nemen tot 
de bij artikel 4 7, tweede lid, van de wet 
betreffende de economische expansie 
uitdrukkelijk bepaalde mogelijkheid ; 

Overwegende dat het arrest derhalve 
wettelijk beslist dat het koninklijk 
besluit van 6 januari 1971, voor zover 
het de koninldijke besluiten van 21 sep
tember 1966 en 17 februari 1967 in stand 
houdt, voorlopig en voortaan zonder 
beperking van tijd een uitvoerings
maatregel is met name van artikel15, § 2, 
van de wet van 30 december 1970; 

Dat het middel naar recht faalt ; 

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

30 maart 1978.- 1e kamer.- Voo?'
zitte?·, de H. Trousse, raadsheer waar
nemend voorzitter. - Vetslaggeve1·, de 
H. Mahillon. - Gelijkluidende conclusie, 
de H. Dumon, eerste advocaat-generaal. 
- Pleitets, de HR. J. de Longueville en 
R. Valentin (van de balie te Brussel). 

Op dezelfde dag is een arrest in dezelfde 
zin gewezen op voorziening van dezelfde 
eiser tegen een arrest van dezelfde datum 
van het Hof van Beroep te Bergen in zake 
de personenvem1.ootschap met beperkte 
aansprakelijkheid cc Entreprises L. Tasar 
et Ole >>. 
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1e KAMER.- 31 maart 1978. 

1 o REDENEN VAN DE VONNISSEN 
EN ARRESTEN. - BURGERLIJKE 
ZAKEN. - 00NCLUSIEl WAARIN DEl 
INHOUD EN HET VOORLOPIG BESLUIT 
VAN EEN DElSKUNDIGENVERSLAG WOR· 
DEN TEGENGESPROKEN. - RECHTER 
DIE HET DEFINITIEF BESLUIT VAN DAT 
VERSLAG OVERNEEMT, WAARIN ElEN 
ANTWOORD WORDT GEGEVEN OP DE 
AANGEVOElRDEl BEZWAREN. -REGEL· 
MATIG GEMOTIVEERDE BESLISSING. 

2o REDENEN VAN DE VONNISSEN 
EN ARRESTEN. - BURGERLIJKE 
ZAKEN. - 00NCLUSIE WAARIN EEN 
BEWIJSAANBOD WORDT GEDAAN. -
V ASTSTELLING VAN HET VONNIS W AAR· 
UIT BLIJKT DAT HElT BEWIJSAANBOD 
VAN BELANG IS ONTBLOOT.- VERWER· 
PING REGELMATIG GElMOTIVEERD. 

3o CASSATIEMIDDELEN. - BURGER· 
LIJKE ZAKEN. - MIDDEL WAARIN 
SCHENDING VAN DE BEWIJSKRACHT 
VAN EEN DElSKUNDIGENVERSLAG WORDT 
AANGElVOElRD. - VAAGHEliD. - NIElT· 
ONTVANKELIJKHEID, 

4o REDENEN VAN DE VONNISSEN 
EN ARRESTEN. - BURGERLIJKEl 
ZAKEN. - VORDERING TOT AFPALING. 
- !NCIDENTELEl BETWISTING INZAKE 
EliGENDOMSRElCHT.- VONNIS WAARBIJ 
AFPALING WORDT BElVOLElN ZONDER DAT 
WORDT GEANTWOORD OP DE MIDDElLEN 
TOT STAVING VAN EEN BElTWISTING 
INZAKE EIGENDOM.- SCHENDING VAN 
ARTIKEL 97 VAN DEl GRONDWET. 

1 o W annee1· een partij bij conclusie de 
inhoud en het voorlopig besluit van een 
deskundigenverslag betwist, antwo01·dt 
de rechter op die conclusie door het 
definitiej besluit ovm· te nemen van dat 
verslag, waarin een antwo01·d wordt 
gegeven op de bezwaren van die partij ( 1 ). 
(Art. 97 Grondwet.) 

2o De conclusie waarin een bewijsaanbod 
w01·dt gedaan wordt bij een gemotiveerde 
beslissing verworpen door het vonnis 
uit de vaststellingen waarvan blijkt dat 
het aanbod van belang is ontbloot (2). 
(Art. 97 Grondwet.) 

(1) Raadpl. cass., 9 januari 1976 (_Arr. 
cass., 1976, blz. 529) en 16 juni 1977 (ibid., 
1977, blz. 1068). 

(2) Raadpl. cass., 25 juni 1976 (A1'1'. cass., 
1976, blz. 1202). 

3° Niet ontvankelijk, wegens vaagheid, is 
het middel waarin schending van de 
bewijskmcht van een deskundigenverslag 
wordt aangevoerd, zonder dat nader 
wordt bepaald waarin de artikelen 1319, 
1320 en 1322van het Burgerlijk Wetboek 
zouden geschonden zijn (3). 

4° A1·tikel 97 van de Grondwet wordt 
geschonden door het vonnis van de 
reohtbank, waarvoor een vordering tot 
afpaling alsmede een incidentele betwis
ting inzake eigendom is gebmcht, als 
dat vonnis ajpaling beveelt zonde1· te 
antwoorden op de middelen tot staving 
van de betwisting inzake eigendom (4). 

(PAULUS EN CELIS, T. VANDEVELDE.) 

ARREST, 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis op 28 juni 1976 in hoger beroep 
gewezen door de Rechtbank van Eerste 
Aanleg te Hasselt; 

Gelet op de beslissing van 14 januari 
1977 van het Bureel van Kosteloze 
Rechtspleging van het Hof waardoor 
aan de eiseres het voordeel van de 
kosteloze rechtspleging wordt verleend ; 

Wat de op 1 maart 1977 betekende 
voorziening betreft : 

Overwegende dat Mr. Biitzler bij akte 
van 7 maart 1977 verklaarde afstand 
te doen van de voorziening in cassatie 
die hij op 1 maart 1977 namens de 
eisers aan verweerder had laten bete
kenen; 

Dat Mr. Biitzler, bij gerechtsdeur
waardersexploot van 17 maart 1977, die 
afstand namens de eisers aan verweerder 
liet betekenen ; 

Wat de op 17 maart 1977 betekende 
voorziening betreft : 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet en, voor zoveel als nodig, 1319, 
1320 en 1322 van het Burgerlijk W etboek, 

doordat het bestreden vonnis, het 
beroepen vonnis in al zijn beschikkingen 
bevestigend, de afpaling tussen de eigen
dommen van de eisers en verweerder 

(3) Oass., 23 april 1976 (.Ar1•. cass., 1976, 
biz. 957). 

(4) Oass., 9 maart 1944 (Bull. en Pas., 
1944, I, 243). 
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beveelt, zoals voorzien en aangeduid in 
het deskundigenverslag van 21 november 
1973 van de landmeter en deskundige 
Vreven, en daartoe als reden het besluit 
van het deskundigenverslag overneemt, 
eraan toevoegend << dat de rechtbank 
toch moeilijk kan aannemen dat drie 
deskundigen (de heren V olders, Gielen 
en Vreven) zich allen zouden vergissen "• 

terwijl de eisers in conclusie op precieze 
gronden de inhoud en het besluit van 
het deskundigenverslag bestreden, door 
vast te stellen dat deskundige V reven 
als reden van zijn besluit aangaf dat 
« het plan van landmeter Gielen de 
thans betwiste limiet weergeeft alsook 
de toenmalige inplanting van de levende 
haag" en door enerzijds daartegen aan 
te voeren dat Gielen en V olders hun 
plannen slechts opstelden om het goed 
van Vandevelde Marcel af te palen en 
niet om de afpaling tussen Vandevelde 
Jean en Celis te verwezenlijken, en 
anderzijds aan te voeren dat de op de 
plannen van Gielen en van V olders 
voorkomende levende haag, op het 
ogenblik waarop die plannen werden 
opgemaakt, niet meer bestond en overi
gens niet op de aangeduide plaats gelegen 
was, aanvoering die zij aanboden te 
bewijzen na een begin van bewijs (een 
factuur) te hebben voorgebracht; de 
eisers tenslotte aanvoerden dat de verge
lijking tussen de opgemeten en geregis
treerde oppervlakte van hun perceel, 
door het deskundigenverslag als element 
ter beoordeling aangehaald, niet relevant 
was terzake, aangezien ook het eigendom 
van verweerder groter was dan volgens 
zijn eigendomstitel, 

zodat, eerste ondm·deel, het vonnis aldus 
de precieze in conclusie uiteengezette 
middelen van de eisers tegen de bewijs
waarde van het deskundigenverslag, niet 
beantwoordt (schending van artikel 97 
van de Grondwet); 

tweede onde1·deel, het vonnis in geen 
van zijn motieven stelling neemt nopens 
het bewijsaanbod van de eisers (schending 
van artikel 97 van de Grondwet) : 

Overwegende dat uit de « de:finitieve 
besluiten " van het deskundigenverslag 
blijkt 1° dat, op de stelling van de eisers, 
luidens welke uit het plan Gielen « niets 
mag worden afgeleid " aangezien het plan 
dat de limiet PaulusjVandevelde weer
geeft geen proces-verbaal van afpaling 
uitmaakt en aileen betrekking heeft op 
de percelen Vandevelde, de deskundige 
antwoordt dat hij ermede akkoord gaat 
dat het opmetingsplan Gielen enkel 

betrekking heeft op het eigendom Vande
velde en dat bij het opmaken van dat 
plan waarschijnlijk geen proces-verbaal 
werd opgesteld, dat evenwel moet worden 
aangenomen dat het plan de toestand 
van dat ogenblik (correct) weergeeft; 
2° dat, betreffende de levende haag, 
de deskundige antwoordt : « het weer
geven van de levende haag, het niet 
aanduiden van« overbouw" door Vande
velde en een rechte limiet-lijn komt « in 
ieder geval >> overeen met de gegevens 
zoals gebleken uit de opzoekingen >> ; 

3° dat, in verband met de oppervlakte 
van de respectieve eigendommen, de 
deskundige vaststelt « dat geen van beide 
partijen is benadeeld, integendeel >>, en 
het teveel in oppervlakte van het eigen
dom van de eisers geen doorslaggevend 
belang heeft gehad ; 

Overwegende dat het vonnis, hetwelk 
dit besluit van de deskundige overneemt, 
meteen de in het middel aangehaalde 
conclusie van de eisers, ook in zoverre zij 
op de oppervlakte van de respectieve 
eigendommen wees, beantwoordt ; 

Overwegende dat het vonnis met de 
deskundige oordeelt dat, ook al bestond 
de levende haag niet meer toen het plan 
Gielen werd opgemaakt en al was de 
« overbouw >> Vandevelde op dit plan 
niet aangeduid, een rechte limiet-lijn 
« in ieder geval " overeenkornt met de 
gegevens zoals die uit de opzoekingen 
zijn gebleken ; 

Dat het vonnis zodoende te kennen 
geeft dat het bewezen acht dat het plan 
Gielen - waarop de limiet tussen de 
eigendornrnen van partijen is aangeduid 
door de gerneenschappelijke haag, ook 
al bestond die toen niet rneer, die precies 
« eindigt op de haak van het woonhuis >> 

en dus wel gelegen was waar verweerder 
de scheidingslijn situeert - de vroegere 
toestand en thans betwiste lirniet correct 
weergeeft; 

Dat, nu het de conclusie van de des
kundige op dit punt bewezen acht, ook al 
bestond de levende haag niet rneer bij 
het oprnaken van het plan Gielen, het 
vonnis niet gehouden was te antwoorden 
op een aanbod van bewijs dat ertoe 
strekte te bewijzen dat de levende haag 
toen niet rneer bestond ; 

Dat het rniddel niet aanduidt waardoor 
de artikelen 1319, 1320 en 1322 van het 
Burgerlijk W etboek zouden zijn ge
schonden; 

Dat het rniddel niet kan worden 
aangenornen ; 

Over het tweede rniddel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 97 van de 
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Grondwet, 646, 1319, 1320 en 1322 van 
het Burgerlijk Wetboek, en voor zoveel 
als nodig 577, alinea 1, 591, 3°, en 593 van 
het Gerechtelijk Wetboek, 

doordat het bestreden vonnis, het 
beroepen vonnis in al zijn beschikkingen 
bevestigend, de afpaling tussen de eigen
dommen van de eisers en verweerder 
beveelt, zoals voorzien en aangeduid in 
het deskundigenverslag van 21 november 
1973 van de landmeter-deslnmdige 
Vreven, en over de eigendom van het 
litigieuze perceel beslist dat de vrede
rechter in zijn vonnis vermeldt dat de 
afpaling in beginsel slechts uitwerking 
heeft ten aanzien van de grensbepaling 
van de eigendommen en niet ten aanzien 
van het eigendomsrecht zelf en dat er 
tevens door de eisers geen bewijs wordt 
bijgebracht als zou er een overeenkomst 
van ruiling geweest zijn tussen de ouders 
van verweerder en deze van de eisers, 

terwijl de eisers in conclusie, om te 
voorkomen dat de afpaling op hun 
eigendom zou worden bevolen, enerzijds 
voor een deel van het litigieuze perceel 
hun eigendom bewezen door verjaring 
en anderzijds voor het overige deel van 
het litigieuze perceel aanboden hun 
eigendom erover te bewijzen ingevolge 
een ruilovereenkomst tussen de ouders 
van verweerder en de ouders van eiseres, 

eerste onde1•deel, uit de motivering van 
het vonnis niet kan worden afgeleid of 
de rechtbank oordeelt dat het eigendoms
recht niet dienend is om de grens tussen 
de erven te bepalen, dan wel dat de eisers 
hun eigendomsrecht niet hadden bewezen, 
zodat het vonnis op onduidelijke, dubbel
zinnige en niet adequate wijze is gemoti
veerd (schending van artikel 97 van de 
Grondwet); 

tweede ondm·deel, voor zover de recht
bank zou hebben beslist dat het eigen
domsrecht niet dienend is om de grens 
tussen de erven te bepalen, het vonnis 
de aard zelf van de vordering tot afpaling 
miskent (schending van artikel 646 van 
het Burgerlijk Wetboek en, voor zoveel 
als nodig, 577, alinea 1, 591, 3°, en 593 
van het Gerechtelijk Wetboek) of 
minstens deze beslissing inadequaat 
motiveert (schending van artikel 97 
van de Grondwet); 

de1·de onderdeel, voor zover de recht
bank zou hebben beslist dat de eisers 
hun eigendomsrecht niet hebben bewezen, 
1 o wat het deel van het litigieuze perceel 
betreft dat het voorwerp heeft uitge
maakt van een ruiling, het vonnis er 
zich toe beperkt te oordelen dat door de 

eisers geen bewijs wordt bijgebracht, 
zonder evenwel vast te stellen dat het 
bewijs werd aangeboden, hetgeen een 
miskenning uitmaakt van de bewijs
kracht van de conclusie van de eisers, 
en zonder de verwerping van dit aanbod 
te motiveren (schending van de arti
kelen 1319, 1320 en 1322 van het Burger-
1ijk Wetboek en 97 van de Grondwet), 
2° wat het overige deel van het litigieuze 
perceel betreft, het vonnis het middel 
van de eisers, geput uit de eigendoms
verkrijging door verjaring, niet vermeldt, 
wat andermaal de bewijskracht van de 
conclusie van de eisers miskent en die 
geenszins beantwoordt (schending van 
de artikelen 1319, 1320 en 1322 van het 
Burgerlijk W etboek en 97 van de 
Grondwet): 

Overwegende dat het deskundigen
verslag Vreven besluit dat de wil van de 
partijen om een eigendomsoverdracht 
en grenswijziging (door ruiling) te doen 
ontstaan « nergens tot uiting is ge
komen "; 

Dat het vonnis, door die conclusie van 
de deskundige over te nemen, op duide
lijke en ondubbelzinnige wijze oordeelt 
dat het eigendomsrecht van de eisers 
over het perceel waarvan zij het eigen
domsrecht door ruiling beweren te hebben 
verkregen, dit is de (kleine) driehoek 
begrensd door de Sint-Truidensesteenweg, 
de zijgevel van de woning Vandevelde 
en de gele stippellijn op het plan Vreven, 
niet bewezen is ; 

Overwegende dat, ten aanzien van dit 
zogezegd << geruild " perceel, het bewijs
aanbod van de eisers ertoe strekte hun 
eigendomsrecht door een ruilovereen
komst te bewijzen; 

Dat, door te oordelen dat de wil 
daartoe" nergens tot uiting is gekomen "• 
het vonnis impliciet doch zeker het 
bewijsaanbod als totaal nutteloos ver
werpt; 

Dat het vonnis de bewijskracht van de 
conclusie van de eisers geenszins miskent 
en zijn beslissing op dit punt regelmatig 
motiveert; 

Overwegende echter dat de eisers in 
hun tweede conclusie stelden dat hun 
rechtsvoorgangers en zijzelf het perceel 
« gelegen aan de linkerzijde van de gele 
stippellijn van het plan Vreven" steeds 
in bezit hebben gehad, als eigenaars, 
krachtens een wettige titel (de akte 
Coemans van 1905) en dat die rechts
voorgangers en zijzelf derhalve, als 
algemene rechtsverkrijgenden, kwestieus 
perceel in eigendom hebben verkregen 
ingevolge tienjarige verjaring; 
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Dat uit hun derde en vierde conclusie 
blijkt dat de eisers met dit perceel 
bedoelden het trapeziumvormig per
ceeltje begrensd door de Sint-Truidense
steenweg (over 2, 60 m), de gele stippellijn 
op het plan Vreven, een deeltje van de 
zijgevel van het woonhuis Vandevelde 
en de rode volle lijn op hetzelfde plan ; 

Overwegende dat het vonnis die 
conclusie niet beantwoordt ; 

Dat het middel op dit punt gegrond is ; 

Om die redenen, decreteert de afstand 
van de op 1 maart 1977 betekende 
voorziening ; oordelend over de op 
17 maart 1977 betekende voorziening, 
doet het bestreden vonnis teniet doch 
aileen in zoverre het, ten aanzien van het 
trapeziumvormig perceeltje begrensd 
door de Sint-Truidensesteenweg (over 
2,60 m), de gele stippeilijn op het plan 
Vreven, een deeltje van de zijgevel van 
het woonhuis Vandevelde en de rode 
voile lijn op hetzelfde plan, beslist dat 
de limiet tussen de beide eigendommen 
loopt over de op voormeld plan voor
komende rode lijn A-B ; beveelt dat van 
onderhavig 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 de Rechtbank van Eerste 
Aanleg te Tongeren, zitting houdend in 
hoger beroep. 

31 maart 1978.- 1e kamer.- Voor
zitter en Verslaggever, de H. de Vreese, 
raadsheer waarnemend voorzitter. -
Gelijkluidende conclusie, de H. Ballet, 
advocaat-generaal. - Pleiters, de HH. 
Biitzler en Houtekier. 

1e KAMER.- 31 maart 1978. 

1° BEWIJS.- BEJWIJS DOOR GEJSCHRIFT. 
- BEWIJSKRACHT VAN DE AKTEN. -
BURGERLIJKE ZAKlJJN. - 00NCLUSIE. 
- UITLEGGING DOOR DE FEITEN
RECHTER. - UITLEGGING ONVERlJJNIG
BAAR MET DE AKTE W AARIN DIE 
CONCLUSIE IS VERVAT.- MISKENNING 
VAN DE BEWIJSKRACHT VAN DE AKTEN. 

2° RECHTBANKEN. - BURGERLIJKEJ 
ZAKEN.- RECHTSMACHT.- 0MVANG. 
- BETWISTING. - BETWISTING UITGEJ-

CASSATIE, 1978. - 28 

SLOTEJN DOOR DE CONCLUSIES VAN DEJ 
PARTIJEN.- GEJEJN RlJJCHTSMACHT. 

3°HUUR VAN GOEDEREN.- PACHT. 
- WET BETREFFlJJNDE DE BlJJPlJJRKING 
VAN DE PACHTPRIJZEJN VlJJRVAT IN 
ARTIKlJJL III VAN DE WlJJT VAN 4 NO
VlJJMBER 1969 TOT WIJZIGING VAN DE 
PACHTwETGEVING EN VAN DE WET
GEVING BETREFFENDE HlJJT RECHT VAN 
VOORKOOP TlJJN GUNSTE VAN HUURDERS 
VAN LANDEIGENDOMMEN.- DIE WET 
IS VAN TOEJP AS SING OP VlJJRP ACHTE 
GRONDEN EN GEBOUwEN, MET UITSLUI
TING VAN DE FRUITBOMEN DIE ZONDER 
DE GROND WORDEN VERPACHT. -
BEKENDMAKING OP 18 SEPTEMBER 1975 
TER UITVOERING VAN ARTIKEL 2, § 4, 
VERVAT IN ARTIKEJL III VAN DE WET 
VAN 4 NOVEMBER 1969, EN VAN ARTI
KEL 14 VAN RET KONINKLIJK BlJJSLUIT 
VAN 13 MAART 1970 BETREFFENDE DlJJ 
PROVINCIAL]J PACHTPRIJZEN. - BIJ 
DlJJ BEKlJJNDMAKING WORDT GEEN 
ONDERSCHEID MEER GEMAAKT TUSSEN 
AKKERGROND EN WEIDE. - GEJEN 
GEVOLG OP DE VERPACHTING VAN 
FRUITBOMEN ZONDER DE GROND. 

4° REDENEN VAN DE VONNISSEN 
EN ARRESTEN. - BuRGERLIJKE 
ZAKEN. - BESLISSING WAARBIJ EEN 
VORDERING WORDT AANGENOMEJN. -
REGlJJLMATIG VOORGEDRAGEN VER
wEER. - GEJEN ANTWOORD DAAROP. 
- NIET MET REDENEN OMKLEDE 
BESLISSING. 

1° De bewijskracht van de akten wordt 
mislcend dom· de beslissing die aan de 
conclusie van een partij een uitlegging 
geeft die onverenigbawr is met de akte 
waarin ze is vervat (1). (Artt. 1319, 
1320 en 1322 B.W.) 

2° In bu?·gerlijke zaken kan de rechte?· germ 
aan de openbm·e m·de vreemde be
twisting opwerpen waarvan de conclusies 
van de pa?·tijen het bestaan uitsluiten (2). 
(Art. 1138, 2°, G.W.) 

3° Uit de artikelen 2 en 3, ve1·vat in arti
kel III van de wet van 4 novembe?' 1969 
tot wijziging van de pachtwetgeving en 
van de wetgeving betreffende het ?'echt 
van voo?·koop ten gunste van huurders 
van landeigendommen, blijkt dat de 
bepe?·lcing van de pachtprijzen slechts 
geldt voor de verpachte g1·onden en 
gebouwen, met uitsluiting van de fruit-

(1) Cass., 27 januari 1978, supm, blz. 641. 
(2) Cass., 8 december 1977, supra, blz. 424. 
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bomen die zonde1' de g1·ond wm·den 
ve1'paaht; die wet wijkt af van het gemene 
Teaht en moet dus 1'est1·ictiej wo1'den 
ge'inte1'pretee?·d, zodat de omstandigheid 
dat de bekendmaking van 18 september 
1975, te1· ~titvoering van a1·tikel 2, § 4, 
ve1·vat in a1·tikel III van vorenvermelde 
wet, en van artikel14 van het koninklijk 
besluit van 13 maart 1970 betreffende 
de p1·ovinaiale paahtprijzen, geen onde1'
saheid mee1· maakt t~tssen akkergrond 
en weide, zoals de m·oegere bekendmaking 
van 18 september 1970 zulks deed, niet 
tot gevolg heeft dat de paaht, die betrek
king heeft op j1'uitbomen zonde1· cle 
g1·ond, onder de toepassing van de 
paahtprijzenbepe1·king valt (1). 

4° Niet regelmatig gemotiveenl is de 
beslissing waarbij een vordering wm·dt 
aangenomen zonde1· dat wordt geantwoord 
op een bij conalusie regelmatig voo?'(le
dmgen ve1·weer van de tegenpa1·tij (2). 
(Art. 97 Grondwet.) 

(VROONEN, T. FOUWE S., 
VAN DE WINKEL EN FOUWE R.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vom1is, op 17 januari 1977 in hoger 
beroep gewezen door de Rechtbank van 
Eerste Aanleg te Hasselt ; 

Gelet op het arrest door het Hof op 
6 juni 1975 gewezen (3); 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 1319, 1320, 
1322 van het Burgerlijk Wetboek, 23, 
24, 26, ll38, 2°, van het Gerechtelijk 
Wetboek en 97 van de Grondwet, 

doordat het vonnis beslist dat op de 
verhuring van de boomgaard gelegen te 
Tongeren ter plaatse genaamd " Tongers
veld >>, groot 2 ha 75 a 5 ca, de wetgeving 
betreffende de beperking van de pacht
prijzen niet kan worden toegepast en 
dienvolgens de vordering van eiser tot 
pachtvermindering en tot terugbetaling 
van de vanaf 1965 teveel betaalde pacht 
afwijst en integendeel eiser veroordeelt 
om aan de verweerders 128.160 frank 
achterstallige pacht te betalen op grond : 

(1) Raadpi. cass., 27 september 1974 (A1•r, 
cass., 1975, biz. 128) en 19 september 1975 
(ibid., 1976, biz. 95); vgi. cass., 6 juni 1975 
(ibid., 1975, biz. 1064). 

(2) Cass., 3 maart 1978, sttpra, biz. 780, 
(3) A1•r. cass., 1975, biz. 1064. 

dat, volgens de verweerders, het aan
vankelijk vonnis van de vrederechter 
moet worden hervormd en de oorspron
kelijke eis moet worden afgewezen ; dat, 
zo men op grond van het ter zake tussen
gekomen cassatie-arrest aanvaardt dat 
voor de beide percelen, zowel « Tongers
veld " als << Zeedijken "• de pachtwet 
van toepassing is, dan nog client te worden 
onderzocht in welke mate naar tijd en 
omvang de uitzonderingswetten op de 
beperking van de pachtprijzen op deze 
percelen toepasselijk zijn ; dat voor de 
periode van 1965 tot 18 september 1970 
de wet van 20 januari 1961 zou gelden, 
die de pach-tprijs bepaalt op de waarde 
van 1939 maal 2; dat een expertise om 
zulks vast te stellen slechts op gissingen 
zou kunnen steunen en die wet dus niet 
toepasselijk is ; dat voor de periode van 
18 september 1970 tot 18 september 1975 
de wet van 4 november 1969 zou gelden; 
dat echter de verhuring van een boom
gaard en van fruitbomen niet voorzien 
is door het uitvoeringsbesluit van 18 sep
tember 1970 en derhalve deze wet even
min toepasselijk is, 

terwijl, ee1•ste onderdeel, de verweerders 
in hun conclusie na cassatie zich er 
uitdrukkelijk over akkoord verklaarden 
dat de pachtprijs van het '' Tongersveld " 
onder de pachtprijsreglementering viel 
en voor de toekomst diende te worden 
bepaald op het kadastraal inkomen 
vermenigvuldigd met coefficient 1,92 
vanaf 18 september 1970 en met 2,5 
vanaf 18 september 1975, zodat de 
verweerders geenszins concludeerden dat 
de oorspronkelijke eis moest worden 
afgewezen en het vonnis de bewijskracht 
van deze conclusie miskent (schending 
van de artikelen 1319, 1320 en 1322 van 
het Burgerlijk Wetboek); 

tweede onderdeel, eiser in zijn conclusie 
na cassatie uitdrukkelijk aanvoerde dat 
het vonnis van 15 januari 1974 van de 
Rechtbank van Eerste Aanleg te Ton
geren niet verbroken was geworden wat 
betreft de beslissing dat de verhuring 
van het " Tongersveld >> onder toepassing 
viel van de pachtreglementering en te 
dien opzichte gezag en kracht van 
gewijsde tegenover de verweerders had ; 
het vonnis op dit middel niet antwoordt 
(schending van artikel 97 van de Grand
wet); 

derde onderdeel, de partijen in laatste 
instantie voor de Rechtbanl~ te Hasselt 
geenszins in betwisting waren over het 
feit dat de verhuring van de boomgaard 
« Tongersveld " onder toepassing viel 
van de pachtprijsreglementering zoals 
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uitgevaardigd door de wet van 4 no
vember 1969, zodat het vonnis meer 
heeft toegekend dan werd gevraagd en 
zich over een niet betwist punt heeft 
uitgesproken (schending van artikelll38, 
2°, van het Gerechtelijk Wetboek); 

vierde ondm·deel, de door eiser in zijn 
verzoekschrift van 8 mei 1974 ingeroepen 
middelen geenszins tot voorwerp hadden 
het door hem bestreden vonnis van 
15 januari 1974 van de Rechtbank van 
Tongeren te doen verbreken in zoverre 
het beslist had dat de verhuring van het 
Tongersveld onder toepassing viel van de 
pachtprijsreglementering, zodat dit von
nis te dien opzichte niet is verbroken en 
het bestreden vonnis het gezag van 
gewijsde van het vonnis van 15 januari 
1974 en van het cassatiearrest van 6 juni 
1975 miskent (schending van de arti
kelen 23, 24, 25, 26 van het Gerechtelijk 
Wetboek, 1319, 1320 en 1322 van het 
Burgerlijk Wetboek) : 

Wat het eerste en het derde onderdeel 
betreft : 

Overwegende dat uit de laatste con
clusie van de verweerders voor de Recht
bank van Eerste Aanleg te Hasselt blijkt 
dat zij, met betrekking tot het perceel 
« Tongersveld ,, erkenden dat de pacht
prijs aan de pachtprijsreglementering 
was onderworpen ; dat voor de periode 
na 18 september 1970 de wettelijke 
pachtprijs het kadastraal inkomen ver
menigvuldigd met 1,92 bedroeg en 
sedert 18 september 1975 het kadastraal 
inkomen vermenigvuldigd met 2,50; 

Overwegende dat, door vast te stellen 
dat de verweerders de hervorming van 
het beroepen vonnis en de afwijzing van 
de oorspronkelijke vordering van eiser 
vragen en door deze vordering, welke 
strekte tot huuraanpassing en terug
betaling van het te veel betaalde voor 
voormeld perceel, te verwerpen, het 
vonnis de bewijskracht van de conclusie 
van de verweerders miskent en tevens 
artikel 1138, 2°, van het Gerechtelijk 
W etboek schendt ; 

Dat de onderdelen gegrond zijn ; 

Over het tweede middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 1, vervat in 
artikel I van de wet van 4 november 1969 
tot wijziging van de pachtwetgeving en 
van de wetgeving betreffende het recht 
van voorkoop ten gunste van huurders 
van landeigendommen, hetwelk afde
ling III van hoofdstuk II van titel VIII 
van boek III van het Burgerlijk W etboek 
vormt, 1, 2, vervat in artikel III (wet tot 

beperking van de pachtprijzen) van 
voormelde wet van 4 november 1969, 
14 van het koninklijk besluit van 
13 maart 1970 betreffende de provinciale 
pachtprijzencommissies, 1138, 3°, van 
het Gerechtelijk Wetboek, 97 van de 
Grondwet, littera IV (lees littera VI) van 
het bericht van 18 september 1975 gedaan 
door de Minister van Landbouw in 
uitvoering van de wet van 4 november 
1969, 

doordat het vonnis beslist dat de wet
geving betreffende de beperking van de 
pachtprijzen ter zake niet kan worden 
toegepast en dienvolgens de vordering 
van eiser tot pachtvermindering afwijst 
en integendeel eiser veroordeelt om aan 
de verweerders 128.160 frank achter
stallige pacht te betalen, op grand dat 
de wetgever in 1939 en ook in 1952 
geen enkele aandacht heeft gewijd aan 
de Speciale soort verhuring van fruit
boomgaarden; dat, zelfs in 1969, de 
wetgever het niet nodig scheen te achten 
uitdrukkelijk het lot te bepalen van 
dergelijke verhuringen ; dat volgens de 
wet van 4 november 1969 het kadastraal 
inkomen als criterium zou dienen hetwelk 
dan moest worden vermenigvuldigd met 
een nog door uitvoeringsbesluiten vast 
te stellen coefficient ; dat het uitvoerings
besluit van 18 september 1970 slechts 
akkergrond en weiden vermeldt, terwijl 
het uitvoeringsbesluit van 18 september 
1975 (ophoging van coefficienten) dit 
onderscheid niet maakt ; dat voor de 
periode van 18 september 1970 tot 
18 september 197 5 de wet van 4 november 
1969 geldt; dat echter de verhuring van 
een fruitboomgaard en fruitbomen alleen, 
niet kan worden teruggebracht tot een 
van de door het uitvoeringsbesluit be
oogde categorieen en er dus geen maxi
mum coefficient voor deze verhuringen 
is bepaald, 

terwijl, ee1·ste ondm·deel, het uitvoerings
besluit van 18 september 197 5 betreffende 
de beperking van de pachtprijzen geen 
onderscheid meer maakt naargelang de 
aard van de verpachte gronden, zodat 
de verhuring van de boomgaard en 
fruitbomen eveneens onder toepassing 
valt van de beperking van de pacht
prijzen (schending van artikel 1, vervat 
in artikel I, en 1, 2, vervat in artikel III 
van de wet van 4 november 1969, 14 van 
het koninklijk besluit van 13 maart 1970, 
en littera IV [lees VI] van het bericht 
van 18 september 1975) ; 

tweede onderdeel, de vordering van eiser 
eveneens strekte tot bepaling en vermin
dering van de pachtprijs na 18 september 
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197 5 en het vonnis minstens daarover 
geen uitspraak heeft gedaan (schending 
van artikel1138, 3°, van het Gerechtelijk 
Wetboek en 97 van de Grondwet) : 

Overwegende dat, nu het vonnis, wat 
betreft het perceel << Tongersveld », op 
het eerste middel wordt vernietigd, het 
thans besproken middel enkel belang 
vertoont met betrekking tot de op de 
fruitbomen van het perceel « Zeedijken » 
dragende pacht ; 

Wat het eerste onderdeel betreft : 

Overwegende dat, zoals blijkt uit de 
artikelen 2 en 3, vervat in artikel III van 
voormelde wet van 4 november 1969, 
de beperking van de pachtprijzen enkel 
wordt opgelegd voor de in pacht gegeven 
« gronden >> en « gebouwen ,, ; 

Overwegende dat, nu deze wet, die 
van het gemeen recht afwijkt, in restric
tieve zin dient te worden ge'interpreteerd, 
de omstandigheid dat de bekendmaking 
van 18 september 1975, gedaan in uit
voering van artikel 2, § 4, vervat in 
artikel III van voormelde wet, en van 
artikel 14 van het koninklijk besluit van 
13 maart 1970 betreffende de provinciale 
pachtprijzencommissies, geen onderscheid 
meer maakt, zoals de vorige bekend
making van 18 september 1970 dit wei 
deed, tussen akkergrond en weide, niet 
tot gevolg heeft dat de pacht, betrekking 
hebbende op fruitbomen zonder de 
grond, onder de toepassing van de pacht
prijzenbeperking valt ; 

Dat het onderdeel naar recht faalt ; 

W at het tweede onderdeel betreft : 

Overwegende dat, benevens de gekriti
seerde considerans, het vonnis oordeelt 
dat de vordering van eiser in haar geheel 
ongegrond is « bij gebreke van toepassing 
van de uitvoeringsbesluiten en wegens 
het gebrek van de bij name genoemde 
categorie van goederen waarover onder
havig geschil loopt >> ; 

Overwegende dat het vonnis zodoende 
uitspraak doet over de eis ook in zoverre 
hij de periode na 18 september 1975 
beoogde en zijn beslissing regelmatig 
motiveert; 

Dat het onderdeel niet kan worden 
aangenomen ; 

Over het derde middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 23, 24, 25, 26 
van het Gerechtelijk Wetboek, 1184, 
1319, 1320, 1322 van het Burgerlijk 
Wetboek, 29, vervat in artikel I van de 
wet van 4 november 1969 tot wijziging 

van de pachtwetgeving en van de 
wetgeving betreffende het recht van 
voorkoop ten gunste van huurders van 
landeigendommen, welke afdeling III 
van hoofdstuk II van titel VIII van 
hoek III van het Burgerlijk W etboek 
vormt, en 97 van de Grondwet, 

doordat het vonnis de pachtovereen
komst van 25 januari 1961 betrekkelijk 
de boomgaard ter plaatse « Tongersveld ,, 
en de bomen ter plaatse « Zeedijken » ten 
nadele van eiser verbreekt op grond : 
dat uit een weliswaar eenzijdige beschrij
ving van de pachtgoederen, die eiser 
echter niet weerlegt en waarover hij niet 
concludeert, een manifest gebrek aan 
elementair onderhoud en verzorging 
blijkt ; dat eiser alzo aan zijn contractuele 
verplichting van onderhoud te kort komt, 
hetgeen niet wordt betwist ; dat de vraag 
tot verbreking derhalve gegrond is, doch 
van de schade geen enkel bewijs wordt 
bijgebracht, 

te1·wijl, ee1•ste onderdeel, eiser in con
clusie staande hield dat het vonnis van 
15 januari 1974 van de Rechtbank van 
Tongeren de tegeneis tot verbreking 
wegens gebrek aan onderhoud had 
afgewezen en op dit punt niet was ver
broken geworden, zodat het gezag van 
gewijsde van dit vonnis zich aan de 
verweerders opdrong en hun tegeneis 
deels niet ontvankelijk en deels niet 
gegrond was ; dat het vonnis op dit 
middel niet antwoordt (schending van 
artikel 97 van de Grondwet); 

tweede onderdeel, de door eiser in zijn 
verzoekschrift tot cassatie van 8 mei 
1974 ingeroepen middelen geenszins tot 
voorwerp hadden het door hem bestreden 
vonnis van 15 januari 1974 van de 
Rechtbank te Tongeren te doen ver
breken in zoverre het had beslist dat de 
tegeneis van de verweerders tot ver
breking van de pacht niet ontvankelijk 
was voor het perceel « Zeedijken >> en 
ongegrond voor het perceel « Tongers
veld », zodat dit vonnis op dit punt niet 
is vernietigd en het bestreden vonnis 
het gezag van gewijsde van het vonnis 
van 15 januari 1974 en van het cassatie
arrest van 6 juni 1975 miskent (schending 
van de artikelen 23, 24, 25, 26 van het 
Gerechtelijk Wetboek, 1319, 1320 en 
1322 van het Burgerlijk Wetboek); 

derde onde1·deel, de pacht wegens de 
tekortkomingen van de pachter slechts 
kan worden ontbonden wanneer daardoor 
voor de verpachter schade ontstaat, en 
het vonnis zelf vaststelt dat er geen enkel 
bewijs van enige schade is ; deze motieven 
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de bestreden beslissing niet wettelijk 
rechtvaardigen (schending van artikel 2 
vervat in artikel I van de wet van 4 no
vember I969, ll84 van het Burgerlijk 
Wetboek en 97 van de Grondwet): 

W at het eerste onderdeel betreft : 

Overwegende dat eiser in conclusie 
liet gelden dat het vonnis van de Recht
bank van Eerste Aanleg te Tongeren 
kracht en alleszins gezag van gewijsde 
had bekomen in zoverre dit vonnis de 
tegeneis van de verweerders strekkende 
tot pachtverbreking wegens slecht onder
houd van de verpachte goederen niet 
ontvankelijk verklaart wat de fruitbomen 
van het perceel « Zeedijken >> betreft, en 
niet gegrond wat het perceel « Tongers
veld >> aangaat ; 

Overwegende dat het bestreden vonnis 
dit verweer van eiser niet beantwoordt ; 

Dat het onderdeel gegrond is ; 

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

doordat het vonnis eiser veroordeelt 
om aan de verweerders voor de periode 
van I juli I970 tot I975 inbegrepen een 
achterstallige pacht te betalen van 
I28.I60 frank, 

zonder te antwoorden op de door eiser 
genomen conclusie, waarin deze staande 
hield dat de verweerders een gedeelte 
van de gepachte goederen hadden ver
kocht zodat de pachtprijs eveneens in 
evenredigheid diende te worden ver
minderd: 

Overwegende dat eiser in conclusie 
aanvoerde dat de verweerders een ge
deelte van de verpachte goederen hadden 
verkocht, zodat de pachtprijs diende te 
worden verminderd met het gedeelte 
dat hem werd ontnomen ; dat hij de 
verkochte oppervlakten en de namen 
van de kopers opgaf ; 

Overwegende dat het vonnis dit ver
weer niet beantwoordt ; 

Dat het middel gegrond is ; 

Om die redenen, en zonder acht te 
slaan op het tweede en het vierde onder
dee! van het eerste middel, noch op het 
tweede en het derde onderdeel van het 
derde middel, welke tot geen ruimere 
cassatie kunnen leiden, vernietigt het 
bestreden vonnis, behalve in zoverre het 
beslist dat de pacht betreffende de fruit
bomen van het perceel « Zeedijken >> niet 
onder toepassing van de pachtprijzen
beperking valt ; beveelt dat melding van 
onderhavig arrest zal worden gemaakt 

op de kant van de gedeeltelijk ver
nietigde beslissing ; houdt de kosten 
aan en zegt dat de feitenrechter erover 
zal beslissen; verwijst de aldus beperkte 
zaak naar de Rechtbank van Eerste 
Aanleg te Turnhout, zitting houdend 
in hoger beroep. 

3I maart I978.- Ie kamer.- Voor
zitter, de H. de Vreese, raadsheer waar
nemend voorzitter. - Verslaggever, de 
H. Sury. - Gelijkluidende conclusie, 
de H. Ballet, advocaat-generaal. 
Pleiter, de H. Houtekier. 

1e KAMER.- 31 maart 1978. 

I 0 HOGER BEROEP.- BURGERLIJKE 
ZAKEN EN ZAKEN VAN KOOPHANDEL. -
TERMIJN. - HOGER BEROEP TEGEN 
EEN VONNIS TER ZAKE VAN FAILLISSE
MENT. - TERMIJN VAN VIJFTIEN 
DAGEN. 

2° VONNISSEN EN ARRESTEN. -
BURGERLIJKE ZAKEN EN ZAKEN VAN 
KOOPHANDEL,- VONNIS INZAKE FAIL
LISSEMENT.- BEGRIP. 

3° FAILLISSEMENT, GEREOHTE
LIJK AKKOORD EN FAILLISSE
MENTSAKKOORD. - VONNIS DAT 
UITSPRAAK DOET OVER DE TOELAAT
BAARHEID, BIJ FAILLISSEMENT, VAN 
HET VOORRECRT BEDOELD IN ARTI
KEL 20, 5°, VAN DE WET VAN I6 DECEM
BER 185I OP DE HERZIENING VAN RET 
RYPOTHECAIR STELSEL. - VoORRECRT 
VAN DE LEVERANOIER VAN MACHINES 
DIE NIET ONROEREND ZIJN GEWORDEN 
DOOR BESTEMMING OF INCORPORATIE. 
- BETWISTING DIE ENKEL BETREK
KING HEEFT OP DE BEKENDMAKING 
VOORGESCHREVEN BIJ ARTIKEL 546 
VAN RET WETBOEK VAN KOOPHANDEL. 
- VONNIS DAT UITSPRAAK DOET OVER 
DIE BETWISTING. - VONNIS GEWEZEN 
<< TER ZAKE VAN FAILLISSEMENT >>IN DE 
ZIN VAN ARTIKEL 465 VAN RET WET
BOEK VAN KOOPHANDEL. 

I 0 De termijn om hogm· beroep in te stellen 
tegen een vonnis gewezen ter zake van 
jaillissement bedraagt vijjtien dagen, 
te 1·ekenen van de betekening M'Van (I). 

(1) Cass., 18 januari 1974 (Arr. cass., 
1974, biz. 553); raadpl. cass., 14 november 
1958 (Bull. en Pas., 1959, I, 271). 
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(Art. 465 W.K. [wet van 18 april 
1851]; art. 2 G.W.) 

2o en 3o H et voorrecht van de verkoper van 
roerende goederen dat door artikel20, 5°, 
van de wet van 16 december 1851 op de 
he1"ziening van het hypothecait· stelsel 
is ingesteld ten vom·dele van de leveran
cie1" van machines, toestellen, ge1"eed
schappen en ander bedrijfsuit1"ustings
mate1"ieel gebTuikt in nijve1"heids-, 
handels- of ambachtelijke neringen, die 
nag in het bezit zijn van de schuldenaar 
en die niet on1"oe1"end zijn gewonlen 
doo1" bestemming of incot•poratie, komt 
in de regel niet voo1" enige bekendmaking 
in aanme1"king; in geval van faillisse
ment wm·dt dit voot'1"echt evenwel enkel 
gehandhaafd als het is bekendgemaakt, 
zoals zulks is voot•gescMeven bij a1"ti
kel 546 van het W etboek van Koophandel, 
en een betwisting die uitsluitend bet1"ek
king heeft op die bekendmaking vloeit 
dus voo1"t uit het faillissement en het 
vonnis dat uitspt·aak doet ove1" die 
betwisting is een vonnis " gewezen te1" 
zake van faillissement >>, in de zin van 
artikel 465 van het Wetboek van Koop
hanAzl (1}. 

(MR. SCHEEPERS A.-M. EN MR. SCHEEPERS 
J., q.q., T. PERSONENVENNOOTSCHAP 
MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID 
<e GEUSENS LAMBERT EN ARNOLD RE

MORQUES L.A.G. "·) 

ARREST. 

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

Over het middel afgeleid uit de 
schending van de artikelen 465, lid 1, 546 
(gewijzigd door de wet van 27 juli 1934 
en door artikel 2 van de wet van 29 juli 
1957) van boek III van het Wetboek 
van Koophandel (wet van 18 april 1851 
op het faillissement, de bankbreuk en 
het uitstel van betaling), 574 (inzonder
heid 574, 1o), 1051 van het Gerechtelijk 
Wetboek, 20 (inzonderheid 20, 5°, aan
gevuld door artikel 1 van de wet van 
29 juli 1957) van de wet van 16 december 
1851 op de herziening van het hypo
thecair stelsel en 97 van de Grondwet, 

doo1"dat het arrest, hoewel het hager 
beroep van verweerster gericht was 

(1) Raadpl. cass., 14 november 1958 (Bull. 
en Pas., 1959, I, 271) alsmede de noten 3 en 4, 
en 18 januari 1974 (Ar1•. cass., 1974, biz. 553). 

tegen een vonnis van de rechtbank van 
koophandel ter zake van faillissement en 
dit hoger beroep werd ingesteld na het 
verstrijken van de termijn van vijftien 
dagen, te rekenen van de betekening 
van het vonnis aan verweerster, dit 
hoger beroep niettemin toelaatbaar ver
klaart op de gronden : dat de uitzonder
lijke bepalingen betreffende het hoger 
beroep tegen vonnissen " in zake het 
faillissement " slechts betrekking hebben 
" op de geschillen die hun oorsprong 
vinden in de staat van het faillissement 
zelf en die niet hadden kunnen ontstaan 
zonder de faillietverklaring "• dat het ten 
deze weliswaar gaat om het betwisten 
van het bevoorrecht karakter van een 
in het faillissement ingediende schuld
vordering, doch deze betwisting over het 
al dan niet bevoorrecht karakter van de 
schuldvordering " ook had kunnen ont
staan bij samenloop van schuldeisers, 
zonder dat er een faillissement zou 
uitgesproken zijn "• 

tet·wijl, enerzijds, het geschil dat ten 
deze voor de rechtbank van koophandel 
werd gebracht betrekking heeft op de 
toelaatbaarheid, ten opzichte van het 
faillissement van de schuldenaar, van 
het voorrecht waarin artikel 20, 5°, van 
de wet van 18 december 1851 op de 
herziening van het hypothecair stelsel 
voorziet ten voordele van de verkoper 
van niet betaalde roerende goederen ; 
dit voorrecht, waarop verweerster aan
spraak maakt voor haar schuldvordering 
van de niet betaalde prijs van een kraan 
met motor, geleverd aan de thans in 
staat van faillissement verkerende ven
nootschap, bestaat door de enkele uit
werking van de wet die het instelt en, 
in beginsel, aan de andere schuldeisers 
in samenloop met de verkoper kan 
tegengeworpen worden, op de enkele 
voorwaarde dat de verkochte roerende 
goederen zich nog in het bezit van de 
schuldenaar bevinden; er van dit gemeen
rechtelijke stelsel evenwel wordt afge
weken door artikel 546 van het W etboek 
van Koophandel (wet van 18 april 1851 
op het faillissement, de bankbreuk en het 
uitstel van betaling) hetwelk, in geval van 
faillissement, de gevolgen van bedoeld 
voorrecht enkel aanneemt ten voordele 
van de leveranciers van machines, toe
stellen, gereedschap en ander bedrijfs
uitrustingsmateriaal, gebruikt in nijver
heids-, handels- of ambachtelijke onder
nemingen en mits de bijzondere vvijze 
van bekendmaking, welke het met dit 
doel bepaalt, wordt in acht genomen ; 
het naleven van deze wijze van bekend-
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making in het geding voor de rechtbank 
van koophandel door de curatoren van 
het faillissement (thans de eisers) precies 
werd betwist; derhalve, de verldaring 
van het arrest, luidens welke de betwis
ting over het al dan niet bevoorrecht 
karakter van de schuldvordering van 
verweerster « ook had kunnen ontstaan 
bij samenloop van schuldeisers, zonder 
dat er een faillissement zou zijn uitge
sproken ,, de normale gevolgen miskent 
van het bij voormeld artikel 20, 5°, 
bepaalde voorrecht en van het derogatoir 
karakter van artikel 546 van het W etboek 
van Koophandel (wet op het faillisse
ment, de bankbreuk en het uitstel van 
betaling), hetwelk de toelaatbaarheid 
van dat voorrecht in geval van faillisse
ment beperkt en speciaal regelt, en het 
arrest, waarvan de beslissing op zulke 
naar recht verkeerde stelling is gesteund, 
aldus beide wetsbepalingen schendt ; 

te1·wijl, andetzijdB, ter zake van fail
lissement, in de zin van artikel 465, lid 1, 
van het W etboek van Koophandel is 
geveld, elk vonnis waarbij uitspraak 
wordt gedaan over vraagstukken die 
voortspruiten uit het faillissement of 
waarvan de oorzaak aan het faillissement 
inherent is ; zulks hier het geval is voor 
het beroepen vonnis, nu het opgeworpen 
geschil ten deze aan de staat van fail
lissement inherent is; derhalve het arrest 
dat, om de hierboven gekritiseerde 
redenen, het hoger beroep toelaatbaar 
verklaart, hoewel dit door verweerster 
werd ingesteld na het verstrijken van 
de termijn van vijftien dagen te rekenen 
van de betekening van het vonnis waarin 
door voormeld artikel 465 is voorzien, 
aldus deze wetsbepaling schendt tegelijk 
met alle andere vooraan in het middel 
aangeduide wetsbepalingen : 

Overwegende dat, luidens artikel 465 
van het W etboek van Koophandel, 
de vonnissen waartegen het hoger beroep 
binnen vijftien dagen na de betekening 
moet worden ingesteld, de vonnissen 
zijn << gewezen ter zake van faillisse
mentll; 

Overwegende dat de door voormeld 
artikel 465 bedoelde vonnissen << gewezen 
ter zake van faillissement ,, de vonnissen 
zijn die uitspraak doen over vraagstukken 
die voortspruiten uit het faillissement ; 
dat door dit artikel niet zijn bedoeld 
betwistingen die een oorzaak hebben 
welke onafhankelijk is van de wetgeving 
op het faillissement of van de staat van 
faillissement, en die ook buiten het 
faillissement kunnen ontstaan ; 

Overwegende dat de vraag, die het 

beroepen vonnis moest oplossen, was 
te weten of de door verweerster in het 
faillissement van de personenvennoot
schap met beperkte aansprakelijkheid 
J ozef Bollen ingediende schuldvordering, 
krachtens de bepalingen van artikel 546 
van de faillissementswet, het voorrecht 
van de verkoper van roerende goederen 
kon genieten en meer bepaald, in dit 
opzicht, of verweerster een eensluidend 
verldaard afschrift van de factuur al dan 
niet binnen de vijftien dagen na de 
levering van de verkochte machine ter 
griffie van de rechtbank van koophandel 
had neergelegd ; 

Overwegende dat, krachtens voormeld 
artikel, het voorrecht van de verkoper 
van roerende zaken in geval van faillisse
ment niet wordt toegelaten, tenzij ge
durende vijf jaren te rekenen vanaf de 
levering, ten voordele van de leveranciers 
van machines, toestellen, gereedschap 
en ander bedrijfsuitrustingsmateriaal, ge
bruikt in nijverheids-, handels- of am
bachtelijke ondernemingen, en dit enkel 
voor zover de verkoper de in het artikel 
bepaalde bekendmaking van de factuur 
of van elke andere akte, waaruit de 
verkoop blijkt, binnen de vijftien dagen 
na de levering heeft verricht ; dat deze 
openbaarmaking en termijn worden op
gelegd, ongeacht of voormelde zaken al 
dan niet onroerend door bestemming of 
door incorporatie zijn geworden ; 

Overwegende dat dit stelsel grondig 
afwijkt van het gemeenrechtelijke stelsel 
van artikel 20, 5°, van de hypotheekwet, 
waarin het voorrecht van de verkoper 
van roerende zaken zonder enige tijds
beperking of publiciteit wordt toegelaten, 
op de enkele voorwaarde dat de verkochte 
goederen zich nog in het bezit van de 
schuldenaar bevinden en dat zij niet 
door bestemming of incorporatie on
roerend zijn geworden ; 

Overwegende dat, zo weliswaar in 
voormeld artikel evenals in de faillisse
mentswet een bijzondere regeling wordt 
getroffen voor de verkoper van machines, 
toestellen, gereedschap en ander bedrijfs
uitrustingsmateriaal, gebruikt in nijver
heids-, handels- of ambachtelijke onder
nemingen, deze bijzondere regeling van 
artikel 20, 5°, van de hypotheekwet 
echter, in tegenstelling met artikel 546 
van de faillissementswet, enkel toepassing 
vindt wanneer voormelde zaken door 
bestemming of incorporatie onroerend 
zijn geworden ; 

Overwegende dat daaruit blijkt dat 
de betwisting tussen de partijen uit het 
faillissement voortspruit, geen oorzaak 
heeft onafhankelijk van de wetgeving 
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op het faillissement of van de staat van 
faillissement en buiten het faillissement 
niet kon ontstaan ; 

Overwegende dat het arrest aldus niet 
wettelijk kon beslissen dat de termijn 
van hoger beroep niet deze was van 
artikel 465 van de faillissementswet, 
dooh die van artikel 1051 van het 
Gereohtelijk Wetboek; 

Dat het middel gegrond is ; 

Om die redenen, vernietigt het bestre
den arrest ; beveelt dat melding van 
onderhavig arrest zal worden gemaakt 
op de kant van de vernietigde beslissing ; 
houdt de kosten aan en zegt dat de feiten
reohter erover zal beslissen; verwijst 
de zaak naar het Hof van Beroep te 
Brussel. 

31 maart 1978.- 1e kamer.- Voor
zitter, de H. de Vreese, raadsheer waar
nemend voorzitter. - Verslaggever, de 
H. Sury. - Gelijkluidende conclusie, 
de H. Ballet, advooaat-generaal. 
Pleiters, de HH. A. DeBruyn en Hutzler. 

36 KAMER. - 3 april 1978, 

1° LOON.- BEGRIP. 

2° LOON. - BEGRIP. - EINDEJAARS
PREMIE. 

3° LOON. - RECHT OP LOON. 
EINDEJAARSPRElMIE. - BElDING IN 
DE ARBEIDSOVEREENKOMST. - DRAAG
WIJDTE. 

4° ARBEIDSOVEREENKOMST. -
HI:ERAROHIE VAN DE BRONNEN DER 
VERBINTENISSEN IN DE ARBEIDSBE
TREKKING. - GElBRUIK KAN NIElT 
AFWIJKEN VAN DEl ARBEliDSOVEREElN
KOMST. 

50 OVEREENKOMST.- GEBRUIK.
ARTIKELEN 1135 EN 1160 VAN HET 
BURGERLIJK WETBOEK. VooR
WAARDEN WAARONDER VAN GEBRUIK 
SPRAKE KAN ZIJN. 

(1) Cass., 20 april 1977 (A1'!'. cass., 1977, 
biz. 862) en 12 september 1977, en noot 2, 
supra, biz. 41. 

(2) Cass., 20 april 1977, waarvan sprake is 
in noot 1 ; raadpi. de conclusie van het 
openbaar ministerie die voor het geannoteerd 

6° LOON. - RElOHT OP LOON. - EINDE
JAARSPREMIE. - BEDING IN DE AR
BEIDSOVEREENKOMST DAT DE WERK· 
NEMER GEEN RECHT OP DE PREMIE 
HEEFT. - GEEN RECHT OP NOG NIET 
TOEGEKENDE PREMIE. 

7° ARBEIDSOVEREENKOMST. -BE
DIENDE. - 0PZEGGINGSVERGOEDING. 
- WETTEN BETREFFENDE HET BE
DIENDENCONTRACT, GElCOORDINEERD OP 
20 JULI 1955, ARTIKEL 20, TWEEDE LID. 
- DWINGENDE BEPALING TEN VOOR
DElLE VAN DE BEDIENDE. 

8° ARBEIDSOVEREENKOMST. -BEl
DIElNDE. - 0PZEGGINGSVERGOEDING. 

BEREKENING. TOEGEKENDE 
EINDEJAARSPREMIE KOMT IN AANMER
KING. 

1° Loon is de tegenp1·estatie van a1·beid die 
ter uitvoe1·ing van ee11 arbeidsovereen
komst wordt verricht ( 1). 

2° Eindejaa1·spremies, die aan de wm·k
nemers worden toegekend wegens te1· 
uitvoe1·ing van hun arbeidsovereenkomst 
ver1·ichte a1·beid, zijn loon (2). 

3° Partijen kunnen OVM'eenkomen dat de 
toekenning van eindejam·spremies tijdens 
de uitvoering van de arbeidsovereenkomst 
voor de werkgever geen verplichting 
inhoudt zulke premies ook in de toekomst 
toe te kennen en dat de werknemer 
derhalve daarop geen verkregen recht 
voor de toekomst kan doen gelden ; maar 
zulk beding heejt niet tot gevolg dat de 
eindejam·sp1·emies die de werkgeVM' aan 
zijn werknemers reeds toegekend heeft, 
geen loon zijn. 

4° Het gebruilc kan niet ajwijlcen van een 
uitdrukkelijk beding van de m·beids
overeenkomst. (Art. 5 wet van 5 decem
ber 1968.) 

5° Het gebruik is geen aanvullende bran 
van verbintenissen, wanneer de overeen
lcomst, zij het impliciet, het gebruik 
als zodanige bran heeft geweerd (3). 
(Artt. 1135 en 1160 B.W.) 

6° W anneer in de arbeidsove1·eenkomst is 
bedongen dat de werknemer geen recht op 
een eindejaarspremie heejt, kan de 
werknemer die ontslagen w01·dt, geen 

arrest is verschenen in Rechtskundig Weekblad, 
1977-1978, koi. 2441, alsmede cass., 18 decem
ber 1974 (A1'1'. cass., 1975, biz. 460). 

(3) Raadpl. cass., 29 maart 1976 (AI'?', 
cass., 1976, biz. 874). 
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aanspraak maken op de premie die op 
het ogenblik van de beeindiging van de 
arbeidsovereenkomst nog niet was toe
gekend. 

7° Artikel 20, tweede lid, van de wetten 
bet1·ejjende het bediendencontract, ge
coordineerd op 20 juli 1955, luidens 
hetwelk de opzeggingsvm·goeding niet 
alleen de wedden, maar ook de verdiensten 
ve1·worven krachtens de overeenkomst 
behelst, is een dwingende wetsbepaling, 
waarvan bij overeenkomst niet kan 
worden afgeweken in het nadeel van de 
bedienden ( 1). 

8° De eindejaarspremie die v66r het ontslag 
van de bediende is toegekend, komt in 
aanmerking voor de berekening van de 
opzeggingsvergoeding. (Art. 20, tweede 
lid, wetten betreffende het bedienden
contract, gecoordineerd op 20 juli 
1955.) 

(NAAMLOZE VENNOOTSOHAP 

«BLUE BELL "• T. VAN BEROKELAER.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 16 januari 1976 door het 
Arbeidshof te Brussel gewezen ; 

Over het eerste en het tweede middel 
samen, afgeleid, 

het eerste, uit de schending van de 
artikelen 931, 932, 1134, 1135, 1160 van 
het Burgerlijk W etboek, 5, inzonderheid 
eerste lid, 20 van de op 20 juli 1955 
gecoordineerde wetten betreffende het 
bediendencontract, voornoemde arti
kelen 5 en 20 respectievelijk gewijzigd 
door de wet van 5 december 1968 en 
door de wet van 21 november 1969, 51 
van de wet van 5 december 1968 betref
fende de collectieve arbeidsovereen
komsten en de paritaire comites en 97 
van de Grondwet, 

do01·dat, hoewel ze had Iaten gel
den dat een eindejaarspremie van 
130.000 frank, die zij aan verweerder 
had toegestaan hoven zijn overeen
gekomen loon, geen bezoldiging was 
geweest, vermits de clausule in zijn 
arbeidsovereenkomst bepaalde dat de 
supplementen die zij aan de bediende 
mocht toekennen, niet zullen beschouwd 
worden als deel uitmakend van het 
overeengekomen salaris noch als een 

(1) Raadpl. cass., 8 oktober 1975 (A1•r. 
cass., 1976, biz. 166). 

verkregen recht voor de volgende jaren, 
noch als basis voor de berekening van 
de opzeggingsvergoeding, eiseres niette
min wordt veroordeeld om aan ver
weerder te betalen a) om een einde te 
hebben gesteld aan zijn arbeidsovereen
komst op 22 november 1973, een opzeg
gingsvergoeding waarbij rekening ge
houden wordt met voormelde eindejaars
premie ; b) ter bevestiging van de 
beslissing van de eerste rechter, de som 
van 119.130 frank, zijnde de premie voor 
1973, pro 1·ata van de duur van zijn 
prestaties gedurende dit jaar, 

en doordat, om het verweer van eiseres 
te verwerpen, afgeleid uit hetgeen uit
drukkelijk door de partijen werd overeen
gekomen, met name dat de premie geen 
deel zou uitmaken van het salaris, het 
arbeidshof, door te verwijzen naar de 
motieven van de eerste rechter, oordeelt: 
" dat een overeenkomst stilzwijgend kan 
gewijzigd worden door het gebruik " ; 
dat ten deze dit gebruik in het leven 
werd geroepen door het feit dat eiseres 
de premie geregeld stortte en dat deze, 
ondanks het variabele karakter van haar 
bedrag, functie was van de winsten, 
hetgeen volstond om haar te doen voor
komen, niet als een vrijgevigheid, doch 
als loon, dat de tegenprestatie was voor 
de geleverde arbeid, en aldus verworven 
werd in verhouding tot de geleverde 
prestaties p1·o rata temporis en, volgens 
de eigen motivering van het arrest, « dat 
gei'ntimeerde (thans eiseres) daarenboven 
uit het oog verlies dat de gewoonte zou 
ontstaan zijn tijdens het verloop van het 
contract en dat het een verplichting is 
geworden, hoewel tussen partijen in den 
beginne overeengekomen was dat alle 
toelagen niet als salaris zouden beschouwd 
worden ; dat de opzeggingsvergoeding 
niet alleen dient berekend te worden 
op het brutoloon, maar ook op alle 
voordelen die uit de arbeidsovereenkomst 
vloeien "• 

terwijl, in de arbeidsrelaties tussen 
werkgevers en werknemers en om het 
salaris te bepalen, de individuele ge
schreven overeenkomst de voorkeur ge
niet op het gebruik als bron van verbinte
nissen ; daaruit voortvloeit dat het 
gebruik, door het enkele feit van zijn 
bestaan of van zijn totstandkoming, 
geenszins een wijziging kan aanbrengen 
in de individuele geschreven overeen
komst waarbij, zoals in onderhavig geval, 
de partijen hebben beslist dat alle door 
de werkgever toegekende voordelen buiten 
het overeengekomen loon, hiervan geen 
deel zullen uitmaken ; door te beslissen 
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dat het bestaan of het ontstaan van een 
gebruik een wijziging heeft teweeg
gebracht in hetgeen de arbeidsovereen
komst bepaalt, en door aan de eindejaars
premie een juridisch karakter toe te 
kennen, dat verschilt van datgene door 
de partijen eraan gehecht, de feiten
rechters de hierarchie van de bronnen 
van verbintenissen in de arbeidsrelaties 
tussen werkgevers en werknemers mis
kennen (schending van de artikelen ll35 
en 1160 van het Burgerlijk W etboek, 5, 
eerste lid, van de wetten betreffende 
het bediendencontract, gewijzigd bij de 
wet van 5 december 1968, en 51 van de 
wet van 5 december 1968), de bindende 
kracht van de arbeidsovereenkomst 
tussen de partijen, in het bijzonder haar 
bepaling, waarvan het bestaan door de 
feitenrechter erkend wordt, volgens welke 
toelagen geen deel uitmaken van het 
salaris, n1.iskennen (schending van arti
kel ll34 van het Burgerlijk Wetboek), 
evenals het principe volgens hetwelk de 
opzeggingsvergoeding enkel de voordelen 
omvat die verworven zijn krachtens de 
overeenkomst (schending van artikel 20 
van de wetten betreffende het bedienden
contract, gewijzigd door de wet van 
21 november 1969), alsmede het karakter 
van vrijgevigheid van het toegekende 
voordeel, dat geen deel uitmaakt van het 
salaris (schending van de artikelen 931 
en 932 van het Burgerlijk Wetboek); 
de feitenrechter zijn beslissing niet op 
regelmatige wijze motiveert (schending 
van artikel 97 van de Grondwet) : 

het tweede, uit de schending van de 
artikelen 931, 932, ll34, ll35, ll60 van 
het Burgerlijk Wetboek, 5, inzonderheid 
eerste lid, 20 van de op 20 juli 1955 
gecoi::irdineerde wetten betreffende het 
bediendencontract, voornoemde arti
kelen 5 en 20 respectievelijk gewijzigd 
door de wetten van 5 december 1968 en 
21 november 1969, 51 van de wet van 
5 december 1968 betreffende de collec
tieve arbeidsovereenkomsten en de pari
taire comites en 97 van de Grondwet, 

doonlat, door - ondanks de clausule 
in de overeenkomst van verweerder, 
waarbij bepaald wordt dat elk scipple
ment dat hem zou worden toegekend 
boven het vaste salaris, geen deel zal 
uitmaken van dit salaris, en hem geen 
enkel verworven recht zal bezorgen in 
de toekomst - niettemin te beslissen 
dat de eindejaarspremie die hem werd 
toegekend, geen vrijgevigheid is doch 
wel loon dat in aamnerking komt voor 
de berekening van de opzeggingsvergoe
ding, en dat verweerder de mogelijkheid 

geeft een premie te vragen voor 1973, 
p1·o 1·ata de duur van zijn prestaties 
gedurende dat jaar, bij wege van verwij
zing naar de motieven van de eerste 
rechter en met eigen motivering, het 
arbeidshof hoofdzakelijk steunt op het 
feit dat deze premie aan verweerder werd 
toegekend krachtens een gebruik, omdat, 
zelfs zonder dat het bedrag ervan vast 
was, zij niettemin « in fcmctie stond van 
de winsten ,, zoals de werkgever het 
toegeeft, en dat het « volstaat dat de 
premie naar een vast criterium bepaald 
wordt, bijvoorbeeld een economisch zoals 
ten deze in verhouding tot de winsten ,, 

terwijl het feit dat de werkgever, 
boven het overeengekomen loon, een 
voordeel toekent, zoals een eindejaars
premie, geen gebruik kan uitmaken dat 
de betaling van deze premie verplicht 
maakt en dat, bijgevolg, aan deze premie 
het karakter van loon geeft, tenzij onder 
de voorwaarde, onder meer, dat het 
bedrag ervan, al staat het niet vast, 
dan toch bepaalbaar is volgens een 
objectieve berekening; dergelijke voor
waarde ten deze niet vervuld is omtrent 
het voordeel, waarvan enkel vaststaat 
dat het in functie stond van de winsten 
van de werkgever, vermits dergelijke 
vaststelling het niet mogelijk maakt het 
bedrag ervan te bepalen, doch integendeel 
het afhankelijk stelt van de vrijgevigheid 
van de werkgever ; de feitenrechters 
aldus, door louter op basis van voor
noemde vaststelling te beslissen dat de 
kwestieuze premie uitbetaald werd krach
tens het gebruik, het wettelijk begrip 
gebruik miskennen (schending van de 
artikelen ll35, ll60 van het Burgerlijk 
Wetboek, 5 van de wetten betreffende 
het bediendencontract, gewijzigd door 
de wet van 5 december 1968, en 51 van 
de wet van 5 december 1968), evenals 
de bindende kracht van de overeenkomst 
waarvan zij het bestaan erkennen (scherr
ding van artikel ll34 van het Burgerlijk 
Wetboek), alsmede de regel dat de 
opzeggingsvergoeding enkel de voordelen 
omvat die verworven werden krachtens 
de overeenkomst (schending van arti
kel 20 van de wetten betreffende het 
bediendencontract) alsook de aard van 
vrijgevigheid van het voordeel, dat geen 
deel uitmaakt van het salaris (schending 
van de artikelen 931 en 932 van het 
Burgerlijk Wetboek); bijgevolg de beslis
sing niet op regelmatige wijze is gemoti
veerd (schending van artikel 97 van de 
Grondwet): 

Overwegende dat loon de tegen
prestatie is van arbeid die ter uitvoering 
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van een arbeidsovereenkomst wordt ver
richt ; dat het recht op deze tegen
prestatie op zichzelf niet kenmerkend is 
voor het begrip loon maar slechts het 
noodzakelijk gevolg van het verrichten 
van arbeid krachtens de arbeidsovereen
komst ; dat het onverenigbaar is met het 
wezen van de arbeidsovereenkomst en 
met het begrip loon te bedingen dat geen 
recht op loon bestaat, in zoverre het gaat 
om voordelen die worden toegekend als 
tegenprestatie voor ter uitvoeri:ng van 
een arbeidsovereenkomst verrichte ar
beid; 

Overwegende dat eindejaarspremies, 
die aan de werlmemers worden toegekend 
wegens ter uitvoering van hun arbeids
overeenkomst verrichte arbeid, evenals 
gelijksoortige of daarmee vergelijkbare 
voordelen, zoals kerstgratificaties, een 
dertiende maand of produktiviteitspre
mies, derhalve loon zijn ; dat deze 
voordelen niet kunnen worden beschouwd 
als een gift of een andere liberaliteit ; 
dat, zo de werkgever enig voorbehoud 
maakt omtrent de toekem1.ing van zo
danige voordelen, dit voorbehoud aileen 
betrekking kan hebben op de toekenning . 
of de omvang ervan in de toekomst ; 

Overwegende dat, opdat eindejaars
premies en soortgelijke voordelen onder 
het begrip loon zouden vailen, niet vereist 
is dat de toekenning ervan door de 
partijen bedongen is of dat de werkgever 
daartoe een eenzijdige verbintenis heeft 
aangegaan of verplicht is ingevolge de 
wet, een coilectieve arbeidsovereenkomst 
of een gebruik ; 

Overwegende dat de partijen weliswaar 
kunnen overeenkomen dat de toekenning 
van eindejaarspremies of soortgelijke 
voordelen tijdens de uitvoering van de 
arbeidsovereenkomst voor de werkgever 
geen verplichting inhoudt zulke voor
delen ook in de toekomst toe te kennen 
en dat de werlmemer derhalve daarop 
geen verworven recht voor de toekomst 
kan doen gelden ; dat zulk heeling echter 
niet tot gevolg heeft dat de eindejaars
premies die de werkgever werkelijk reeds 
aan zijn werlmemer heeft toegekend, 
geen loon zijn ; 

Overwegende dat eiseres, blijkens de 
stukken waarop het Hof vermag acht te 
slaan, aanvoerde dat de eindejaars
premies geen loon waren en zich des
aangaande beriep op artikel 4, derde lid, 
van de arbeidsovereenkomst luidende 
als volgt : « Toelagen onder welke vorm 
ook, die de vennootschap zou toekennen, 
zuilen niet beschouwd worden als deel
uitmakend van het overeengekomen 

salaris, noch als een verkregen recht voor 
de volgende jaren noch als basis voor de 
berekening van een opzeggingsvergoe
ding >>; 

Overwegende dat de beslissing dat de 
aangehaalde uitdrukkelijke clausule van 
de arbeidsovereenkomst door een zo
genaamd gebruik werd gewijzigd en 
opgeheven, benevens de hierarchic van 
de bronnen van de verbintenissen in de 
arbeidsbetrekkingen tussen werkgevers 
en werknemers zoals vastgesteld door 
artikel 51 van de wet van 5 december 
1968, ook de artikelen 1135 en 1160 van 
het Burgerlijk Wetboek schendt, krach
tens welke bepalingen het gebruik nooit 
een aanvullende bron van verbintenissen 
is, wanneer de overeenkomst, zij het ook 
impliciet zoals ten deze, het gebruik als 
zodanige bron heeft geweerd ; 

Overwegende dat dienvolgens de in de 
middelen aangehaalde redengeving van 
het arrest en van het beroepen vonnis 
de beslissing niet wettig verantwoordt 
dat verweerder recht heeft op de einde
jaarspremie voor 1973, die op het 
ogenblik van de bee:incliging van de 
arbeidsovereenkomst nog niet was toe
gekend; 

Dat het eerste middel, wat deze 
beslissing betreft, gegrond :is ; 

Overwegende dat, in zoverre het 
arbeidshof de v66r het ontslag reeds 
toegekende eindejaarspremie in aan-

. merking neemt voor de berekening van 
de opzeggingsvergoeding, het de beslis
sing onder meer laat steunen op artikel 20, 
tweede lid, van de gecoord:ineerde wetten 
betreffende het becliendencontract, dat 
luidt : « de vergoeding wegens opzegging 
behelst niet aileen de wedden, maar ook 
de verdiensten verworven krachtens de 
overeenkomst >> ; dat van deze dwingende 
wetsbepaling niet bij overeenkomst kan 
worden afgeweken in het nadeel van de 
werlmemer; 

Overwegende dat, nu de toegekende 
eindejaarspremie door de werknemer 
verworven is ;,vegens ter uitvoering van 
zijn arbeidsovereenkomst verrichte ar
beid, deze premie in aamnerking komt 
voor de berekening van de opzeggings
vergoeding ; 

Overwegende dat het arrest, door eigen 
motieven en door overne1ning van de 
redengeving van de eerste rechter, vast
stelt dat een eindejaarspremie regelmatig 
werd uitbetaald en dat het bedrag ervan 
niet wordt betwist ; 

Dat deze vaststeilingen volstaan om 
de beslissing te verantwoorden dat de. 
eindejaarspremie in aanmerking moet, 
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komen voor de berekening van de opzeg
gingsvergoeding ; 

Dat de middelen, zelfs in zoverre zij 
gegrond zijn, geen invloed op de wettig
heid van deze beslissing kunnen hebben 
en derhalve te dien aanzien, bij gebrek 
aan belang, niet ontvankelijk zijn ; 

Over het derde middel, afgeleid uit de 
schending van het algemeen rechtsprin
cipe dat de rechter verbod oplegt meer 
toe te kennen dan hetgeen werd gevorderd 
en van de artikelen 1138, inzonderheid 
tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek, 
1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk 
Wetboek, 

doordat, na te hebben vastgesteld dat 
verweerder een opzeggingsvergoeding 
eiste, vastgesteld op basis van een 
opzegging van 24 maanden en van een 
maandloon van 73.011 frank, zijnde in 
totaal 1.752.264 frank, « waarop betaald 
590.960 frank en 162.506 frank n, en dat 
eiseres vroeg dat het saldo van deze 
vergoeding, zoals zij door de eerste 
rechter was toegekend, zou herleid worden 
van 285.172 frank tot 162.508 frank, 
bedrag dat zij verklaarde te hebben 
betaald, het arrest beslist dat de vergoe
ding moet worden berekend op basis van 
een opzeggingstermijn van achttien 
1naanden en van een maandloon van 
73.011 frank, hetzij in totaal 1.314.198 
frank, bedrag dat aan verweerder wordt 
toegekend, 

terwijl het arrest, door eiseres te 
veroordelen tot betaling van het gehele 
bedrag van 1.314.198 frank en voor zover 
het geen aftrek doet van de sommen van 
590.960 frank en van 162.506 frank, meer 
toekent dan gevraagd werd, aldus het 
voormelde algemeen rechtsprincipe 
schendt, alsmede artikel 1138, inzonder
heid tweede lid, van het Gerechtelijk 
Wetboek, en daarenboven de bewijs
kracht miskent van de conclusies door 
eiseres en verweerder neergelegd in 
hoger beroep, in zoverre deze het arbeids
hof erom verzochten tot deze aftrekking 
over te gaan : 

Overwegende dat, blijkens de vermel
dingen van het arrest zelf, verweerder, 
bij het opgeven van het bedrag van zijn 
eis voor het arbeidshof, aanmerkte 
« waarop betaald 590.960 frank en 
162.506 frank n, terwijl eiseres aan haar 
kant liet gelden dat zij « reeds het bruto
bedrag van 162.508 frank had betaald , ; 

Overwegende dat, bij het vaststellen 
van de door eiseres aan verweerder te 
betalen opzeggingsvergoeding, het ar
beidshof niettemin geen aftrek doet van 

de reeds betaalde sommen van 590.960 
frank en van 162.506 of 162.508 frank; 

Dat het middel, in zoverre het de 
schending aanvoert van het algemeen 
rechtsprincipe en van artikel 1138 van 
het Gerechtelijk Wetboek, gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt het bestre
den arrest in zoverre het enerzijds 
eiseres veroordeelt tot betaling van de 
eindejaarspremie van 119.130 frank voor 
het jaar 1973 en anderzijds, bij de 
veroordeling tot betaling van de opzeg
gingsvergoeding van 1.314.198 frank, 
nalaat de sommen van 590.960 frank en 
van 162.506 frank of 162.508 frank af te 
trekken ; 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 en zegt dat erover 
door de feitenrechter zal worden beslist ; 
verwijst de aldus beperkte zaak naar het 
Arbeidshof te Antwerpen. 

3 april 1978. - 38 kamer. - Voor-
zitter, de H. Naulaerts, raadsheer waar

.nemend voorzitter. - Ve1•slaggever, de 
H. Chatel. - Gelijkluidende conclusie, 
de H. Lenaerts, advocaat-generaal. -
Pleiters, de HH. Biitzler en De Baeck. 

38 KAMER. - 3 april 1978. 

(TWEE ARRESTEN.) 

1° LOON. -BEGRIP. 

2° LOON.- BESCHERMING.- EINDE
JAARSPREMIE.- LOON IN DE ZIN VAN 
DE WET VAN 12 APRIL 1965. 

3° LOON. - BESOHERMING. - PRO· 
GRAMMATIEPREMIE. - LOON IN DE ZIN 
VAN DE WET VAN 12 APRIL 1965. 

4° SOCIALE ZEKERHEID. - WERK· 
NEMERS. - EINDEJAARSPREMIE. -
LOON WAAROP DE BIJDRAGEN MOETEN 
WORDEN BEREKEND. 

5° SOCIALE ZEKERHEID.- WERK· 
NEMERS.- PROGRAMMATIEPREMIE.
LOON W AAROP DE BIJDRAGEN MOETEN 
WORDEN BEREKEND. 

1° Loon is de tegenprestatie van arbeid 
die ter uitvoering van een arbeidsover-
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eenkomst wordt verricht (1). (Eerste en 
tweede zaak.) 

2° Eindejaarspremies, die aan werknemers 
worden toegekend wegens ter uitvoering 
van hun arbeidsovereenkomst verrichte 
arbeid, zijn loon in de zin van wrtikel 2 
van de wet van 12 april 1965 betreffende 
de besche1·ming van het loon dm· wm·k
neme1'S (2). (Eerste zaak.) 

3° Programmatiepremies, die aan wm·k
nemers worden toegekend wegens ter 
uitvoering van hun arbeidsovm·eenkomst 
verrichte arbeid, zijn loon in de zin 
van artikel 2 van de wet van 12 ap1·il 
1965 betreffende de bescherming van 
het loon der werknemers (3). (Tweede 
zaak.) 

4° Eindejaarspremies, die aan wm·knemers 
worden toegekend wegens ter uitvoering 
van hun a~·beidsovereenkomst verrichte 
arbeid, zijn loon dat in aan;me1'king 
komt voo1' de berekening van de sociale
zekm·heidsbijdragen (4). (Art. 14 wet 
van 27 juni 1969.) (Eerste zaak.) 

5° Programmatiepremies, die aan wm·k
neme1'S worden toegekend wegens te1' 
uitvoering van hun arbeidsovereenkomst 
Ve1'richte a1·beid, zijn loon dat in aan
merking komt voor de bm·ekening van de 
sociale-zekerheidsbijdragen (5). (Art. 14 
wet van 27 juni 1969.) (Tweede zaak.) 

Eerste zaak. 

(RIJKSDIENST VOOR MAATSCHAPPELIJKE 
ZEKERHEID, T. NAAMLOZE VENNOOT· 
SCHAP « SOCIETE FRANCO-BELGE DES 
LAMINOffiS ET TREFIL:ERIES D 'ANVERS • 
LAMITREF ».) 

ARREST. 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 6 april 1977 door het Arbeids
hof te Antwerpen gewezen ; 

Over het middel afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 2 van de wet van 
12 april 1965 betreffende de bescherming 

(1) (2) (3) (4) en (5) Cass., 20 april 1977 
(A?'?', cass., 1977, biz. 41), met conciusie 
van het openbaar ministerie in J ou1·nal des 
tribunaux du t?·avail, 1977, biz. 180, en in 
Reahtskundig Weekblad, 1977-1978, koi. 1871. 
Raadpi. ook het voorgaand arrest, biz. 872. 

van het loon der werknemers, 14, §§ 1 en 
2, van de wet van 27 juni 1969 tot 
herziening van de besluitwet van 28 de
cember 1944 betreffende de maatschap
pelijke zekerheid der arbeiders, 3 van de 
wet van lO maart 1900 op de arbeids
overeenkomst, gewijzigd bij artikel 62 
van de wet van 5 december 1968, 5 van 
de bij koninklijk besluit van 20 juli 1955 
gecoi.irdineerde wetten betreffende het 
bediendencontract, gewijzigd bij arti
kel 62 van de wet van 5 december 1968, 
893, 894, 901, 902, 1107, 1134, 1135, 1136 
van het Burgerlijk Wetboek en 97 van de 
Grondwet, 

doo1'dat het arrest eisers vorderingen, 
die ertoe strekten verweerster te doen 
veroordelen tot betaling van bijdragen 
voor sociale zekerheid, bijdrageopslagen 
en verwijl:intresten, verschuldigd op de 
aan haar personeel uitbetaalde vergoe
dingen of eindejaarspremies, niet gegrond 
verklaart hoewel het vaststelt dat de 
kwestieuze vergoedingen of premies regel
matig werden uitbetaald voor elk van de 
jaren 1971, 1972, 1973 en 1974 ter 
uitvoering van een beslissing van de 
voorzitter, beheerder-directeur-generaal, 
van de verwerende onderneming, dat deze 
voordelen werden toegekend aan alle 
werklieden die meer dan drie maanden 
dienst hadden en dat de kennisgeving 
van de beslissingen tot toekenning en 
van het bedrag daarvan mondeling werd 
gedaan door voormelde voorzitter, be
heerder-directeur-generaal, in het bijzijn 
van de vakbondssecretarissen en de 
vakbondsafgevaardigden van het bedrijf 
die de beslissing bekend maakten aan de 
andere werklieden, 

en doordat niettegenstaande deze con
stateringen, het arrest eisers vorderingen 
afwijst op grond : dat kwestieuze vergoe
dingen of premies noch in een individuele, 
noch in een collectieve arbeidsovereen
komst waren bepaald, noch verschuldigd 
waren ingevolge een arbeidsreglement 
of enige andere algemeen bindende 
regeling of dienstorder ; dat ze werden 
uitbetaald tegen ondertekening door de 
werknemers van een verklaring waarin 
zij erkenden dat deze toekenning een 
uitzonderlijke gratificatie was, toege
wezen voor het lopende jaar zonder dat 
ze een verworven recht uitmaakte noch 
belofte voor de toekomst; dat, opdat 
voordelen als loon kunnen worden be
schouwd, artikel 2 van de wet van 
12 april 1965 vereist dat de werknemer 
erop een afdwingbaar recht heeft ; dat 
ten deze eiser tevergeefs de afdwingbaar
heid van dit recht wil laten steunen op 
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een gebruik als omschreven in artikelll39 
van het Burgerlijk W etboek, of op een 
lange praktijk in de onderneming, die 
de kenmerken van een gebruik heeft 
aangenomen, of op een eenzijdige ver
bintenis vanwege de werkgever ; dat geen 
van deze omstandigheden zijn bewezen 
en de werkgever ook niet op grand van 
enige andere rechtsbron tot betaling van 
kwestieuze vergoedingen of premies zou 
kunnen gedwongen worden, zodat deze 
vergoedingen of premies als « vrijgevig
heid " dienen beschouwd te worden 
waarop eiser geen bijdragen kan heffen, 

teTwijl, enerzijds, nu cc loon " de tegen
prestatie is voor arbeid dieter uitvoering 
van een arbeidsovereenkomst wordt ver
richt, het recht op deze tegenprestatie op 
zichzelf niet kenmerkend is voor het 
begrip loon maar slechts het noodzakelijk 
gevolg is van het verrichten van arbeid 
krachtens de arbeidsovereenkomst ; het 
dan ook onverenigbaar is met het wezen 
van de arbeidsovereenkomst en met het 
begrip loon te bedingen dat geen recht 
op loon bestaat in zoverre het gaat om 
voordelen die worden toegekend als 
tegenprestatie voor ter uitvoering van 
een arbeidsovereenkomst verrichte 
arbeid, daar gelijksoortige voordelen 
loon zijn in de zin van artikel 2 van de wet 
van 12 april 1965 en, overeenkomstig 
artikel 14 van de wet van 27 juni 1969, 
in aanmerking komen voor de berekening 
van de sociale zekerheidsbijdragen ; 
anderzijds, gelijksoortige voordelen niet 
kunnen worden beschouwd als een 
vrijgevigheid, zelfs indien enig voor
behoud wordt bedongen omtrent de 
toekenning van zodanige voordelen, welk 
voorbehoud aileen betrekking kan hebben 
op de toekenning of de omvang ervan in 
de toekomst ; waaruit volgt dat, door te 
beslissen, in de voormelde feitelijke 
omstandigheden en om de hiervoor 
aangeklaagde reclenen, dat cle kwestieuze 
vergoedingen of premies als vrijgevig
heclen en niet als cc loon " dienen be
schouwd te worden en dat eiser daarop 
geen sociale-zekerheidsbijdragen kan hef
fen, het arrest het begrip cc loon "• in de 
zin van de artikelen 2 van de wet van 
12 april 1965 en 14 van de wet van 
27 juni 1969, miskent (schending van 
de voormelde artikelen 2 en 14 en van de 
artikelen 3 van cle wet van 10 maart 1900, 
5 van de bij koninldijk besluit van 
20 juli 1955 gecoordineerde wetten, 1107, 
ll34, ll35, ll56 van het Burgerlijk 
Wetboek en 97 van cle Grondwet), en 
eveneens het wettelijk begrip cc vrijgevig
heid" (schending van de artikelen 893, 

894, 901 en 902 van het Burgerlijk 
Wetboek): 

Overwegende dat loon de tegenpres
tatie is van arbeid die ter uitvoering van 
een arbeiclsovereenkomst wordt verricht ; 
dat het recht op deze tegenprestatie op 
zichzelf niet kenmerkend is voor het 
begrip loon maar slechts het noodzakelijk 
gevolg van het verrichten van arbeid 
krachtens de arbeidsovereenkomst; dat 
het onverenigbaar is met het wezen van 
de arbeidsovereenkomst en met het 
begrip loon te bedingen dat geen recht 
op loon bestaat, in zoverre het gaat om 
voorclelen die worden toegekend als 
tegenprestatie voor ter uitvoering van 
een arbeidsovereenkomst verrichte ar
beid; 

Overwegende dat, luidens artikel 2 van 
de wet van 12 april 1965, onder loon 
wordt verstaan het loon in geld en de in 
geld waardeerbare voordelen cc waarop 
de werknemer ingevolge zijn dienst
betrekking recht heeft ten laste van de 
werkgever " ; dat cleze bewoordingen de 
hager gegeven de:finitie van loon, met 
name tegenprestatie van een krachtens 
de arbeidsovereenkomst verrichte arbeid, 
niet aantasten ; clat voormelde wets
bepaling tevens het begrip uitbreidt, 
enerzijds, tot de voordelen toegekend 
aan degenen die, zoals leerlingen en 
stagiairs, anders dan krachtens een 
arbeidsovereenkomst, arbeid in onder
geschiktheicl verrichten en luidens arti
kel I van de wet met werknemers worden 
gelijkgesteld, en anderzijds tot aile 
voordelen in geld of in geld waardeerbaar, 
waarop ingevolge de dienstbetrekking 
ten laste van de werkgever aanspraak 
bestaat, hoewel zij, zoals opzeggings- en 
arbeidsongeschiktheidsvergoedingen, niet 
worden toegekend als tegenprestatie voor 
verrichte arbeid; dat, weliswaar, de 
wetgever ook de bedoeling heeft gehad 
giften door de werkgever aan de werk
nemer toegekend uit het begrip loon te 
weren ; dat uit wat voorafgaat echter 
volgt dat zulks slechts geldt wanneer het 
voordeel geen tegenprestatie voor krach
tens een arbeidsovereenkomst verrichte 
arbeid is, maar onder meer wordt 
toegekend bij gelegenheid van de beeindi
ging van de arbeiclsovereenkomst, naar 
aanleiding van een arbeidsonderbreking 
of wegens bijzondere omstancligheclen als 
daar zijn de persoonlijke genegenheid of 
waardering van de werkgever of een of 
andere gebeurtenis in het persoonlijke 
leven of dat van de familie van de werk
nmner; 

Overwegencle dat eindejaarspremies, 
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die aan de werknemers worden toegekend 
wegens ter uitvoering van hun arbeids
overeenkomst verrichte arbeid, evenals 
gelijksoortige of daarn:1ee vergelijkbare 
voordelen, zoals kerstgratificaties, een 
de.rtiende maand of produktiviteitspre
mies, derhalve loon zijn in de zin van 
artikel 2 van de wet van 12 april1965 en, 
overeenkomstig artikel 14 van de wet 
van 27 juni 1969, in aanmerking komen 
voor de berekening van de sociale
zekerheidsbijdragen ; dat deze voordelen 
niet kunnen worden beschouwd als een 
gift of een andere liberaliteit ; dat, zo de 
werkgever enig voorbehoud maakt om
trent de toekenning van zodanige voor
delen, dit voorbehoud aileen betrekking 
kan hebben op de toekenning of de 
mnvang ervan in de toekomst ; 

Overwegende dat, opdat eindejaars
premies en soortgelijke voordelen onder 
het begrip loon zouden vallen, niet 
vereist is dat de toekenning ervan door 
de partijen bedongen is of dat de werk
gever daartoe een eenzijdige verbintenis 
heeft aangegaan of verplicht is ingevolge 
een wet, een collectieve arbeidsovereen
komst of een gebruik ; 

Overwegende dat het arrest vaststelt 
dat verweerster aan haar werknemers 
eindejaarspremies heeft uitbetaald doch 
eisers vordering afwijst op gTond dat 
er ten deze geen gegevens bestaan 
waaruit de afdwingbaarheid van de 
premies door de werknemers kan voort
vloeien; 

Dat het arrest hieruit niet wettig 
kan afleiden dat de uitbetaalde premies 
« als vrijgevigheid, en niet als loon 
dienen beschouwd te worden en appellant 
(thans eiser) daarop geen bijdragen kan 
heffen ''; 

Dat het middel gegrond is ; 

Om die redenen, vernietigt de bestre
den beslissing ; beveelt dat van dit arrest 
melding zal worden gemaakt op de kant 
van de vernietigde beslissing ; houdt 
de kosten aan en zegt dat erover door de 
feitenrechter zal worden beslist ; ver
wijst de zaak naar het Arbeidshof te 
Brussel. 

3 april 1978. - 3e kamer. - Voo1'· 
zitter, de H. Naulaerts, raadsheer waar
nemend voorzitter. - Ve~·slaggeve~·, de 
H. Chatel. - Gelijkl1-tidende conclitsie, 
de H. Lenaerts, advocaat-generaal. -
Pleite1·s, de HH. A. DeBruyn en Ansiaux. 

Tweede zaak. 

(MAATSCHAPPIJ VOOR RET INTERCOM· 
MUNAAL VERVOER TE ANTWERPEN, 
T. RIJKSDIENST VOOR MAATSCHAPPE· 
LIJKE ZEKERHEID ). 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 12 mei 1976 door het Arbeids
hof te Antwerpen gewezen ; 

Over het middel afgeleid nit de scherr
ding van de artikelen 1319, 1320, 1322 
van het Burgerlijk W etboek en 97 van 
de Grondwet, 

dom·dat, nadat eiseres in conclusie 
betoogd had dat de bijdragen voor 
sociale zekerheid, die van haar gevorderd 
werden. op de premies die zij in de loop 
van de Jaren 1968, 1969 en 1970 aan haar 
personeel had uitgekeerd, niet ver
schuldigd waren, omdat het nationaal 
paritair comite voor de stadstramwegen 
-trolleybussen en -autobussen « zowei 
aan werkgevers- als aan werlmemerszijde 
besl~st had. dat de zogenaamde program
matiepremies geen deel van het loon 
zouden uitmaken en netto zouden uit
betaald worden '' en omdat bedoeld 
akkoord - waarvan zij aanbood het 
bewijs door getuigenissen te leveren -
bewezen werd door verscheidene ele
menten, en onder meer I 0 door het feit 
dat « de afgevaardigde van de werk
ne;merso~g~nisat.ies in het nationaal pari
tair c.mmte ... mtdrukkelijk vroeg dat de 
prem1es netto zouden worden uitge
keerd "• 2° door het feit « dat geen enkele 
trammaatschappij van Belgiii de premies 
aan de Rijksdienst voor Maatschappe
lijke Zekerheid heeft aangegeven '' 
3° door het feit dat « sinds 1968 geer:. 
enkele werlmemersorganisatie heeft ge
protesteerd tegen de ontbering van een 
bijkon;end vakantiegeld ''• hetgeen, vol
gens e.Iseres, a.ant?onde ~a:t .in de mening 
van d1e orgamsat1es de htigienze premies 
nooit als deel uitmakend van het loon 
beschouwd werden, en 4° door het feit 
ook dat « in de diverse protocollen 
betreffende d~ ~.ociale programmatie 
steeds een dmdehJk onderscheid wordt 
gemaakt tussen. de premies enerzijds en 
de loonsverhogmgen anderzijds '' het 
arbeidshof, na aangenomen te h~bben 
dat geldig kan overeengekomen worden 
dat een premie geen deel zal uitmaken 
van het loon, mits de genieter van de 
premie het recht heeft uitkering daarvan 
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te eisen, de tot betaling van die bijdragen 
strekkende eisen van verweerder gegrond 
verklaart op grond : << dat in casu de 
gesloten akkoorden omtrent de litigieuze 
premies, zoals ze uit de geschreven 
akten naar voren komen, een recht op 
deze premies verlenen aan het begun
stigde personeel " ; dat << dit recht zijn 
oorsprong kan vinden in een collectieve 
arbeidsovereenkomst " ; dat uit de parle
mentaire voorbereiding van de wet van 
12 april 1965 betreffende de bescherming 
van het loon der werknemers blijkt << dat 
de wet tot op zekere hoogte de rechtsleer 
en de rechtspraak bevestigt die de 
gratificaties, dertiende maand, produktie
premies en aandeel in de winst als een 
recht beschouwen, als ze het gevolg zijn 
van collectieve arbeidsovereenkomsten " ; 
dat, vermits als loon dient te worden 
beschouwd elk voordeel toegekend naar 
aanleiding van een arbeidsovereenkomst 
dat in rechte afdwingbaar is, << partijen 
niet kunnen overeenkomen een voordeel 
dat beantwoordt aan dit criterium als 
vrijgevigheid te beschouwen om aldus 
de taxatie met sociale-zekerheidsbij
dragen te omzeilen ; dat een regel van 
openbare orde, als die welke voorschrijft 
dat op loon sociale zekerheidsbijdragen 
verschuldigd zijn, door een beding tussen 
partijen om bepaalde voordelen die het 
karakter << loon >> hebben, als gratificatie 
te aanzien, niet kan ontkracht worden, 
zodat appellante (thans eiseres) tever
geefs inroept dat partijen dit zouden 
bedoeld hebben, en het aanbod om met 
getuigen deze bedoeling te bewijzen, 
niet rechtsgeldig is ; dat derhalve niet 
moet worden onderzocht of, betrekkelijk 
het akkoord gesloten op 16 januari 1970 
(dat onder toepassing valt van de wet 
van 5 december 1968, inzonderheid 
artikel 13, dat een geschrift op straf van 
nietigheid voorschrijft), of betrekkelijk 
de twee vorige akkoorden (waarop deze 
wet niet van toepassing is maar (waar
voor) de bewijsregelen van het gemeen 
recht gelden), het bewijs met getuigen 
tegen de alde of tot aanvulling van de 
akten, al dan niet ontvankelijk is "• 

terwijl, door achtereenvolgens te ver
klaren dat de akkoorden over de liti
gieuze premies aan de begunstigden 
daarvan een recht op die premies 
verlenen en dat niet aileen dit recht zijn 
oorsprong kan vinden in een collectieve 
arbeidsovereenkomst, maar ook dat aan
genomen moet worden dat zulk recht 
bestaat wanneer dergelijke voordelen 
het gevolg zijn van collectieve arbeids
overeenkomsten, de feitenrechters in het 

onzekere laten of zij bedoeld hebben in 
feite te beslissen dat uit de door eiseres 
ingeroepen overeenkomsten blijkt dat de 
premies voor haar een verplicht kenmerk 
hadden, ofwel in rechte te beslissen dat, 
wanneer eenmaal zulke voordelen in een 
collectieve overeenkomst zijn vastgelegd, 
zij dienen te worden beschouwd als loon, 
zelfs al zou er bij die gelegenheid zijn 
overeengekomen dat zij van het loon 
geen deel uitmaken (schending van 
artikel 97 van de Grondwet) ; 

te1·wijl de overweging dat de ten deze 
gesloten akkoorden omtrent de premies, 
zoals ze uit de geschreven akten naar 
voren komen, een recht op deze premies 
verlenen aan het begunstigde personeel, 
te herleiden is tot een gewone verklaring, 
zonder meer, die niet passend antwoordt 
op de uitvoerige conclusie van eiseres 
waarin zij welbepaalde elementen deed 
gelden ten betoge dat er integendeel 
overeengekomen was dat de premies 
geen deel van het loon zouden uitmaken 
en dat bijgevolg de begunstigden aan
genomen hadden dat zij mogelijk geen 
recht op die premies konden hebben 
(schending van artikel 97 van de Grand
wet); 

en terwijl, nu eiseres bij conclusie 
aangeboden had het bewijs te leveren 
dat de programmatiepremies, toegekend 
bij de protocollen van 17 januari 1968, 
7 februari 1969 en 16 januari 1970 in de 
schoot van het nationaal paritair comiM 
voor de stadstramwegen, -trolleybussen 
en -autobussen, niet als tot het loon 
behorend werden beschouwd door de 
betrokken partijen ( afgevaardigden van 
de werkgevers en werlmemers), het 
arrest, enerzijds, de bewijskracht van 
die conclusie schendt, wanneer het 
overweegt dat eiseres zou voorgesteld 
hebben te bewijzen dat er overeen
gekomen was dat, ondanks het verplichte 
kenmerk van die voordelen, zij niet aan 
de afhoudingen voor de sociale zekerheid 
zouden onderworpen zijn (schending van 
de artikelen 1319, 1320 en 1322 van het 
Burgerlijk Wetboek), en, anderzijds, de 
door eiseres voorgestelde onderzoeks
maatregel niet regelmatig afwijst (scherr
ding van artikel 97 van de Grondwet) : 

Overwegende dat loon, of bezoldiging 
in de zin van artikel 3 van de besluitwet 
van 28 december 1944 betreffende de 
maatschappelijke zekerheid der arbeiders, 
de tegenprestatie is van arbeid die ter 
uitvoering van een arbeidsovereenkomst 
wordt verricht ; dat het recht op deze 
tegenprestatie op zichzelf niet ken-
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merkend is voor het begrip loon maar 
slechts het noodzakelijk gevolg van het 
verrichten van arbeid krachtens de 
arbeidsovereenkomst ; dat het onver
enigbaar is met het wezen van de 
arbeidsovereenkomst en met het begrip 
loon te bedingen dat geen recht op loon 
bestaat, in zoverre het gaat om voordelen 
die worden toegekend als tegenprestatie 
voor ter uitvoering van een arbeids
overeenkomst verrichte arbeid ; 

Overwegende dat, luidens artikel 2 
van de wet van 12 april1965, onder loon 
wordt verstaan het loon in geld en de in 
geld waardeerbare voordelen « waarop 
de werlmemer ingevolge zijn dienst
betrekking recht heeft ten laste van de 
werkgever » ; dat deze bewoordin.gen de 
hager gegeven definitie van loon, met 
name tegenprestatie van een krachtens 
de arbeidsovereenkomst verrichte arbeid, 
niet aantasten ; dat voormelde wets
bepaling tevens het begrip uitbreidt, 
enerzijds tot de voordelen toegekend 
aan degenen die, zoals leerlingen en 
stagiairs, anders dan krachtens een 
arbeidsovereenkomst, arbeid in onderge
schiktheid verrichten en luidens artikel 1 
van de wet met werknemers worden 
gelijkgesteld, en anderzijds tot aile 
voordelen in geld of in geld waardeerbaar, 
waarop ingevolge de dienstbetrekking 
ten laste van de werkgever aanspraak 
bestaat, hoewel zij, zoals opzeggings- en 
arbeidsongeschiktheidsvergoedingen, niet 
worden toegekend als tegenprestatie 
voor verrichte arbeid; dat, weliswaar, 
de wetgever ook de bedoeling heeft gehad 
giften door de werkgever aan de werk
nemer toegekend uit het begrip loon 
te weren ; dat uit wat voorafgaat echter 
volgt dat zulks slechts geldt wanneer het 
voordeel geen tegenprestatie voor krach
tens een arbeidsovereenkomst verrichte 
arbeid is, maar onder meer wordt toe
gekend bij gelegenheid van de beeindiging 
van de arbeidsovereenkomst, naar aan
leiding van een arbeidsonderbreking of 
wegens bijzondere omstandigheden als 
daar zijn de persoonlijke genegenheid of 
waardering van de werkgever of een of 
andere gebeurtenis in het persoonlijk 
!even of dat van de familie van de werk
nemer; 

Overwegende dat << programmatiepre
mies », die aan de werknemers worden 
toegekend wegens ter uitvoering van hun 
arbeidsovereenkomst verrichte arbeid, 
evenals gelijksoortige of daarmee verge
lijkbare voordelen, zoals eindejaars
premies, kerstgratificaties, een dertiende 
maand of produktiviteitspremies, der
halve bezoldiging of loon zijn in de zin 

van de artikelen 3 van de besluitwet van 
28 december 1944 en 2 van de wet van 
12 april 1965 en, overeenkomstig voor
meld artikel 3 alsmede artikel 14 van de 
wet van 27 juni 1969, in aanmerking 
komen voor de berekening van de 
sociale-zekerheidsbijdragen; dat deze 
voordelenniet kunnen worden beschouwd 
als een gift of een andere liberaliteit ; 
dat, zo de werkgever enig voorbehoud 
maakt omtrent de toekenning van zo
danige voordelen, dit voorbehoud aileen 
betrekking kan hebben op de toekenning 
of de omvang ervan in de toekomst ; 

Overwegende dat, opdat << program
matiepremies >> en soortgelijke voordelen 
onder het begrip bezoldiging of loon 
zouden vallen, niet vereist is dat de 
toekenning ervan door de partijen bedon
gen is of dat de werkgever daartoe een 
eenzijdige verbintenis heeft aangegaan 
of verplicht is ingevolge een wet, een 
collectieve arbeidsovereenkomst . of een 
gebruik; 

Overwegende dat het arrest vaststelt 
dat het begunstigde personeel met eiseres 
verbonden is door een arbeidsovereen
komst; 

Overwegende dat het arrest ook con
stateert dat de onderwerpelijke premies 
door eiseres werden betaald ingevolge : 

<< 1 o een overeenkomst tussen de 
werkgevers- en werknemersafvaardiging 
in de schoot van het nationaal paritair 
co mite voor de stadstramwegen, -trolley
bussen en -autobussen, sectie werklieden, 
dd. 17 januari 1968, die tot een uitbeta
ling overeenkwamen van deze uitzonder
lijke premie van 2.500 frank, die op de 
volgende wijze zal uitgekeerd worden 
aan de werldieden die deel uitmaken 
van het effectief : 

800 frank op 1 februari 1968, 
800 frank op 1 april 1968, 
900 frank op 1 juli 1968; 
>> 2o een beslissing van het onder 1° 

genoemde paritair comiM dd. 7 februari 
1969 die dezelfde premie van 2.500 frank 
te betalen stelde : 

800 frank aan de werklieden die deel 
uitmaken van het effectief op 31 januari 
1969, 

800 frank aan de werklieden die deel 
uitmaken van het effectief op 31 maart 
1969, 

900 frank aan de werklieden die deel 
uitmaken van het effectief op 30 juni 
1969; 

>> 3o een overeenkomst tussen dezelfde 
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partijen als onder 1° dd. 16 januari 1970, 
die een premie van 3.200 frank te betalen 
stelde : 

800 frank aan de werklieden die deel 
uitmaken van het effectief op 31 ja
nuari 1969, 

800 frank aan de werklieden die deel 
uitmaken van het effectief op 31 maart 
1969, 

1.600 frank aan de werklieden recht
hebbende op een eindejaarspremie )) ; 

Overwegende dat het arrest meteen 
constateert dat het bedrag van de premies 
vastgesteld werd met inachtneming van 
de aanwezigheid van het personeel 
gedurende het verlopen jaar, met andere 
woorden als tegenprestatie voor arbeid 
dieter uitvoering van de arbeidsovereen
komst werd verricht, en aldus zijn 
beslissing wettelijk verantwoordt ; 

Overwegende dat het arrest ook nagaat 
of, en beslist dat aan het begunstigde 
personeel met de gesloten akkoorden 
een « recht )) op de onderwerpelijke 
premies werd verleend ; 

Overwegende echter dat uit wat 
voorafgaat blijkt dat de motivering van 
het arrest op dit stuk overtollig is ; 

Dat het middel, hetwelk alleen gericht 
is tegen de passages met betrekking tot 
het bestaan van voornoemd « recht ))' bij 
gemis van belang niet ontvankelijk is ; 

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

3 april 1978. - 38 kamer. - Voor
zitter, de H. Naulaerts, raadsheer waar
nemend voorzitter. - V erslaggeve1·, de 
H. Chatel. - Gelijkhtidende conclusie, 
de H. Lenaerts, advocaat-generaal. -
Pleiters, de HH. Fally en A. De Bruyn. 

Een analoog arrest werd op dezelfde 
dag gewezen op de voorziening van 
dezelfde eiser tegen personenvennoot
schap met beperkte aansprakelijkheid 
"Verzekeringskantoor Paul Viaene )), op 
voorziening tegen een arrest van 20 ja
nuari 1977 van het Arbeidshof te Gent. 

38 KAMER. - 3 april 1978. 

CASSATIEMIDDELEN. DIENST-
PLICHT. - VOORZIENING TEGEN DE 

BESLISSING VAN DE HOGE MILITIERAAD. 
MIDDEL UITSLUITEND GERICHT 

TEGEN DE BESLISSING VAN DE MILITIE
RAAD. - N IET ONTVANKELIJK. 

Tot staving van een voorziening tegen een 
beslissing van de Hoge JI!Iilitieraad is 
het middel gericht tegen de beslissing 
van de militieraad niet ontvankelijk (1). 

(BIJNENS.) 

Met de notitie overeenstemmend 
arrest. 

3 april 1978. - 38 kamer. - Voor
zitte1' en Verslaggevm·, de H. Naulaerts, 
raadsheer waarnemend voorzitter. -
Gelijkluidende conclusie, de H. Lenaerts, 
advocaat-generaal. 

28 KAMER. - 4 april 1978. 

AANSPRAKELIJKHEID (BUITEN 
OVEREENKOMST). - OMVANG VAN 
DE SCHADE. - BEDRAG VAN DE VER
GOEDING. - RAMING VAN DE SCHADE 
<< EX lEJQUO ET BONO ll, - GEEfN BE
TWISTING DAT DE SCHADE << EX lEJQUO 
ET BONO>> DIENT TE WORDEN GERAAMD. 
- TEGENPARTIJ VAN DE GETROFFENE 
DIE ZICH ERTOE BEfPERKT AANBOD TE 
DOEN VAN EEN BEPAALD BEDRAG. -
BEOORDELING DOOR DE FEITEN
RECHTER. 

W anneer niet wo1·dt betwist dat de doo1· een 
on1•echtmatige daad verom·zaakte schade 
slechts ex aequo et bono kan worden 
ge1·aamd en de tegenpa1·tij van de 
getroffene zich e1·toe beperkt aanbod te 
doen van een bepaald bedrag, met 
ve1·wijzing naa1· rechtspmak die zelf op 
een 1·aming ex aequo et bono steunt, 
beootdeelt de 1·echter op onaantastba1·e 
wijze, in jeite, ex aequo et bono de 
omvang van de ve1·oorzaakte schade en 
het bedmg van de vm·goeding tot volledig 
herstel e1·van (2). (B.W., artt. 1382 
en 1383.) (Impliciete oplossing.) 

(1) Cass., 26 september 1977, supm, biz. 126. 
(2) Raadpl. cass., 7 september 1977 en 

8 februari 1918, sup1•a, blz. 28 en 685. 
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(CAVANAS EN NAAMLOZE VENNOOTSCHAP 
cc DE NIEUWE WERKNATIE », 
T. VERSCHAEREN JOANNES 
EN VERSCHAEREN VERA.) 

ARREST. 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 25 november 1977 door het 
Hof van Beroep te Antwerpen gewezen 
en dat enkel uitspraak doet op de civiel
rechtelijke vordering ; 

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

doordat het arrest aan de burgerlijke 
partij, thans verweerster, wegens esthe
tische schade en vermindering van 
huwelijkskansen een vergoeding toekent, 
ex aequo et bono geraamd op 1.000.000 
frank, 

tenvijl de rechter de door het slacht
offer wegens een onrechtmatige daad 
geleden schade slechts ex aeqtto et bono 
mag ramen wanneer hij de redenen 
aangeeft waarom, enerzijds, de door de 
partijen voorgestelde ramingsgegevens 
rnoeten worden verworpen en, ander
zijds, de raming slechts ex aeqtto et bono 
kan geschieden, en terwijl de eisers bij 
conclusie lieten gelden dat " volgens de 
gegevens >> die zij " aan de eerste rechter >> 

voorlegden cc blijkt dat in de rechtspraak 
voor zodanige schade gebruikelijk een 
vergoeding wordt toegekend van 
200.000 frank, zoals door de eerste 
rechter aangehaald >>, dat cc een aanpas
sing aan de huidige levensduurte niet 
client te geschieden, daar het hier gaat 
om een vergoeding voor morele schade >> 

en clat zij aanboclen een beclrag van 
200.000 frank te betalen, zoclat de 
beslissing, door zich te beperken tot een 
raming van de schade ex aequo et bono 
op 1.000.000 frank, zoncler de reclenen 
aan te cluiclen waarom de door de eisers, 
met verwijzing naar het beroepen vonnis 
en de claarin uitclrnkkelijk geciteercle 
rechtspraak, voorgestelcle raming 1noet 
worden verworpen en zoncler te ant
woorclen op het middel volgens hetwelk 
geen aanpassing aan de levenscluurte 
client te geschieclen, aldus in het onzekere 
latencle of het al clan niet zoclanige 
aanpassing in aanmerking neemt, ener
zijcls, schencling inhoudt van de wettelijke 
regelen inzake raming van de schade 
ex aequo et bono, zoals die bevat liggen 
in de artikelen 1382 en 1383 van het 

Burgerlijk W etboek (schencling van cleze 
artikelen), en, anclerzijcls, niet regelmatig 
is gemotiveercl (schencling van artikel 97 
van de Gronclwet) : 

Overwegencle, eensdeels, clat de con
clnsie van de eisers geen berekenings
wijze van de esthetische schade en van 
de schacle wegens vermindering van 
huwelijkskansen inhield en niet betwistte 
clat die schade mocht worden begroot 
ex aequo et bono, zoals reeds door de 
eerste rechter was geclaan, doch zich 
ertoe beperkte aanbocl te cloen van een 
bepaalcl beclrag, met verwijzing naar de 
in het beroepen vonnis vermelde recht
spraak, die zelf op een raming ex aequo 
et bono steuncle, zoclat die conclusie erop 
neerkwam een eigen raming ex aequo 
et bono in de plaats te stellen van die 
van de eerste rechter ; 

Overwegende, anclerdeels, dat het 
arrest niet in het onzekere laat of het al 
clan niet een aanpassing van vroegere 
normen aan de huiclige levenscluurte 
toepast, vermits het de schade recht
streeks raamt op het tijclstip van de 
uitspraak, zoncler die raming te stoelen 
op een zoclanige aanpassing; clat het 
clerhalve niet was gehouden te ant
woorden op het verweer waarbij de 
eisers zodanige aanpassing bestreden ; 

Dat het midclel niet kan aangenomen 
worden; 

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

4 april 1978. - 2e kamer. - Voor
zitte?', Ridder de Schaetzen, raaclsheer 
waarnemend voorzitter. - Ve?·slaggeve?', 
de H. Lebbe.- Gelijkluidende conclttsie, 
de H. Tillekaerts, advocaat-generaal. 
Pleite?', de H. De Gryse. 

2e KAJ\'IER. - 4 april 1978. 

1° VOORZIENING IN CASSATIE. 
.AFSTAND.- STRAFZAKEN.- BEGRIP. 

2° VOORZIENING IN CASSATIE. -
AFSTAND.- STRAFZAKEN. -BURGER
LIJKE RECHTSVORDERING.- VOORZIE
NING VAN DE BURGERLIJKE PARTIJ 
TEGEN E:EJN BESLISSING DIE HAAR EIS 
AFWIJST. AFSTAND DOOR EEN 
ADVOCAAT, DI:EJ GE:EJN ADVOCAAT IS BIJ 
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HET HOF EN GEEN HOUDER IS VAN EEN 
BIJZONDERE VOLMAOHT. - AFSTAND 
ZONDER GEVOLG. 

1 o W annee?' de beklaagde en de VTijwillig 
tussengekomen ve?'zeke?'aa?· van zijn 
bu?'(Je?'?'echtelijke aanspmkelijkheid in
zake moto?'?'ijtuigen, na cassatiebe?'oep 
te hebben ingesteld, ve~·kla1·en dat hun 
cassatiebe?'oep enkel tot bewa1·ing van 
?'echten we?'d ingesteld en dat zij, na 
kennis te hebben genomen van het 
best?'eden a?'?'est, ve?'kla?'en dit te aan
vaa?"den en geen cassatiemiddelen te 
zullen in?'oepen, beschouwt het Hof 
deze ve1·kla?'ingen als een afstand van 
de vom·zieningen en dec?'etee?'t deze 
ajstand (1). 

2° Het Hof slaat geen acht op de afstand, 
gedaan doo?' een advocaat, die geen 
advocaat is bij het H of en geen houde?' 
is van een bijzonde?'e volmacht, van de 
voo?'ziening doo?' de bu?·ge?'lijke paTtij, 
ingesteld tegen een beslissing waa?'bij 
haa?' eis wm·dt afgewezen, daa?' in 
zodanig geval de ajstand van de voo?'
ziening gelijkstaat met een afstand van 
de ?'echtsvo?·de?'ing (2). (Wet 16 februari 
1961, artikel 6, gewijzigd bij artikel l 
van de wet van 20 december 1974.) 

(HUYZENTRUYT, T. RIGOLE LUO EN RIGOLE 
LIONEL ; HUYZENTRUYT EN NAAMLOZE 
VENNOOTSOHAP « SEOURITAS >>, T. RIGOLE 
LIONEL EN LITISOONSORTEN.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 12 januari 1978 door het Hof 
van Beroep te Gent gewezen ; 

I. Op de voorziening van eiser, in 
zoverre zij gericht is tegen de beslissing 
op de strafvordering waarbij hij ver
oordeeld wordt, alsook tegen de beslissing 
op de civielrechtelijke vordering tegen 
hem door de verweerders ingesteld, en 
op de voorziening van eiseres, vrijwillig 

(1) Raadpl. cass., 25 september 1973 (A?'?', 
cass., 1974, 89), 17 februari en 27 mei 1975 
(ibid., 1975, blz. 675 en 1018) en 18 april1977 
(ibid., 1977, blz. 855). 

(2) Cass., 11 mei 1976 (A1·r. cass., 1976, 
blz. 1011); raadpl., in burgerlijke zaken, 
cass., 5 februari 1976 (ibid., 1976, blz. 662) 
en de noot 1 op blz. 661-662, getekend J".V., 
inzonderheid in fine. 

tussengekomen verzekeraar van de bur
gerrechtelijke aansprakelijkheid van eiser 
inzake motorrijtuigen : 

Overwegende dat de advocaat van de 
eisers, bij brief van 15 februari 1978, te 
kennen geeft dat het cassatieberoep enkel 
tot bewaring van rechten werd ingesteld, 
omdat de eisers niet tijdig met kennis 
van zaken een besluit konden nemen en 
dat zij, na kennis genomen te hebben 
van het bestreden arrest, verldaren dit 
te aanvaarden en geen cassatiemiddelen 
te zullen inroepen ; 

Overwegende dat zodanige verklaring 
afstand van het cassatieberoep inhoudt; 

II. Op de voorziening van eiser in 
zoverre zij gericht is tegen de beslissing 
waarbij de door hem tegen de verweerders 
Rigole Luc en Lionel ingestelde civiel
rechtelijke vordering wordt ontzegd : 

Overwegende dat het Hof geen acht 
slaat op de voormelde afstand, nu deze 
gedaan is door een advocaat die geen 
advocaat bij het Hof van Cassatie is en 
die evenmin voorzien is van een 
bijzondere volmacht, terwijl de afstand 
in dit geval gelijkstaat met een afstand 
van de rechtsvordering ; 

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 mitsdien niet 
ontvankelijk is ; 

Om die redenen, decreteert de afstand 
behalve wat betreft de voorziening 
van eiser tegen de beslissing op de door 
hem ingestelde civielrechtelijke vorde
ring ; verwerpt de voorziening voor het 
overige ; veroordeelt de eisers in de 
kosten. 

4 april 1978. - 28 kamer. - Voo?'
zitte?', Ridder de Schaetzen, raadsheer 
waarnemend voorzitter.- Ve?'slaggeve?', 
de H. Soetaert. - Gelijkluidende con
clusie, de H. Tillekaerts, advocaat
generaal.- Pleite~·, de H. De Gryse (van 
de balie te Kortrijk). 

28 KAMER. - 4 april 1978, 

10 STRAF. - WET TOT BESOHERMING 
VAN DE MAATSOHAPPIJ. - DE TER-
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BElSCRIKKINGSTELLING VAN DEl RElGE
RING, BIJ TOEPASSING VAN ARTIKEL 22 
OF 23 VAN DEZE WET, IS EEN STRAF. 

2o BESOHERMING VAN DE MAAT
SOHAPPIJ (WET TOT). DE 
TElRBESCRIKKINGSTELLING VAN DE REl
GERING, BIJ TOEPASSING VAN ARTI
KEL 22 OF 23 VAN DEZE WET, IS EEN 

STRAF. 

3o INTERNATIONALE OVEREEN
KOMSTEN. - VERDRAG TOT BE
SCRERMING VAN DE RECRTEN VAN DE 
MENS EN DE FUNDAMENTELE VRIJ
REDEN, ARTIKEL 5, LID 1 EN 4.- WET 
TOT BESCRERMING VAN DE MAAT· 
SCRAPPIJ. TERBESCRIKKINGSTEL
LING VAN DE REGERING, BIJ TOEPASSING 
VAN ARTIKEL 22 OF 23 VAN DEZE WET. 
- NIET IN STRIJD MET ARTIKEL 5, 
LID 1 EN 4, VAN RET GENOEMDE 
VERDRAG. 

4o BESOHERMING VAN DE MAAT
SOHAPPIJ (WET TOT). - TER
BESCRIKKINGSTELLING VAN DE REGE
RING, BIJ TOEPASSING VAN ARTIKEL 22 
OF 23 VAN DEZE WET.- NIET IN STRIJD 
MET ARTIKEL 5, LID 1 EN 4, VAN HET 
VERDRAG TOT BESCHERMING VAN DE 
RECRTElN VAN DE MENS EN DE FUNDA· 
MENTELE VRIJREDEN. 

5o INTERNATIONALE OVEREEN
KOMSTEN. - VERDRAG TOT BE
SCRERMING VAN DE RECHTEN VAN DE 
MENS EN DE FUNDAMENTELE VRIJ
HEDEN, ARTIKEL 4, LID 1 EN 2.- WET 
TOT BESCRERMING VAN DE MAAT
SCRAPPIJ. TERBESCRIKKINGSTEL
LING VAN DE REGERING, BIJ TOEPASSING 
VAN ARTIKEL 22 OF 23 VAN DElZE WET. 
- NIET IN STRIJD MET ARTIKEL 4, 
LID 1 EN 2, VAN RET GENOEMDE 
VERDRAG. 

6° BESOHERMING VAN DE MAAT
SOHAPPIJ (WET TOT). - TER
BESCRIKKINGSTELLING VAN DE REGE
RING, BIJ TOEPASSING VAN ARTIKEL 22 

(1) Cass., 17 juni 1975 (A1•r. cass., 1975, 
biz. 1103) en de noot 2, en 17 februari 1976 
(ibid., 1976, biz. 707). 

(2) Raadpl. Repert. de la jurisp1•udence 
relative a la Convention europeenne des d1•oits 
de l'homme (1955-1967), biz. 29 en 31 ; An
nuai1·e de la Convention europeenne des d1·oits 
de l'homme, 1975, requi\te N° 6301/73, X c. 
les Pays-Bas, decision du 30 septembre 1975 
de la Commission, biz. 193 tot 201; Annuai1·e 
de la Convention europeenne des droits de 

OF 23 VAN DEZE WET. - NIET IN 
STRIJD MET ARTIKEL 4, LID 1 EN 2, 
VAN RET VERDRAG TOT BESCHERlVIING 
VAN DE RECRTEN VAN DE MENS EN 
DE FUNDAMENTELE VRIJHEDEN. 

1° en 2° De terbeschikkingstelling van de 
1·egering, uitgesproken bij toepassing 
van artikel 22 of 23 van de wet van 9 april 
1930 tot bescherming van de maat
schappij tegen abnormalen en gewoonte
misdadigers, zoals zij wm·d vervangen 
bij a1·tikel 1 van de wet van 1 juli 1964, 
is een stmf (1). 

3° en 4° De te1·beschikkingstelling van de 
1·egering, uitgesproken bij toepassing 
van artikel 22 of 23 van de wet van 
9 april 1930 tot bescherming van de 
maatschappij tegen abnormalen en ge
woontemisdadigers, zoals zij werd ver
vangen bij artikel1 van de wet van 1 juli 
1964, is niet in strijd met artikel 5, 
lid 1 en 4, van het Verdrag tot bescher
ming van de rechten van de mens en de 
fundamentele vrijheden (2). 

5° en 6° De terbeschikkingstelling van de 
?'egering, uitgesproken bij toepassing 
van artikel 22 of 23 van de wet van 
9 ap1·il 1930 tot bescherming van de 
maatschappij tegen abnormalen en ge
woontemisdadigm·s zoals zij werd ver
vangen bij artikel 1 van de wet van 
1 juli 1964, is niet in strijd met a?·tikel4, 
lid 1 en 2, van het V erdrag tot bescher
ming van de rechten van de mens en de 
fundamentele vrijheden. 

(MOElNECLAEY.) 

ARREST. 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 19 december 1977 door het 
Hof van Beroep te Gent gewezen ; 

Over het middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 4, lid 1 en 2, 

l'homme, 1976, requi\te No 6859/74, X c. 
la Belgique, decision du 2 octobre 1976 de 
la Commission, biz. 373 tot 383 en 464 tot 467 ; 
V ASAK, La Convention europeenne des droits 
de l'homme, druk 1964, nrs. 39 en 41 ; GoLSONG, 

« Le droit a la liberte de la personne, tel qu'il 
est garanti par !'article 5 de la Convention 
europeenne des droits de l'homme », in 
Colloques eu1•opeens - D1·oit penal europeen 
(congres organise a Bruxelles les 7, 8 et 9 no
vembre 1968), druk 1970, biz. 30 tot 39. 
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alsook 5, lid 1 en 4, van het Europese 
V erdrag tot bescherming van de rechten 
van de mens en de fundamentele vrij
heden, gesloten te Rome op 4 november 
1950 en goedgekeurd bij de wet van 
13 mei 1955, 

doordat het arrest eiser niet aileen 
veroordeelt tot gevangenisstraf, geld
boete en verbeurdverklaring, alsook in 
de kosten, maar bovendien ter beschik
king stelt van de regering voor de tijd 
van vijf jaar, 

terwijl, ee1·ste onderdeel, het voormelde 
verdrag verbiedt een persoon in staat 
van dienstbaarheid (servitude) te 
brengen ; de term dienstbaarheid zoals 
bedoeld in het verdrag een rechts
toestand beoogt welke een persoon in 
d.ezelfde toestand brengt als een lijf
e~gene (se1j) onder het ancien regime; 
d1t nochtans het geval is met iemand 
die ter beschikking van de regering 
wordt gesteld, nu hij voor de uitoefening 
van een groot aantal rechten de machti
ging nodig heeft van de Minister van 
J'ustitie, net zoals, onder het ancien 
regime, de lijfeigene de machtiging 
nodig had van zijn feodale heer ; de ter 
beschikking gestelde immers niet in 
vrijheid wordt gesteld zonder een beslis
sing van de minister, voor het beheer 
van zijn patrimonium de bijstand nodig 
heeft van een voogd die hem wordt 
toegevoegd door de minister, de ter 
b.~scl.likk~~g !Sestel~e op het ogenblik van 
ZIJn InvriJheidstellmg evenmin het bezit 
l';':ijgt van de gelden die zijn eigendom 
ZIJn maar het bestuur der strafinrich
tingen eenzijdig bepaalt welke som hem 
z~l worden overhandigd (rondschrijven 
mtgaande van het bestuur der straf
inrichting.en .van 15 oktober 1974); de 
ter besclnkkmg gestelde bovendien niet 
in vrijheid wordt gesteld zonder een 
beslissing van de minister, zelfs indien 
hij reeds de door de rechtbank opgelegde 
hoofdgevangenisstraf heeft uitgeboet; 
wanneer de veroordeelde zijn hoofd
ge_v~ngenisstraf heeft uitgeboet en de 
m1mster nog geen beslissing heeft ge
nomen aangaande de vraag of de ter 
bescl~ikking gestelde, op grond van het 
vonms tot terbeschikkingstelling, dient 
te worden ge'interneerd in een straf
inrichting dan wel in vrijheid gesteld 
de verdachte niettemin op grond va~ 
een rondschrijven van het bestuur der 
strafinrichtingen door de gevangenis
directie in hechtenis wordt gehouden tot 
de minister beslist dat hij in vrijheid 
wordt gesteld ; zulks overeenstemt met 
de juridische toestand van een lijfeigene, 

die principieel onvrij was en slechts 
kon vrijgesteld worden door een uit
druk~e~ijke beslissing van zijn heer ; 
de m1mster een ter beschikking gestelde 
naar willekeur kan verplichten om op een 
bepaalde plaats te verblijven of hem een 
gedeelte van het grondgebied kan ont
zeggen ; ~eze z~ch. in feite slechts vrij 
kan vest1gen mdien de voorwaarden 
opgelegd bij zijn invrijheidstelling hem 
dit toestaan ; dit nogmaals aantoont dat 
hij . zich in identiek dezelfde positie 
bevu::-~t als een lijfeigene, die principieel 
onvriJ was en het hem door zijn heer 
toegewezen gebied, net als deter beschik
king gestelde de gevangenis, slechts kon 
verlat.en .met diens goedkeuring; een ter 
besclukkmg gestelde door de minister 
kan verplicht worden tot het leveren van 
arbeid en zich aldus in clezelfde juridische 
toestai?-~ bevindt als de lijfeigene, die 
door ZIJn heer kon verplicht worden tot 
het leveren van hand- en spandiensten; 
de minister bij het nemen van de voor
melde beslissingen ten aanzien van een 
ter beschikking gestelde, evenals de 
f~odale he~r ten . aanzien van. zijn lijf
eigenen, Willekeung en soeverem tewerk
gaat ; de wet immers niet bepaalt naar 
welke beginselen de minister zich dient 
te richten bij het nemen van de beslis
singen ten aanzien van de ter beschikking 
gestelden in tegenstelling met wat gelclt 
voor een veroordeelcle die een gevan
genisstraf uitzit, in welk geval het Straf
wetboek, het Wetboek van Strafvorde
ring en speciale wetten het regime van 
de !Sevangene en diens rechten bepalen, 
en In een controle op de uitvoering van 
de desbetreffende wetsbepalingen voor
zien ; enkel voor de internering van ter 
bes~hikking gestelden wordt bepaald 
(art1kel 25 van de wet van 1 juli 1964) 
dat zij dient te geschieden " wanneer 
daartoe termen zijn '' ; zulks de minister 
echter nog steeds vrij laat in het vast
stellen van de normen die hij hanteert 
bij het interneren van een ter beschik
king gestelde ; het bestaan van een 
commissie voor recidivisten daaraan 
niets afdoet, daar deze commissie slechts 
adviserende bevoegdheid heeft ; dit even
eens in tegenstelling is met hetgeen 
bepaald is voor een ge'interneerde kra.nk
zimlige, namelijk dat de commissie tot 
beschenning van de maatschappij ver
plicht is en soeverein bevoegd is om een 
abnormale in vrijheid te stellen indien 
bewezen is dat hij genezen is of geen 
gevaar meer oplevert voor de maat
schappij; 

tweede. oncle1·deel, het Europese Verdrag 
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tot bescherming van de rechten van de 
mens en de fundamentele vrijheden 
bepaalt dat niemand kan gearresteerd 
of gevangen genomen worden zonder een 
beslissing van een daartoe bevoegde 
rechter ; een ter beschikking gestelde 
nochtans in strijd met voormelde bepa
ling wordt gevangen gehouden ; het 
vonnis waarbij iemand ter beschikking 
van de regering wordt gesteld immers 
geen titel tot gevangenneming inhoudt, 
althans het vonnis op zichzelf niet ; 
het immers de gevangenneming niet 
beveelt maar de persoon in kwestie 
overdraagt aan de minister, die krachtens 
het vonnis enkel en aileen bevoegd wordt 
om een beschikking tot gevangenneming 
te verlenen ; volgens de praktijk van het 
departement van justitie, deter beschik
king gestelde, zoals reeds vermeld, 
desondanks na het uitboeten van zijn 
hoofdgevangenisstraf aangehouden blijft 
totdat de minister een beschikking tot 
invrijheidstelling neemt ; ingeval hij zijn 
hoofdgevangenisstraf reeds gedurende 
zijn voorhechtenis heeft uitgeboet en hij 
zich in vrijheid bevindt, hij desondanks 
zal gearresteerd worden totdat de 
minister hem in vrijheid stelt; dit strijdig 
is met het Europese V erdrag en eveneens 
met aile grondwettelijke beginselen ; 
het recht op persoonlijke vrijheid immers 
een onvervreemdbaar recht is dat door 
de Grondwet en door het voormelde 
Verdrag wordt gewaarborgd ; een persoon 
waartegen geen beschikking tot ge
vangenneming is verleend door de 
minister bijgevolg na het vonnis dat hem 
ter beschikking van de regering stelt, 
niet gevangen genomen kan worden 
enkel en aileen op grond van het vonnis 
dat hem ter beschikking van de regering 
stelt ; het voormelde beginsel nochtans 
wel wordt toegepast voor ge!nterneerde 
krankzinnigen die in vrijheid worden 
gelaten indien de rechtbank die hun 
internering uitspreekt, hun onmiddel
lijke aanhouding niet gelast en die 
personen niet eerder kunnen worden 
aangehouden dan nadat de commissie 
tot bescherming van de maatschappij 
hun aanhouding heeft bevolen ; een 
persoon die ter beschikking van de 
regering is gesteld, dus in een rechts
toestand wordt gebracht waarin hij geen 
recht heeft op persoonlijke vrijheid dan 
na een besluit tot invrijheidstelling door 
de Minister van .J ustitie ; zodat, nu het 
vonnis dat iemand ter beschikking van 
de regering stelt, op zichzelf geen titel 
tot gevangenneming is, een ter beschik
king gestelde in feite wordt gevangen 

genomen door een instantie die geen 
rechter is, hetgeen strijdig is met het 
Europese V erdrag ; aileen de Minister 
van .J ustitie immers door de wet van 
l juli 1964 bevoegd wordt om beschik
kingen tot gevangenneming te nemen 
tegen ter beschikking gestelden ; hij 
echter overeenkomstig de rechtspraak 
van het Europese Hof voor de rechten 
van de mens geen rechter is ; volgens de 
rechtspraak van voormeld hof de rechter 
een onpartijdige instantie dient te zijn, 
los van de wetgevende en uitvoerende 
macht ( cfr. Vander Sypt en consorten/ 
Belgische Staat-zaak landloperij }, hetgeen 
de Minister van .Justitie niet is, daar hij 
toch bij ministerieel rondschrijven of 
voor elk geval afzonderlijk bepaalt 
volgens welke normen en onder welke 
voorwaarden dient beslist te worden of 
een ter beschikking gestelde wordt ge(re)
interneerd en tegelijkertijd deze normen 
toepast op de individuele toestand van 
elke ter beschikking gestelde, en bij
voorbeeld ingeval de ter beschikking 
gestelde wordt geremterneerd wegens 
niet-naleving van de voorwaarden welke 
hem opgelegd werden op het ogenblik 
van zijn invrijheidsteiling, de minister 
tegelijkertijd de aanhouding van de 
persoon beveelt en bovendien oordeelt of 
er werkelijk een overtreding is geweest 
van de opgelegde voorwaarden ; de 
minister in zulk een geval tegelijkertijd 
als orgaan van de uitvoerende en van 
de rechterlijke macht optreedt ; de ter 
beschikking gestelde weliswaar steeds 
de mogelijkheid heeft om de vernietiging 
van de ministeriele beslissing te vorderen 
voor de Raad van State, die ontegen
sprekelijk een rechterlijke instantie is, 
doch deze instantie niet binnen de door 
het Europese Hof geeiste korte termijn 
statueert (cfr. advies Europese Commissie 
inzake Vander Sypt en consortenfBel
gische Staat, reeds vermeld) : 

Wat het tweede onderdeel betreft : 

Overwegende dat de ter beschikking
stelling van de regering een straf is die 
tegen recidivisten of gewoontemisdadi
gers, wanneer de wettelijke vereisten 
aanwezig zijn, door de rechter voor een 
wettelijk begrensde tijd moet of, onder 
opgave van redenen, kan worden opge
legd, waarvan de uitvoering onder meer 
vrijheidsbeneming inhoudt, eerst plaats
heeft na afloop van de andere straffen 
en in ruime mate aan de regering is 
overgelaten en die, na het verstrijken 
van een wettelijke termijn van drie of 
vijf jaar, ingaande samen met de maat-
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regel, kan worden opgeheven door een 
nieuwe rechterlijke beslissing op verzoek 
van de veroordeelde ; 

Overwegende dat het onderdeel erop 
neerkomt te stellen dat de terbeschik
kingstelling van de regering tot gevolg 
heeft dat de veroordeelde niet krachtens 
een rechterlijke beslissing gevangen zal 
worden gehouden, maar krachtens een 
willekeurig besluit van de Minister van 
Justitie, die geen rechter is en tegen 
wiens beslissing geen rechtsmiddel open
staat bij een rechter die binnen een 
redelijke termijn beslist ; 

Overwegende dat artikel 5, lid 1, van 
het V erdrag tot bescherming van de 
rechten van de mens en de fundamentele 
vrijheden onder meer bepaalt dat een 
ieder recht heeft op persoonlijke vrijheid 
en dat niemand van zijn vrijheid mag 
worden beroofd behalve, langs wettelijke 
weg, in de gevallen die in het artikel 
worden opgesomd, met name indien hij 
op rechtmatige wijze wordt gevangen 
gehouden na veroordeling door een 
daartoe bevoegde rechter ; 

Overwegende dat het arrest door de 
wettelijk bevoegde rechter is gewezen en 
de titel vormt krachtens welke de rege
ring, door de zorg van de bevoegde 
minister, eiser, na afioop van de andere 
straffen, zal kunnen gevangen zetten of 
gevangen houden, hetgeen door de wet 
internering wordt genoemd, wanneer 
daartoe termen aanwezig zijn, dit wil 
zeggen, wanneer de bescherming van de 
maatschappij het vereist ; dat de aldus 
wettelijk en rechterlijk verleende macht 
de bevoegdheid insluit om de veroor
deelde vrij te laten en om de duur en de 
voorwaarden van die vrijlating te be
palen; 

Overwegende dat artikel 5, lid 4, van 
het Verdrag, volgens hetwelk een ieder 
die door arrestatie of gevangenhouding 
van zijn vrijheid is beroofd, het recht 
heeft voorziening te vragen bij de rechter 
opdat deze op korte termijn beslist over 
de wettigheid van zijn gevangenhouding 
en zijn invrijheidstelling beveelt, indien 
d~ gevangenhouding onrechtmatig is, 
met het geval beoogt waarin een vrij
heidsbeneming voor een bepaalde tijd 
het gevolg is van een rechterlijke beslis
sing waarbij de door het genoemde lid 
gewilde rechterlijke controle in de beslis
sing zelf is ingebouwd en de gevolgde 
procedure aan de betrokkene alle waar
borgen heeft verstrekt welke de aard van 
de vrijheidsbeneming vereist ; 

Overwegende dat eiser ten deze ter 

beschikking van de regering is gesteld 
door het arrest, rechterlijke beslissing, 
waarbij hij alle wettelijke waarborgen 
heeft genoten en ten aanzien van de 
gewraakte straf alle verweermiddelen 
en rechtsmiddelen heeft kunnen doen 
gelden ; dat de terbeschikkingstelling 
niet voor onbepaalde tijd is uitgesproken, 
terwijl door de wet vaste termijnen voor 
herziening na onderzoek van de wettig
heid van de gevangenhouding zijn ge
steld; 

W at het eerste onderdeel betreft : 

Overwegende dat artikel 4, lid 1, van 
het V erdrag bepaalt dat niemand in 
dienstbaarheid mag worden gehouden ; 

Overwegende dat de krachtens de wet 
en het arrest aan de regering verleende 
bevoegdheid om eiser, ter uitvoering van 
de straf van terbeschikkingstelling van 
de regering, gedurende een bepaalde tijd 
al dan niet gevangen te houden, dan wel 
hem onder de door haar bepaalde voor
waarden in vrijheid te laten of te stellen, 
voor zover zulks de bescherming van de 
~aatschappij niet in het gedrang brengt, 
met kan worden beschouwd als een in 
dienstbaarheid houden in de zin van het 
genoemde lid ; 

Overwegende dat artikel 4 van het 
Verdrag verder in lid 2 weliswaar bepaalt 
dat niemand mag gedwongen worden 
dwangarbeid of verplichte arbeid te 
verrichten, maar daaraan sub lid 3, a, 
toevoegt dat niet als dwangarbeid of 
verplichte arbeid in de zin van dat 
artikel wordt beschouwd, werk dat 
gewoonlijk wordt verlangd van iemand 
die wordt gevangen gehouden overeen
komstig de bepalingen van artikel 5 
van het Verdrag; dat eiser aileen overeen
komstig de evengenoemde bepalingen 
gevangen zal kunnen worden gehouden, 
zoals blijkt uit het antwoord op het 
tweede onderdeel, en alsdan zal worden 
behandeld overeenkomstig de bepalingen 
van het koninklijk besluit van 21 mei 
1965 houdende algemeen reglement van 
de strafinrichtingen, waarvan de arti
kelen 95 en 62 niet voorzien in andere 
arbeid dan die welke gewoonlijk wordt 
verlangd van iemand die overeenkomstig 
de genoemde verdragsbepalingen gevan
gen wordt gehouden ; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen ; 

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



-889-

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

4 april 1978. - 28 kamer. - Voo1'· 
zitter, Ridder de Schaetzen, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - Verslaggeve~·, 
de H. Soetaert. - Gelijkluidende con
clusie, de H. Tillekaerts, advocaat
generaal. - Pleiter, de H. Deheselle 
(van de balie te Gent). 

28 KAMER. - 5 april 1978, 

BELASTING OP SLIJTERIJEN VAN 
GEGISTE DRANKEN. - KoNINK· 
LIJK BESLUIT VAN 3 APRIL 1953, 
ARTIKEL 19, 2°. - 0VERNAME VAN 
:ElEN BESTAANDE SLIJTERIJ. - BE GRIP, 

In de zin van artikel19, 2°, van de wets
bepalingen inzake de slijterijen van 
gegiste dranken, gecoordineerd bij 
koninklijk besluit van 3 april 1953, 
wordt als nieuwe slijter aangeme1·kt hij 
die, zonder aanspraak te kunnen maken 
op het bepaalde in artikel 20, § 1, een 
bestaande slijterij overneemt ; de wet 
stelt de hoedanigheid van nieuwe slijter 
niet ajhankelijk van de vom·wam·de 
dat hij die de slijterij overneemt die 
persoonlijk exploiteert (1). 

(MAREOHAL, T, MINISTER VAN FINANOIEN.) 

ARREST (vertaling). 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 8 november 1977 door het Hof 
van Beroep te Bergen gewezen ; 

Over het middel afgeleid uit de 
schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 9, 17, 19, 20, 21, 23, 24, 35 
van de op 3 april 1953 gecoordineerde en 
bij de wet van 6 juli 1967 gewijzigde 
wetsbepalingen inzake de slijterijen van 
gegiste dranken, en 1384 van het Burger
lijk Wetboek, 

doordat het arrest vermeldt dat naar 

(1) Raadpl. cass., 4 november 1957 (Bull. 
en Pas., 1958, I, 223), 14 maart 1960 (ibid., 
1960, I, 816) en 22 september 1975 (A1•r. cass., 
1976, blz. 101). 

luid van artikel 19-2 van de gecoordi
neerde wetten van 3 april 1953, de 
beklaagde (thans eiser) aangemerkt wordt 
als nieuwe slijter, door het feit zelf dat 
hij een bestaande slijterij overgenomen 
heeft zonder aanspraak te kunnen maken 
op het bepaalde in artikel 20, § 1, van 
voormelde wetten, 

terwijl, ee1·ste onde1·deel, naar de vast
stellingen van de verwerende partij zelf, 
de drankslijterij overgenomen werd door 
de naamloze vennootschap « Generale 
Alimentation Restauration » en nooit 
persoonlijk geexploiteerd werd door eiser 
die derhalve nooit slijter noch nieuwe 
slijter is geweest, in de wettelijke zin 
van het woord ; 

tweede onderdeel, eiser niet kon veroor
deeld worden en ook niet veroordeeld 
werd in een andere hoedanigheid, name
lijk als lastgever in de zin van artikel 22 
van de voormelde gecoordineerde wetten : 

W at het eerste onderdeel betreft : 

Overwegende dat krachtens artikel 19 
van de op 3 april 1953 gecoordineerde 
wetsbepalingen inzake de slijterijen van 
gegiste dranken, als nieuwe slijter wordt 
aangemerkt hij die, zonder aanspraak 
te kunnen maken op het bepaalde in 
artikel 20, § 1, een bestaande slijterij 
overneemt; 

Dat de wet de hoedanigheid van 
nieuwe slijter niet afhankelijk stelt van 
de voorwaarde dat degene die de drank
slijterij overneemt, die ook persoonlijk 
exploiteert ; 

Overwegende dat het arrest aan de 
hand van een feitelijke beoordeling 
vaststelt « dat blijkens de door beklaagde 
vermelde overeenkomst van 6 mei 197 4, 
de handelszaak van het Cafe La Roselle 
aan hem en aan Papandropoulos werd 
overgedaan ll, waarna het arrest wettelijk 
beslist « dat hij (eiser) aangemerkt wordt 
als een nieuwe slijter, door het feit zelf 
dat hij een bestaande slijterij heeft 
overgenomen zonder te kunnen aan
spraak maken op het bepaalde in arti
kel 20, § 1, van voormelde wet)); 

Dat het eerste onderdeel van het 
middel niet kan worden aangenomen ; 

W at het tweede onderdeel betreft : 

Overwegende dat dit onderdeel van 
het middel geen enkele grief tegen de 
bestreden beslissing inhoudt en mitsdien 
niet ontvankelijk is bij gebrek aan 
belang; 

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

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

5 april 1978. - 2e kamer. - Voor
zitte?', Baron Richard, voorzitter. -
Verslaggeve1', Mevr. Rayrnond-Dechar
neux. - Gelijkhtidende conchtsie, de 
H. Ballet, advocaat-generaal. - Pleiters, 
de HH. Y. Aubry (van de balie te Bergen) 
en Fally. 

2e KAMER. - 5 april 1978. 

VOORZIENING IN CASSATIE. 
TERMIJN.- STRAFZAKEN.- ARREST 
VAN BUITENVERVOLGINGSTELLING. -
VOORZIENING VAN DE BURGERLIJKE 
PARTIJ. 

De termijn waamver de burgerlijke partij 
beschikt om zich in cassatie te voorzien 
tegen een arrest van bttitenvervolgingstel
ling dat te hm·en opzichte doo1· de kamer 
van inbeschttldigingstelling op tegen
spraak is gewezen en dat haa1· in de 
kosten van de strafvordering vm·oo?·deelt 
alsmede tot schadeve?·goeding ten gunste 
van de Ve?'dachten, begint te lopen vanaj 
de dag waa1·op het ar1·est is gewezen 
en niet vanaj de betekening van dat 
ar1·est (1). (Art. 373 Sv.) (Impliciete 
oplossing.) 

(MEINGUET, T. LEGRAND.) 

ARREST (vertaling). 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 2 november 1977 gewezen 
door het Hof van Beroep te Luik, kamer 
van inbeschuldigingstelling ; 

Overwegende dat het arrest op tegen
spraak werd gewezen en een eindarrest 
is in de zin van artikel 416 van het 
Wetboek van Strafvordering; 

Dat nu ze werd ingesteld op 14 decem
ber 1977, en dus buiten de bij artikel 373 
van voormeld wetboek bepaalde termijn 

(1) Cass., 15 december 1975 (A1"1'. cass., 
1976, blz. 471). 

en buiten het bij artikel 40, vierde lid, 
van de wet van 5 juni 1935 bepaalde 
geval, de voorziening te laat werd 
ingesteld en derhalve niet ontvankelijk 
is; 

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

5 april 1978. - 2e kamer. - Voo?'
zitter, Baron Richard, voorzitter. -
Ve1·slaggeve1', de H. Screvens. - Gelijk
luidende conclusie, de H. Ballet, advocaat
generaal. 

2e KAMER. - 5 april 1978, 

1° CASSATIEMIDDELEN. - STRAF
ZAKEN. MIDDEL DAT KRITIEK 
OEFENT OP EEN BESOHIKKING VAN DE 
BESTREDEN BESLISSING WAARDOOR DE 
ElSER NIET KON BENADEELD ZIJN. -
NIET-ONTVANKELIJKHEID 0 

2° CASSATIEMIDDELEN. - STRAF
ZAKEN. - MIDDEL WAARBIJ AAN DE 
REOHTER WORDT VERWETEN EEN BE
SLISSING TE HEBBEN GEWEZEN DIE OP 
TEGENSTRIJDIGE REDENEN IS GEGROND. 
- GElllN TEGENSTRIJDIGE BESLISSING. 
-MID DEL DAT FEITELIJKE GRONDSLAG 
MIST. 

3° VOORZIENING IN CASSATIE. -
VORM. - STRAFZAKlllN. - VOORZIE
NING VAN DE VlllRZlllKERAAR VAN DE 
BURGERREOHTELIJKE AANSPRAKELIJK
HEID VAN DE BEKLAAGDE, VRIJWILLIG 
TUSSENGEKOMEN PARTIJ. - VOORZIE
NING NIET BETEKEND. - NilllT-ONT
VANKELIJKHEID. 

1° Niet ontvankelijk, wegens het ontbreken 
van belang, is het middel dat k1·itiek 
oefent op een beschikking van de 
best1·eden beslissing waardoo1· de eiser 
niet kon benadeeld zijn (2). 

2° Feitelijke g1·ondslag mist het middel 
waarbij aan de ?'echter wm·dt Ve?'tveten 
een beslissing te hebben gewezen die op 
tegenstrijdige redenen is geg1·ond, wan
neer de beslissing niet tegenstrijdig is (3). 

(2) Raadpl. cass., 3 december 1976 (A1•r. 
cass., 1977, biz. 389). 

(3) Raadpl. cass., 10 november 1977, sup1·a, 
biz. 305. 
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3° Niet ontvankelijk is de voorziening van 
de verzekeraar van de burgerrechtelijke 
aanspmkelijkheid van de beklaagde, 
die voor het strajgerecht vrijwillig is 
tussengekomen, wanneer de voo1·ziewing 
niet is betekend aan de partijen tegen 
wie ze is ge1'icht (1). (Art. 418 Sv.) 

(CARPENTIER, T. YERNAUX G., COMMENN:El 
EN YERNAUX F. EN B. ; NAAMLOZE 
VENNOOTSCHAP « VERZEKERINGSMAAT
SCHAPPIJ DE BELGISCHE BIJSTAND >>, 
T. YERNAUX G., COMMENNE EN YER

NAUX F. EN B.) 

ARREST (ve1'taling). 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 8 december 1977 door het 
Hof van Beroep te Luik gewezen ; 

A. Op de voorziening van Carpentier : 

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

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van het algemeen rechts
beginsel volgens hetwelk de rechter enkel 
uitspraak mag doen over de bij hem 
aanhangig gemaakte vorderingen, 

doo1'dat het arrest het beroepen vonnis 
bevestigt en het daarbij in dezer voege 
verbetert « dat nader wordt bepaald dat 
Y ernaux Olivier overleden is op 8 maart 
1976 >>, 

te1'wijl bij het hof van beroep evenmin 
als bij de eerste rechter een vordering 
aanhangig was in verband met de datum 
van overlijden van het slachtoffer, en de 
nader bepaalde datum overigens riog 
onjuist is : 

Overwegende dat eiser vervolgd werd 
ter zake van, te Belgrade, op 7 maart 
1976, door gebrek aan voorzichtigheid 
of voorzorg, ... de dood te hebben veroor
zaakt van Olivier Yernaux ; 

Overwegende dat het arrest, met 
bevestiging van het beroepen vonnis, 
eiser veroordeelt uit hoofde van die 
bewezen verklaarde telastlegging ; 

Overwegende dat door nader te bepalen 
dat Olivier Y ernaux overleden is op 
8 maart 1976, het arrest eiser in genen 
dele benadeelt ; 

Dat het middel derhalve niet ontvan
kelijk is bij gebrek aan belang ; 

(1) Cass., 28 februari 1978, supm, blz. 765. 

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 beslissingen op de civiel
rechtelijke vorderingen van verweerders 
j egens eiser : 

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

doordat het arrest enerzijds vermeldt 
dat cc het slachtoffer onverhoord overleden 
is en er op de plaats van het ongeval 
geen getuigen waren, zodat het niet 
mogelijk is geweest volstrekt nauwkeurige 
inlichtingen in te winnen nopens de 
gedraging van de voetganger >> en dat 
cc het botsingspunt tussen de voetganger 
en het voertuig van Carpentier op de 
rijbaan zelfs niet bij benadering kon 
worden bepaald n, en anderzijds stelt 
dat cc aangezien Carpentier verklaard 
heeft dat Y ernaux schuins op hem 
toekwam, het duidelijk is dat Y ernaux 
zich rekenschap gaf van de aankomende 
auto >> en dat " afgaande op de vast
stellingen van de deskundige, Y ernaux 
in onderhavig geval voor Carpentier 
een ruimte vrijliet van ongeveer 7 m. 70 
om door te komen >>, 

welke gronden tegenstrijdig zijn zodat 
de beslissing niet regelmatig met redenen 
is omkleed: 

Overwegende dat het arrest, na er te 
hebben op gewezen dat het, bij ontsten
tenis van getuigen en van verklaring 
vanwege het slachtoffer, niet mogelijk is 
geweest volstrekt nauwkeurige inlich
tingen in te winnen nopens de gedraging 
van de voetganger en dat het botsings
punt op de rijbaan zelfs niet bij benade
ring kon worden bepaald, zonder tegen
strijdigheid het verloop van het gebeurde 
heeft gereconstrueerd en eisers aan
sprakelijkheid heeft bepaald op grond 
van de feitelijke gegevens die het uit 
diens verklaring heeft afgeleid en aan 
de technische vaststellingen van de 
deskundige heeft getoetst ; 

Dat het middel feitelijke grondslag 
mist; 

B. Op de voorziening van de naamloze 
vennootschap De Belgische Bijstand als 
vrijwillig tussengekomen partij : 

Overwegende dat de stukken waarop 
het Hof vermag acht te slaan niet 
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uitwijzen dat eiseres haar voorziening 
heeft doen betekenen aan de partijen 
waartegen die gericht is ; 

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

5 april I978. - 2e kamer. - Voor
zitter, Baron Richard, voorzitter. -
Verslaggever, Mevr. Raymond-Dechar
neux. - Gelijkluidende conclusie, de 
H. Ballet, advocaat-generaal. - Pleiters, 
de HH. Anciaux de Faveaux (van de balie 
te Namen) en A. DeBruyn. 

2e KAMER. - 5 april 1978. 

VERZEKERINGEN. VERPLIOHTE 
AANSPRAKELIJKHllliDSVERZEKERING IN
ZAKE MOTORRIJTUIGEN. - EXOEPTIES 
DIE DOOR DE VERZEKERAAR AAN DE 
BENADEELDE NIET KUNNEN WORDEN 
TEGENGEWORPEN.- BEGRIP. 

De excepties die uit de ve?·zekerings
overeenkomst voortvloeien en die naar 
luid van artikel 11 van de wet van 1 juli 
1956 bet1·ejjende de ve1plichte aansprake
lijkheidsverzekering inzake motor?·ijtui
gen door de verzeke1·aar aan de benadeelde 
niet kunnen tegengewo1pen worden, zijn 
de excepties die de verzekema1· op een 
bestaande oveTeenkomst kan gronden om 
ontslagen te w01·den van zijn veTplich
tingen, maru· niet die welke het bestaan 
zelf van de overeenkomst, haa1· draag
wijdte en de dekking van het Tisico be
tTeffen (I); de uit bijzondere vooT
waarden afgeleide exceptie dat het 
voe1·tuig niet kan gebruikt worden ter 
verhuTing met of zonder chaujjeu1' 
vloeit voort uit de ove1·eenkomst en 
houdt geen verband met het bestaan 
zelf ervan. 

(NAAMLOZE VENNOOTSOHAP 
« PH<ENIX CONTINENTAL », 

T. «DE FEDERALE VERZEKERINGEN », 
DELEMAZURE, FRANCIS EN STAELENS.) 

ARREST (vertaling). 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 

(1) Cass., 18 juni 1974 (Arr. cass., 1974, 
blz. 1145). 

arrest, op 9 december 1977 door het Hof 
van Beroep te Bergen gewezen ; 

Over het middel afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 3, 6, 9, II van de 
wet van I juli 1956 betreffende de 
verplichte aansprakelijkheidsverzekering 
inzake motorvoertuigen, 27, inzonderheid 
3°, van de wet van II juni I874 betref
fende de verzekeringen in het algemeen, 
IIOI, II08, II26, ll34, ll35, II65, I3I5, 
I3I9, I320, I322 van het Burgerlijk 
W etboek, 3, 4 van de wet van I7 april 
I878 houdende de voorafgaande titel 
van het W etboek van Strafvordering 
en 97 van de Grondwet, 

doordat ter verwerping van de exceptie 
die eiseres hieruit had afgeleid dat, bij 
de bijzondere voorwaarden van het 
tussen haar en de heer Leener - eigenaar 
van het voertuig dat het litigieuze ongeval 
veroorzaakt heeft - gesloten auto
verzekeringscontract, de risicodekking 
uitgesloten wordt ingeval het aangeduide 
voertuig al dan niet met chauffeur 
verhuurd wordt, het bestreden arrest 
verklaart dat een dergelijke exceptie uit 
de verzekeringsovereenkomst voortvloeit, 
dat zij helemaal niets te maken heeft 
met het bestaan van die overeenkomst 
en dat zij derhalve, naar luid van arti
kel II van de voormelde wet van I juli 
I956, door de verzekeraar niet aan de 
benadeelde kan worden tegengeworpen, 
weshalve eiseres veroordeeld wordt tot 
schadeloosstelling van de slachtoffers 
van het ongeval die zich tegen haar 
burgerlijke partij hebben gesteld, 

terwijl, door te betogen dat het liti
gieuze risico - te weten het feit dat het 
voertuig in bezit was van een derde die 
het gehuurd had - te dezer zake niet 
gedekt was, eiseres aan de benadeelden 
geen enkele uit de verzekeringsovereen
komst voortvloeiende nietigheid, exceptie 
of verval, in de zin van artikel II van de 
voormelde wet van 1 juli I956, heeft 
tegengeworpen maar de gevolgen van die 
verzekering heeft betwist, zodat, nu het 
steunt op het voormelde artikel II om 
te stellen dat eiseres de uitsluitings- en 
beperkende bepalingen van de bijzondere 
voorwaarden van de polis in verband 
met het verhuren van het aangeduide 
voertuig aan de benadeelden niet kan 
tegenwerpen, het arrest het door eiseres 
in haar conclusie tegengeworpen gemis 
aan dekking verwart met het gemis aan 
waarborg en meteen een onjuiste toe
passing maakt van het voormeld arti
kel II (schending van de in het middel 
bedoelde artikelen 3, 6, 9, 11 van de wet 
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van 1 juli 1956 betreffende de verplichte 
aansprakelijkheidsverzekering inzake mo
torvoertuigen en 27 van de wet van 
11 juni 1874) mitsgaders een miskenning 
inhoudt van de formele bewijskracht 
van de overeenkomst (schending van de 
in het middel bedoelde artikelen 1319, 
1320, 1322 van het Burgerlijk Wetboek) 
en van de bindende kracht van de polis 
(schending van het in het middel bedoelde 
artikel1134 van het Burgerlijk Wetboek), 

waaruit volgt dat de bestreden beslis
sing niet wettelijk met redenen is 
omkleed (schending van alle in het 
middel bedoelde wetsbepalingen) : 

Overwegende dat eiseres in haar 
conclusie deed gelden dat de tussen haar 
en verweerder Leener gesloten overeen
komst van verplichte aansprakelijkheids
verzekering inzake motorvoertuigen be
paalde : '' Uitsluiting van de verhuurde 
voertuigen. V olgens verklaring van de 
verzekeringnemer zal het voertuig niet 
gebruikt worden ter verhuring met of 
zonder chauffeur. Bijgevolg wordt uit
drukkelijk overeengekomen dat de polis 
geen uitwerking zal hebben ingeval het 
aangeduide voertuig al dan niet met 
chauffeur verhuurd was » ; dat eiseres 
daaruit afieidde dat artikel 11, eerste lid, 
van de wet van 1 juli 1956, luidens welke 
geen uit de wet of uit de overeenkomst 
van verzekering voortvloeiende nietig
heid, exceptie of verval door de ver
zekeraar aan de benadeelde kan worden 
tegengeworpen, op haar niet toepasselijk 
was wegens het niet bestaan van de 
overeenkomst ; 

Overwegende dat het arrest er dien
aangaande op wijst dat de aangehaalde 
tekst van de bijzondere voorwaarden 
" de bevestiging inhoudt van het bestaan 
zelf van de overeenkomst waarvan de 
uitwerking tussen partijen evenwel be
perkt wordt ; .. . dat de door appellante 
(thans eiseres) opgeworpen exceptie dus 
wel degelijk uit de overeenkomst van 
verzekering voortvloeit en geenszins 
verband houdt met het bestaan zelf 
daarvan », en beslist dat " die uit de 
overeenkomst voortvloeiende exceptie, 
naar luid van artikel 11 van de wet van 
1 juli 1956, door de verzekeraar van de 
civielrechtelijke aansprakelijkheid inzake 
motorvoertuigen niet aan de benadeelde 
kan worden tegengeworpen » ; 

Overwegende dat het arrest aldus, 
zonder de formele bewijskracht en de 
bindende kracht van de verzekerings
overeenkomst te miskennen, het voor
melde artikel 11 juist heeft toegepast 
en zijn beslissing wettelijk verantwoordt ; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen ; 

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

5 april 1978. - 28 kamer. - Voor
zitter, Baron Richard, voorzitter. -
Verslaggevm·, de H. Screvens. - Gelijk
luidende conclusie, de H. Ballet, advocaat
generaal. - Pleiter, de H. L. Simont. 

28 KAMER. - 5 april 1978, 

1° CHEQUE.- WET VAN 1 MAART 1961, 
ARTIKEL 61, 2°. - 0VERDRACHT VAN 
EEN CHEQUE ZONDER FONDS. - BE
STANDDELEN. - WETEN DAT ER TEN 
TIJDE VAN DE OVERDRACHT GEEN 
TOEREIKEND EN BESCHIKBAAR FONDS 
IS.- BEGRIP. 

2° CASSATIEMIDDELEN. - STRAF
ZAKEN. MIDDEL DAT KRITIEK 
OEFENT OP OVERWEGINGEN DIE GEEN 
INVLOED HEBBEN OP DE WETTIGHEID 
VAN DE BESTREDEN BESLISSING. 
NIET-ONTVANKELIJKHEID. 

1° W ettig gemotiveerd is de vm·oo1·deling 
wegens overdracht van een cheque zonder 
voorajgaand en beschikbaar fonds, wan
neer de rechtm· vaststelt dat de beklaagde 
werkelijk een cheqtw heeft overgedmgen 
waarvan hij wist dat hij niet gedekt was, 
te meer daar hij op het ogenblilc dat die 
cheque uitgeschreven we1·d kennis had 
van het gemis aan fonds. (Art. 61, 2°, 
wet van 1 maart 1961.) 

2° Niet ontvanlcelijk wegens het ontb1·eken 
van belang is het middel dat kritiek 
oefent op overwegingen die geen invloed 
hebben op de wettigheid van de bestreden 
beslissing (1). 

(WELCH EN« CHEMICAL BANK», T. KASIM.) 

ARREST (vertaling). 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 

(1) Raadpl. cass., 24 mei 1976 (Arr. cass., 
1976, blz. 1053) en 14 maart 1977 (ibid., 1977, 
blz. 761). 
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arrest, op 7 december 1977 door het 
Hof van Beroep te Brusse1 gewezen ; 

I. Op de voorziening van Welch als 
beklaagde : 

Over het middel afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 97 van de Grand
wet, 18 en 61, inzonderheid 2°, van de wet 
van 1 maart 1961 betreffende de invoering 
in de nationale wetgeving van de een
vormige wet op de cheque en de in
werkingtreding van die wet, 

doordat het bestreden arrest, met 
bevestiging van het beroepen vom1.is, 
ten aanzien van eerste eiser de telast
legging bewezen verklaart volgens welke 
die op 2 januari 1974 aan de burgerlijke 
en dagende partij een op 24 november 
1973 door een heer Tintori op de Bank 
Credito Italiano aan order van eerste 
eiser getrokken bankcheque heeft over
gedragen wetende dat het fonds niet 
tevens toereikend en beschikbaar was, 
en het arrest daarbij het verweer afwijst 
waarbij eisers deden gelden dat niet 
bewezen is« dat (eiser) op 2 januari 1974 
positief kennis droeg van het gemis aan 
fonds op de rekening nr. 42178/00 bij de 
Bank Credito Italiano, Agentschap Li
vorno n en betoogden « dat (eiser) sedert 
25 november niet meer persoonlijk 1net 
Tintori in verbinding was geweest en 
daardoor (einde december 1973) niet 
bekend was met de stand van diens 
rekening n, 

en doordat het bestreden arrest aan die 
beslissing ten grondslag legt dat eiser 
« toegegeven heeft dat het ontbreken 
van fonds hem reeds bekend was op het 
ogenblik dat Tintori de cheque invulde, 
dat is, volgens de vaststellingen van het 
arrest, op 24 november 1973; dat hij 
derhalve in « elementaire eerlijkheid n 
te kort geschoten is wanneer hij bij zijn 
brief van 4 december 1973 aan Kasim 
verzekerde dat de cheque in het bezit 
van eiser aan Kasim « toebehoort n en 
« de gedeeltelijke betaling uitmaakt van 
een bedrag dat U verschuldigd is n ; « dat 
althans bij het endosseren (van de cheque 
op 2 januari 1974 ten gunste van Kasim) 
het gemis aan fonds hem wel bekend was, 
wat- voor zover nog nodig- bovendien 
en genoegzaam moge blijken uit het 
feit dat (eiser) het endossement afhan
kelijk heeft gesteld van de voorwaarden 
1° dat de cheque zou ge'ind worden door 
een andere bank ; 2° dat die bank hem 
van alle verantwoordelijkheid zou ont
slaan ; 3° dat Kasim zelf ook een ont
vangstbewijs zou ondertekenen waarbij 

hij (eisers) ontslaat van alle verant
woordelijkheid in verband met het 
gebruik van de cheque n, 

terwijl, eerste onderdeel, wil het bij 
artikel61-2° van de wet van 1 maart 1961 
bepaalde misdrijf bewezen zijn, degene 
die de cheque overdraagt moet geweten 
hebben dat het fonds niet tevens toe
reikend en beschikbaar was ten tijde 
van de overdracht, 

waaruit volgt dat waar het bestreden 
arrest, om het misdrijf bewezen te 
verklaren, steunt op het feit dat eiser 
op die ettelijke weken v66r de overdracht 
gelegen data kennis droeg van het 
ontbreken van fonds, het in strijd is met 
artikel 61-2° van de in het middel 
bedoelde wet van 1 maart 1961; 

tweede onderdeel, uit de feitelijke 
omstandigheden waarop het bestreden 
arrest steunt om, cc voor zover nodig >> 

bewezen te verklaren dat bij het endos
seren het gemis aan fonds wel bekend 
was, het bestaan van dat wezenlijk 
bestanddee1 van het misdrijf niet is af 
te leiden, vermits, enerzijds, volgens 
artikel 18 van de wet van 1 maart 1961, 
de endossant van een onder de gelding 
van die wet vallende cheque « instaat 
voor de betaling, tenzij het tegendeel 
is bedongen n, en derhalve het feit dat 
eiser het endossement van de cheque 
ten gunste van Kasim afhankelijk heeft 
gesteld van de voorwaarde dat deze en de 
met de inning belaste bank eisers van de 
wettelijk door de endossant verschuldigde 
waarborg zouden ontslaan, geen grond 
verschaft om te stellen dat eiser ten tijde 
van de overdracht kennis had van het 
gemis aan fonds, doch enkel het tegen
gesteld beding oplevert waarvan sprake 
in artikel 18; anderzijds uit het feit dat 
eiser het endossement van de cheque 
ten gunste van Kasim afhankelijk heeft 
gesteld van de voorwaarde 1° dat deze 
de cheque zou doen innen door een andere 
bank dan eiseres (ten deze de Generale 
Bankmaatschappij) en 2° dat die andere 
bank aan eiser zou schrijven dat zij 
« betreffende de afgifte en het endosse
ment van die cheque door (eiseres) aan 
onze client, de heer Kasim, alle verant
woordelijkheid op zich neemt, inclusief 
alle verantwoordelijkheid tegenover de 
trekker n (brief van de Generale Bank
maatschappij aan eiser op 2 januari 
1974), enkel kon worden afgeleid dat 
eiser zijn bank en zichzelf wou veilig 
stellen voor een gebeurlijke verantwoor
delijkheid ten aanzien van de trekker 
(Tintori) wegens de aanbieding van de 
cheque ; uit de redengeving van het arrest 
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niet op te maken is waarom die bedoeling 
om de eisers veilig te stellen voor een 
regres van Tintori zou ge'impliceerd 
hebben dat eiser kennis had van het 
gemis aan fonds, 

waaruit volgt dat de vaststellingen 
van het bestreden arrest geen grond 
bieden voor het daaruit getrokken besluit 
als zou eiser ten tijde van de overdracht 
kennis hebben gehad van het gemis aan 
fonds voor de cheque (schending van de 
in het middel vermelde bepalingen van 
de wet van 1 maart 1961) en geen passend 
antwoord verschaffen op eisers verweer
middel (schending van artikel 97 van de 
Grondwet): 

vVat het eerste onderdeel betreft : 

Overwegende dat het arrest beslist 
" dat doordien hij, zoals bewezen en 
erkend werd, de litigieuze cheque aan de 
burgerlijke partij geendosseerd heeft, 
de beklaagde (thans eiser) inderdaad 
een bankcheque heeft overgedragen waar
van hij wist dat hij ongedekt was ; dat 
de beklaagde namelijk toegegeven heeft 
dat hij reeds op het ogenblik dat Tintori 
de cheque uitschreef in het Hilton-hotel 
te Brussel kennis had van het gemis aan 
fonds ... , dat die bekentenis volgens de 
elementaire eerlijkheid, en zeker voor 
een directeur van een bankkantoor, 
niet overeen te brengen is met de brief 
die Welch op 4 december 1973 aan 
Kasim heeft geadresseerd ... '' ; 

Overwegende dat uit die redengeving 
blijkt dat eiser des te beter wist dat de 
cheque ten tijde van het endossement 
niet gedekt was, daar hij op het ogenblik 
dat die cheque uitgeschreven werd, 
kennis had van het gemis aan fonds ; 

Dat het middel feitelijke grondslag 
mist; 

W at het tweede onderdeel betreft : 

Overwegende dat zowel uit het ant
woord op het eerste onderdeel als uit het 
feit dat de aangevochten grond slechts 
" voor zover nodig " wordt vermeld, 
blijkt dat het middel opkomt tegen 
overwegingen die geen invloed hebben 
op de wettelijkheid van de bestreden 
beslissing ; dat het middel niet ont
vankelijk is bij gebrek aan belang ; 

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 ; 

II. Op de voorziening van de vennoot
schap naar het recht van de Staat 
New-York, Chemical Bank, civielrech
telijk aansprakelijke partij : 

Overwegende dat uit de stukken 
waarop het Hof vermag acht te slaan, 
niet blijkt dat eiseres haar voorziening 
heeft doen betekenen aan de partij en 
waartegen zij gericht is ; 

Dat de voorziening niet ontvankelijk 
is; 

Om die redenen, verwerpt de voorzie
ning ; veroorcleelt elke eiser in de kosten 
van zijn voorziening. 

5 april 1978. - 2e kamer. - Vo01·
zitte1·, Baron Richard, voorzitter. -
Vm·slaggever, de H. Screvens. - Gelijk
luidende conclusie, de H. Ballet, advocaat
generaal. - Pleiter, de H. Kirkpatrick. 

2e KAMER. - 5 april 1978, 

1° CASSATIEMIDDELEN. - STRAF
ZAKEN. - BESOHl!JRMING VAN DE 
MAATSOHAPPIJ.- 0ASSATIEMIDDEL.
VAAGHEID. - NIET-ONTVANKELIJK
HEID. 

2° BESCHERMING VAN DE MAAT
SCHAPPIJ (WET TOT).- BEOOR
DELING VAN DE GEESTESTOESTAND VAN 
EEN GEINTERNEERDE DOOR DE OOM
MISSIE TOT BESOHl!JRMING VAN DE 
MAATSOHAPPIJ.- 0NAANTASTBARE BE
OORDELING. 

3° BESCHERMING VAN DE MAAT
SCHAPPIJ (WET TOT). - BESLIS
SING BETREFFENDE DE WIJZE VAN 
TENUITVOERLEGGING VAN DE INTER
NERING. - BESLISSING DIE NIET VOOR 
CASSATIEBEROEP OPENSTAAT. 

4° CASSATIE. - BEVOEGDHEID. -
STRAFZAKEN. - BESCHERMING VAN 
DE MAATSCHAPPIJ.- 0ASSATIEBEROEP 
VAN DE GEINTERNEERDE TEGEN EEN 
BESLISSING VAN EEN COJI'[MISSIE TOT 
BESCHERMING VAN DE MAATSCHAPPIJ. 
- VERZOEK VAN DE GEINTERNEERDE 
VOOR HET HoF OM VOORTAAN ONDER 
HET GEZAG VAN EEN ANDERE 00]\I[]\I[ISSIE 
TE STAAN. - HET HOF IS NIET 
BEVOEGD OM HIEROVER TE BESLISSEN. 
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1° Niet ontvankelijk is het middel waarin 
wordt aangevoerd dat het dossie1· dat is 
overgelegd aan de commissie tot bescher
ming van de maatschappij die moet 
beslissen over een verzoek tot invrijheid
stelling op proef van een ge'interneerde, 
een proces-verbaal bevat waarin gezegdes 
weergegeven worden die de eiser heeft 
gedaan bij de uitspraak van zijn echt
scheiding, zonder dat het nauwkeu1·ig 
bepaalt welke onregelmatigheid aldus 
zou zijn begaan (1). 

2° De commissie tot besche1·ming van de 
maatschappij beoordeelt op onaantast
bare wijze, in jeite, de geestestoestand 
van een ge'internee1·de ; zij is niet 
gebonden door de beoordeling van 
de rechtbank van eerste aanleg die over 
diens echtscheiding beslist (2). (Wet tot 
bescherming van de maatschappij, 
art. 18, eerste lid.) 

3° De beslissing van de commissie tot 
bescheTming van de maatschappij ove1' 
de wijze van tenuitvoeTlegging van de 
inte1·nering staat niet open voo1· cassatie
beroep (3). 

4° Het Hof is niet bevoegd om, op een 
cassatieberoep tegen een beslissing van 
een commissie tot besche1·ming van de 
maatschappij, waarbij een verzoek tot 
invrijheidstelling wordt verwm·pen, te 
beslissen dat de betrokkene vooTtaan 
onde1' het gezag van een andeTe commissie 
zal staan (4). 

(PAILHE.) 

ARREST (vertaling). 

RET HOF ; - Gelet op de bestreden 
beslissing, op 7 februari 1978 gewezen 
door de Commissie tot bescherming van 
de maatschappij bij de psychiatrische 
afdeling van de gevangenis te Luik ; 

I. In zoverre de voorziening gericht 
is tegen de verwerping van het verzoek 
tot invrijheidstelling op proef : 

Over het eerste middel, hie1·uit afgeleid 
dat het aan de commissie tot bescherming 
van de maatschappij overgelegde dossier 

(1) Raadpl. cass., 25 januari 1977 (A1-r. 
cass., 1977, blz. 579). 

(2) Raadpl. cass., 21 juni 1977 (A1•r. cass., 
1977, blz. 1089). 

(3) Raadpl. cass., 25 oktober 1976 (Arr. 
cass., 1977, blz. 237) en 22 maart 1978, supra, 

een door de rijkswacht opgesteld proces
verbaal bevatte waarin gezegdes weer
gegeven werden die eiser gedaan had bij 
de uitspraak van zijn echtscheiding : 

Overwegende dat het middel, dat niet 
bepaalt welke onregelmatigheid aldus 
zou zijn begaan, niet ontvankelijk is ; 

Over het tweede middel, hieruit afge
leid dat de rechtbank van eerste aanleg, 
die uitspraak heeft gedaan over eisers 
echtscheiding, en de commissie tot 
bescherming van de maatschappij eisers 
geestestoestand verschillend hebben be
oordeeld : 

Overwegende dat de commissie tot 
bescherming van de maatschappij eisers 
geestestoestand beoordeelt in feite en op 
onaantastbare wijze ; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen ; 

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

II. In zoverre de voorziening gericht 
is tegen de beslissing over de wijze van 
tenuitvoerlegging van de internering : 

Overwegende dat tegen die beslissing 
geen cassatieberoep openstaat ; 

Dat de voorziening in dat opzicht 
onontvankelijk is ; 

III. In zoverre eiser verzoekt om 
voortaan onder het gezag te staan van de 
Commissie tot bescherming van de 
maatschappij te N amen : 

Overwegende dat het Hof niet bevoegd 
is om over een dergelijk verzoek uitspraak 
te doen; 

Om die redenen, verwerpt de voor
ziening. 

5 april 1978. - 2e kamer. - Voor
zitte1', Baron Richard, voorzitter. -
Verslaggeve1·, de H. Screvens. - Gelijk
luidende conclusie, de H. Ballet, advocaat
generaal. 

blz. 851 ; vgl. cass., 21 januari 1975 (Arr. 
cass., 1975, blz. 567). 

(4) Raadpl. cass., 22 april 1974 (An·. oass., 
1974, blz. 904); vgl. cass., 8 januari 1973 (ibid., 
1973, blz. 474). 
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2e KAMER. - 5 april 1978. 

1 o ONAANTASTBARE BEOORDE
LING DOOR DE FEITENREOH
TER.- STRAFZAKEN.- MrsDRIJVElN 
OPGELEVElRD DOOR EEN ENKEL FEIT 
OF DOOR AFZONDE1RLIJKE FElTEN. 
0NAANTASTBARE BE100RDE1LING IN 
FEITE. 

2o SAMENLOOP VAN MISDRIJVEN. 
- STRAFZAKEN.- MISDRIJVEN OPGE
LEVERD DOOR EEN ENKE1L FE1IT OF DOOR 
AFZONDERLIJKE FElTEN. - BEOOR
DELING DOOR DE FEITENRECHTER. 

3o REOHTEN VAN DE VERDEDI
GING. - STRAFZAKE1N. - VE1RZOE1K 
TOT VElRDAGING HIEROP GE1GROND DAT 
DE FElTEN VAN DE AAN HE1T HOF VAN 
BEROEP OVERGELEGDE1 ZAAK, WEGENS 
EEN :ElNKElL STRAFBAAR OPZET, IN 
VElRBAND ZOUDEN STAAN MET FElTEN 
VAN ]JEJN ANDERE BIJ DE CORRECTIO
NELE1 R:ElCHTBANK AANHANGIGE VElR
VOLGING EN GELIJKTIJDIG MET DIE 
LAATSTE FElTEN ZOUDEN MOETEN BE
RECHT WORDE1N, -BE1SLISSING WAARIN 
DE REDENEN WORDE1N AANGEGEVElN 
WAAROM ZIJ HE1T VERZOE1K OM VER
DAGING AFWIJST E1N GEOORDE:ElLD 
WORDT DAT DE AFZONDERLIJK VER
VOLGDE MISDRIJVEN NIET DE UITVO:El
RING ZIJN VAN EEN :ElNKEL MISDADIG 
OPZET. - GE1EN SCHE1NDING VAN DE 
R:ElCHTE1N VAN DE1 VElRDE1DIGING. 

1 o en 2o De feitentechtet beo01•deelt op 
onaantastba1·e wijze of misdtijven doot 
een enlcel feit of do01· afzonde?·lijlce feiten 
wo1·den opgeleve1·d (1). (Art. 65 S.W.) 

3o De 1·echten van de ve1·dediging w01·den 
niet geschonden doo1· het attest dat 
afwijzend beschilct op een ve1·zoelc tot 
vetdaging, dat hietop is geg1·ond dat 
de feiten van de aan het hof van betoep 
ove1•gelegde zaafc, Wegens een enfcel 
stmfbam· opzet, in ve1·band zouden staan 
met feiten van een ande1·e bij de co1'1'ec
tionele techtbanlc aanhangige vetvolging 
en gelijlctijdig met die laatste feiten 
zouden moeten gevonnist wotden, wan
nee1' het de tedenen aangeeft wam·om het 
het vetzoelc om ve1·daging afwijst en 
ootdeelt dat de afzonde1'lijlc vetvolgde mis
dtijven niet de tdtvoeting zijn van een 
enlcel misdadig opzet (2). 

(BE1NNAETS.) 

ARREST (ve1·taling). 

RET HOF ; - Gelet op de bestreden 
arresten, op 19 januari 1978 en 9 februari 
1978 door het Hof van Beroep te Luik 
gewezen; 

Over beide middelen samen, waarvan 
het eetste afgeleid is uit de schending 

van artikel 65 van het Strafwetboek, 
dootdat het verzoek tot verdaging, dat 

eiser had ingediend op grond dat de 
feiten van de zaak door eenzelfde mis
dadig opzet verbonden waren met feiten 
van een andere voor de rechtbank 
dienende zaak en dus samen met deze 
laatste zaak moesten berecht worden, 
door het arrest verworpen wordt onder 
de vermelding dat de door verdachte 
(thans eiser) verstrekte uitleg en de 
inzage van het dossier voldoende waren 
om het aangevoerde betoog af te wijzen, 

te1·wijl over het bestaan van een enkel 
en voortdurend opzet niet kon beslist 
worden dan na toetsing van alle bestand
delen van de onderscheiden zaken en na 
samenvoeging van de bedoelde zaken, 
aangezien het aan de hand van het aan 
het hof overgelegde dossier alleen niet 
mogelijk was over die eenheid van 
opzet behoorlijk te oordelen ; 

het tweede, uit de schending van het 
algemeen beginsel van inachtneming 
van de rechten van de verdediging, 

doo1•dat het hof van beroep het door 
eiser aangevoerde middel in verband 
met de rechten van de verdediging afwijst 
op grond van de enkele vaststelling dat 
aan die rechten geen afbreuk werd gedaan 
aangezien eiser zowel in eerste aanleg 
als in hoger beroep alle excepties en alle 
feitelijke en rechtsmiddelen heeft kunnen 
doen gelden die hem ten dienste staan, 

tetwijl het hof van beroep, om die 
middelen te beoordelen, had moeten 
kennis hebben van het geheel van de 
strafvorderingen ten laste van eiser en 
de dienende zaak daartoe gebeurlijk had 
moeten verdagen : 

Overwegende dat het arrest enerzijds 
vermeldt « dat de door verdachte over
vloedig in conclusietermen verschafte 
uitleg en de inzage van het dossier van 
de onderhavige zaak voldoende zijn om 

(1) Cass., 16 november 1976 (A1•1•. cass., I (2) Raadpi. cass., 22 april 1974 (An·. cass., 
1917, biz. 302}. 1974, biz. 896). 

CASSATIE, 1978. - 29 
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het vruchteloos en te laat door Bennaets 
aangevoerde betoog af te wijzen" en 
anderzijds vaststelt dat "Bennaets zowel 
in eerste aanleg als in hoger beroep aJle 
excepties en aile feitelijke en rechts
middelen heeft kunnen doen gelden die 
hem ten dienste staan >> ; 

Overwegende dat, doordien het de 
red en en aangeeft waarom het eisers om
standig verzoek tot verdaging afwijst 
en beslist dat de afzonderlijk vervolgde 
diefstallen niet de uitvoering zijn van 
een enkel misdadig opzet, het arrest het 
in het middel vermelde verweer regel
matig beantwoordt ; 

Overwegende dat de feitenrechter op 
onaantastbare wijze oordeelt over het 
bestaan van de eenheid van opzet die de 
grondslag voor het collectief misdrijf 
oplevert; 

Dat het arrest derhalve wettelijk en 
onverkort de rechten van de verdediging 
heeft kunnen beslissen " dat, onder de 
zakelijke omstandigheden, de inzage van 
het eerste dossier volstrekt niet nodig 
was om te beslissen dat een enkel en 
voortdurend opzet, dat de toepassing 
van artikel 65 van het Strafwetboek zou 
kunnen rechtvaardigen, niet aanwezig 
is "• en dat de weigering van de eerste 
rechter om de zaak te verdagen bevestigd 
diende te worden ; 

Dat de middelen niet kunnen worden 
aangenomen ; 

Overwegende dat voor het overige de 
substantiiile of op straffe van nietigheid 
voorgeschreven rechtsvormen in acht zijn 
genomen en de beslissing geen enkele 
onregelmatigheid bevat die eiser kan 
benadelen; 

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

5 april 1978. - 2e kamer. - Voor
zitter, Baron Richard, voorzitter. -
Verslaggeve1·, Mevr. Raymond-Dechar
neux. - Gelijkluidende conclusie, de 
H. Ballet, advocaat-generaal. 

1 e KAMER. - 6 april 1978. 

1° CASSATIE. - BEVOEGDHEID. 
BURGERLIJKE ZAKEN. - VERSCHRIJ· 
VING IN RET CAEfSATIEVERZOEKSCHRIFT 
:ElN IN HET EXPLOOT VAN BETEKElNING 
VAN, HElT VERZO:ElKSCHRIFT. - BE· 
VOElGDil:EID VAN HElT HoF OM ZEl TE 
VERBETERElN, 

2° KOOP. - CONCESSIEl VAN ALLEEN· 
VERKOOP VOOR ONBElPAALDEl TIJD. -
EElNZIJDIGE ONTBINDING DOOR DE 
CONCESSIElGElVER. V ERPLIOHTING 
VAN DE CONCElSSIEGEVER DE CONCESSIE 
SLElCHTS TEl BElEINDIGEN MET ElEN 
REDELIJKE OPZElGGINGSTElRMIJN OF :ElEN 
BILLIJKE VERGOElDING. - VElRPLIOH· 
TING OM, IN VOORKOMEND GElVAL, EElN 
BIJKOMENDE VERGOEDING TE BETALElN. 
- VElRBINTENIS DIEl DElElL UITMAAKT 
VAN HET CONTRACT. 

3° EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. 
- VElRDRAG VAN BRUSSElL VAN 27 SEP· 
TElMBElR 1968 BElTREFFENDE DE RECH
TERLIJKEl BEVOEGDHEID, ARTIKEL 5, 
1°, - GESCHIL OVER DE GElVOLGElN VAN 
DE SCHENDING, DOOR DE CONCESSIE· 
GEVElR, VAN ElElN CONTRACT VAN CON· 
CElSSIE VAN ALLElElNVElRKOOP. - VElR· 
PLIOHTING WAARNAAR MOElT WORDElN 
GElZIElN VOOR DE TOElP AS SING VAN 
ARTIKEL 5, 1o. 

4° BEVOEGDHEID EN AANLEG. 
B:mvo:ElGDHEliD.-BURGElRLIJKEl zAKElN. 
- VElRDRAG VAN BRUSSEL VAN 27 SEP· 
TElMBElR 1968 BETREFFENDEl DE RECH· 
TElRLIJKE BEVOElGDHEID, ARTIKEL 5, 
1°, - GESCHIL OVER DEl GElVOLGElN VAN 
DE SCHENDING, DOOR DE CONCESSIE· 
GEVER, VAN EElN CONTRACT VAN CON· 
CElSSIEl VAN ALLEENVERKOOP. - VER· 
BINTElNIS WAARNAAR MOET WORDEN 
GElZIElN VOOR DEl TOEP AS SING VAN 
ARTIKElL 5, 1o. 

5° EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. 
- VElRDRAG VAN BRUSSEL VAN 27 SElP· 
TElMBElR 1968 BElTREFFElNDE DE RECH· 
TERLIJKEl BElVOElGDHEID, ARTIKElL 5, 
1°. - GElSCHIL OVER DE GElVOLGElN VAN 
DE SCHENDING, DOOR DE CONCESSIE· 
GEYER, VAN EEN CONTRACT VAN CON· 
CESSIE VAN ALLEENVERKOOP.- VOR· 
DERING VAN DE CONCESSIEGEVER OM 

COMPENSATOIRE OF BIJKOMElNDE VER· 
GOEDINGEN TE BEKOMEN.- 0PDRACHT 
VAN DEl NATIONALE RECHTER. 

6° BEVOEGDHEID EN AANLEG. -
B:mvo:mGDHEliD. - BuRGElRLIJKE zA
KEN. - VElRDRAG VAN BRUSSEL VAN 
27 SEPTEMBElR 1968 BElTREFFENDEl DE 
RECHTERLIJKE BEVOElGDHEID, ARTI· 
KEL 5, 1°. - GESCHIL OVER DE 
GElVOLGElN VAN DEl SCHENDING, DOOR 
DE CONCESSIEGEVElR, VAN EElN CON• 
TRACT VAN CONCElSSIE VAN ALLEEN· 
VERKOOP.- VORDERING VAN DE CON
CESSIEGEVER OM COMPENSATOIREl OF 
BIJKOMENDE VERGOEDINGEN TE BE· 
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KOMEN.- 0PDRAOHT VAN DE NATIO
NALE REOHTER. 

7o EUROPESE GEMEENSOHAPPEN. 
- VERDRAG VAN BRUSSEL VAN 27 SEP
TEMBER 1g6S BETREFFENDE DE REOH
TERLIJKE BEVOEGDHEID, ARTIKEL 5, 
1°. - 0VEREENKOMST. - PLAATS 
WAAR DE VERBINTENIS IS UITGEVOERD. 
- PLAATS WAAR DE VERBINTENIS MOET 
WORDEN UITGEVOERD. - VASTSTEL

LING. 

S0 BEVOEGDHEID EN AANLEG. -
BEVOEGDHEliD. - BURGERLIJKE ZA
KEN. - VERDRAG VAN BRUSSEL VAN 
27 SEPTEMBER 1g6S BETREFFENDE DE 
REOHTERLIJKE BEVOEGDHEID, ARTI
KEL 5, 1°. - 0VEREENKOMST. 
PLAATS WAAR DE VERBINTENIS IS 
UITGEVOERD. - PLAATS WAAR DE 
VERBINTENIS MOET WORDEN UITGE
VOERD. - VASTSTELLING. 

go KOOP. - OoNOESSIEl VAN ALLEElN

VERKOOP VOOR ONBEPAALDE TIJD. -
EENZIJDIGE ONTBINDING DOOR EEN 
VAN DE PARTIJEN. - VERPLIOHTING 
VOOR DIE PARTIJ AAN DE ANDERE! 
PARTIJ EEN REDELIJKE OPZEGGINGS
TERMIJN TOE TE KENNEN. - GEEN 
OPZEGGINGSTElRMIJN. - GEVOLG. 

1 o Om een cassatieberoep in burge~·lijke 
zaken te beoordelen is het Hof bevoegd 
om een verscMijving in het cassatie
verzoekschrift en in het exploot van 
betekening ervan te verbete1·en, wanneer 
die ve?·sch1·ijving duidelijk blijkt ttit de 
context van die akten ( 1). 

2° De ve1·plichting die de wet hecht aan het 
contract van de voo1· onbepaalde tijd 
verleende concessie van alleenve1·koop 
om de concessie slechts te beeindigen met 
een redelijke opzeggingste1·mijn of een 
billijke Ve?'goeding en de verplichting 
voo1· de concessiegever, in voo1'komend 
geval, een bijkomende vergoeding te 
betalen, maken deel uit van het contract. 
(Artt. 2 en 3 wet van 27 juli lg61, 

(1) Raadpl. cass., 7 januari 1977 (A1~·. cass., 
1977, biz. 493). 

(2) (3) en (4) Cfr. Hof van Justitie van de 
Europese Gemeenschappen, arrest van 6 ok
tober 1976, nr. 14/76, en de conclusie van de 
Advocaat-Generaal Reisch!, Rec. de ju1•isp!'. 
de la Cou!' de Justice, 1976-1977, biz. 1497 
en vlg. 

Zie cass., 19 september 1977 (twee arresten), 
supra, biz. 79 : de nationale rechter is gebonden 
door de uitlegging van de verdragen tot 
oprichting van de Europese Gemeenschappen 

gew. bij de wet van 13 april 1g71; 
art. 1135 B.W.) 

3° en 4° In een geschil over de gevolgen 
van de schending door de concessiegever 
van een cont?·act van concessie van alleen
verkoop, is de ve1'bintenis waa1'naar 
moet worden gezien voor de toepassing 
van a1·tikel 5, 1°, van het Ve1'drag van 
B1·ussel van 27 septembe1' 1968 bet?·ef
fende de 1'echterlijke bevoegdheid, de 
verbintenis die uit het cont1'act voo1't
vloeit ten laste van de concessiegever 
en.waa1·van niet-nakoming wo1'dt aange
voe1'd do01• de concessiehottder voo1' zijn 
v01·de1'ing tot schadeve1·goeding of tot 
ontbinding van het cont1'act (2). 

5° en 6° Wannee!' de concessiehoude1·, 
weyens schending, doo1· de concessie
geve1', van een cont1'act van concessie van 
alleenverkoop, betaling vordert van een 
compensatoire of bijkomende Ve?'goeding, 
moet de nationale rechter, met toepassing 
van m·tikel 5, 1°, van het Verdrag van 
B1·ussel van 27 september 1968, nagaan 
of volgens het op het contract toe te passen 
1·echt, sp1·ake is van een autonome con
t?'actuele verbintenis of van de toekenning 
van een ve?·goeding om de schendingen 
van een tot grondslay van de vo?·de1·ing 
dienende cont?·actuele verbintenis te sanc
tione?·en (3). 

7° en S0 De plaats waa1· een ve1·bintenis is 
uitgevoerd of de plaats waa1' de aan de 
!'echtsvorde?·ing ten grondslag ligyende 
verbintenis moet wo1·den uityevoe1'd dient, 
ove1·eenkomstig a1·tikel 5, 1°, van het 
Verdrag van Brussel van 27 septembe1• 
1968, te wo1·den vastgesteld volgens de 
op het contract toe te pas sen wet ( 4). 

go W anneer een de1· pa~·tijen een concessie 
van alleenverkoop voor onbepaalde tijd 
beiiindigt, wo1·dt in de regel een !'edelijke 
opzeggingste1'mijn toeyekend; alleen bij 
ontstentenis van een opzeygingste1'mijn 
w01·dt een ve1·goeding ter compensatie 
van de voo1·delen van een opzegging 
toegekend, welke wordt be1·ekend op 
g?·ond van die voordelen (5). (Artt. 2 en 3 

en van de verordeningen van de Gemeenschap
pen welke, op zijn verzoek, door het Hof van 
;r ustitie is gegeven. 

(5) Raadpl. voor de wet van 27 juli 1961, 
Gedr. St., Senaat, zitt. 1959-1960, wets
antwerp nr. 272, biz. 2; verslag nr. 426, 
biz. 5, 6, 10, 11, 14 en 16; Kamer, zitt. 1959-
1960, verslag nr. 593, nr. 2, biz. 2; buiten
gewone zitt. 1961, bijk. verslag, nr. 65-2, 
biz. 4 en 5 ; voor de wet van 13 april 1971 : 
Senaat, zitt. 1968-1969, verslag nr. 265, 
biz. 1; Karner, verslag nr. 344, nr. 6, biz. 2 en 4. 



-900-

wet van 27 juli 1971, gew. bij de wet 
van 13 april 1971.) 

(VENNOOTSCHAP NAAR DUITS RECHT 
« KNAUER UND C0 GMBH 

MASCHINENFABRIK », T. CALLENS.) 

ARREST (vertaling). 

RET HOF;- Gelet op de bestreden 
arresten, respectievelijk op 10 juni 1976, 
en niet op 16 zoals bij verschrijving 
werd vermeld in het exploot van beteke
ning van het verzoekschrift tot cassatie 
en in een vermelding van dit verzoek
schrift, en op 2 december 1976 door het 
Hof van Beroep te Brussel gewezen ; 

Over het middel afgeleid uit de scherr
ding van het algemeen rechtsbeginsel 
dat elke overeenkomst voor onbepaalde 
tijd beeindigd kan worden door de 
eenzijdige wil van elk van de partijen, 
dat onder meer bekrachtigd wordt door 
de artikelen 2004, 1794 en 1869 van het 
Burgerlijk W etboek, artikel 3 van de 
wet van 30 april 1951 (handelshuur
overeenkomsten), artikel 14 van het 
koninklijk besluit van 20 juli 1955 
(gecoi:irdineerde wetten op het bedienden
contract) en, a contrario, artikel 1780 
van het Burgerlijk W etboek, en uit de 
schending van de artikelen 3 en 5, 1°, 
van het Verdrag tussen de Staten-leden 
van de Europese Economische Gemeen
schap betreffende de rechterlijke be
voegdheid en de tenuitvoerlegging van 
beslissingen in burgerlijke en handels
zaken, goedgekeurd bij de wet van 13' ja
nuari 1971 en in werking getreden op 
1 februari 1973, 2 van de wet van 27 juli 
1961 betreffende eenzijdige beeindiging 
van de voor onbepaalde tijd verleende 
concessies van alleenverkoop, 1247 van 
het Burgerlijk Wetboek en, voor zover 
als nodig, 97 van de Grondwet, 

doordat het eerste bestreden arrest, om 
te beslissen dat de eerste rechter en het 
hofvan beroep zelfingevolge artikel5, 1°, 
van het EEG-Verdrag van 27 september 
1968 1·atione loci bevoegd waren om 
kennis te nemen van verweerders rechts
vordering tegen eiseres in de eerste plaats 
strekkende tot betaling van een vergoe
ding wegens beeindiging en verlies van 
clientele op grond van de wet van 27 juli 
1961, gewijzigd bij de wet van 13 april 
1971, zegt '' dat uit de aard zelf van de 
overeenkomst die volledige uitwerking 
moest krijgen op het Belgisch grondgebied 
blijkt dat de concessiegever en de con-

cessiehouder de bedoeling hebben gehad 
de plaats waar het contract zou uit
gevoerd worden te doen samenvallen 
met de plaats waar een van hen eventueel 
de schade zou moeten vergoeden ten 
gevolge van een aan hem te wijten fout » 
en« dat de regel van artikel1247, tweede 
lid, van het Burgerlijk Wetboek -
bepaling die de wil van de partijen 
aanvult - in dit geval niet kan aan
gevoerd worden », 

terwijl, eerste onderdeel, de door ver
weerder gevraagde vergoeding geen ver
goeding was voor « de schade ten gevolge 
van een fout » van eiseres doch de 
vergoeding die de wet bepaalt als gevolg 
van de uitoefening door de concessiegever 
van het recht een voor onbepaalde tijd 
verleend concessiecontract te beeindigen ; 
dit recht zelf niet uit de overeenkomst 
van de partijen volgt doch uit het 
bovenvermelde algemeen rechtsbeginsel 
(schending van het in het middel aan
gehaalde algemeen beginsel en van arti
kel 2 van de wet van 27 juli 1961); 

tweede onde1·deel, de verplichting tot 
betaling van de bewuste vergoeding 
moet behoren tot het toepassingsgebied 
van artikel 5, 1°, van het Verdrag en uit 
de vaststellingen van het arrest niet met 
zekerheid kan afgeleid worden of de 
partijen de genoemde verbintenis wilden 
doen uitvoeren op een andere plaats dan 
die welke volgt uit artikel 1247 van het 
Burgerlijk Wetboek (schending van de 
artikelen 3 en 5, 1°, van het EEG
Verdrag van 27 september 1968, goed
gekeurd bij de wet van 13 januari 1971, 
2 van de wet van 27 juli 1961 betreffende 
eenzijdige beeindiging van de voor 
onbepaalde tijd verleende concessies 
van alleenverkoop, 1247 van het Burger
lijk Wetboek en, voor zover als nodig, 97 
van de Grondwet) : 

Over het middel in zijn geheel : 

Overwegende dat het hof van beroep 
vaststelt dat eiseres aan verweerder 
voor onbepaalde tijd het recht heeft 
verleend tot alleenverkoop van haar 
produkten op heel het Belgisch grond
gebied ; dat zij het contract zonder 
opzegging of vergoeding heeft beeindigd 
onder aanvoering van een grove tekort
koming van verweerder aan zijn ver
plichtingen ; dat verweerder betoogt dat 
geen grove tekortkoming van zijnentwege 
is aangetoond en dat, « hem vergoeding 
is verschuldigd, bij ontstentenis van 
een redelijke opzegging waardoor hij een 
verkoopconcessie die evenwaardig of van 
dezelfde aard is kan vinden » ; 


